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Rugsėjo 4 d. Miškų institute vyko seminaras „Fizikinių stresorių – 
radiodažnuminio elektromagnetinio lauko ir žemos temperatū-
ros plazmos poveikis daugiamečių augalų sėkloms: sukelti sėklų 
daigumo, dygimo ir ankstyvojo augalo vystymosi pokyčiai“. 

Rugsėjo 4 d. Panevėžio miškų urėdijoje lankėsi Suomijos miško 
savininkų ir miško inžinierių delegacija, vadovaujama Suomijos 
miškų instituto darbuotojo L. Tervo. Suomijos miškininkai susipažino 
su miškų urėdijos veikla, aplankė Pašilių stumbryną.

Rugsėjo 5 d. Aplinkos ministerijoje atidaryta geriausių Lietuvos lau-
kinės gamtos fotografijos konkurso „Gintarinis žaltys 2013“ nuo-
traukų paroda. Ją pristatė parodos sumanytojas, leidyklos „Lututė“ 
direktorius ir žinomas gamtos fotografas R. Barauskas. Ketvirtajam 
konkursui buvo pateikta daugiau kaip 2 tūkst. nuotraukų. Finale var-
žėsi autoriai, kurių fotografijos buvo nominuotos dvylikai nomina-
cijų: „Paukščiai“, „Žinduoliai“, „Gamtos akimirka“, „Gyvūno portretas“, 
„Makropasaulis“, „Lietuvos kraštovaizdis“, „Žmogus ir gamta“, „Kiti 
gyvūnai“, „Augalijos magija“, „Egzotikos pasaulis“, „Gamtos menas“ ir 
„Geriausia nespalvotoji fotografija“. Kiekvienai nominacijai išrinktas 
geriausias darbas ir išskirtos viena ar dvi fotografijos, surinkusios 
daugiausiai vertinimo komisijos balų. Buvo renkami dviejų specia-
liųjų nominacijų – „Geriausios metų fotografijos“ ir „Metų fotogra-
fo“ – nugalėtojai. Šių metų geriausia fotografija – „Skrydis pūgoje“. 
Jos autorius K. Vainauskas nominuotas „Metų fotografu“.

Rugsėjo 6 d. Kauno medžiotojų sąjungos šaudyklos aikštėje Zui-
kinėje surengta šios sąjungos medžiotojų klubų rudens šventė. 
Vyko klubų varžytuvės, stovyklų apžiūra. Susumavus rezultatus, pir-
moji vieta atiteko medžiotojų klubui „Santaka“, antroji – klubui „Iltis“, 
trečioji – klubui „Apuokas“, ketvirti liko klubo „Sakalas“ atstovai (pla-
čiau – 32 p.).

Rugsėjo 6 d. UAB „Daugų žuvis” tvenkinių teritorijoje organizuota 
rudens šventė, kurioje dalyvavę Valkininkų miškų urėdijos darbuo-
tojai su šeimomis kartu paminėjo ir profesinę Miškininko dieną. 

Rugsėjo 6 d. vyko tradicinė Labanorinės šventė. Joje dalyvavo ir 
Švenčionėlių miškų urėdijos kolektyvas. Kaip įprasta, kartu su Ka-
raliaus Mindaugo šaulių 10 rinktinės Švenčionių 13 kuopos jaunai-
siais šauliais buvo verdama grikių košė, ja vaišinami šventės daly-
viai, svečiai.
 
Rugsėjo 10-11 d. Rokiškio krašto muziejuje ir miškų urėdijoje su-
rengta tarptautinė konferencija „Baltijos šalių miško sanitarinės 
apsaugos aktualijos“, kurioje dalyvavo Lietuvos ir Latvijos miško 
sanitarijos specialistai, miškų sanitarinės apsaugos sritį kuruojantys 
specialistai iš Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Generali-
nės miškų urėdijos bei Rokiškio miškų urėdijos (plačiau – 12 p.). 
Už ilgametį indėlį sumaniai atkuriant Rokiškio krašto miškus kon-
ferencijos metu Rokiškio miškų urėdijos urėdui R. Kapušinskui 
įteiktas Generalinės miškų urėdijos medalis ,,Auksinis ąžuolo la-
pas”. Apdovanojimą įteikė generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
B. Sakalauskas. 

Rugsėjo 10-14 d. Šveicarijoje (Brienz) vykusiame 31-ame Pasaulio 
medkirčių čempionate Lietuvos rinktinė (nuotr. 5 p.) užėmė 17 vietą 
(tarp 26 šalių). Geriausiai sekėsi R. Balčiūnui – bendroje įskaitoje 17-as 

tarp 83 dalyvių ir 5-as šakų genėjimo rungtyje. G. Karpavičius – 39-as, 
G. Stasiūnas – 69-as. Tarp jaunių A. Mockus liko 13 (tarp 23). Geriausiai 
sekėsi grandinės keitimo rungtis (7 vieta) ir medžio vertimas (8).
Pasaulio čempionu tapo Vokietijos atstovas Uli Huber.

Rugsėjo 17 d. Ukmergės miškų urėdijoje buvo pristatyta knyga „Ža-
liasis slėpinys“, pasakojanti apie šios urėdijos prižiūrimus miškus, 
nusidriekusius nuo Vilniaus paribio Kernavės link, palei Nerį, Švento-
sios slėniais ligi pat Lėno. Jos autoriai – gamtos fotografas J. Danaus-
kas ir žurnalistė A. Kvedarienė. 

Rugsėjo 17 d. AB „Panevėžio energija“ pradėjo Rokiškio katilinės 
rekonstrukcijos darbus, po kurių miesto gyventojus ir įmones šal-
tuoju metų sezonu katilinė šildys biokuru iš medienos. Rokiškio kati-
linėje šiuo metu veikia 3 biokuru kūrenami vandens šildymo katilai ir 
vienas – mazutu. Pastarasis bus pakeistas 2-iem biokuru kūrenamais 
katilais. Kūrenant biokuru per dieną vidutiniškai bus sudeginama 11 
vilkikų smulkintos medienos. 

Rugsėjo 18-20 d. Kuršių nerijos nacionaliniame parke organizuota 
Lietuvos ir užsienio aplinkosaugos, miškininkystės ekspertų 
darbinė sesija, kurios metu ištirti ir nustatyti Kuršių nerijoje įvyku-
sio gaisro padariniai bei pateikti galimi sprendimai (ar atsodinti visą 
mišką, ar tik jo dalį, ar palikti jį natūraliam atauginimui). Po ekspertų 
išvadų bus parinkta metodika ir priemonės, kurios padės įgyvendinti 
ekspertų rekomendacijas. Tai projekto „Išsaugokime Neringą“ vie-
nas iš renginių. 

Rugsėjo 20 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“ organi-
zuotas Miškininko dienos minėjimas (plačiau – 6 p.).

Rugsėjo 22 d. minint Baltų vienybės dieną, Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba pakvietė baltų genčių palikuonis Lietuvoje, Latvi-
joje ir visame pasaulyje įsitraukti į Baltų vienybės ugnies sąšauką 
ir uždegti ugnis ant kalnų, piliakalnių, su baltų istorija susijusiose 
vietose. Prieš 778 metus baltų gentys susivienijo ir Saulės mūšyje 
sumušė Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio diena Lietuvoje ir La-
tvijoje paskelbta Baltų vienybės diena. 

Rugsėjo 22-26 d. Šiaulių miškų urėdijos Vainagių medelyne vyko 
tradicinė Atvirų vartų savaitė, kurios metu lankytojai galėjo pabu-
voti ir netoli medelyno esančiuose rekreaciniuose objektuose.

Rugsėjo 25 d. Miškų institute vyko Europos teritorinio bendradar-
biavimo programos Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 
tarptautinio projekto „Triufelių moksliniai tyrimai bei introdukci-
jos tinklas besikuriančiuose ūkiuose ir universitetuose“.
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 Valstybinė miškų tarnyba, siekiant gilinti žinias administracinio 
teisės pažeidimo bylų teisenoje, rugsėjo – spalio mėnesiais organi-
zuoja Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių pareigūnų 
mokymus. Tokie mokymai jau vyko Varėnoje ir Anykščiuose. Juose 
dalyvavo Alytaus, Vilniaus, Utenos ir Panevėžio teritorinių poskyrių 
pareigūnai. Klausytojai supažindinti su dažniausiai pasitaikančiomis 
klaidomis, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas. Ak-
centuota pažeidimo protokolo teisingas surašymas, įrodymų, surin-
kimas. Pareigūnai supažindinti su teismų praktika administracinėse 
bylose, nagrinėjant pažeidimus miškų srityje, su paruoštais teisės 
aktų pakeitimų projektais. Mokymų metu buvo aptarti aktualūs vals-
tybinės miškų kontrolės klausimai. Kiti mokymai vyks Kaune ir Šiau-
liuose.
 

 Su Valstybinės miškų tarnybos parengtu Molėtų rajono savi-
valdybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo 
projektu galima susipažinti Molėtų rajono savivaldybėje (Vilniaus 
g. 44, Molėtai), kur spalio 3 d. vyks viešas šio projekto svarstymas. 

 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) specialistai da-
lyvavo konferencijoje „Littoral 2014 – pasitinkant dabarties ir 
ateities iššūkius priekrantėje ir kranto zonoje“, kuri vyko Klaipė-
dos universitete. Projekto DENOFLIT  iniciatyva VSTT planuoja steigti 
pirmąsias Lietuvoje jūrines saugomas teritorijas išskirtinėje ekono-

minėje zonoje.  Konferencijos metu aptarti projekto veiklų ir tyrimų 
rezultatai. 

 Įsigaliojo aplinkos ministro K. Trečioko patvirtintas Vilko apsau-
gos planas. Šį svarbų vilkų populiacijos apsaugai ir reguliavimui do-
kumentą parengė ministro sudaryta darbo grupė – Aplinkos ir Žemės 
ūkio ministerijų, mokslininkų, gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos 
vilkas“, medžiotojų ir ūkininkų organizacijų deleguoti atstovai. Vil-
ko apsaugos planas numato ne tik šios rūšies gyvūnų medžioklę ir 
apskaitą, kaip ir iki jo galiojęs 2012 m. patvirtintas Vilko populiacijos 
reguliavimo planas, kurį jis pakeitė, bet ir kitas apsaugos ir valdymo 
priemones. Tarp jų – ūkinių gyvūnų apsauga ir jiems padarytos žalos 
kompensavimas, brakonieriavimo kontrolė, vilkų trikdymo mažinimas, 
moksliniai tyrimai ir kt. Plane įvertintos populiacijai kylančios grėsmės 
ir numatyta, kaip jų išvengti ar sumažinti. Plane iškeltas tikslas turėti 
250-500 vilkų populiaciją, paplitusią didžiojoje šalies dalyje. Per pas-
tarąjį dešimtmetį atliktų vilko populiacijos apskaitų pagal pėdsakus 
duomenimis, Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 200-300 vilkų.
 

 Nacionalinė mokėjimų agentūra informuoja, kad privačių miš-
kų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai, paramos lėšas investavę 
į miškų rekreacinę infrastruktūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-
2013 m. programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos 
miškuose“, turėtų neužmiršti prisiimtų įsipareigojimų. Dalyvaujantieji 
šios priemonės veikloje įsipareigoja leisti visuomenei laisvai ir nemo-
kamai naudotis paramos lėšomis sukurta rekreacine infrastruktūra 
miškuose. Ji turi būti prižiūrima ir tinkama naudoti. Paramos gavė-
jams už įsipareigojimų nevykdymą gresia sankcijos, kurių griežčiau-
sia – paramos lėšų susigrąžinimas. Paramos lėšos gali būti susigrąžin-
tos, jei paramos gavėjas nevykdo reguliarios projekto įgyvendinimo 
stebėsenos, kad užtikrintų projekto įgyvendinimą, kaip numatyta 
paramos paraiškoje, taip pat kitų įsipareigojimų.

ATITAISyMAS 
Pakartotinė kertinių miško buveinių inventorizacija vyko 2013 me-
tais, o ne šiemet, kaip buvo rašyta mūsų žurnalo 8 nr. „Kronikoje“. 
Atsiprašome.
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Aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsa-
kymu Nr. D1-750 suteikta pirma kvalifikacinė 
klasė šiems miškų urėdijų girininkams: 

Laimiui Trumpickui – Anykščių 
miškų urėdijos Mikierių girininki-
jos, Virgaudui Sakalauskui – Ma-
rijampolės miškų urėdijos Sasna-

vos girininkijos, Tadui Zubavičiui – Prienų miškų 
urėdijos Birštono girininkijos, Justinui Stonkui – 
Telšių miškų urėdijos Varnių girininkijos, Leonui 
Urbonui – Rietavo miškų urėdijos Žadvainių gi-
rininkijos;

Suteiktos I ir II kvalifikacinės klasės girininkams
Generalinio miškų urėdo 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1B-296 suteikta antra 
kvalifikacinė klasė šiems miškų urėdijų girininkams: 

Marijonui Sinkevičiui – Druskininkų miškų urėdijos Kabelių girinin-
kijos, Algimantui Kazakevičiui – Kazlų Rūdos MM urėdijos Kazlų Rū-
dos girininkijos, Ignui Kripui – Kretingos miškų urėdijos Grūšlaukės 
girininkijos, Gintautui Petrauskui – Kretingos miškų urėdijos Skuodo 

girininkijos, Vidui Pakamorei – Kretingos miškų urėdijos Vėžaičių girininkijos, Marijui 
Baltramonaičiui – Kuršėnų miškų urėdijos Pažiužmėlių girininkijos, Valdui Vasiliaus-
kui – Marijampolės miškų urėdijos Varnabūdės girininkijos, Narvydui Kazlui – Šven-
čionėlių miškų urėdijos Gelednės girininkijos, Linui Novikui – Švenčionėlių miškų 
urėdijos Sarios girininkijos, Bronislovui Ambrozui – Tauragės miškų urėdijos Šilinės 
girininkijos, Juozui Urbanavičiui – Trakų miškų urėdijos Aukštadvario girininkijos, 
Sauliui Adomavičiui – Veisiejų miškų urėdijos Leipalingio girininkijos, Franc Ja ku-
bovskij – Vilniaus miškų urėdijos Migūnų girininkijos.



Diskutuoja LMS prezidentas E. Bartkevičius, aplinkos ministras K. Trečiokas 
ir Žaliųjų judėjimo pirmininkas R. Braziulis

A k t u a l i j o s
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Miškininkų švenčių tradiciniu 
kviesliu tapę marijampoliečių 
medžiotojų orkestro ragų garsai 

šiemet rugsėjo 20-ąją sugaudė sostinėje, 
Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 
pakvietę čia atvykusius šalies miškininkus, jų 
svečius kartu pažymėti nuo 2000 m. šalyje 
švenčiamą profesinę dieną. 

Sugiedojus šalies himną, iškilmingą pro-
fesinės šventės minėjimo ceremoniją pradėjo 
renginių vedėjas Juozas Šalkauskas, pakvie-
tęs Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentą, 
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekaną 
prof. Edmundą Bartkevičių tradiciškai tarti 
kolegoms šventinį sveikinimą. Apžvelgda-
mas svarbesnius metų darbus, prof. E. Bart-

Namuose palikus kasdienius 
miškų rūpesčius 

RepoRtažas iš Miškininko dienos MinėjiMo Vilniuje, liteXpo RūMuose

kevičius pažymėjo, jog šiuose rūmuose miš-
kininkai šiemet renkasi jau antrąkart – gegu-
žės 2 d. čia vyko ketvirtasis girininkų suvažia-
vimas. Ir šiame šventiniame suėjime nemažai 
esama kolegų iš girininkijų. LMS prezidentas 
pasidžiaugė, kad praėjusi vasara, ypač karšta 
jos antroji pusė, miškininkams nebuvo skaus-
minga – nekilo gamtos stichijų, didelių miško 
gaisrų. Šalies miškininkus lydėjo sėkmė ir šie-
met liepos 28 d. – rugpjūčio 2 d. Šveicarijoje 
vykusiame Europos miškininkų orientavimo-
si sporto čempionate, kuriame jie iškovojo 
net 27 medalius. 

Prof. E. Bartkevičius pakvietė visus spa-
lio 2-4 d. apsilankyti ASU, kasmetinėje Miš-
ko, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės 

technologijų parodoje „Sprendimų ratas 
2014“, kur spalio 3 d. bus pristatytas miški-
ninkų bendruomenei leidinys apie prof. Po-
vilą Matulionį. 

Pasveikinti šalies miškininkus su profe-
sine švente atvyko LR Seimo Aplinkos ap-
saugos komiteto pirmininkas Algimantas 
Salamakinas, Kaimo reikalų komiteto narys 
miškininkas Kazys Grybauskas, aplinkos 
ministras Kęstutis Trečiokas, kiti svečiai. 
Perskaitytas LR Seimo pirmininkės Loretos 
Graužinienės sveikinimas. 

Dėkodamas miškininkams už atsidavi-
mą profesijai, valstybinį požiūrį į šalies miš-
kų tvarkymą, LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas Algimantas Salama-
kinas pasidžiaugė, kad aptariant valstybi-



Bičiuliškas pabendravimas su profsąjungų federacijos vadovais
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bų rate, kurį ženklina tik augantis miškas, įgyta profesinė patirtis ir 
gyvenimo išmintis.     

Miškininkus su profesine švente taip pat pasveikino bendradarbia-
vimo partnerių atstovai – žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovs-
ka, ASU prorektorius doc. dr. Vidmantas Butkus, visuomeninių organi-
zacijų vadovai Algirdas Rauka, Juozas Bernatavičius, Algis Gaižutis. 

ASU prorektorius doc. dr. Vidmantas Butkus pasidžiaugė, kad 
nežiūrint šalyje esančios demografinės ,,duobės“, šiemet ASU net 
trečdaliu padidino studentų priėmimą, išlieka populiarios miškinin-
kystės, ekologijos studijų programos. Lietuvos paraplegikų asocia-
cijos prezidentas Juozas Bernatavičius dėkojo miškų urėdijų miški-
ninkams už įrengiamus lankytinose vietose rekreacinius objektus, 
pritaikytus ir neįgaliesiems. Kad profesiniame kelyje miškininkams 
būtų lengviau įveikti pasitaikiusius kliuvinius – vėjo malūnus, jis įtei-
kė suvenyrą su simboliniais pagalbininkais – Don Kichotu ir jo gin-
klanešiu Sanča Pansa. 

LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis pasisakyme linkėjo visiems 
miškininkams, nežiūrint kur ir kokiomis pareigomis jie bedirbtų, siekti 
darnesnio susiklausymo bendrai sprendžiant visų šalies miškų pro-
blemas.  

Šventinius sveikinimus – muzikinius intarpus šventės dalyviams 
skyrė saksofonistas prof. Petras Vyšniauskas su sūnumi trimitininku Do-
minyku, kurie šventės dalyvius nustebino autentiška melodija iš miško. 
Taip pat linksmino dainininkai Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė.

Mg. inf. 
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nių miškų tvarkymo aktualijas ir priimant sprendimus šios kadenci-
jos LRS Aplinkos apsaugos komitete valstybiniai miškininkai neturi 
opozicijos – balsuojama vieningai. Ir pašmaikštavo, kad rudenėjant 
miškininkai pridaigino giriose tiek baravykų, kad užteko jų už dyką 
visai Lietuvai. LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
informavo, kad atšaukiama nuo pavasario diegta aplinkosauginė 
akcija, kai po darbo, išeiginėmis dienomis miškų urėdijų miškinin-
kai privalėjo vykti kartu su aplinkosaugininkais į bendrus reidus, 
budėjimus ir už girininkijos, miškų urėdijos teritorijos ribų. A. Sala-
makino teigimu, šiems varginantiems prevenciniams budėjimams 
miškų urėdijos išleido apie 1,5 mln. litų lėšų. Jis taip pat pažymėjo, 
kad įvestas papildomas 5 proc. pajamų mokestis iš privačių miškų 
parduodamai medienai nuo 2015 m. pradžios turėtų būti realiai 
skiriamas miško keliams atnaujinti. Miškininko dienos išvakarėse 
LRS Aplinkos apsaugos komitete vykusiame susitikime su genera-
linio miškų urėdo pareigas einančiu Gintaru Paltanavičiumi, Trakų 
miškų urėdu Vygantu Mierkiu ir Kuršėnų miškų urėdu Algimantu 
Kundrotu diskutuota ir dėl Medienos prekybos taisyklių taikymo 
gamyboje, nes medienos perdirbėjai siekia inicijuoti pakeitimus 
jiems palankesne prekybos linkme.          

Šventėje dalyvavęs Ministro Pirmininko patarėjas Vilius Kava-
liauskas, perduodamas Premjero sveikinimus, prisiminė vaikystėje 
patirtą mielą bendravimą Dzūkijoje su ilgamečiu Pertako girininki-
jos girininku Antanu Olšausku, todėl manąs, kad ir kiti šalies miškų 
puoselėtojai daug kuo panašūs į šį iškilų girininką, kaip architektai, 
skulptoriai kuriantys Lietuvos miškų karkasą ir veidą. 

Šią vasarą aplinkos ministru tapęs Kęstutis Trečiokas, tiek miš-
kininkų drauge matydamas dar pirmąkart, sakė, kad nuo jų iš salės 
sklinda gera miško aura. Jis pasidžiaugė, kad miškų sistemoje ir to-
liau dirbama stabiliai, profesionaliai, padėkojo miškininkams už at-
laikytą reikalavimą budėti kartu su aplinkosaugininkais, kovojant su 
gamtos ir miškų niokotojais. 

Generalinio miškų urėdo pareigas einantis Gintaras Paltanavi-
čius, sveikinimo kalboje vaizdžiai apibūdinęs, kaip prabėga miškinin-
kui savaitė, retoriškai klausė: ar verta taip dėl miško aukotis? Atsaky-
mas vienas – verta, matant, kaip kyla atkurtas eglynas ar ąžuolynas, 
sužaliuoja laukuos įveistas naujas miškas... Todėl atėjus pirmadieniui 
miškininkas vėl kyla eiti į girią, kęsti tų pačių uodų, mašalų antpuolį, 
žiūrėti, ar koks netikėlis per savaitgalį ko nenugvelbė miške... Ir taip 
savaitė po savaitės, nuo žiemos iki rudens ir vėl naujame metų ir dar-
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LR Seimo pirmininkės Loretos 
Graužinienės padėkomis ir suvenyrais 
paskatinti: 

Kaišiadorių miškų urėdijos urėdas 
Stasys Truskauskas, Raseinių miškų 
urėdijos Šimkaičių girininkijos girinin-
kas Adolfas Vladas Šiugžda, Tytuvėnų 
miškų urėdijos Kelmės girininkijos gi-
rininkas Egidijus Želvys, Generalinės 
miškų urėdijos Teisės, personalo ir ko-
munikacijos skyriaus vyriausioji specia-
listė Lina Sindaraitė, Šakių miškų urė-
dijos vyriausioji buhalterė Stanislava 
Matikaitienė, Ukmergės miškų urėdijos 
centrinio medienos ruošos, prekybos ir 
techninio padalinio meistras Oleksijus 
Tolkan.

LR Seimo Aplinkos apsaugos ko-
miteto pirmininkas Algimantas Sala-
makinas įteikė padėkas: 

Generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojui Gintarui Visalgai, Radviliškio miš-
kų urėdijos Baisogalos girininkijos giri-
ninkui Aloyzui Počiejui, Varėnos miškų 
urėdijos Perlojos girininkijos girininkui 
Stasiui Kašėtai, Trakų miškų urėdijos 
informatikos specialistui Miroslav Pav-
lovič, Vilniaus miškų urėdijos Kalvelių 
girininkijos eiguliui Alfons Pristavka, 
Valkininkų miškų urėdijos Pirčiupių giri-
ninkijos eiguliui Antanui Matkevičiui.

Ministro Pirmininko Algirdo But-
kevičiaus padėkomis ir vardinėmis 
dovanomis (rankiniais laikrodžiais) pa-
skatinti:

Generalinis miškų urėdas Ginta-
ras Paltanavičius, Generalinės miškų 
urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius 
Vancevičius, Kazlų Rūdos mokomosios 
miškų urėdijos urėdas Linas Bužinskas, 
Kuršėnų miškų urėdijos urėdas Algi-
mantas Kundrotas, Ukmergės miškų 
urėdijos urėdas Vigantas Kraujalis, 
Švenčionėlių miškų urėdijos medienos 
ruošos ir darbų saugos inžinierius Algis 
Levarauskas, Šilutės miškų urėdijos Ši-
lutės girininkijos girininkas Edvardas 

Dvylis, Rokiškio miškų urėdijos Sėlynės 
girininkijos eigulys Antanas Šliakas. 

LRS Kaimo reikalų komiteto narys 
Kazys Grybauskas pareiškė padėką 
Panevėžio miškų urėdijos Raguvos giri-
ninkijos girininkui, laikinai ėjusiam šioje 
miškų urėdijoje urėdo pareigas Vaclovui 
Šiušiui. 

Aplinkos ministras Kęstutis Trečio-
kas įteikė padėkas: 

Jurbarko miškų urėdijos urėdui 
Faustui Bakiui, Dubravos EMM urėdijos 
ryšių su visuomene specialistui Vytau-
tui Ribikauskui, tą dieną pažymėjusiam 
70-ąjį gimtadienį, Prienų miškų urėdijos 
Medienos ruošos inžinieriui Ričardui 
Lakavičiui, Telšių miškų urėdijos dar-
bų saugos inžinieriui Justinui Norvilui, 
Šalčininkų miškų urėdijos mechanikui 
Rimantui Ūsui, Utenos miškų urėdijos 
Utenos girininkijos eiguliui Zenonui 
Druskiui, Valstybinio miškotvarkos ins-
tituto darbuotojams: direktoriaus pava-
duotojui Šarūnui Bėčiui, Projektavimo 
skyriaus vedėjui Vaidotui Beržanskiui, 
Kraštotvarkos skyriaus vyriausiajam 
specialistui Linui Juozaičiui, Geoinfor-
macinių sistemų ir kartografijos skyriaus 
vyresniajai specialistei Inai Bikuvienei, 
1-ojo miškotvarkos skyriaus taksatoriui 
Mažvydui Striokui, 2-ojo miškotvarkos 
skyriaus vyresniajam taksatoriui Serge-
jui Ivanovui, 3-ojo miškotvarkos sky-
riaus taksatoriui Arvydui Radzevičiui, 
4-ojo miškotvarkos skyriaus taksatoriams 
Romualdui Stankevičiui, Mindaugui 
Laužikui, Valstybinės miškų tarnybos 
darbuotojams: Miškų kontrolės skyriaus 
vedėjui Artūrui Balčiui, šio skyriaus Pa-
nevėžio poskyrio vyriausiajam specialis-
tui Feliksui Keršuliui, Klaipėdos terito-
rinio poskyrio vyriausiajam specialistui 
Benediktui Sauseriui, Vilniaus terito-
rinio poskyrio vyriausiajam specialistui 
Vidui Gramauskui bei Miško sanitarinės 
apsaugos skyriaus vyriausiajam specia-
listui Sigitui Mikalauskui. 

Miškininkų šventės išvakarėse Lie-
tuvos miško ir miško pramonės dar-
buotojų profesinių sąjungų federacijos 
pirmininko, LMS prezidento ir Miškų 
urėdų tarybos teikimais Generalinės 
miškų urėdijos medaliu ,,Auksinis 
ąžuolo lapas“ įvertintas ilgametis bu-
vusio generalinio miškų urėdo Benja-
mino Sakalausko darbas. 

Generalinės miškų urėdijos ženklu 
„Už nepriekaištingą tarnybą“ apdova-
noti: Kauno miškų urėdijos vyriausiasis 
inžinierius Saulius Lazauskas ir Alytaus 
miškų urėdijos Kalesnykų girininkijos 
girininkas Gintautas Struckus.

Generalinis miškų urėdas Ginta-
ras Paltanavičius pareiškė padėkas: 

Tauragės miškų urėdijos urėdui 
Robertui Piečiai, Marijampolės miškų 
urėdijos miškų urėdui Kęstučiui Biels-
kui, Veisiejų miškų urėdijos Veisiejų 
girininkijos girininko pavaduotojui Ri-
mui Dzemydai, Zarasų miškų urėdijos 
Salako girininkijos eiguliui Mindaugui 
Ilčiukui, Rokiškio miškų urėdijos prof-
sąjungos pirmininkui Algirdui Broniui 
Stugliui, Dubravos EMM urėdijos miš-
kotvarkos inžinieriui, profesinės sąjun-
gos pirmininkui Evaldui Vitkevičiui, 
ASU Miško biologijos ir miškininkystės 
instituto direktoriui prof. dr. Gedimi-
nui Brazaičiui, docentei dr. Janinai 
Šepetienei ir ASU Aplinkos ir ekologi-
jos instituto direktoriui prof. dr. Vitui 
Marozui. 

Už orientavimosi sporto propaga-
vimą ir sėkmingą pasirodymą Šveica-
rijoje vykusiame Europos miškininkų 
orientavimosi sporto čempionate 
LMS prezidentas prof. Edmundas 
Bartkevičius pareiškė padėkas akty-
viems dalyviams ir šios sporto šakos 
propaguotojams – miškininkui Justui 
Budriūnui, KMAI kolegijos studentui 
Lukui Krenciui ir Telšių miškų urėdi-
jos medelyno darbuotojui Rimantui 
Sabaliauskui. 

  

 

Paskatos už tarnystę miškui ir visuomenei
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Miškininkystės studijos išlieka populiarios
 Nauji studijų metai Aleksandro Stulgins-

kio universitete tradiciškai pradėti iškilmin-
gu Mokslo ir žinių dienos minėjimu, kuriame 
gausus pirmakursių būrys davė viešą priesai-
ką – gerbti studento vardą, būti pavyzdžiu 
Lietuvos jaunimui. Universiteto rektorius 
prof. A. Maziliauskas, kalbėję svečiai, stu-
dentų atstovybės vadovė linkėjo sėkmingai 
investuoti į save teikiamas profesines žinias, 
gilintis į mokslo pasiekimus, profesinę patirtį 
kitose šalyse. 

ASU į pirmosios pakopos (bakalauro) 
studijas priimti 947, į antrosios (magistran-
tūros) – 333 studentai; iš viso – 1280 studen-
tų. Pernai į pirmosios pakopos studijas buvo 
priimti 722 studentai. Taigi priėmimas padi-
dėjo daugiau kaip 30 proc. Populiariausios 
buvo Logistikos ir prekybos, Agronomijos, 
Miškininkystės studijų programos. 

Į Miškų ir ekologijos fakultetą šiemet 
priimti 202 studentai: į pirmosios pakopos 
studijas – 136, į antrosios – 66.

Bakalauro studijos. Pagal priėmimą į 
4 nuolatinių (dieninių) studijų programas 
(Miškininkystės, Miestų ir rekreacinės miški-
ninkystės, Taikomosios ekologijos, Medienos 
mokslo ir prekybos) tradiciškai populiariau-
sia išliko Miškininkystės studijų programa. 
Į ją priimti 82 studentai. Į naują Medienos 
mokslo ir prekybos studijų programą priimti 
pirmieji 12 studentų.

Priėmimas į ištęstines (neakivaizdines) 
studijas vykdomas tik į vieną Miškininkystės 
studijų programą – priimtas 21 studentas.

Pagal finansavimo pobūdį daugiausia 
studentų priimta (skirtingai negu KMAI ko-
legijoje) į mokamas studijas (96 studentai). 
Valstybės finansavimą gavo tik 40 studen-
tų (29,4 proc. visų priimtųjų į pirmosios 
pakopos studijas). Miškininkystės studijų 

programa gavo 20 valstybės finansuojamų 
vietų, Medienos mokslo ir prekybos studi-
jų – 4, Miestų ir rekreacinės miškininkystės 
studijų – 3 ir Taikomosios ekologijos studijų 
programa – 1 vietą. Dar 3 valstybės finan-
suojamas vietas gavo Miškininkystės stu-
dijų programos studentai, studijuojantys 
ištęstine forma. 

Šiemet Miškininkystės studijų progra-
mai Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 9 
tikslinio finansavimo vietas. Minėti studen-
tai sudarė su universitetu ir miškų urėdijo-
mis trišales sutartis.

Magistrantūros studijos. Priėmimas vy  -
ko į 2 antrosios pakopos (magistrantūros) 
nuolatinių studijų programas: į Miškininkys-
tės studijų programą – 16 studentų (iš jų – į 6 
valstybės finansuojamas vietas) ir į Taikomo-
sios ekologijos studijų programą – 14 studen-
tų  (iš jų – į 6 valstybės finansuojamas vietas). 
Priėmimas vyko ir į 3 antrosios pakopos (ma-
gistrantūros) ištęstinių studijų programas: į 
Miškininkystės studijų programą priimti 22 
studentai, į Miestų ir rekreacinės miškininkys-
tės studijų – 7 studentai, į Taikomosios eko-
logijos studijų – 7 studentai. Ištęstinių studijų 
studentai negavo valstybės finansuojamų 
vietų. Iš viso priimti 66 studentai.

Apie 40 proc. priimtųjų į magistrantūros 
studijas yra baigę kolegijas, 7,6 proc. – kitas 
universitetų bakalauro studijas.

Mokslo metų pradžia ASU pažymėta ir 
įsimintinais renginiais. Ekonomikos ir vady-
bos fakultete,  III rūmuose atidaryta nauja, 
spalvinga  Vadybos technologijų auditorija, 
kurią įrengė Lietuvos žemės ūkio konsultavi-
mo tarnyba. Auditorijos atidaryme dalyvavo 
žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. 

Šiemet jau dešimtą kartą Lietuvoje su-
rengtas nacionalinis mokslo festivalis „Er-

dvėlaivis Žemė“, kuris rugsėjo 12 d. vyko ir 
ASU. Jo metu skaitytos paskaitos, vyko prak-
tiniai užsiėmimai. 

 Nestinga naujų jaunų veidų ir Girionyse, 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijo-
je. Rugsėjo pirmąją čia vien miškininkystės 
programų studijas pradėjo 189 pirmakursiai, 
iš kurių 149 studijos bus finansuojamos vals-
tybės lėšomis, o 40 studentų už mokslą teks 
mokėti. Tai rodo, kad 2002 m. kolegijai įgijus 
aukštosios mokyklos statusą ir joje, be miškų 
ūkio, pradėjus veikti dar penkioms studijų 
programoms (želdynų dizaino, žemėtvarkos, 
hidrotechnikos, rekreacijos bei kadastrinių 
matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo), 
studentų skaičius  padidėjo beveik 4 kartus. 

Nuo 2003 m. kolegijoje atliekami ir tai-
komieji moksliniai tyrimai, išplėtotos miško 
darbų technologijų ir aplinkos inžinerijos 
sritys.  2003 m. konsultacinei veiklai plėtoti 
įsteigtas Informacinis centras. Nuo 2004 m. 
kolegijai tapus ERASMUS, NORDNATUR  pro-
gramų nare ir sudarius studentų bei dėstyto-
jų mainų sutartis su daugeliu Europos šalių 
miškininkystės, kraštovaizdžio architektūros 
ir aplinkos inžinerijos aukštosiomis mokyklo-
mis, iki 10 proc. kolegijos studentų išvyksta 
studijuoti į užsienį bei keletas studentų iš šių 
šalių atvyksta čia studijuoti vieną semestrą.

Nuo 2004 m. KMAI kolegija taip pat pra-
dėjo vykdyti tarptautinius mokslo ir studijų 
projektus su Airijos, Islandijos, Estijos, Latvi-
jos, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, 
Vokietijos miškininkystės mokslo institucijo-
mis. Nuo 2005 m. vykdomi ES struktūrinių ir 
kitų fondų finansuojami projektai. Šios vei-
klos dėka įkurtos naujos laboratorijos,  stu-
dijos tapo patrauklesnės. 

Mg inf.

ASU MEF dėstytojai ir studentai Mokslo ir žinių dienos minėjime
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Paroda 
„Sprendimų ratas 2014“ 

suksis jau 7-ąjiį kartą
BiRuTė sTeiKūnienė

asu MTP Parodų centro vadovėAleksandro Stulginskio universitete 
spalio 2-4 d. vyksianti miško, medžio-
klės, aplinkos ir gyvulininkystės tech-

nologijų paroda „Sprendimų ratas 2014“ bus 
jau septintoji šiai tematikai skirta, o iš viso – 
39-oji paroda, rengiama ASU. Tai vienintelė 
tokio pobūdžio paroda šalyje, padedanti 
susipažinti su besikeičiančia aplinka, naujo-
mis aplinkosaugos idėjomis, miškininkystės, 
medžioklės, gyvulininkystės ir aplinkos tvar-
kymo temomis.

Dienraščio „Verslo žinios“ surengtos ap-
klausos duomenimis, „Sprendimų ratas 2013“ 
buvo trečioji pagal dydį tarp visų parodų, su-
rengtų pernai Lietuvoje. Parodoje apsilankė 
apie 50 tūkst. lankytojų, šiais metais tikimasi 
dar gausesnio jų skaičiaus.

Parodoje „Sprendimų ratas 2014“ daly-
vaus apie 100 firmų, asociacijų, organizacijų, 
apie 200 augintojų, gamintojų ir tautodaili-
ninkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Čekijos, La-
tvijos, Lenkijos, Estijos, Švedijos.

Valkininkų, Raseinių, Kazlų Rūdos, Veisie-
jų, Kauno ir Dubravos miškų urėdijos prista-
tys miškininkų nuveiktus darbus, pasidalins 
aktualijomis. Aplinkos ministerijos ir Gene-
ralinės miškų urėdijos ekspozicijose vyks su-
sitikimai su šių institucijų specialistais. Pirmą 
kartą parodoje dalyvaujanti Valstybinė sau-
gomų teritorijų tarnyba primins, kokia graži 
mūsų šalis, kaip puoselėjamos ir tvarkomos 
patraukliausios jos vietovės.

Jau keletą metų „Sprendimų rate“ ypač 
aktyviai dalyvauja jaunieji miško bičiuliai, 
suvažiuojantys į parodą iš visos šalies. Savo 
bendraamžiams jie rengs akcijas „Piešiu miš-
ką“ ir „Pažink mišką“, nugalėtojams dalins 
naudingus ir malonius prizus.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 
(LMŽD) rengiamoje ekspozicijoje bus gali-
ma pasigrožėti puikiais medžioklės trofė-
jais, pasidalinti kelionių įspūdžiais, įsigyti 
medžioklės amunicijos ir atributikos, ga-
minių iš kaulo, odos, kailio. Šios ekspozici-
jos nuolatinis iniciatorius ir rengėjas LMŽD 
pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas 
žada, kad „Sprendimų rate 2014“ vyks ne 
tik medžioklinių šunų pasirodymai, bet bus 
galima pamatyti ir plėšriųjų medžioklinių 
paukščių parodomąją programą. Aukštaiti-
jos, Dzūkijos ir Žemaitijos regionų medžio-
tojai ant laužo virs žvėrienos sriubą, o Šiau-
lių medžiotojų ir žvejų draugijos nariai – žu-
vienę. Ragauti galės visi parodos dalyviai ir 
lankytojai.

Gausesnė nei ankstesniais metais šiemet 
bus miško, žemės ir komunalinio ūkio tech-
nikos ekspozicija. Ji užims 5000 m2 plotą. 
Labai padidėjo gyvulininkystės technolo-
gijoms, aplinkos tvarkymui, ekologijai skir-
tos ekspozicijos. Bendras parodos plotas – 
27200 m2 (2,7 ha).

Kaip ir kasmet, gausi bus parodos švie-
čiamoji programa. Keturiolika seminarų, 
tarptautinė mokslinė konferencija „Laukinių 
gyvūnų, miško ir žmogaus santykis“, savi-
valdos organizacijų atstovų forumas, prof. 
R. Deltuvo knygos „Ateities pradžia – tai mes. 
Povilas Matulionis“ pristatymas turėtų su-
laukti parodos lankytojų ir dalyvių dėmesio.

Paroda „Sprendimų ratas 2014“ bus ne 
tik puiki proga įmonėms pristatyti savo pa-

siekimus ir užmegzti naujus kontaktus su 
galimais klientais. Paroda taps ir naujų dar-
buotojų, praktikantų paieškos vieta. ASU 
Karjeros centras organizuos „Kontaktų mai-
nų“ renginius. Parodos metu vyks neforma-
lūs darbdavių ir studentų susitikimai, kurių 
metu bus aptariamos darbo ir praktikos 
galimybės, keičiamasi idėjomis, plečiamas 
kontaktų ratas. 

ASU Agronomijos fakulteto palapinėje 
„Klausk agronomo“ ir Miškų ir ekologijos 
fakulteto palapinėje „Pajausk miško galią“ 
vyks specialistų konsultacijos, bus laukiama 
būsimųjų studentų.

Universiteto IV rūmų pirmame aukšte 
veiks Slėnio „Nemunas“ ekspozicija „Nuo 
amato iki inovatyvaus verslo“. Pramogų sa-
loje vyks vaikų lenktynės „Wiking“, „Valtra“, 
„Zetor“ ir kitais traktoriukais, veiks vaikų 
maisto kavinė.

Paviljone norinčių išbandyti savo taiklu-
mą lauks ASU Kūno kultūros ir sporto centro 
kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais 
šaudykla.

Kaip ir kasmet, lankytojus kvies gausi ir 
įvairiaspalvė sodinukų, gėlių ir amatų mugė.

Miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulinin-
kystės technologijų parodos organizatoriai: 
Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urė-
dija, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ir 
Aleksandro Stulginskio universitetas tikina, 
kad nė vienas parodos lankytojas neišeis iš 
parodos, nesužinojęs ir nepamatęs to, kas 
jam rūpi parodos tematiką apimančiose sri-
tyse, neliks alkanas ar ištroškęs.

Parodos darbo laikas: 9-17 val. visomis 
parodos dienomis. Visų renginių, vyksiančių 
spalio 2-4 d. ASU, lankymas nemokamas. 
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Apie Baltijos šalių 
miškų apsaugos aktualijas – Rokiškyje

ViRgilijus VasiliausKas
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Per paskutiniuosius 10-15 metų Lietuvoje vis dažniau tuose pačiuose miškų plotuose vienu metu susidaro kompleksiniai kelių rūšių 
kenkėjų ir ligų židiniai, o jų plitimą suintensyvina dažnėjantys orų sąlygų ekstremalūs pokyčiai ir kintančios aplinkos sąlygos. Todėl 
reikia pastoviai sekti bei žinoti situaciją ir kaimyninių šalių miškuose. Pastovus bendravimas vyksta su Lenkijos specialistais. Suirus 
Tarybų Sąjungai, buvo nutrūkę ryšiai su Latvijos ir Estijos kolegomis. Buvusi Miško sanitarinės apsaugos tarnyba ėmėsi iniciatyvos 
atgaivinti bendradarbiavimą; šios srities specialistų susitikimai organizuoti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Vėl atėjo eilė surengti 
tokį susitikimą Lietuvoje. 
Nusprendėme Baltijos šalių miško sanitarinės apsaugos aktualijas aptarti rugsėjo 10-11 d. Rokiškio miškų urėdijoje. Į 
susitikimą buvo pakviesti atstovai iš Latvijos ir Estijos, taip pat miškų sanitarinės apsaugos sritį kuruojantys specialistai 
iš Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos bei Rokiškio miškų urėdijos. 
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Pirmą susitikimo dieną, kuri surengta 
Rokiškio krašto muziejuje, dalyviai iš 
Latvijos ir Lietuvos pristatė savo šalių 

miško sanitarinės apsaugos aktualijas ir nau-
jienas. Vakare vyko pranešimų aptarimas ir 
diskusijos. Jų temų žurnalo skaitytojams 
nedėstau, nes manyčiau, kad tai būtų įdomu 
tik siauros specializacijos specialistams.

Antrą dieną pristatyti demonstraciniai 
objektai Rokiškio miškų urėdijos miškuose, 
paruošti kartu su šios urėdijos specialistais. 
Juos norėčiau plačiau pakomentuoti, kaip 
šios miškų urėdijos miškininkų ilgamečio 
gero darbo pavyzdį, kuriuo rezultatus pra-
vartu pademonstruoti ir kolegoms iš artimo 
užsienio.

Pradėsiu nuo Sėlynės girininkijos, kur 
27 miško kvartale auga vadinamas „Europos 
miškas“, įveistas 2003 m. žemės ūkiui anks-

jos fragmentas specialiai paliktas parodyti 
pasitarimo dalyviams. Želdinių neaptverta 
dalis 2003-2006 m. kasmet buvo apdoroja-
ma repelentais „Cervacol extra“. Jaunuose 
želdiniuose labai intensyviai žėlė aukštos žo-
lės, kurias 2003-2006 m. teko kasmet šalinti 
po kelis kartus per vegetacijos sezoną. 

Nors šio miško simbolinę paskirtį žymi 
užrašas dideliame akmenyje, Rokiškio miškų 
urėdijos miškininkus, manau, labiau garsina 
sodrus šių želdinių augimas, kurį lemia želdi-
nimo projekte numatytos ir išmaniai vykdo-
mos apsaugos nuo grybinių ligų, žvėrių, ne-
pageidaujamos augalijos stelbimo ir medžių 
tarpusavio antagonizmo priemonės.

Rokiškio miškų urėdijoje iš visų sanitari-
niu požiūriu žalingų veiksnių bene daugiau-
siai žalos miškams gali pridaryti kanopiniai 
miško žvėrys. Todėl miškų apsaugai nuo jų 

čiau naudotame 48,7 ha plote. Jo didžiojoje 
dalyje, Nc augavietėje sodinta 7P2B ir 1 dalis 
krūmų (žirnmedžių, gudobelių, Ziboldo obe-
lų). Sodinta 9-ios pušų eilės ir 1 krūmų eilė, 
o beržas – sodintas grupėmis, kurios visame 
plote išdėstytos tolygiai 40 m skersmens 
aikštelėmis. Augavietėje Ncp sodinta 9 eilės 
eglių ir 1 eilė krūmų, augavietėje Udp – 10 J 
(juodalksnių). Šakninės pinties židinių kilimo 
prevencijai įprastinis spygliuočių želdinių 
tankumas buvo sumažintas 20 proc., kad kuo 
vėliau tektų pradėti pirmuosius ugdymo kir-
timus. Apsaugai nuo šios ligos taikytas ir spy-
gliuočių mišrinimas su beržu, bet ne eilėmis, 
o apskritomis aikštelėmis, norint kuo labiau 
sumažinti perimetrą ir beržų šakelių čaižo-
mąjį poveikį pušų ūgliams. Nuo žvėrių želdi-
niai buvo aptverti 2 m aukščio karčių tvora 
(perimetras 3 km). Ji 2004-2009 m. remon-
tuota kasmet, o šiemet išardyta. Tik nedidelis 

Pasitarimo dalyviai prie „Europos miško“ medyno Pirmosios – medinės ąžuoliukų apsaugos
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neigiamos veiklos čia tradiciškai skiriamas rimtas dėmesys. Kamajų 
girininkijoje pasitarimo dalyviams pademonstruota kietųjų lapuočių 
želdinių apsaugos nuo elninių žvėrių pažeidimo raida: nuo anksčiau 
naudotų medinių tvėrimų iki dabar naudojamų naujų priemonių. 
Pirmieji ąžuolo želdinių tvėrimai mediniais aptvarais susitikimo daly-
viams parodyti 203 miško kvartalo 22 sklype, kur 2000 m. įveista 1,5 ha 
želdinių, mišrinant 3 eglės eiles su 1eile ąžuolo. Pasodinti ąžuoliukai 
buvo individualiai aptverti pačių pasigamintais aptvarėliais iš medžio 
tašelių, kurių liekanų dar dabar galima rasti. Eglutėms saugoti naudo-
tas repelentas G-2, bet žvėrys jas vis tiek stipriai pažeidė. Todėl 2001 
m. visas plotas aptvertas medine 2 m aukščio tvora: apačioje iš atraižų, 
likusių pjaunant ruošinius tarai, viršuje – iš kelių eilių karčių. 2012 m. ši 
tvora išardyta. Medynas našiai auga, tai rodo, jog buvo galima ir anks-
čiau rasti efektyvių būdų ąžuolo jaunuolynų apsaugai nuo žvėrių.

Rokiškio miškų urėdijoje pirmieji naudoti plastikiniai susegami 
individualios apsaugos gaubtai parodyti 212 miško kvartalo 7 sklype, 
kur 1995 m. pasodinta 1,1 ha grynų ąžuolo želdinių (10Ą). Gaubtai 
ant ąžuoliukų kamienų uždėti 1997 m., dabar jų plastikas natūraliai 
ỹra, trupa. Ąžuolų kamienų žievės apsaugos nuo elninių žvėrių lau-
pymo efektyvumo pabandymui virš gaubtų 2012 m. medeliai tepti 
repelentu „Wöbra“. Jo sluoksnis išlikęs ir dabar.

Urėdijos miškuose vamzdinės formos plastikiniai tinkliniai in-
dividualios apsaugos gaubtai naudojami ne tik nedidelių medelių 
apsaugai nuo šakelių skabymo, bet ir vėliau kamienėlių apsaugai. 
Kai ąžuoliukai išauga iš apsaugų ir jų kamienėlių žievė tampa pa-
traukli kanopiniams žvėrims laupyti, jos ant kamienėlių pakeliamos 
nuo žemės iki 1 m aukštyn. Tam reikia nugenėti medelių apatines 
šakeles. Kad apsaugos nenusmuktų, ant kamienėlio paliekama viena 
patrumpinta šakelė, ant kurios patogu užkabinti pakeltą apsauginį 
tinklelį. Tai demonstruota 204 miško kvartale 10 sklype, kur 2008 m. 
pasodinta 1,5 ha želdinių, mišrinant 3 eiles ąžuolo su 1 eile klevo.

Dabar ištisiniam želdinių tvėrimui naudojamos ne pigiausios 
medžiagos, bet patvaresnės, kad tvora patikimai tarnautų ne mažiau 
kaip 10 metų. Tam dažniausiai naudojama tinklo tvora, kur akučių 
viela sutvirtinta ne suvirinant, bet susukant; vielos skersinės gijos 
stabilumo padidinimui įlenktos specialiomis bangelėmis, o 10 cm 
skersmens mediniai kuolai impregnuoti giluminiu būdu. Nuo žvėrių 
pralindimo vielos tinklas apačioje pritvirtintas prie gulinčių karčių, o 
nuo peršokimo virš tinklo uždėtos papildomos kartys. Latvijos miški-
ninkai pastebėjo, kad pas juos rekomenduojama ant tinklo tarpuose 
tarp kuolų rišti plastikines juosteles, kurios šiugždėjimu ir ryškia spal-
va padeda žvėrims pastebėti tinklo užtvarą.

Įdomi įmonės „Latvijos valstybiniai miškai“ patirtis apsaugant 
miškus nuo žvėrių žalos. Miškuose sutvarkomi melioracijos grioviai, 
po to vietiniams medžiotojų būreliams mokama savotiška „renta“ 
už griovių priežiūrą nuo bebrų patvenkimo ten, kur palanku šiems 
gyvūnams apsigyventi. Po želdinių apsaugojimo repelentais ar ap-
tvėrimu tolimesnei jų apsaugai nuo kanopinių žvėrių žalos taip pat 
pradėtos sudaryti sutartys su medžiotojais, kad šie sumedžiotų nu-
rodytą perteklingą žvėrių kiekį nurodytuose miško plotuose. 

Pasitarimo apibendrinimas vyko ant Sartų ežero kranto įreng-
tame Rokiškio miškų urėdijos ekologinio švietimo centre „Giria“. 
Nutarta Baltijos šalių miško sanitarinės apsaugos specialistų ben-
dradarbiavimą tęsti ir toliau – kitas susitikimas vyks Latvijoje. 

Gaila, kad į šį pasitarimą neatvyko mūsų kolegos iš Estijos. Bet 
galima ir pasiguosti, kad daugiau laiko liko pabendrauti su latviais, 
nes Latvijos miškų sanitarinės apsaugos aktualijos mums yra arti-
mesnės dėl panašesnės miškų rūšinės sudėties ir klimato sąlygų 
poveikio. 

Kartu norėčiau padėkoti Rokiškio miškų urėdijos miškininkams 
už geranorišką ir malonų pasitarimo dalyvių priėmimą bei už pagal-
bą paruošiant miško demonstracinius objektus. 

Diskusija su svečiais iš Latvijos Ąžuoliukų kamienų apsauga nuo žievės laupymo

Želdinių apsaugai naudojamų tvorų efektyvumo aptarimas
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Edgaras Linkevičius – miškų mokslų daktaras
ASU doktorantas Edgaras Linkevičius 

šiemet liepos 30 d. Vokietijoje, 
Drezdeno technikos universiteto Aplinkos 
mokslų fakulteto Miškų našumo ir miškų 
kompiuterizacijos mokslų institute Tharand-
te apgynė mokslinį darbą „Lietuvos pušynų 
augimo ir našumo modeliavimas individu-
alaus medžio augimo lygmenyje“. Darbo 
vadovai: ASU Miškotvarkos ir medienotyros 
instituto prof., habil. dr. Andrius Kuliešis ir 
Drezdeno technikos universiteto Miškų na-
šumo ir miškų kompiuterizacijos mokslų ins-
tituto prof., habil. dr. Heinz Roehle. Darbas 
parašytas ir ginamas anglų kalba.

Pristatome šio mokslinio darbo esmę. 
Lietuvoje ūkininkavimas miškuose dažniau-
siai yra grindžiamas medynų tankumo opti-
mizavimu ir maksimalaus medynų produkty-
vumo siekimu visose medynų vystymosi sta-
dijose. Mokslininkai yra įdėję daug pastangų, 
kuriant medyno lygmens našumo modelius. 
Šie modeliai gana patikimi, ūkininkaujant 
vienaamžiuose medynuose, tačiau jų taiky-
mas mišriuose medynuose gana komplikuo-
tas. Siekiant patenkinti šiuolaikinio miškinin-
kavimo poreikius, kai vis didesnis dėmesys 
skiriamas mišrių ar net daugiaardžių medynų 
auginimui, reikalingi nauji modeliai, sėkmin-
gai prognozuojantys mišrių medynų augimą, 
jų našumą bei reakcijas į įvairias ūkines prie-
mones. Todėl pagrindinis šio darbo tikslas – 
parametrizuoti medžių augimo ir retinimosi 
modelius Lietuvos pušynuose, panaudojant 
Vokietijoje sukurtą atitinkamą medžio ly-
gmens simuliatorių. 

Disertaciniame darbe buvo įvertinta me-
džių tarpusavio konkurencijos įtaka skers-
mens, skerspločių sumos ir aukščio prie-
augiui, sukurtas naujas medžio skersmens 
prieaugio modelis, parametrizuoti iš naujo 
skerspločių sumos bei aukščio modeliai, 
įvertinti pušynų savaiminio retinimosi dės-
ningumai, atsižvelgiant į medžių tarpusavio 
konkurenciją dėl augimo erdvės. 

Tyrimo duomenų bazę sudarė 20 pa-
stovių tyrimo barelių, įsteigtų natūraliuo-
se, vienaardžiuose pušynuose, iš kurių 18 
buvo skirti modelių kūrimui ir 2 – modelių 
patikrinimui. Iš viso tirta 20 konkurencijos 

indeksų, iš jų – 18, susijusių su atstumais 
tarp medžių. Konkurencijos indeksai ver-
tinti, taikant dalinės koreliacijos metodus. 
Išanalizavus Lietuvos ir Rytų Prūsijos pušy-
nų augimą ir formavimąsi tiek pagal našu-
mo modelius (Kuliešis, 1993, Lembcke et 
al. 2000), tiek pagal nacionalinės invento-
rizacijos duomenis, buvo nustatyti esmi-
niai skirtumai: Lietuvos augavietėse pušy-
nų augimas į aukštį pradiniame etape yra 
labiau intensyvus nei Rytų Prūsijos sąly-
gomis. Lietuvos sąlygomis pušies jaunuo-
lynai retesni, dėl ūkininkavimo skirtumų 
brandos amžių Lietuvos pušynai pasiekia 
tankesni, mažesnio vidutinio skersmens. 
Pušynų augimo ir formavimosi skirtumai 
Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje pareikalavo 
iš jaunojo mokslininko daug pastangų, 
adaptuojant Rytų Prūsijos pušynams su-
kurtus modelius Lietuvos sąlygomis. Au-
gimo bei retinimosi modeliai, naudojami 
Rytų Prūsijos pušynams pritaikytame sti-
muliatoriuje, buvo sėkmingai parametri-
zuoti ir pritaikyti Lietuvos sąlygomis. 

Remiantis šio darbo rezultatais buvo 
gautos vertingos tiek moksliniu, tiek prakti-
niu požiūriu išvados. 

Sukauptas tūris ir bendras medynų na-
šumas pušynuose tik iš dalies priklauso nuo 

potencialaus augaviečių derlingumo. Auga-
vietės sąlygos lemia tik potencialų medynų 
našumą, kuris gali būti pasiektas medyne. 
Ar potencialus augavietės našumas bus re-
alizuotas, priklauso nuo medžių auginimo 
režimo, kuris apibūdinamas ugdomųjų kirti-
mų pradžia, kartojimų dažnumu ir jų inten-
syvumu. 

Konkurencija turi išskirtinę neigiamą 
įtaką medžių skersmens prieaugiui. Didėjan-
ti kon kurencija lemia mažėjantį skersmens 
prie augį. O konkurencijos įtaka aukščio prie-
augiui yra kiek kitokia. Nedidelė konkurenci-
ja tarp medžių skatina aukščio prieaugį. Pa-
siekus maksimalų aukščio prieaugį ir toliau 
didinant konkurenciją tarp medžių, aukščio 
prieaugis mažėja. Originalus skersmens prie-
augio modelis leidžia patikimai prognozuoti 
pušies medžių augimą. 

Parametrizuoti medžių skerspločių su-
mos ir medžių aukščio prieaugio modeliai 
padidino pušynų augimo ir formavimosi 
prognozavimo galimybes. Pirmieji modelių 
tikrinimo rezultatai pagrįsti 30 metų augi-
mo prognozėmis parodė šių modelių pati-
kimumą.

Oponentai gerai įvertino E. Linkevičiaus 
darbą, nurodė jo, kaip mokslininko, brandu-
mą planuojant eksperimentą, apdorojant, 
analizuojant duomenis, taikant matemati-
nės statistikos bei regresinės analizės me-
todus ir rašant mokslinį darbą. Disertacinių 
darbų gynimo komisija rekomendavo E. Lin-
kevičiui tęsti tyrimus ir su kitomis medžių rū-
šimis, ypač su mišriais pušų – eglių ir eglių – 
lapuočių medynais. 

E. Linkevičius šiuo metu dirba ASU Miš-
kotvarkos ir medienotyros institute jaunes-
niuoju mokslo darbuotoju. Artimiausioje 
ateityje planuoja sukauptas žinias perduoti 
miškininkystės specialybės būsimiems ba-
kalaurams ir magistrams, dėstydamas miško 
bei medynų našumo discipliną.

Linkime energingam, jaunam moksli-
ninkui Edgarui Linkevičiui tolesnės kūrybi-
nės sėkmės. Miškininkų bendruomenė lauks 
naujų jo darbų.

Dr. algiRDas RuTKausKas

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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Tundra ir miškatundrė 
arba miškas, kuriame paklydus tereikia atsistoti

DR. juRga MoTiejūnaiTė

gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Prieš keletą metų drauge su Šiaurės 
šalių kolegomis dirbant pietinėje 
Grenlandijoje, ekspedicijos vadovas 

pranešė, kad kitą dieną tyrimai vyks miške. 
Aš šyptelėjau ir pasiteiravau, kokio aukščio 
bus tas miškas. Į tai kolega islandas prie-
kaištingai atsakė: „Jurga, negi pamiršai is-
landišką posakį: jei paklydai Islandijos miške, 
tai atsistok. Tas posakis galioja ir Grenlandi-
jai“. Jis buvo beveik teisus, nes aplankytas 
miškas buvo kiek žemesnis nei du metrai, 
kreivų ir susiraičiusių beržų sąžalynas. Ir 
vis dėl to tai buvo beveik tikras miškas, nes 
Grenlandijoje, Islandijoje ir kitose atšiaurio-

se vietovėse beveik ištisai plyti tundra, kuri 
pakeičia spygliuočių miškus tose klimatio zo-
nose, kuriose temperatūros žemos, augimo 
sezonas trumpas, o dirvožemyje neištirpsta 
įšalas. Tundra formuojasi Arktyje, Antarktyje, 
o taip pat visų žemynų aukštikalnėse. Arktyje 
ir kalnuose tarp spygliuočių miško ir tundros 
bei pietinėse pačios tundros dalyse, kur at-
šiaurius vėjus užstoja kalnų šlaitai, vyrauja 
miškatundrė, kurioje auga žemi, dažnai išsi-
klaipę medeliai – kaip tik toks miškas, kuria-
me ir lankėmės Grenlandijoje. 

Vokiškai kalbantys Alpių gyventojai kal-
nų miškatundrei, kitaip vadinamai medžių 
ribai, netgi turi pavadinimą, kuris įsitvirtino 
ir tarptautinėje terminologijoje: Krummholz – 
kreivas miškas, nes medžiai jame žemi, visaip 
išsiklaipę ir susisukę. Miškatundrės ribos ne-
ryškios, nes klimatui tampant vis atšiauresniu, 
medžiai žemėja, vis labiau susisuka ir išsiklai-
po, kol galų gale visai nustoja augti. Tikrosios 
tundros augaliją sudaro žolės, samanos, ker-
pės ir palei žemę besidriekiantys ar pagalvė-
lių formos krūmokšniai ir žoliniai augalai. Štai 
tokiame „miške“ paklydus, tikrai tereikia atsi-
stoti, o dažnai užtenka tik atsisėsti.

Tundroje žydi švyliai

Šviesiai violetiniai gencijonėlių žiedai Bestiebės naktižiedės „pagalvėlė“Tundroje gausu kerpių
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Dabartinė tundra yra pats jauniausias Žemės biomas, susiformavęs vos 
prieš 10 000 metų, kai traukiantis ledynams į šiaurę ir aukštyn į kalnus pasi-
traukė ir tundros augalai bei gyvūnai. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, tundra 
panaši į atogrąžų miškus – ir viename, ir kitame biome tėra du aiškūs sezonai: 
žiema ir vasara. Priklausomai nuo vietovės, tundroje žiemą temperatūra gali 
laikytis apie -30oC, o vasarą svyruoja tarp nulio ir 12-15 oC. Nekaršta, tačiau jei 
diena saulėta, vasarą tundroje geriau neužmiršti stipriai nuo saulės spindulių 
apsaugančio kremo, ypač būnant arčiau jūros ar ledyno. Man pačiai yra tekę 
smarkiai nudegti veidą ir sprandą tuose šaltuose kraštuose. Be to, tundroje 
labai vėjuota. Tai gerai iliustruoja vieno populiariausių Islandijos turistinių 
žygių maršruto Laugaveguro charakteristika, kurią pažymi ne vienas kelionių 
vadovas: „Čia pučia žudikiški vėjai“. Todėl tundros augalai prisitaikę išgyventi 
trumpą vegetacinį sezoną, intensyvią saulės radiaciją, stiprius vėjus, didelius 
paros temperatūrų svyravimus bei šaltas žiemas.

Vasarą Arkties tundroje būna šlapia. Nors lyja čia retai, tačiau nutirpęs 
sniegas ir nepralaidi viršutinė amžinojo įšalo dalis paverčia didelę dalį tun-
dros šlapynėmis – pelkėmis, upeliais ir sekliais ežeriukais. Kalnų tundra pa-
prastai būna sausesnė, nes dirvožemis čia laidesnis, vanduo greičiau nute-
ka. Šlapynių aplinkoje dažnai tarpsta vešlesnė augalija nei sausose vietose: 
ten, kur tiesiog šlapia, vasarą vėjyje siūbuoja jūra baltų švylių, sraunių upelių 
krantuose užauga stambūs, už sumedėjusius krūmelius aukštesni vaistinės 
šventagaršvės augalai ar dideliais rožiniais žiedais žydintis plačialapis gau-
rometis – nacionalinė Grenlandijos gėlė. Ir vis dėl to, nors tundrą ir atogrąžų 
miškus sieja tai, kad juose nebūna tikro pavasario ir rudens, tačiau biologine 
įvairove šie abu biomai skiriasi vienas nuo kito kaip diena nuo nakties. Visame 
pasaulyje tundroje randama gal mažiau induočių augalų rūšių nei viename 
atogrąžų miško hektare. O ir gausa jie nepasižymi: net ir plika akimi neretai 
matosi, kad tundroje gausiau samanų ir kerpių negu induočių augalų.

Tundros augalų įvairovė palyginti nedidelė, tačiau tarp jų yra daug tokių, 
kurie aptinkami tik šiame biome. Be to, daugelis labai patrauklios išvaizdos – 
kompaktiškų kilimėlių, pagalvėlių formų ar pasipuošusių itin ryškiais žiedais. 
Pavyzdžiui, neįtikėtina mėlyna spalva išsiskiria snieginio gencijono žiedai, 
traukia akį šviesiai violetinės gencijonėlės, grakštūs nedidukai rausvai balti 
rūgčių žiedynai, ant trumpo stiebelio stambius baltus žiedus iškelianti aš-
tuonikė driada. Atšiauriausiose vietose „pagalvėles“ išaugina baltais žiedais 
žydinti velėninė uolaskėlė ar rožine spalva pražysta bestiebė naktižiedė, tan-
kiais, žemais kilimėliais auga kvapnus ankstyvasis čiobrelis. Ypač efektingų 
pagalvėlės formos augalų galima pamatyti Pietų pusrutulio aukštikalnėse. 
Mūsų ramunių ir kiaulpienių giminaičiai Abrotanella, Haastia ir Pterygo-
pappus genčių augalai užaugina tiesiog fantastiškų formų ir dydžių pagalves 
ir kilimus. 

(Tęsinys – kitame numeryje)

Tankiais kilimėliais auga arktinis ankstyvojo čiobrelio porūšis

Velėninė 
uolaskėlė

Ryškūs 
snieginio 
gencijono 
žiedai

Upelių 
krantuose 
suveši 
šventagaršvės

Rūgtys 
kelia baltus 
žiedynus

Aštuonikė 
driada
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Rūpestiį miškais liudys ąžuoliukas 
ir žmonių pasitikėjimas 

alDona aleKsėjūnienė

Kai susėdome su Stepu Bairašausku, 21-erius metus vadovavusiu Šilutės miškų urėdijai, pokalbiui, laikas tirpte ištirpo. 
Ir ne tik todėl, kad mūsų šaknys Dzūkijoje, kad profesinis kelias abu į pamarį atvedė. Iš miškininko Stepo Bairašausko 
tebesimokau nenuolankumo, kai reikia ginti gamtą. Ir ne aš viena.

Šilutės miškų urėdijoje rugsėjo 12 d. kolektyvo surengtame ren-
ginyje bendradarbiai miškininkai, seniūnijų bendruomenių, vi-
suomeninių organizacijų atstovai šį iškilų miškininką pagerbė 

55-erių darbo ir 75-erių gyvenimo metų sukakties proga. Generalinė 
miškų urėdija buvusį miškų urėdą S. Bairašauską apdovanojo ,,Auk-
sinio ąžuolo lapo“ medaliu, veteraną sveikino naujasis Šilutės miškų 
urėdijos vadovas Vaidas Bendaravičius, girininkai, eiliniai miško dar-
bininkai, atvyko pagerbti Šilutės rajono seniūnijų vadovų delegacija, 
vadovaujama Švėkšnos seniūno Alfonso Šepučio, reiškusi pagarbą 
bendruomenių vardu. 

Iškilų miškininką sveikino ir vietos politikai: buvę rajono merai – 
konservatorius Šarūnas Laužikas, socialdemokratas Algirdas Balčytis, 
Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Šilutės 
skyriaus lyderė pedagogė Sandra Tamašauskienė. Perduoti Seimo 
narių socialdemokrato Artūro Skardžiaus, ,,tvarkiečio“ Kęsto Koms-
kio sveikinimai ir gėlės. Pagerbti ir padėkoti šiam miškininkui atvyko 
Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijos, 
miškininkų profsąjungų atstovai, net mažieji šilutiškiai iš miesto vai-
kų darželių... 

Iškilmėse dalyvavęs Lietuvos žaliųjų judėjimo vadovas Rimantas 
Braziulis sakė: ,,Sužavėjo mane tiesi pilietinė S. Bairašausko pozicija, 
kurios dabar visur, net ir šalies politikoje trūksta. Vyresnio amžiaus 
pareigūnai paprastai būna labai atsargūs, net ir aiškius reiškinius, o 
ypač nusižengimus ar įstatymo pažeidimus stengiasi įvardinti apta-
kiai, o S. Bairašauskas visada tiesus. Dėkojame jam už tokią poziciją, 
aktyvią veiklą ir linkime stiprios sveikatos“.

„Kintų gyventojai Stepui Bairašauskui dėkingi už tvirtą pilietinę 
poziciją, nepritarus naftos verslui pamaryje, žemės ir miškų privatiza-
vimui Nemuno deltos regioniniame parke“, – susirinkusiems priminė 
Šilutės miškų urėdas Vaidas Bendaravičius. 

Miškininkas S. Bairašauskas buvo ir liko rajone tas žmogus, kuris 
galėjo ir visada norėjo tvirtu petimi paremti visas visuomenės intere-
sui tarnaujančias, išliekamąją vertę turinčias iniciatyvas. 

Iš atminties – ir šešėlių seka 
Negi veteranas niekad nepatyrė profesinių nesėkmių? „Žinoma, pa-
menu tas moralines nuoskaudas, – sako S. Bairašauskas. – Kaip so-
dintą, puoselėtą mišką be gailesčio siaubė kanopiniai žvėrys, kurių 
gausa buvo perteklinė, ir dėl nomenklatūrinių veikėjų pramogų nie-
kais nuėjo daug miškininkų įdėto triūso ir lėšų“. 

O kas džiugino? ,,Tai, kad nuo 1962-ųjų dirbant 18 metų Kintų 
girininku, po to 12 metų – miško pramonės ūkio vyriausiuoju inžinie-
riumi ir nuo 1992 m. iki 2013-ųjų pabaigos – miškų urėdijos vadovu, 
visur pavyko sutelkti tvirtą profesionalų komandą. Ji lėmė pažangą, 

progresą, kurie tebešildo širdį, – sako veteranas. – Šilutės miškų urė-
dijoje dabar 34 tūkst. ha miškų tvarkomi žymiai efektyviau, darbas 
našesnis, ekonominiai rodikliai geresni, techninė ginkluotė moder-
ni. Metinės miškų urėdijos pajamos kai kuriais metais siekė iki 15 
mln. litų. Girininkijose atsodinta kasmet daugiau negu 250 ha kirta-
viečių, įveisiama po 20-30 ha naujo miško, pernai – 36 ha (tarp jų – ir 
ąžuolynas). Kolektyve dirba 150 pareigingų ir savo darbą mylinčių 
žmonių. Esu dėkingas ir eiliniams miško darbininkams Petrui Balsiui, 

Vytautui Mauricui bei kitiems 
kolektyvo žmonėms, su kuriais 
per ilgus darbo dešimtmečius 
teko suvalgyti nemažai duonos 
ir išgerti vandens“.

Šilutės žemėje įleistas Ste-
po šaknis simbolizuos ir Šilutės 
miškų urėdijos kieme pasodin-
tas sukaktuvininko padovano-
tas liaunas ąžuoliukas. Iš elitinio 
ąžuolų medyno atrinkta gilė 
S. Bairašausko rankomis buvo 
sudaiginta 2010 m., po to puo-
selėtas sodinukas, kol šiemet 
jis pasiekė 1,61 metro aukštį. 

Miškų urėdijos kieme pasodintas Stepo Bairašausko dovanotas ąžuoliukas
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Profesinio kelio pradžia, baigus 
1959 m. Vilniaus miškų technikumą
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Pristatydamas renginio dalyviams šią sim-
bolinę dovaną, buvęs miškų urėdas susirin-
kusiems sakė paliekąs ąžuolaitį po ilgame-
tės savo darbovietės langais kaip mažą žalią 
prisiminimą apie savo profesinę patirtį, čia 
sukauptą ir visą panaudotą pamario krašto 
miškų labui.

Prie ąžuolo pastatytoje atminimo lente-
lėje išskaptuoti žodžiai: „Miškų urėdas Ste-
pas Bairašauskas, 55 darbo metai, 2014“.

Įžengusiam į savo gyvenimo rudenį Ste-
pui, žinoma, tebešildo širdį ir tarpusavio su-
pratimą išsaugojusi šeima. Žmona biologė 
Diana, miškininkas sūnus Simas, dukra so-
ciologė Elmyra su žentu, vaikaitės – moks-
leivė Emilė ir būsima teisininkė Augustė. 
Jie į pamarį iš Kauno, Vilniaus grįžta kaip į 
mielą gimtinę. O Alytaus rajone liko tik pir-
mapradės šaknys – senelių totorių kapai.

Pripažinimas pamaryje – darbu pelnytas
Lietuvos miškininkų sąjungos Garbės narys 
S. Bairašauskas 2004 m. apdovanotas LR or-
dino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bei 
Policijos departamento ženklu ,,Už paramą 
policijai“. Pernai Pasaulinės aplinkos dienos 
proga jo 50-ies metų indėlis aplinkosaugoje 
pažymėtas Aplinkos ministerijos skiriamu 
aukščiausiojo laipsnio nusipelniusio aplin-
kosaugininko ženklu, o Japonijos ambasada 
ir M. K. Čiurlionio fondas jam suteikė „Lietu-
vos šviesuolio 2013“ vardą. Šiemet Genera-
linės miškų urėdijos įvertinimas – ,,Auksinio 
ąžuolo lapo“ medalis.

Kai prieš pusę amžiaus jaunas, tvirto 
charakterio miškininkas, atlikęs karinę prie-
volę atvyko į pamario kraštą, jo miškų išskir-
tinumą pajautė iš karto. Buvusių Rytprūsių 

vystytis toliau, eiti į priekį, modernizuoti ga-
mybą. Kur Šilutės miškuose paruošta medie-
na keliauja? Didžiąja dalimi – vidaus rinkos 
poreikiams. Ją perka statyboms bei vietiniai 
medienos perdirbėjai.

Gausėja ir modernėja poilsio vietos miške 
Šilutės miškų urėdijos valdose pastaraisiais 
dešimtmečiais nemažai lėšų ir darbo buvo 
skirta ir rekreacinės paskirties objektų plė-
trai. Įrengtas naujas rekreacinis takas prie 
Kuršių marių Kintų girininkijoje, Suvernų 
poilsiavietė. Ją kaip mat užėmė, savo pramo-
gas plėtoja ir jau prašo plėsti jėgos aitvarų 
gainiotojų klubai. Atnaujinti baldai keliose 
kitose poilsiavietėse, įrengtos mašinų stovė-
jimo aikštelės, patogiau pasiekiami gamtos 
paminklai. Pavyzdžiui, Žalgirių miške per 
pelkes vingiuojantis kelių šimtų metrų ilgio 
lentinis tiltas, Nemuno deltos regioninio 
parko pažintinio tako dalis, ledo lyčių per 
pavasarinius ledonešius (ir potvynius po jų) 
buvo aplaužytas, sutrešęs, turistams nesau-
gus. Dabar atnaujintas, grėsmės nebekelia.

Šilutės miškų urėdija 2009 m. įkūrė mies-
to žaliojoje zonoje parką, užmiestyje – Euro-
pos vardo parką. 

Prieš keletą metų Švėkšnos seniūnijos 
miškuose, talkinant vietos girininkijai, buvo 
atkurta čia pokaryje veikusių partizanų 
būrių „Rambyno pilis“ ir „Geležinis vilkas“ 
slėptuvė. Klaipėdos apskrities 3-iosios Jūrų 
šaulių rinktinės Šilutės 8-oji kuopa už inici-
atyvos palaikymą ir bendradarbiavimą tuo-
metiniam miškų urėdui Stepui Bairašauskui 
ir girininkui Algirdui Tamašauskui pareiškė 
padėką. 

Tokios šio miškininko ilgam įspaustos 
pėdos Šilutės žemėje. 

miškai nebuvo tokie išlakūs, kaip Dzūkijos 
smėlynuose, medieną iš jų išgabenti buvo 
sunkiau, nes čia pat – Nemuno delta, įmir-
kusios, potvynių užliejamos žemės zona. 

Gamta tiesiog neleido planuoti miško 
darbų taip, kaip norėjosi ir reikėjo tuome-
tinei valdžiai. Ir iki šiol gamtos stichijų pul-
savimas pamaryje diktuoja miško darbų 
ritmą. „Su gamta nepasiginčysi“, – sako ve-
teranas.

Buvęs miškų urėdas gali pelnytai pasidi-
džiuoti, kad esamai ir būsimoms miškininkų 
kartoms palieka kapitaliai atnaujintą miško 
kelių ir sausinimo tinklą. ,,Iš viso nutiesta 
64,5 km naujų kelių už 2,85 mln. litų, nusau-
sinta apie 500 ha užmirkusio miško, iškasta 
14,6 km melioracijos griovių. Tam išleista 
apie 1,14 mln. litų. Šios investicijos duoda ir 
ateityje duos grąžą, kuri matuojama konkre-
čiais veiklos efektyvumo rodikliais“, – vardi-
na skaičius S. Bairašauskas. 

Nors jam visą gyvenimą buvo maloniau-
sias prigimtinis miškininko darbas – auginti 
mišką, reikėjo ir kirsti, medieną išrūšiuoti, iš-
vežti ir parduoti, kad gautos pajamos leistų 

Generalinės miškų urėdijos vyr. patarėjas 
Andrius Vancevičius įsega sukaktuvininkui 
medalį ,,Auksinis ąžuolo lapas“
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Galimybė susitikti ir pabendrauti
„Ši šventė turi gilias tradicijas tarp miški-
ninkų, nes tai puiki galimybė susirinkti su 
šeimos nariais, artimiau susipažinti, nefor-
malioje aplinkoje pasidalinti rūpesčiais, 
džiaugsmais. Visus metus dirbame įvairiose 

Šiaulių miškininkai rinkosi iį Vainagius 
iRena sTošKuVienė

Šilta rudeniška saulė, galimybė pabendrauti, pasidžiaugti metų pasiekimais ir dalyvauti įvairiose atrakcijose sukūrė 
puikią profesinės miškininkų šventės, kurią Vainagiuose pažymėjo Šiaulių miškų urėdijos kolektyvas, nuotaiką. Kartu su 
šeimos nariais miškininkai susirinko į Vainagių medelyną, kur jaukiai įrengtoje poilsiavietėje vietos užteko ir dideliems, 
ir patiems mažiausiems. 

vietose, retai susitinkame, o ši diena suburia 
draugėn“, – sakė Šiaulių miškų urėdas Stasys 
Pališkis, sveikinimo žodžiais linkėjęs visiems 
dirbti darniai, kurti draugišką ir darbingą ko-
lektyvo nuotaiką, niekuomet neužmiršti, kad 
miškininko profesija įpareigoja kiekvieną į 
darbą žiūrėti itin atsakingai ir profesionaliai.

Šventės pradžioje miškų urėdijos dar-
buotojams įteikti nusipelniusių aplinkosau-
gininkų ženkleliai ir pažymėjimai. Paskelbtas 
tvarkingiausiai ir gražiausiai tvarkomas pada-
linys. Šiemet juo tapo Kurtuvėnų girininkija. 
Susumavus miškų urėdijoje metų įvykius ir 
pastebėjimus, įteiktos keturios nominacijos: 
jos buvo skirtos medienos ruošos, prekybos 
ir techninio padalinio meistrams Arvydui 
Lymantui, Raimondui Krištopaičiui, vyriau-

siajam inžinieriui Romualdui Zebčiukui, taip 
pat dainingajam ketvertukui – energetikei 
Fredai Žemaitienei, miškotvarkos inžinie-
riui Kęstučiui Jurgaičiui, medienos ruošos, 
prekybos ir techninio padalinio meistrui 
Edgarui Čioraičiui ir šio padalinio viršininkui 
Simonui Vaitekūnui. 

Aktyviausiems miškų urėdijos medžio-
tojams apdovanojimus įteikė vyriausiasis 
miškininkas Giedrius Tamošiūnas – kie-
kvienas gavo po vilioklį. Medžiotojų laukė 
ir išbandymas – reikėjo kuo greičiau pereiti 
ant žemės patiesta virve. Tiesa, buvo viena 
sąlyga – žiūrėti į tą virvę reikėjo per apvers-
tus žiūronus. Paaiškėjo, kad išbandymą 
geriausiai įveikė medelyno viršininko pa-
vaduotoja Birutė Grybienė, kuri medžioto-

Kartu su šeimomis

Įteikiamos nominacijos

Šventinės akimirkos



Miškų urėdijos partnerių – ugniagesių gelbėtojų 
pasirodymas

Pagerbtas gražiausiai tvarkomas 
miškų urėdijos padalinys

Išbandymas suaugusiems – ėjimas virve, 
žiūrint per apverstus žiūronus
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jų būryje buvo vienintėlė moteris. Rungtis 
vyko sąžiningai, nes teisėjams vadovavo ir 
prizus dalino vyriausioji buhalterė Regina 
Radavičienė.

Dovana miškininkams – 
pažintis su ugniagesių gelbėtojų technika
Šventėje netrūko ir adrenalino – kiekvienas 
dalyvis galėjo išbandyti šešiaračio greitį arba 
pakilti ir pasižvalgyti į urėdijos miškus iš 40-
ies metrų aukščio. Šią galimybę suteikė Šiau-
lių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdy-
bos atstovai. Miškininkai ir ugniagesiai gel-
bėtojai dažnai dirba ranka rankon, kuomet 
ištinka nelaimė. Šį kartą miškų urėdijos miš-
ko želdinimo ir apsaugos inžinierius Juozas 
Daunys, pristatydamas svečius, pasidžiaugė, 
kad miškininkai turi galimybę ne tik susipa-
žinti su ugniagesių gelbėtojų technika, bet ir 
patys ją išbandyti.

„Iš tokio aukščio viskas atrodo kitaip. 
Mūsų apžvalgos bokšto aukštis – 35 metrai, 
o čia galėjome galinga ugniagesių technika 
pakilti dar aukščiau. Viskas kompiuterizuo-
ta“, – sakė inžinierius J. Daunys.

Pusantros valandos šventėje užtrukti 
žadėję ungiagesiai gelbėtojai miške išbuvo 
antra tiek, nes norinčiųjų pasikelti ir pasi-
žvalgyti į miškus iš tokio aukščio buvo daug, 
tad kiekvienam ši dovana buvo suteikta.

Mažiausieji domėjosi paukščiais
Pačių mažiausių šventės dalyvių laukė nelen-
gvas išbandymas – pagal paveiklėlius reikėjo 
atpažinti ir įvardinti net 17 Lietuvos paukš-
čių. „Šitą užduotį rengėme ne tik vaikams, jie 
turėjo teisę konsultuotis su tėveliais“, – šyp-
sojosi užduotį rengusi miškų urėdijos ryšių 
su visuomene specialistė Loreta Mejerienė. 
Atsakymus vertino solidi komisija, vadovau-
jama miškų urėdijos miškotvarkos inžinie-
riaus Kęstučio Jurgaičio.

„Prisipažinsiu, kad ir pats visų teisingai 
nebūčiau įvardinęs. Džiaugiuosi, kad nuga-
lėtojas teisingai įvardino net 15 paukščių“, – 
sakė rezultatus apibendrinęs K. Jurgaitis.

Apdovanojimai laukė visų dešimties 
konkurso dalyvių, tačiau trims patiems „tai-
kliausiems“ komisijos pirmininkas įteikė pa-
grindinius prizus – gausiai iliustruotą knygą 
„Lietuvos paukščių vadovas”.

Gražūs palinkėjimai, muzika ir dainos
Miškininkų profesinę šventę, kaip ir daugelį 
švenčių Šiaulių miškų urėdijoje, lydėjo nuo-
širdūs linkėjimai kolegoms, šypsenos, graži 
muzika ir virš miškų sklindančios šventės 
svečio Algimanto Butnoriaus dainos, iš kurių 
daugelį kartu dainavo visas kolektyvas. 

„Kuomet taip susirenkame ir pabendrau-
jame, tampame artimesni, geriau vienas kitą 
suprantame, lyg ir įsipareigojame „nepaves-
ti“ vienas kito, dirbti ir saugoti mūsų visų tur-
tą – miškus. Pasirinkęs miškininko profesiją 
žmogus retai ją keičia. Net ir šventėms nie-
kur kitur nesusirenkame – tik kur nors netoli 
miško. Šį kartą – sutvarkytame Vainagių me-
delyne, kur kasmet auginame per 5 mln. so-
dinukų. Ši šventė, kaip sakė žavinga šventės 
vedėja Justina, yra graži proga įvertinti, kiek 
ūgtelėjo mūsų sodinti medžiai, aptarti, kiek 
miškui davėme ir kokių gėrybių iš jo gavo-
me“, – sakė miškų urėdas Stasys Pališkis. 
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Kiekvienas dalyvis galėjo išbandyti šešiaračio 
greitį

Adrenalinas, pakilus į 40 m aukštį

Užduotys mažiesiems šventės dalyviams
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Žaizdos žemės mūsų
Iki to laiko (1947-1993 m.) beveik 1000-yje 
ha čia veikė mokomasis aviacinis poligonas 
ir šaudykla, o apie poligoną daugiau nei 10 
tūkst. ha teritorija buvo priskirta karinei gi-
rininkijai. 

Čia ošusios sengirės kariniams tikslams 
buvo iškirstos, įsteigtas karinis poligonas, 
vyko mokymai... Ir štai toks dabar šios veiklos 
palikimas: randama nesprogusių bombų, ku-
rios kelia grėsmę žmonių gyvybei, taip pat ir 
miškui, nes nuo sprogusios bombos sausuo-
se pušynuose gali įsiliepsnoti gaisrai. Rastus 

Rūdninkų girios branduolyje
jūRatė Rečiūnienė – kuusienė

Šalčininkų miškų urėdijos Girios girininkija, kuriai ketvirtus metus vadovauja girininkas Darius Šapokas, padedamas 
pavaduotojos Juljanos Skirutienės ir eigulio Česlavo Polubianko, įkurta 1993 m., kai išvedus sovietinę kariuomenę, 
karinės girininkijos miškai buvo perduoti Šalčininkų ir Valkininkų miškų urėdijoms. Ši didžiausia pagal plotą Lietuvos 
girininkija (apie 8 tūkst. ha) administruoja penkto pagal dydį miškų masyvo – Rūdninkų girios – branduolį. Visas girios 
plotas – apie 60 000 ha. 

sprogmenis išminuotojai nukenksmina, ta-
čiau visas poligono plotas dar neapeitas. 

Girininkas turi nedidelę sprogmenų ko-
lekciją. Jis menkiausiai progai pasitaikius vi-
siems primena, kad buvusio karinio poligono 
teritorijoje lankytojai važinėtų tik keliais, nes 
išsukus į pakraštį nemaža tikimybė užvažiuoti 
ant sprogmens. Taip pat pavojinga liesti bet 
kokius metalinius daiktus, o juos radus būtina 
pranešti pagalbos telefonu arba į girininkiją, 
urėdiją. Daugybė bombų, sviedinių ir raketų 
yra smigę į Rūdninkų girios žemę...

Visur prie įvažiavimo kelių į buvusį kari-
nį poligoną pastatyti stendai, perspėjantys 
apie pavojų. Deja, ne visi žmonės kreipia į 
tai dėmesį. Kaip ir į prašymą susirinkti savo 
atsineštų produktų pakuotes, nemėtyti ne-
užgesintų nuorūkų, nekūrenti laužų ne tam 
skirtose vietose: nesukelti gaisrų, nes jie sau-
suose pušynuose, o ypač viržynų plotuose, 
labai pavojingi, sunkiai užgesinami. Tačiau 
girininkas Darius patenkintas: šiemet gaisrų 
jo girininkijoje nebuvo. 

Kontrastai
Pravažiuojame pro plyną geltoną „dykumą“, 
smėlis čia švaresnis ir baltesnis negu mūsų 
pajūryje. Nematęs nepatikėsi, kad vidury 
miškų gali būti tokių vietų. 

Zygmantiškių valstybiniame geomor-
fologiniame draustinyje saugomas raiškus 
Zygmantiškių siaura juosta besidriekiantis 
kopagūbris, susidaręs traukiantis paskuti-
niajam apledėjimui. Tai – žemyninės kopos. 

Daug kur jos apaugusios viržiais ir vejalan-
dėmis šilagėlėmis. Kiek tik akys užmato – vir-
žynai su retais paskirais beržiukais, nedideli 
pušelių gojeliai: akims erdvu, todėl ir neži-
nai, į kurią pusę ir bežiūrėti...

Girininkas pasakoja, jog tam, kad viržiai 
nekonkuruotų su vėjalandėmis šilagėlėmis, 
nemaži viržynų plotai pagal specialų pro-
jektą naikinami, gerinamos augimo sąlygos 
retoms gėlėms. 

Pamėgę šias vietas ir tetervinai. Čia vyks-
ta jų tuoktuvės. Girininkas Darius sakė, jog 
ankstyvą rytą yra stebėjęs unikalią tetervinų 
tuoktuvių „ceremoniją“. Mokslininkų duo-
menimis, Rūdninkų girioje šiuo metu yra 

Žemyninės kopos

1963 m. sukilimui atminti

Girininkas Darius Šapokas



Eigulys Česlav Polubianko

Poligone rasta bomba
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apie 100 tetervinų. Jų tuokvietėse miškas vi-
sai nekertamas, o maitinimosi vietose ūkinė 
veikla ribojama.

Girios girininkija išskirtinė ne tik savo 
plotu, gamtos ir istorijos turtais, bet ir kon-
trastais.

Keliu apsukame nedidelį lankstą ir iš-
vystame visai kitokį vaizdą: pelkė. Joje ato-
kiai viena nuo kitos auga pušys, o apačio-
je – saulės apšviestos pelkių žolės. Bet van-
dens nesimato, tik kiek akys aprėpia – vaiski 
pavasarinė žaluma, lyg kokiame parke. Tai 
Kernavo telmologinis draustinis, saugantis 
pelkių kompleksą. Jis svarbus kurtiniams, 
todėl lankytis jame galima tik nuo rugsėjo 
1 dienos. Kelias palei pelkę sausas. Bet taip 
būna ne visada. Girininkas sako, kad kartais 
net vasaros viduryje šis kelias būna apsem-
tas. Tądien, kai lankiausi Girios girininkijoje, 
keliu galėjai ir pėsčiomis nesušlapęs kojų 
su bateliais praeiti. 

Girininkas Darius Šapokas pasakoja, 
kad, be mūsų aplankytųjų Zygmantiškių 

Girioje gausu įstoriją menančių vietų ir 
paminklų. 1470 m. Kazimieras Jogailaitis 
joje įkūrė medžioklės dvarą ir žvėryną. 

Girios girininkijoje yra piliakalnių, tyvu-
liuoja Kernavo ir Šulinio ežerai.

Per girininkijos teritoriją eina prancūzke-
lis, čia vadinamas Sankovo keliu. 

Rūdninkų girioje 1863 m. sukilėlių ir caro 
kariuomenės mūšio vietoje pastatytas pa-
minklas caro kariuomenės poručikui Arbu-
zovui, o netoli jo – paminklas sukilėliams (jo 
autorius – Edvard Kurkianec). Kitas pamin-
klas – netoli kapinių. 

Baltosios Vokės seniūnija girininkui Da-
riui pareiškė Padėką už bendradarbiavimą, 
įamžinant 1963 m. sukilimo atminimą. 

Apie miškininkavimą
Darbas tokioje gamtos turtais gausioje giri-
ninkijoje, kurioje, be kita ko, įsteigta 160 ha 
kertinių miško buveinių, ir įdomus, ir sudė-
tingas. Girininkas Darius sako, kad ten, kur 
šių turtų nėra, ūkininkauti paprasčiau. Tačiau 
ir iš jo kalbos, ir iš elgsenos mūsų aplankyto-
se unikaliose gamtos vietose labai aišku, jog 
jam svarbu visus šiuos turtus išsaugoti, jog 
girininkas jais didžiuojasi, ir nors tenka ieš-
koti kompromisų, nesiskundžia. 

Papasakoja, kad pernai girininkijos miš-
kus siaura juosta nusiaubė nuo Valkininkų 
pusės atūžęs škvalas. Daugiau ar mažiau 
buvo pažeista 10 miško kvartalų, iškirsta apie 
4 tūkst. kubinių metrų medienos. Darbavosi 
dvi medkirtės mašinos ir dvi brigados. Dar-
bus sunkino tai, kad dauguma nusiaubtų 
miškų – šlapi. „O bendrai, kai dauguma 
žmonių nepatenkinti žiemos šalčiais, aš tik 
viliuosi, kad kuo ilgiau tie šalčiai išsilaikytų. 
Tuomet susitvarkome šlapias biržes“, – sako 
Darius Šapokas. 

Škvalo nuniokotose vietose miškas 
bus želdomas, mišrinant spygliuočius su 
lapuočiais, didžiausias šlapymes paliekant 
atželti. 

Dalis škvalo pažeisto ploto atsodinta per 
medelių sodinimo talką, kurią Šalčininkų 
miškų urėdija pernai surengė 1963 m. sukili-
mo 150-osioms metinėms pažymėti. 

Užėjus kalbai apie gamybą, girininkas tik 
trumpai informavo, jog Girios girininkijoje 
per metus iškertama apie 9 tūkst. kubinių 
metrų medienos. Neblogai sekasi vadina-
mieji Labanausko kirtimai. 

Taigi kompromiso ieškoma ir jis randa-
mas. „Miškininkavimas ir gamtosauga vienas 
kitam netrukdo“, – sako atsisveikindamas 
girininkas. Ir aš tikiu, kad šiai įdomiai, labai 
savotiškai girininkijai Darius Šapokas vado-
vaus dar ilgai, nes, matyt, giria ir girininkas 
tiko vienas kitam. 

Pavykę atvejiniai kirtimai – miškas atauga pats

geomorfologinio ir Kernavo telmologinio 
draustinių, girininkijoje dar įkurti Rūdnin-
kų kraštovaizdžio, Visinčios hidrografinis, 
Merkio ichtiologinis ir kiti draustiniai. Išsau-
goti retoms paukščių rūšims (kurtiniams, 
tetervinams, lututėms, ereliams rėksniams, 
lėliams, pilkosioms meletoms, tripirščiams 
geniams) Rūdninkų girioje 2004 m. buvo 
įsteigtas 20 tūkst. ha ploto biosferos poli-
gonas. Jis apima ir visą Girios girininkiją. 

Apie Rūdninkų girią 
Tokį pavadinimą giria gavo dėl to, kad joje 
nuo seno buvo nedidelių balų rūdos telki-
nių, veikė liejyklos. 

Girininko pavaduotoja Juljana Skirutienė



Gudžiūnų girininkijos šeimininkai – 
girininkas Darius Povilauskas (kairėje) 
ir jo pavaduotojas Ignas Počiejus

Gudžiūnų girininkijos šeimininkai – 
girininkas Darius Povilauskas (kairėje) 
ir jo pavaduotojas Ignas Počiejus
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rininkijos būstinė yra Skomaičiukų kaimelyje, pamiškėje, netoli Gu-
džiūnų geležinkelio stoties. Lankytoją maloniai nuteikia prie sody-
bos vartų lyg pasisveikinimui pastatyta skulptūrėlė „Gervė“, išpuošta 
gėlėmis, tolėliau – vežimaitis, prikrautas žydinčių gėlių. Girininkijos 
sodybos pastatas nedidelis: viename gale – kontora, kitame gyve-
na girininkas. Pastatas apsuptas žydinčiais gėlynais, takeliai išgrįsti 
akmenukais. Kiemo gilumoje – ūkinėms reikmėms skirti statiniai. 
Kiemą puošia skulptūros „Meškutė“, „Slibinas“, „Driežas“ ir suolas su 
dviem kiaunėmis. Pastarasis pastatytas dar buvusio girininko Jono 
Butkevičiaus sumanymu. Šešiuose darželiuose žydi rožės, rododen-
drai bei kitokios gėlės. Įveistas sodas. 

Nuo pirmųjų girininkijos metų sodyboje tvirtai įleidę šaknis 19 
ąžuolų. Tą rugpjūčio vidudienį girdėjosi, kaip nuo jų į žalią veją ,,laša“ 
giliukai. Įkaitusį orą retsykiais suvirpindavo vienas kitas, matyt, nuo 
karščio pasislėpęs paukštelis. Sodyboje tylą kartkartėmis sudrums-
davo pro šalį pralekiantys traukiniai. Girininkas sako, kad prie to bil-
desio priprato, naktimis jo nebegirdi.

Manau, kad šioje sodyboje jauku buvoti, gyventi ir kitu metų lai-
ku, kai nebežydi gėlės, kitaip ošia aplyti, sniegu apkloti sodybos ir 
pamiškės medžiai. 

Palikimas ateities kartoms 
Gudžiūnų girininkijos miškininkai stengiasi, kad gražiai atrodytų ir jų 
prižiūrimi miškai, juose būtų jauku lankytis. Aplinkos gražinimui pa-
naudoja akmenis, kelmus: iš jų kuria medines skulptūras, restauruoja 
etnografinę vertę turinčius statinius. 

Pavyzdys kitiems
Gudžiūnų girininkijoje nuo seno pavyzdingai tvarkoma aplinka, ge-
rai prižiūrimi miškai. Girininkijos vadovas Darius Povilauskas kuklina-
si: ,,Nieko ypatingo, tai mūsų kasdienis darbas ir pareiga“. Reikėtų pri-
durti, kad šeimininkiškas požiūris čia vyrauja nuo girininkijos įsikūri-
mo 1923 metais, kai buvo suvalstybinti dvarininko Komaro miškai. O 
ir iki tol privatūs Komaro miškai nebuvo apleisti. 

...Šią vasarą, spiginant rugpjūčio saulei, apvažinėjome su girinin-
kijos miškininkais kai kuriuos miškų masyvus. Medžiai saulės atokai-
toje stovėjo lyg susimąstę, tylūs; matyt, ir jiems buvo pabodę karš-
čiai... Važiavome pažvyruotais, išlygintais miško keliais. Pakelės nu-
šienautos, prie įvažiavimų į mišką įrengti stendai – priminimai miškų 
lankytojams, kaip nedera elgtis miškuose. 

Stabtelime Gudžiūnų miške. Šalikelėje beveik iš visų pusių 
medžių apsupta stovi miškininkų įrengta erdvi pavėsinė miško 
lankytojams, medžiotojams. Šiame miške lankoma ir pavėsinė 
„Musmirė“: švari aikštelė, suoleliai, virš jų – stovas su stogeliu, 
vaizduojančiu šį gražų nevalgomą grybą. Pasijunti tarsi girios pa-
sakų namelyje... 

Bet miškuose kai kurie lankytojai vis dar pasijunta ,,laukiniais“ – 
jiems ne gėda išmėtyti bet kur atsivežto valgio, gėrimų pakuotes, 
kitokias šiukšles.

Šeimininką pažinsi iš sodybos aplinkos 
Kaimo vietovėje apie sodybos šeimininkus, net jų artimiau nepažįs-
tant, pirmiausia sprendžiama pagal tai, kaip sutvarkyta aplinka. Gi-

Kaip pasakų namelis girioje
 

PRanas luKošeViČius
 

Radviliškio miškų urėdijos Gudžiūnų girininkijos miškai (2065 ha valstybinių ir 1307 ha privačių bei privatizavimui 
rezervuotų) išsidėstę dviejų rajonų sandūroje: Radviliškio rajono pakraštyje – Panekelpių, Pašlapėlės, Pašakių, Sirutiškių, 
Gudžiūnų, Užpurvių ir Gujėnų masyvai, Kėdainių rajone – Beržoto, Skirpstynės, Serbentynės, Antušavos ir Balsių miškai. 
Apsilankykime juose. 



Gudžiūnų miške įrengta pavėsinė „Musmirė“

Sodybos gėlynai
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Forest King F

UAB „PGM technikA“
plento g. 6, užliedžiai, 54305 kauno r.

www.pgmtechnika.lt

padangos miðko technikai

Tel. 8 683 24140 (aidas)
el. paštas info@pgmtechnika.lt

Faks. 8 37 215101

Tel. 8 656 82777 (Darius)
el. paštas darius@pgmtechnika.lt

Tel 8 607 77723 (Marius)
el. paštas marius@pgmtechnika.lt

Girininkijoje plečiami ąžuolynai. Dar prieš 18 metų buvo paso-
dinta 200 m ilgio ąžuolų alėja. Prieš porą metų atkūrė 28,3 ha miško, 
kuriame įveista 6,9 ha ąžuolo želdinių. Pernai ąžuolynų padaugėjo 
17,5 ha, šiemet – 7,9 ha. Ąžuolynai rūpestingai prižiūrimi, saugomi – 
įrengti 6 aptvarai (30 ha). Vykstant šiemet LMS paskelbto ąžuolynų 
atkūrimo konkursui, Radviliškio miškų urėdijoje skirta pirma vieta 
Gudžiūnų girininkijai.

Tai girininko Dariaus Povilausko ir jo pavaduotojo Igno Počiejaus 
darbo įvertinimas. 

Miškų urėdijų 2014 m. rugpjūčio mėn. 

parduotų apvaliosios medienos 
sortimentų kainos, Lt/m³

sortimentas
2014 m. 

rugpjūčio mėn. 
vidutinė kaina

Indeksas 
2014 m. 

sausis=100

2014 m. sausio - 
rugpjūčio mėn. 
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 228 99.1 229
Eglės pjautinieji rąstai 237 95.2 245
Ąžuolo pjautinieji rąstai 505 101.8 505
Uosio pjautinieji rąstai 261 100 248
Drebulės pjautinieji rąstai 154 102.7 152
Beržo pjautinieji rąstai 233 103.6 224
Juodalksnio pjautinieji rąstai 184 104 178
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 178 97.8 180
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 146 104.3 142
Eglės popiermedžiai 101 88.6 111
Pušies popiermedžiai 100 90.9 110
Beržo popiermedžiai 104 101 103
Drebulės popiermedžiai 86 86.9 95
Uosio popiermedžiai 136 92.5 149
Plokščių mediena (spygliuočių) 83 94.3 87
Plokščių mediena (lapuočių) 81 92 86
Malkinė mediena 89 92.7 95
iš viso apvalioji mediena 151 96.8 153
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.
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Miškininkystės kontrastai 
ir paralelės

Mintys piktos, kaip pavasarinės er-
kės, apniko skaitant girininko Sta-
sio Gliaudžio straipsnį „Dėl elninių 

žvėrių poveikio miškams“. Tai gryna tiesa 
apie darkomą miškininkystę valstybiniuose 
miškuose. Tačiau privačių miškų savinin-
kams, ugdantiems savo nedidelius miškus 
ar gojelius, belieka su pavydu atsidusti – kad 
mums būtų tik tokios problemos. 

Miškų urėdijose verčiamasi per galvas, 
bet surandama lėšų tvoroms, chemikalams 
ir kitokioms jauno miško apsaugos priemo-
nėms. Už miškų atkūrimą ir apsaugą etatiniai 
miškininkai ir jų samdomi šiems darbams 
žmonės gauna atlyginimus. 

Privatininkams – viskas priešingai, 
su retomis išimtimis, kai išsirūpinama ES 
parama. Mažų valdų savininkams tai irgi 
sunkiai pasiekiama, o gerinti savo miško 
būklę norisi. Vieniems miško savininkams 
tai – iš kartos į kartą persiduodančios šei-
mos tradicijos, kitiems – viltis, kad ugdant 
medynus kraunamas patikimas kapitalas 
palikuonims. O bendrą margą savininkų 
puokštę vienija stiprus lietuviškas prieraišu-
mas medžiams, miškui. Visa tai lemia, kad į 
kanopinių žvėrių sužalotus medžius, bebrų 
nukirstus ar, pakėlus vandens lygį, prigir-
dytus ištisus miškų plotelius žiūrime kaip į 
asmenines šeimos turto netektis. Daugelis 
žinome, kad bent šiek tiek apčiuopiamą at-

lygį iš įveisto, išugdyto miško gaus gal tik 
trečia palikuonių karta. 

Lėšų stygius želdinių apsaugos priemo-
nėms ir darbininkų samdymui verčia miško 
savininką gintis nuo žvėrių daromos žalos 
pigesnėmis parankinėmis priemonėmis. Per 
du privačios miškininkystės dešimtmečius 
išbandyti keli ,,gynybos“ būdai. Pavyzdžiui, 
veiksmingas ir toks, kuomet retinant alks-
nyną, šakos ne sumėtomos, bet iš jų pagal 
upelį – pagrindinį bebrų taką – suformuoja-
ma 1 m aukščio ištisinė užtvara. Bebrai nei 
per apačią kasėsi, nei per viršų lipo. Tik kai 
užtvara supuvo, jie bandė čia daryti takus. 
Juos nuo aktyvaus lankymosi atgraso ir ant 
praėjimų užmestas glėbelis šakų.

Daugelis privačių miškų išsidėstę vals-
tybinių miškų masyvų pakraščiuose, kur 
yra sodybviečių likučiai, auga seni medžiai, 
ąžuolai. Kėkštai išnešioja jų giles ir toliau, dalį 
maisto atsargų pamiršta. Taip įvairiose miško 
vietose suželia ąžuolų savaiminukai, kurių 
daugumai dėl šviesos stygiaus ir žvėrių pa-
kenkimų nelemta išaugti medžiais. Skaudu 
žiūrėti, kai ir išaugusį iki 4 metrų ar dar aukš-
tesnį ąžuoliuką susiranda elniai, briedžiai ir 
nepagydomai sužaloja. Netiesa, kad šis žalo-
jimas sezoninis, kad elniniai žvėrys medžių 
žievę graužia tik žiemą dėl pašarų stygiaus. 
Miško savininkų pastebėjimu, kramsnoja jie 
medelius visus metus. Žvėrių neatbaido ir 
vos prieš mėnesį nutepti repelentai. 

Kitas skaudulys – mažesnius vertingus 
medelius ir šabakštynų apsuptyje susiranda 
stirnos. Šie grakštūs žvėreliai, kaip įnoringos 
moterys, išrankūs. Į karklą, blindę ar alksnį 
kaktų nekaso, jų šakų neskabo. Pasirenka 
ąžuoliukus, pušaites, eglaites. Sumaitoja 
mirtinai. Kad žvėreliai čia darbuojasi ilgai ir 
atkakliai, liudija prie jų ištrypti ploteliai. 

Nuo visų kanopinių žvėrių daugiašakės 
žalos miško augintinius bandome apsaugoti 
ir gyvulininkystės fermų atliekomis – žolės 
rulonų suveržimui naudojamu sintetinio 
pluošto tinklu. Pašarus sušėrus, lieka 5-7 m 
draiskalas. Ūkininkai dar ačiū pasako, kad 
imame – mažiau reikia priduoti atliekų. 
Stambesnius medelių stiebus galima apriš-
ti tinklu tiesiogiai, o apie liaunesnius tenka 

sukalti 3-4 kuolus. Abiem atvejais apvalkalas 
lengvutis, lietaus perlyjamas, saulės per-
šviečiamas, vėjo perpučiamas, tad neturėtų 
žaloti medžių kamienų ir medelių šakų. Taip 
apgaubtus medelius žvėrys aplenkia, tačiau 
kaip į tokį sintetinį „prieskonį“ jie reaguos 
žiemą, kol kas dar neaišku.

Senovės istorija primena buvus medžio-
klės būdą – vilkduobes. Prie žvėrių takų me-
džiotojai jas iškasdavo, užmaskuodavo šako-
mis ir retsykiais sulaukdavo užsižiopsojusių 
žvėrių. Situacija dabar apsivertusi aukštyn 
kojomis – galima sakyti, kad žvėrys ,,me-
džioja“ žmones. Tai, kad miškuose išbėgę į 
kelius, žvėrys sukelia avarijas su skaudžio-
mis pasekmėmis – ne naujiena. Biržų rajo-
ne žuvo žemdirbys, važiuodamas pagrioviu 
įrengtu lauko keliuku. Netikėtai traktoriaus 
ratai smego į išgraužą ir, verčiantis traktoriui, 
kaimas neteko doro žmogaus. Neabejoju, 
kad ir šiuo atveju rasis gamtos mylėtojų, 
kurie gins bebrus, o ne žuvusį „neapdairų“ 
ūkininką. Sakys, reikėjo žiūrėti, kur važiuoji. 
Tai reiškia: praeik kilometrą kitą pėsčiomis, 
išstuksenk keliuko pagrindą ir įsitikinęs, kad 
po juo nėra vilkduobių, važiuok. 

Garsinantis „Gamta – visų namai“ ir kitais 
šūkiais, tokie gamtos mylėtojai neprisiima 
jokios atsakomybės už padarinius. Bet tai jau 
kito rašinio tema. 

jonas Dagilis

Savadarbės ąžuoliukų apsaugosPamiškėse suželia savaiminiai ąžuolai
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Geriausia pagalba ten, 
kur neįivažiuoja miško technika

 Visa technika sertifikuota KWF
 Profesionalus, patikimas 

ir paprastas naudojimas
 Nepamainoma pagalba dirbant 

pelkiniuose, šlaitiniuose miškuose.
 Efektyvi investicija už protingą kainą

 Didžiulis pasirinkimas pagal 
galingumą ir papildomus priedus
mob. tel. 8 670 24481

Uniforest trosinės miško gervės ir griebtuvai
www.uniforest.com

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506  El. paštas info@mmc.lt  www.miskui.lt

HSP Gripen 
patys tvirčiausi 
ir patikimiausi griebtuvai pasaulyje

 Didžiulis pasirinkimas griebtuvų 
miškovežiams, medvežėms, biokurui 
ir didiesiems medienos krovos 
terminaliniams kranams

 Aukščiausios rūšies plienas, 
du sustiprinti cilindrai

 Realios garantijos ir servisas.
mob. tel. 8 670 24481

SIP PROTECTION – 
didžiausias dirbantiems miške rūbų, 
avalynės ir darbo saugos priemonių 
gamintojas Europoje

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt Pa
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UAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

Mob. tel.: +370 656 74 003, 
+370 670 64 115

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUoDAMI
liepų
SoDInUKAI

UAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

Mob. tel.: +370 656 74 003, 
+370 670 64 115

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUoDAMI

ąžuolo
SoDInUKAI IR GILėS
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Mintys artėjant suvažiavimui
algiRDas RauKa

lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacijos pirmininkas

Netruko prabėgti 4-eri metai. Ir vėl 
federacijos narių išrinkti delegatai 
spalio 16 d. rinksis į šakinį profe-

sinių sąjungų suvažiavimą, Molėtų rajo-
ne, Dubingiuose įvertinti mūsų veiklą bei 
aptarti federacijos ateities viziją, siūlomą 
5-erių metų kadencijai. 

Paskutiniojo suvažiavimo metu dele-
gatai siūlė eiti į gatves, skaitlingiau ir or-
ganizuočiau dalyvauti profesinių sąjungų 
organizuojamose viešose akcijose. Suva-
žiavime buvo kalbėta, kad mažėja narystė, 
per mažai pasisakoma spaudoje, nėra fe-
deracijos internetinio puslapio. Konstatuo-
ta, kad „visose miškų urėdijose yra rezervų 
didinti narių skaičių“. Kai kurie delegatai 
apgailestaudami sakė: „Labai gaila, kad 
pirmininkas nesugebėjo užsiauginti pava-
duotojo. Filosofuojame, kad reikia jauno, 
vairuojančio, mokančio užsienio kalbas, 
gyvenančio Vilniuje “...

Atsižvelgus į suvažiavimo delegatų 
kritiką ir siūlymus, federacijoje per 4-erius 
metus įvyko nemažai pokyčių. Apie federa-
cijos veiklą galima rasti visą informaciją in-
ternete, rašoma miškininkų žurnale „Mūsų 
girios“, laikraštyje „Lietuvos profsąjungos“, 

pasisakome radijo laidose. Dalyvavome 
įvairiuose Europos profesinių sąjungų ir 
LPSK projektuose. Mūsų federacija 2013-
2014 m. vykdo Norvegijos finansuojamą 
projektą „Socialinis dialogas ir orus dar-
bas“. Organizavome profsąjungos narių 
apklausą, diskusiją dėl profesinių sąjungų 
tolesnės veiklos ir organizacijų stiprinimo, 
išsiaiškinome narių lūkesčius. Vienas iš 
jų – glaudesnis bendravimas, informacijos 
ir nuomonių pasikeitimas.

Nuo 2012 m. kovo federacijos pirmi-
ninko pavaduotoja dirba energinga, me-
dicininę bakalauro ir magistro kvalifikaciją 
turinti Inga Ruginienė, taip pat siekianti 
miškininko bakalauro kvalifikacijos. Per 
pusmetį paruošėme projektą, kuris buvo 
patvirtintas „Innovation Norway“ fondo 
valdytojų. Šiemet pasirašėme sutartį su 
Šiaurės šalių federacija dėl narių pritrauki-
mo, kurią mūsų federacija pradės vykdyti 
2015 metais. 

Visi pagrindiniai federacijos veiksmai, 
pradedant metiniais planais ir baigiant 
konkrečiomis priemonėmis, gyvenimo 

padiktuoti. Kai situacija vertė koreguoti 
planus, klausimai buvo aptariami federaci-
jos valdyboje ar taryboje. Didžiausias dė-
mesys buvo skiriamas darbuotojų darbo 
užmokesčiui. 

Miškų urėdijose darbo užmokestis 
buvo didinamas prieš ekonominę krizę, 
mažinant darbuotojų skaičių ir didinant 
darbo krūvį likusiems, sujungiamos dvi, 
trys kartais sunkiai suderinamos funkcijos. 
Mano manymu, kai kuriose miškų urėdijo-
se liko per mažai specialistų. Dėl to nėra 
galimybių kai kuriems iš jų normaliai išeiti 
atostogų; neliko, kas galėtų juos pavaduo-
ti, o gyvenimas spartėja ir informacijos 
poreikis didėja. Kai visa informacija sudėta 
tarnybiniame kompiuteryje, specialistui iš 
šalies sudėtinga, o neretai ir neįmanoma 
susiorientuoti kolegos atliekamuose dar-
buose. Todėl nereti atvejai, kai atostogau-
jantis darbuotojas privalo ateiti į darbą ir 
atlikti vienokias ar kitokias užduotis, pa-
teikti prašomą informaciją.

Ekonominės krizės pradžioje darbo už-
mokestis miškų urėdijose buvo sumažin-
tas ar pačių susimažintas, ypač specialistų. 
Krizė baigėsi. Bet kai kuriose miškų urėdi-
jose darbo užmokesčio fondas liko toks 
pat kaip ir krizės metu. Mums nepasisekė 
susitarti ir nustatyti žinyboje tokią sistemą, 
kad visiems būtų aiškus darbo užmokesčio 
fondo formavimas – metams pasibaigus 
pasiskaičiuoti mokos fondą, atsižvelgiant 
į miškų urėdijai patvirtintą struktūrą, dar-
buotojų pareigybes, jų valdyboje patvir-
tintus atlyginimus, darbų apimtis ir kitus 
rodiklius. Manau, neteisinga, nelogiška 
ir tai, kad rinkos sąlygomis dirbantiems 
žmonėms atlyginimų klausimu miškų urė-
dijos turėtų lygiuotis į valstybės ir savival-
dybių biudžetininkų atlyginimų vidurkius. 
Tuo labiau, kad vieni biudžetininkai gauna 
nepadoriai didelius, kiti nepadoriai mažus 
atlyginimus. Gamybininkų ribojimas dau-
giau užsidirbti stabdo pastangas geriau, 
našiau dirbti. Nelabai liko miškų urėdijose 
ir suinteresuotumo gauti didesnį pelną, 
nes miškininkams, sumokėjus visus nu-
statytus mokesčius valstybei, papildomai 
reikia į valstybės biudžetą dar pervesti 50 
proc. grynojo pelno. Tik iš likusio pelno 

Federacijos aktyvas
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Reikalingas nario mokesčio kaupimas ir 
panaudojimas visų narių labui. Gal laikas 
atsisakyti situacijos, kai didžioji nario mo-
kesčio dalis naudojama narių pašalpoms. 
Šiam tikslui siūlyčiau panaudoti ir peržiū-
rėti federacijos solidarumo fondo formavi-
mą ir naudojimą. 

Visose įmonėse, kur yra profesinė są-
junga, pasirašytos kolektyvinės sutartys, 
išrinkti Darbuotojų saugos ir sveikatos ko-
mitetai. Pasirašius 2013 m. spalio 10 d. su 
Generaline miškų urėdija pirmąją Šakinę 
kolektyvinę sutartį, kuri užregistruota Lie-
tuvos socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijoje, rekomenduojame miškų urėdijose 
peržiūrėti kolektyvines sutartis. Kai kuriose 
miškų urėdijose kolektyvinės sutartys pri-
imtos neterminuotam laikui, apaugusios 
įvairiais priedais, papildymais. Kai kurios 
nuostatos jau paseno, nesiderina su lai-
kmečiu ir jas būtina keisti. 

Tai aktualu ir aukštesniame lygmenyje. 
Profesinės sąjungos negali ramiai stebėti 
pokyčius darbo rinkoje ir įstatymų leidy-
boje. Pirmiausia mokslininkai ruošia Darbo 
kodekso ir Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymų naujus variantus. Kokie jie bus, 
niekam nežinia. Neaišku ir tai, ar Lietuvos 
profesinės sąjungos bei blaiviai mąstantys 
įstatymų ruošėjai ir leidėjai atlaikys Laisvo-
sios rinkos instituto ir darbdavių finansuo-
jamų institucijų spaudimą mažinti darbuo-
tojams lengvatas, ilginti darbo laiką, neri-
boti viršvalandžių ir pan. Ruošiamų įstaty-
mų pakeitimo projektai gali būti aktualūs 
visiems šalies žmonėms: nuo gimusio iki 
gilios senatvės, dirbantiems, bedarbiams 
ir pensininkams. 

Šis suvažiavimas ypatingas – rinksime 
naują federacijos vadovybę. Aš dėkingas 
įmonių profsąjungų komitetų pirminin-
kams, federacijos aktyvui ir visiems na-
riams už didžiulį ilgametį pasitikėjimą. Per 
tuos metus ėjau į darbą, vykau į įmones ir 
organizacijas, kai kviesdavote, kartais – ir 
kai nekviesdavote. Grįždavau patenkintas, 
kai pasisekdavo ką nors gero nuveikti, pa-
dėti, apginti ar apsiginti. 

Mieli kolegos, profesinių sąjungų pir-
mininkai, profesinių sąjungų nariai, įmo-
nių, miškų urėdijų vadovai, noriu Jums 
visiems padėkoti už kartu praleistus dar-
bų metus, kuriuos man suteikėte. Dėkoju 
Aplinkos ministerijos Miškų departamen-
to, Generalinės miškų urėdijos vadovams 
ir darbuotojams už dalykišką ir geranoriš-
ką bendradarbiavimą, sprendžiant miškų 
žinyboje iškilusius klausimus. 

dalies formuojami visi gamybos vystymo 
fondai, o darbuotojų skatinimui beveik 
nieko arba nieko nelieka. 

Daug diskusijų, kuriose dalyvavo fe-
deracijos atstovai, vyko tarp darbdavių ir 
profesinių sąjungų atstovų dėl minimalios 
mėnesinės algos (MMA) ir valstybinio so-
cialinio draudimo (VSD) klausimais. MMA 
nuo 2014 m. sausio padidinta nuo 800 litų 
iki 1000 litų. Darbdavių atstovų gąsdini-
mai, kad įmonės ir aplamai verslas bankru-
tuos, nepasitvirtino. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija rekomenduoja darb-
daviams mažinti atotrūkį tarp didžiausią 
ir mažiausią darbo užmokestį gaunančių 
darbuotojų, siekti, kad MMA artėtų prie 
50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Nu-
matyta keisti įstatymus. 

Mano manymu, laikas diskutuoti ne 
apie MMA, bet apie darbo užmokesčio 
sistemą. Didelei daliai darbuotojų darbo 
sutartyse forminamas tik MMA dydžio dar-
bo užmokestis. Ir jokia paslaptis, kad darb-
daviai, taip vadinamas smulkus ir vidutinis 
verslininkas, primoka, nemokėdamas kai 
kurių mokesčių, ypač Sodrai. 

Federacija 2004 m. pasirašė bendra-
darbiavimo susitarimą su Generaline miš-
kų urėdija. Po ilgų derybų nuo 2007 m. 
buvo rekomenduota visų darbuotojų at-
lyginimus nustatytais koeficientais susieti 
su MMA. Didėjant MMA, ši sistema išside-
rino. Darbo užmokesčio priklausomybė 
nuo MMA buvo likusi tik keliose įmonėse. 
Dvejus metus diskutuota, vyko intensyvus 
socialinis dialogas su Generaline miškų 
urėdija dėl darbo užmokesčio sistemos 
pertvarkos. Pernai pritarėme Generalinės 
miškų urėdijos paruoštam Darbo užmo-
kesčio aprašui, kuris šiuo metu yra reko-
mendacinio pobūdžio. Jo pagrindu nema-
žai miškų urėdijų pasitvirtino valdybose 
savus Darbo užmokesčio aprašus. Nusta-
tyta pagrindinė alga ir galimi priedai, mi-
nimalūs ir maksimalūs dydžiai. Federacija 
ypač suinteresuota, kad nebūtų darbuoto-
jų, gaunančių atlyginimus, žemesnius nei 
nustatyti minimalūs dydžiai. 

Peržiūrėjus federacijos veiklą per pas-
taruosius metus, galima konstatuoti, kad 
vos ne kasmet klausimas dėl darbo užmo-
kesčio buvo svarstomas federacijos valdy-
boje ar taryboje, aptariamas su Generaline 
miškų urėdija. 

Profesinių sąjungų pagrindas – nariai. 
Visų renkamų organų priedermė – kuo 
labiau pateisinti narių lūkesčius. Labai di-
delė problema – jaunimo atėjimas į pro-

fesines sąjungas. Jie atneša naują požiūrį 
ir naujas galimybes. Šios kadencijos metu 
jaunimui buvo skirta daugiau dėmesio: 
organizuoti seminarai, atstovai dalyvavo 
tarptautinėje stovykloje Vokietijoje. Ben-
dravimui reikalinga anglų kalba. Todėl lin-
kėčiau jauniems nariams mokytis kalbų ir 
būti aktyviems. 

Profsąjungų narystei skatinti buvo la-
bai nepalankus buvęs Profesinių sąjungų 
įstatymas – nariu galėjo būti tik dirbantis 
žmogus. Profesinės sąjungos nariais nega-
lėjo būti studentai, moksleiviai, bedarbiai, 
pensininkai. Išėjai iš darbo – netekai narys-
tės. Įsidarbinai – vėl gali tapti profsąjungos 
nariu. Ši nelogiška nuostata panaikinta tik 
2013 m., pakeitus Lietuvos profesinių są-
jungų įstatymą. 

Lieka aktuali dar 2006 m. federacijos 
suvažiavime priimta nuostata – kiekvie-
nam nariui atsivesti draugą ir narystę 
padvigubinti. Reikia pripažinti, kad per 
mažai dėjome pastangų, įgyvendinant 
šią nuostatą. Šiuo metu federacija vienija 
38 profsąjungų organizacijas, kuriose per 
1650 narių. Kalbant apie miškų urėdijas, 
tik Raseinių miškų urėdijoje profsąjungų 
narystė apima 100 proc. darbuotojų, Biržų, 
Tauragės, Rokiškio miškų urėdijose – 70-80 
proc. dirbančiųjų. 

Federacijos mastu narių liko tiek, kiek 
ir anksčiau. Todėl federacijos vadovai turė-
tų dažniau lankytis įmonėse, ieškoti naujų 
veiklos formų, aktyvinant veiklą. Žengti 
pirmieji žingsniai, kai į federacijos profe-
sinę sąjungą pradėjome priimti darbuoto-
jus, norinčius būti nariais iš įmonių, kurio-
se nėra profesinės sąjungos. Manau, kad ši 
veikla bus plečiama ir skatinama.

Pradėjome naudotis Darbo kodekso 
suteikta teise, kai darbuotojai perduoda 
atstovavimo ir gynimo funkcijas federa-
cijai. Tai nauja ne tik kolektyvams, bet ir 
mums. Iškyla bendradarbiavimo, kitų klau-
simų derinimo problemos. Tai natūralu. 
Būtina nauja patirtis. Iškilusius klausimus 
stengiamės spręsti abiem pusėm priimti-
nais būdais. Pavyzdžiui, Alytaus ir Šiaulių 
miškų urėdijų darbuotojai perdavė fede-
racijai savo gynimo ir atstovavimo teises. 
Pasirašytos kolektyvinės sutartys. 

Bendradarbiaudami su Šiaurės šalių 
profesinėmis sąjungomis, semiamės jų 
patirties. Būtinos didelės mūsų pastan-
gos, artėjant prie Šiaurės šalių profesinių 
sąjungų struktūros ir veiksmų. Svarbiau-
siais uždaviniais išlieka: gausinti narystę, 
peržiūrėti nario mokesčio panaudojimą. 
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Žodis 
skaitytojui

Prie Nemuno, 
Zuikinėje 

šurmuliavo medžiotojai
VyTauTo RiBiKausKo fotoreportažas

Kauno medžiotojų sąjungos šaudyklos aikštė Zuikinėje rugsė-
jo 6 d. šurmuliavo nuo gausiai susirinkusių šios sąjungos me-
džiotojų, jų šeimos narių, svečių. Surengti šios sąjungos me-

džiotojų šventę, kartu paminint ir medžiotojų globėją Šv. Hubertą, 
nuspręsta rugsėjo pradžioje, kol dar gamta lepino vasariškais orais. 
Pirmasis rugsėjo šeštadienis iš tiesų pasitaikė šventei malonus: skais-
čiai mėlyname danguje it apsnūdę, menkam vėjeliui dvelkiant, plū-
duriavo papurę balti debesėliai, neužstodami maloniai šviečiančios 
saulės šiltų, netgi karštų spindulių. 

Nuo pat ankstyvo ryto aikštės pakraštyje puslankiu išsirikiavo 
medžiotojų klubų stovyklų palapinės. Prie jų – klubų vėliavos, sten-
dai su medžioklės trofėjais, įranga įvairiems kepsniams čirškinti, pa-
tiekalais iš žvėrienos apkrauti stalai...

Karo oro pajėgų orkestro vedama medžiotojų eisena išsirikiavo 
Kauno medžiotojų sąjungos (KMS) ir Kauno miesto vėliavų iškėlimui. 
Mūsų sąjungos vėliavą pakelti patikėta buvusiam ilgamečiam Kau-
no medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkui, dabar KMS preziden-
to pavaduotojui, Garbės medžiotojui Algirdui Brukui. Tylos minute 
pagerbti amžinos medžioklės šalin iškeliavę medžiotojai. Sveikinimo 
kalbas rėžė KMS prezidentas Artūras Kibiša, į šventę atvykęs Seimo 
narys Kazimieras Kuzminskas, pastebėjęs, kad Seimo nario pareigos 
laikinos, o medžiotojo – visam gyvenimui. Pasveikinti kauniečių 
kolegų atvyko LMŽD Vilkaviškio, Kėdainių, Raseinių skyriaus atsto-
vai – Dalia Venskūnienė, Birutė Morkūnienė, Algimantas Ulinskis bei 
Karmėlavos klebonas Virginijus Veprauskas. Tauriųjų elnių vilioji-
mo meną, pamėgdžiojant jų maurojimą, pademonstravo svečias iš 
Baltarusijos Vladimiras Kazlovskis. KMS prezidentas Artūras Kibiša 
pašmaikštavo, kad medžiotojams reikėtų sekti Šv. Hubertu, kaip pir-
muoju medžiotoju selekcininku. Mat, medžiodamas Ardėnų kalnuo-

Aš irgi buvau Paryžiuje.
Aš irgi dievinu grybavimą.
Bet vis tiek nieko nesuprantu!
Meilės mieste Paryžiuje aš buvau, beje Jūs jau žinote, ne su savo brangiausią-
ja. Dideliam pikantiškų naujienų gerbėjų liūdesiui – ir ne su meiluže. Paryžiu-
je aš buvau dėl AKM (dar nežinantiems – dėl Afrikinio kiaulių maro). 
Grybauti aš mėgstu nuo vaikystės. Ir darau tą dažniausiai vienas. Dievinu 
tą medžioklinį virpulį: dar vienas..., dešimtas..., šimtas penkiasdešimt sep-
tintas... baravykas. Lyg puikiai dresuotas medžioklinis šuo, paskui tikrinius 
įžioplini į tokias miško skyles, kur net sekdamas didžiausio kuilio pėdsakais 
nepakliūni.
Ir vis tiek nieko nesuprantu!
Liepos pirmą dieną, Paryžiuje, Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos 
(OIE) ir Tarptautinės medžiojamosios ir laukinės gyvūnijos apsaugos tarybos 
(CIC)  sukviesti tokie „dundukai“, kaip aš, klausėsi Europos mokslo guzų: ,,Kas 
tas yra AKM ir ką mums, bėdžiams, su juo daryt“. 
Paryžiuje supratau tik du dalykus. 
Pirmas: AKM yra baisi liga, tik dėl žmogaus durnumo iš Afrikos pakliuvusi į 
Europą, nuo jos dvesia (mes, aukštaičiai nesakom krinta, krist galima tik nuo 
kopėčių ir nuo zuslano – taip mes suolą vadinam) visos kiaulės ir visi šernai.
Antras: dabar jau visiems pastebimas – ruso, biurokratinio mokslo guzo ir EU 
(nežinantiems: Europos Sąjungos) mokslo guzų nuomonė dėl to paties ski-
riasi, kaip diena ir naktis. Anot ruso: dėl visko kaltas šernas ir EU, priveisusi 
šernų. Anot EU mokslinčių: šernas yra kraštinis – kaltas žmogaus durnumas. 
Įdomiausia buvo dviejų rusų dvikova. Maskvos biurokratas, į šuns dienas iš-
dėjęs Briuselio biurokratą, aistringai įtikinėjo: gruziniški šernai, perkopę Šiau-
rės Kaukazo kalnus, atnešė AKM į tyrą ir nekaltą, kaip iš bangų putos gimusi 
Afroditė, Rusiją, o dabar ta ,,zaraza“ net iki Karelijos nuėjo, kur šernų, beje, nė 
kvapo nėra. Rusų mokslininkas, dirbantis OIE, delikačiai pasvarstė: kažin ko-
dėl, visiškai atsitiktinai, AKM į Rusiją iš Gruzijos atėjo tais metais, kai pasiklydę 
rusų kareiviai dažnai marširavo per šių ,,gerų“ kaimynių sieną.
Aaa, Jums vis dar neaišku, ką šitoje istorijoje veikia baravykai?
Taigi aš Jums ir sakau – nieko nesuprantu.
Jeigu tas AKM toks baisus, tai kaip trys milijonai, anot Mikutavičiaus, isteriškai 
ieškodami paskutinio baravyko, per pusę mėnesio nerado nė vieno nudvėsu-
sio šerno kauliuko, kai susipratęs pilietis visas Anykščių rajono tarnybas su-
kvietė net prie pašvinkusio usūrinio šuns. Nors gerai prisimenu, kad šauniais 
dainuojančios revoliucijos laikais savo rankomis teko užkasti ne vieną dešim-
tį krūvomis išgaišusių šerniokų. Tada - atėjo KKM (nežinantiems – klasikinis 
kiaulių maras) į mišką ir – ku kū ilgašnipiams.
Rusija Lietuvai buvo iškėlusi sąlygą: išskerskit šernus, gal atnaujinsim kiaulie-
nos įvežimą. Logiškai pratęsiant: lenkai, išrankiokit kirmėles, gal pirksim jūsų 
obuolius... O dabar?!
PS. Na, yra ir linksmesnių naujienų. Pavyzdžiui apie Sakalą. Bet aš ne apie jį. 
Aš apie Gediminą Tursą. Žmogų, kuriame telpa net trys (nesuklydau, ne dvi) 
Lietuvos: smetoninė, sovietinė, šiuolaikinė. Laukite kito žurnalo numerio ir 
skaitykite istoriją apie žmogų, kurio biografija verta Holivudo dėmesio. 
Su gimtadieniu, Gediminai!

eugenijus Tijušas



Medžiotojų rikiuotės su klubų vėliavomis

Kauno medžiotojų sąjungos vėliavą iškelti patikėta  
Garbės medžiotojui Algirdui Brukui
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Po iškilmingos dalies šventės dalyviai, savo klubų stovyklavietėse čirškindami žvėrienos 
kepsnius, laukė stovyklų vertinimo. Vertintojais buvo KMS administracijos darbuotoja Nijolė 
Babrauskienė, KMS valdybos nariai Egidijus Packevičius, Mindaugas Lepeška bei viešnia Auš-
ra Misailovienė. Pašmaikštavimui komisijos narių švarkų atlapuose prisegtuose ženkliukuo-
se buvo parašyta, kad „kyšių neima“, tačiau žodelytis „ne“ atskirtas nuo žodžio „ima“. Todėl jį 
pridengus... Ne be reikalo komisija nešėsi ir gana talpią pintinę, kuri laikui bėgant pilnėjo. O 
vertinant stovyklas, reikėjo tikrinti ir visus patiekalus bei gėrimus, tad procedūra užtruko. 

Laukiantiems komisijos įvertinimo organizuotos įvairios rungtys: šaudymas iš lanko, alaus 
bokalo laikymas ištiestoje rankoje, kolektyvinio slidinėjimo, kai ant slidžių poros vienu kartu 
iriasi keturi komandos nariai ir kt. Šaudyme iš lanko komandinėje įskaitoje geriausiai pasiro-
dė medžiotojų klubo „Apuokas“ komanda, o individualiai I vietą laimėjo medžiotojų klubo 
„Urka“ atstovas Aurimas Kairys. Medžiotojų klubo „Apuokas“ atstovas G. Kuklieris ilgiausiai 
(4 min. 11 sek.) išlaikė 5-ių kilogramų alaus bokalą. O kai savo darbą baigė stovyklų vertinimo 
komisija, pasipylė serija apdovanojimų, nes stovyklos buvo vertinamos net pagal dešimtį no-
minacijų, o dar tiek pat individualiai vertinti ir paskirti medžiotojai. 

Pačia gražiausia pripažinta Santakos medžiotojų klubo stovykla. Kadangi stovyklų tebuvo 
trylika, apdovanojimus gavo beveik visi jas įruošę medžiotojų klubai. Susumavus rungčių re-

Šventės dalyvius sveikina KMS prezidentas Artūras Kibiša

Slidinėjimo varžybų trasoje medžiotojų klubo ,,Girionys” ir ,,Ringovė” komandos

se, jis nešovė perspektyvaus elnio, taip lyg ir 
darydamas selekcinę atranką. Žinoma, jam 
lengva buvo apsispręsti – kuris gi medžio-
tojas šautų elnią, tarp kurio ragų švyti auk-
sinis kryžius... Mūsų dienų selekcininkams 
nuspręsti, šauti ar nešauti į raguotą elninį 
žvėrį, sunkiau, nes prieš paleidžiant kulką 
reikia nustatyti žvėries amžių, išmatuoti ra-
gus, įvertinti sveikatą ir t.t.
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Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com

Stovyklų vertinimo komisija ypač domėjosi Girionių medžiotojų klubo 
nuo 1964 m. vedamu miško ir medžioklės metraščiu

Gražiausia pripažinta „Santakos“ klubo stovykla

Komisija medžiotojų klubų vertinimu liko labai patenkinta

zultatus, pirmoji vieta atiteko klubui „Santaka“, antroji – klubui „Iltis“, 
trečioji – klubui „Apuokas“, ketvirti liko klubo „Sakalas“ atstovai.

Po apdovanojimo ceremonijos medžiotojai toliau šventė, juos 
linksmino grupės „Dreams“ muzikantai. KMS vadovybė dėkoja vi-
siems, padėjusiems organizuoti šią šventę, bei medžiotojų klubams 
„Apuokas“, „Balčia“, „Girionys“, „Gynia“, „Gaižuva“, „Iltis“, „Lėdas“, „Pa-
jiesys“, „Ringovė“, „Santaka“, „Sakalas“, „Šušvė“ ir „Urka“, kurie įsiruošė 
gražiai papuoštas stovyklas, bei ragina kitoje šventėje aktyviau daly-
vauti visus KMS klubus (jų yra 47).

O pabaigai, kaip daugelyje pasakų porinama, galiu pasakyti, kad 
toje šventėje ir aš buvau, jeigu ne alų, midų gėriau, tai kokį kitokį gė-
rimą ragavau, gal ir per barzdą kiek nuvarvėjo, kas už išretėjusių dan-
tų neužkliuvo, bet šventės šviesuolio titulą pelniau, o ką prisiminiau, 
popieriuose užrašiau. 



UAB „RoVALTRA“ – Vienintelis atstovas Lietuvoje, Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius
Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085, mob. tel. 8 687 40042, el. paštas info@rovaltra.lt
www.rovaltra.lt

Asmeniškai Jums
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FARM MACHINERY GROUP

OR valt ar

svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg galingumas 110 aj 130 aj 150 ajDiskų skaičius  8  8  9Darbinis ilgis  2,00 m  2,30 m  2,50 m Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810

Miškui skir tos diskinės akėčios
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sezoninėmis dalimis. Todėl logiška, kad ir šiais „priemiesčiais“ turėtų 
rūpintis patys miestiečiai. Reikalingi papildomi konteineriai, etatiniai 
valytojai, atsakingi už vieno ar kito miško kvartalo tvarką. 

Teoriškai visi Lietuvos piliečiai, atvykę į miškus aktyviai praleis-
ti laisvalaikio ar dirbti (kirsti ar sodinti), turėtų susirinkti užkandžių, 
gėrimų, vaistų, higieninių įklotų... pakuotes ir vežtis atgal. Tačiau taip 
daro toli gražu ne visi. Netrūksta tokių, kurie vykdami į gamtą dar ir 
pasiima šiukšles arba nereikalingus daiktus tam, kad juos ten paliktų. 
Tų daiktų sąrašas pats įvairiausias: sena šiferio danga, sudužę stiklai, 
televizoriai, unitazai... Vieni tai išmes prie pat kelio, kiti, „tvarkinges-
nieji“, nukaks į tolimiausius miško kampelius, gal net į kertines miš-
ko buveines pataikys... Kodėl mes taip elgiamės? Be abejo, tai mūsų 
tikrasis veidas, tikroji, o ne deklaruojama kultūra. Kartais kerštingai 
pasvajoju apie šiukšlintojų veido išraiškas, jeigu miškuose paliktas 
„turtas“ atsidurtų jų sodyboje ar bute? Miesto gatvėse, paplūdimiuo-
se ir kitose masinėse žmonių susibūrimo vietose paliktos atliekos ne-
trukus bus surinktos. O miške nėra žmonių, kurie tai turėtų padaryti. 

Šiukšlinimas nėra išskirtinis kurios nors tautos bruožas, bet žmo-
nių populiacija baigia užteršti visą Žemės planetą. Esame ant ekolo-
ginės katastrofos slenksčio. Daug metų metėme viską į ežerus, upes, 
jūras, vandenynus, nesukdami galvos dėl pasekmių. Šiandien visų 
vandenynų platybėse, vien jų paviršiuje srovių sunešti plūduriuoja 
milijonai tonų plastiko, suirusio į mikroskopines skiauteles. Spėja-

Mokslininkai priešistorinį žmogų apibūdina įvairiai: pvz., 
Homo erectus (vaikščiojantis tiesiai), Homo habilis (sugeban-
tis), Homo sapiens (protingas) ir pan. Ateities antropologai 

tikriausiai mus charakterizuos kaip Homo šiukšlensis.
Ar galite įsivaizduoti miestą be šiukšliadėžių, valytojų? Šiukšlės 

mėtomos kur papuola ir niekas jų nerenka. Toks „miestas“ šiandien 
yra miškas. Ir jeigu jis dar nepanašus į sąvartyną, tai tik todėl, kad or-
ganinė masė suvalgoma arba supūna. Stikliniai, plastmasiniai ir kiti 
santykinai amžini daiktai apauga samana, žole ar sumedėjusia auga-
lija. Tačiau ši ekologinė bomba niekur nedingsta, ji lėtai „tiksi“. Gyvy-
bei pavojingi junginiai apytakos rate vienu ar kitu pavidalu, vėliau ar 
anksčiau pateks ir į žmogaus organizmą. Galbūt per orą ar vandenį, 
gal per grybus, uogas, vaistažoles, galbūt per medžiojamų gyvūnų 
mėsą. Visi norime būti sveiki, gražūs, ilgai gyventi, bet teršdami gamtą 
kenkiame patys sau. 

Miškininkai augina, saugo, kerta miškus. Dauguma žmonių įsi-
vaizduoja, jog miškininkai atsakingi ir už šiukšles miškuose. Bet gi-
rininkijų pareigūnai tikrai neturi nei laiko, nei priemonių, nei lėšų at-
likti valytojų darbo. Jiems nėra kada prižiūrėti grybautojų, uogautojų 
ar šiaip poilsiautojų, kurie sezono metu tūkstančiais užplūsta gra-
žiausius ir turtingiausius Lietuvos miškus. Vidutiniškai 3-4 girininki-
jos specialistai prižiūri 3-5 tūkst. ha valstybinių miškų. Jų pagrindinė 
veikla kaip ir žemdirbių – išauginti gerą derlių, organizuoti jo nuė-
mimą bei pardavimą. Tik sodina viena karta, o kerta kitos. Tikrai ne 
miškininkų pareiga stebėti, kas palieka šiukšles. Beje, to taip parastai 
ir nepadarysi, nes visus blogus veiksmus žmonės daro paslapčia, tik 
gerai apsidairę, ar niekas nemato.

Tai, ką dabar apibendrintai pasakiau, sukonkretinsiu Šiaulių 
miškų urėdijos Vainagių girininkijos pavyzdžiu. Tai dalis Kurtuvėnų 
regioninio parko miškų, esančių netoli Šiaulių miesto. Uogavimo ir 
grybavimo sezonu atrodo, jog didmiesčio lengvosios mašinos per-
sikėlė į mišką – keliukų sankryžose jau reikalingi šviesoforai. Šiuolai-
kinės visuomenės mobilumo dėka miškai tampa miestų ir miestelių 

Homo šiukšlensis
sTasys gliauDys

Švarinimo talka Vilnijos miškuose
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ma, jog plastiko kiekis gali šešiskart viršyti planktono kiekį, bet tai – 
dar ne pabaiga. Daugelis upių tebėra atviri „kanalizacijos vamzdžiai“, 
jų deltos primena plastiko buljoną. Suirusio plastiko skiauteles gy-
vūnams sunku pastebėti – taip plastikas patenka į mitybos grandinę. 
Mokslininkai randa plastiko žuvų, paukščių, vėžlių ir jūrinių žinduo-
lių skrandžiuose. Niekas nežino, kaip audringuose vandenynuose 
tokius plastiko kiekius reikėtų surinkti.

Trimituoju SOS todėl, kad ketvirtą dešimtmetį dirbdamas miš-
kuose pastebiu analogiškas tendencijas. Žmonių miškuose vis gau-
sėja, plastiko – taip pat. Retų akcijų metu, kuriose dažniausiai daly-
vauja vien miškininkai, medžiotojai, moksleiviai, švarinamos tik pa-
grindinės poilsiavietės, labiausiai lankomos vietos ir kelių, vedančių į 
jas, pakraščiai. O pagrindiniame miško masyve plastikas kaupiasi. Čia 
nėra srovių, kurios suneštų visiems matomas šiukšlių salas. Priešingai, 
buteliai, maišeliai ir kiti plastmasiniai dirbiniai sekančios poilsiautojų 
bangos suminami, kartais sąmoningai paslepiami (nes jau nėra kur 
atsisėsti) ir per vieną ar du vegetacijos sezonus „paskęsta“ miško pa-
klotėje – po spygliais, lapais, šakomis, šaknimis. 

Nihono universitete (Japonija) atliktas tyrimas parodė, kad van-
denynuose plastikas į smulkias skiauteles suyra per metus. Miško 
paklotėje esančio plastiko bakterijos neskaido, tad čia jis pasiliks šim-
tmečiams. 

Be buitinio šiukšlinimo, vyksta dar ir pramoninis miškų teršimas. 
Jo plika akimi nepastebime. Miškus vadiname planetos plaučiais. Bet 
ar gali būti švarūs plaučiai, jeigu užteršta viskas aplinkui? Pvz., sun-
kiųjų metalų Lietuvoje daugiausia nustatyta ne Vilniuje, bet Labano-
ro girioje, kadangi šis gamtos filtras yra dažnai nuo sostinės pučiančių 
vėjų kelyje. Dirbami laukai periodiškai purškiami įvairiais herbicidais, 
insekticidais, fungicidais, tręšiami. Žemės dirbimo metu chemikalų 
likučiai arba jų skilimo produktai pakyla į orą, liūčių metu nuplauna-
mi į upelius. Ar tikrai miškas, ežerai ir pelkės liko paskutiniu gamtos 
bastionu? Ar galime būti įsitikinę, jog čia įkvepiam oro, prisotinto tik 
deguonies, vandens garais, natūraliais eteriniais aliejais, fitoncidais, 
naikinančiais mums pavojingų ligų sukėlėjus? 

Kaip reiktų išspręsti bent šiukšlinimo problemą? Teoriškai – visai 
parastai. Visos pakuotės turėtų būti ekologiškos – greitai suyrančios į 
paprastus, gyviems organizmams nekenksmingus junginius. Didelės 
pakuočių kainos turėtų skatinti jų neišmesti, o jau išmestas surinkti ir 
parduoti. Žmones būtina šviesti ir auklėti. Užteršta aplinka pažeidžia 
mūsų genetinį kodą, mūsų kūno kiekvienos ląstelės projektą, užrašytą 
keturių skirtingų nukleotidų seka. Žmogaus sukurti teršalai (mutage-
nai) destabilizuoja genetinės medžiagos saugos sistemą ir pažeidžia 
pačią DNR. Tuomet sutrinka ląstelių gyvenimo ciklo valdymas, jos 
vis dažniau tampa vėžinėmis (ima be saiko daugintis). Sparčiai ilgėja 
sąrašas naujų baisių ligų, išsigimimų, ko anksčiau tiek nebuvo. Pvz., 
Dauno, Ternerio ar Kokeino sindromai, Fokomelija (ruoniagaluonystė), 
ankstyva senatvė (Vernerio liga), Fankonio mažakraujystė, pigmenti-
nė kseroderma, raumenų distrofija, ektodermos displazija... 

Jeigu šiandien rimtai nesusiimsime, vėliau tikrai mokėsime dar 
didesnę kainą už savo nerūpestingumą.

Mums, miškininkams, taip pat reikia pasistengti. Sodinant mišką 
į nedidelius ryšulėlius pakuojami milijonai sodinukų. Ryšulėliai suri-
šimi sintetiniu špagatu. Špagato raištelių grąžinimo reikalaujame iš 
rangovų. Bet iš esmės tai atsakomybės perkėlimas ant eilinių darbi-
ninkų. Sodinukų apsaugai miškuose naudojame įvairius skydelius iš 
plastiko. Po kokių penkių metų jie pradeda trupėti. O aplink ne kietas 
ir lygus paviršius – nesušluosi. Ar išsaugosime švarius miškus sau ir 
ateities kartoms? 

FinnMetko 2014
Rugsėjo 28-30 dienomis prie Suomijos miesto Jämsä vyko 15-a 

miškininkystės ir miško technikos paroda FinnMetko 2014. Pa-
roda vyksta kas du metus lyginiais metais. Pirmosiose Metko 

parodose didžiausias dėmesys buvo skiriamas miškininkystei. Tačiau 
sparčiai besivystant medienos ruošos, medžio apdirbimo, trans-
porto, kėlimo, bendros paskirties technikai, sunkiųjų miško mašinų 
demonstravimas šioje parodoje tapo pagrindiniu akcentu, pritrau-
kiančiu daugiausia ne tik specialistų, bet ir žiūrovų. Įdomu tai, kad 
technika demonstruojama natūralioje aplinkoje, dažniausiai miške, 
kas neabejotinai leidžia gamintojams geriau pristatyti miško maši-
nų privalumus. FinnMetko apjungia stendus uždarose ar atvirose 
aikštelėse, demonstravimo aikšteles bei zonas, skirtas bandomie-
siems važiavimams ir varžyboms. Šiemet miško technikos pristaty-
mas vyko palyginti netoli centrinės parodos vietos, todėl ir žiūrovų 
skaičius buvo žymiai didesnis nei 2012 metais. Didžiausius parodos 
plotus užėmė miško mašinų gamintojai gigantai – Ponsse, Komatsu, 
John Deere. Netruko vietos ir mažesniems gamintojams Logset, Rot-
tne, Sampo. Smulkių miško savininkų dėmesį neabejotinai pritraukė 
nedidelės miško kirtimo ir išvežimo mašinos, puspriekabės ir kirtimo 
galvutės, tvirtinamos prie traktorių ar ekskavatorių. Didelis dėmesys 
skirtas biokuro (skiedrų, malkų, granulių) gamybos technikai. Me-
delynų darbuotojus sudomino miško daigynų įranga, kurių stendai 
išsiskyrė sodmenų sodinimo bei priežiūros technika. Didelį parodos 
plotą užėmė firmos, prekiaujančios medienvežiais, puspriekabėmis.   

Organizatorių duomenimis, parodoje dalyvavo apie 390 įmonių, 
lankėsi apie 36000 žmonių.
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LIKMERE
.

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
 telefonu 8 340 60054

el.  paštu info@likmere.lt

Paklydai miške – užeik į www.miskui.lt
 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME
 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt
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Vertikaliai:
1. Medingas, vaistinis, daugiametis, būdingas citrinos kvapo 
žolinis augalas. 2. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta kerpė, 
išsikerojusi plačiomis, stambiomis skiautėmis (Lobaria). 3. Žel-
dynuose dažniau auginamas puskrūmis su žalia lapija ir „pūki-
nėmis“ kepurėmis (Cotinus). 4. Varpinių šeimos vandens auga-
las ilgu tuščiaviduriu stiebu. 7. Daugiametis, šiurkštus žolinis 
augalas (Carex). 8. Pakitęs dyglys, trumpaūglis. 12. Daugiame-
tis, sporinis, visžalis augalas, kurio stiebas trumpas, gulsčias 
arba kylantis (Huperzia). 13. Raudinių šeimos kibus miškų 
augalas (Cruciata). 16. Kai kurių medžių spygliuočių šaknų 
margąjį korozinį puvinį sukeliantis grybas. 17. Jau seniai kam-
bariniu augalu tapusi gėlė storu dažniausiai baltu papėdlapiu. 
20. Pirmasis kalendorinis rudens mėnuo. 21. Gero draugo si-
nonimas. 23. Antano Baranausko „Anykščių ....“. 24. Vijoklinių 
šeimos parazitinis augalas su belapis ir besivyniojančiu stiebu 
iki 1 m ilgio.

Horizontaliai:
5. Dažnas varpinis augalas, miškuose, krūmuose, upių krantuose. 6. Lietuvos 
miestas ir tilvikinių šeimos paukštis, kuriam būdingas juodai baltas galvos, 
kaklo ir krūtinės margumas (Arenaria). 9. Miglinių šeimos daugiametė žolė 
su šluotelės pavidalo žiedynu. 10. Moteriškas vardas ir rudeninis augalas 
panašus į viržį. 11. Dvimetis augalas su verpstiška šaknimi ir visas apaugęs 
dvejopais  plaukeliais. 14. Daugiametis miškų uogakrūmis, vedantis sultin-
gas, raudonas uogas, iš kurių verdama kvapni uogienė 15. Rudeniop vio-
letine spalva pražįstantis miškų krūmokšnis. 18. Puošnus, tankus, visžalis, 
vidutinio aukščio krūmas (Pieris). 19. Organizmas, išauginantiskotą ir kepu-
rėlę. 22. Pusiau atviro kraštovaizdžio, ypač su ganyklomis biotope dažnai 
gyvenantis gražus Lietuvos paukštis su puošniu kuodeliu. 25. Kibus auga-
las. 26. Lapsamanių šeimos samana, kuriai būdingas trumpas, status stiebas, 
apaugęs rizoidais (Bryum). 27. Šie dideli rėksmingi paukščiai neužilgo išskris 
į šiltuosius kraštus. 28. Romėnų mitologijoje Jupiterio žmona, dievų motina 
ir karalienė.

Sunkesni žodžiai: elimas, pieris, kimbara, brija, ežeinis.
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Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki rugsėjo 15 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt.
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę (pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis).
Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „MMC Forest“ 
įsteigtas prizas – Kirvis skaldiklis. 

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
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Mintys brendant per girią
alFonsas KaziTėnas

Akademijos miestelyje, ASU rugpjū-
čio 23 d. rinkosi į susitikimą miškų 
ūkio inžinieriai, baigusieji 1964 m. 

LŽŪA. Ši 25-oji laida nebuvo gausi – di-
plomus gavo 20 miškininkų. Dauguma 
vyrų, apgynę diplomus, buvo paimti į ka-
rinę tarnybą, kurią atlikę įsidarbino miškų 
sistemoje. Antai Kęstutis Juozas Poderis, 
Gediminas Petružis tapo miškotvarkinin-
kais, kiti karjerą pradėjo girininkijose nuo 
miško technikų, meistrų pareigų, vėliau 
tapo girininkais, inžinieriais, ekonomistais, 
kitų miškininkystės sričių specialistais. Su-
kaupę gamybinio darbo patirties, Stasys 
Mizaras ir Gediminas Petružis parengė ir 
apgynė mokslinius darbus. 

Po tarnybos armijoje įsidarbinęs Biržų 
miško pramonės ūkyje medienos sandėlio 
viršininku, Rimantas Prakapavičius vėliau 
daug metų atidavė miškų apsaugai, dirb-

Prabėgus pusšimčiui metų Nuo girininkijų miško technikių pareigų 
profesinę karjerą pradėjo kurso moterys – 
Violeta Maciulevičienė, Alfonsa Pakalnienė, 
Nijolė Teresė Ilginienė, Giedrė Pangonienė, 
vėliau dirbusios miškų ūkiuose inžinierėmis, 
ekonomistėmis. 

Brandos suvokimas
Vaikystėje bijodavau vienas eiti į mišką. Bent 
kiek gūdesnė tankmė atrodė kaip baubo 
namai, kėlė siaubą. Tačiau prireikė palyginti 
nedaug laiko, kad mano požiūris pasikeistų.

Gavęs darbą girininkijoje, supratau, kad 
miške nėra vietos baimėms. Medžiai stovi 
vietoje, paukščiai tupi šakose, rečiau – krū-
muose, žolėse, žvėrys tūno landose, slėp-
tuvėse. Vis dėl to yra tam tikras nerimas dėl 
žmonių, pasirodančių miške su blogais kės-
lais. Susidūrus akis į akį su brakonieriais, jie 
stengdavosi pabėgti, bet jei nepavykdavo, 
atstatydavo šautuvą... Panašiai elgdavosi ir 
miško vagys, užklupti nusikaltimo vietoje. 
Stverdavo po ranka pasitaikiusį mietą arba 
užsimodavo kirviu. 

Nuo pirmųjų darbo miške dienų nepa-
būgau nei pažeidėjų, nei jų ginklų. Kažko-
dėl tikėjau, jog man nieko blogo nenutiks. 
Iš kur manyje buvo tiek pasitikėjimo, ne-
galiu paaiškinti net po daugelio metų. Gal 
todėl, kad buvau jaunas, kupinas maksima-
lizmo, o gal paprasčiausiai naivus, kaip tas 
nepatyręs žvėrelis. Save laikiau tikru miško 
saugotoju ir šeimininku, buvau pasirengęs 
dėl tvarkos miške net paaukoti savo gyvas-
tį. Buvau įsitikinęs, kad ištikima tarnyste 
miškui nešu gėrį visiems ir pats nusipelnau 
teisingumo.

Nutolo bet kokios baimės, pakelta gal-
va žingsniuodavau vidur miško šviečiant 
saulei ir gulant tamsai. Nerakindavau savo 
būsto durų ir nesislėpdavau už užuolaidų. 

Kas panorėjęs galėjo stebėti mane ir mano 
gyvenimą, užeiti bet kuriuo paros metu. 
Kuomet mane iš visų pusių supo miškas, 
baimė nyko kaip ryto rūkas, patekėjus sau-
lei. Miškas man atrodė ne rojaus kampelis 
su skraidančiais drugiais, bet mano tarny-
bos šventa vieta. 

Pamiškėse ar tarp miškų gyvenančius 
brakonierius būdavo sunku susekti. Išeida-
vo į mišką ankstų rytą ar jau vakaro prie-
blandoje. Šaudydavo į briedžius, stirnas. 
Kai kada išgirsdavau šūvius, bet sunku 
būdavo nustatyti kryptį, nes miškas blaško 
šūvių aidą į visas puses, ir nesusigaudai, 
kur paleistas šūvis, kur jo atbalsis. Panašiai 
nutikdavo ir su vietiniais miško vagimis. 
Šie patraukdavo į mišką naktimis, plušėda-

damas įsteigtoje Kovos su miško kenkėjais 
ir ligomis stotyje, Miškų ūkio ministerijoje, 
Generalinėje miškų urėdijoje. 
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Vytautas Antanas 
Lukas 

1937 05 24 – 2014 08 21

Rugpjūčio 21 d., eidamas 78-uosius metus, 
Anapilin išėjo kuršėniškis miškininkas Vytautas 
Antanas Lukas. 

Miškininko darbas jam buvo pažįstamas 
nuo vaikystės – mama dirbo miško darbininke. 
Pasimokęs Kuršėnų vakarinėje vidurinėje mo-
kykloje, jis 1958-1964 m. įsidarbino Kuršėnų 

miško pramonės ūkio Ilgšilio girininkijoje ei-
guliu, vėliau buvo paskirtas žvalgu, neakivaiz-
džiai studijavo miškininmkystę Kauno miškų 
technikume. Gavęs 1963 m. diplomą, 1964 m. 
paskirtas Vidsodžio girininkijos girininku, kur 
produktyviai dirbo iki 1970 m. Jam teko įdėti 
daug pastangų, likviduojant 1967 m. rudens 
audros padarinius miškuose, po to atkurti iš-
kirstus medynus. Šiame darbe įgijusį patirties 
1970-1974 m. paskyrė miško kultūrų ir apsau-
gos inžinieriumi. Nemažai jis prisidėjo įveisiant 
miškų ūkyje 12 ha sėklinę eglių plantaciją. 

Nuo 1975 m. prasidėjo naujas Vytauto kar-
jeros etapas – įkurtame Kuršėnų miškų ūkio 
gamybiniame susivienijime 1975-1987 m. dir-
bo etatiniu profsąjungos pirmininku, rūpinosi 
darbuotojų socialiniais reikalais. 1988-1990 m. 
perkeltas kelių meistru. 1990 m. perėjo dirbti 
į Šiaulių miškų urėdiją, kur paskirtas Verbūnų 
girininkijos girininku, 1992-2000 m. čia dirbo 
eiguliu. 

 Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
Danutę, sūnų Eugenijų, dukrą Leonidą ir kitus 
artimuosius.

Kuršėnų miškų urėdijos darbuotojai

Jadvyga 
Smilgevičienė

1926 06 06 – 2014 09 09

Eidama 89-uosius metus, rugsėjo 9 d. mirė bu-
vusi ilgametė Nemenčinės urėdijos darbuotoja 
Jadvyga Smilgevičienė. 

Gimusiai ir augusiai Žemaitijoje Jadvygai 
teko išgyventi tremtį, kitus gyvenimo aplinky-
bių išbandymus. Baigus 1941 m. birželį Skuo-
do gimnazijoje 6 klases, šešiolikmetę su tėvais 
pirmųjų trėmimų banga nubloškė į atšiaurų Ko-
mijos kraštą. Atkakli, gabi žemaitė nepasidavė 
likimui: tremtyje 1946 m. baigė rusišką vidurinę 
mokyklą, 1949 m. – Syktyvkaro miškų techniku-
mą. Tremtinei leista dirbti Komijos ATSR miškų 
ūkio ministerijoje miško fondo inžiniere. Nuo 

1953 m. – Syktyvkaro miškų ūkio inžinierė. 
Dirbdama ji neakivaizdiniu būdu gilino miški-
ninkystės žinias Leningrado miškų akademijo-
je, 1962 m. gavo diplomą. 

1963 m. atsirado galimybė Jadvygai sugrįž-
ti į pasiilgtą Lietuvą. Tolimesnį savo gyvenimą 
ir profesinę veiklą ji pašventė Nemenčinės 
miškams. Nuo 1963 iki 1981 m. dirbo miško ap-
saugos inžiniere, domėjosi mokslo naujovėmis, 
stengėsi jas įgyvendinti praktiniame darbe. 

Jadvygą prisimename kaip reiklią dar-
buotoją ir sau, ir kolegoms. Tačiau ji visuomet 
išlikdavo draugiška ir taktiška, mokanti išklau-
syti, padėti ir pradžiuginti. Jadvyga buvo visuo-
meniškas žmogus: 1967-1980 m. rinkta Miškų 
ūkio inžinerinės techninės draugijos moksline 
sekretore, 1965-1975 m. – Nemenčinės miškų 
ūkio profsąjungos komiteto pirmininke. Jos 
pareigingas darbas pažymėtas keliais tuometi-
nės Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos, 
Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo 
garbės raštais, 1981 m. apdovanota ženklu „Už 
aktyvų darbą profgrupėje“. Laisvalaikiu mėgo 
dalyvauti meno saviveikloje, organizuoti kolek-
tyve renginius. 

Su vyru Liudviku ji užaugino dukras Reginą, 
Ireną ir sūnų Aleksandrą, sulaukė 3 anūkų ir 3 
proanūkių. 

Šviesus atminimas išliks velionę pažinoju-
sių ir su ja ilgus metus dirbusių atmintyje. 

nemenčinės miškų urėdijos kolektyvas

vo atskirai. Dar iki šiol negaliu suprasti, ko-
kios jėgos ir ištvermės reikėjo galynėtis su 
storomis pušimis. Vienas vyras nupjaudavo 
medį, nugenėdavo šakas, pasmulkindavo 
liemenį į rąstus, užsikeldavo ant priekinių 
vežėčių ratų ir ištraukdavo iš tankmės. Tą 
pačią naktį nuveždavo į artimiausią mies-
telį ir parduodavo sutartam pirkliui. Tik 
rasdavai samanomis apdėtą kelmą, kad 
nekristų į akis. 

Ne kartą brakonieriai, nematydami 
kitos išeities, šaudė man į nugarą. Kulkos 
zvimbė pro šonus, bet nekliudė – tai buvo 
ne tie šūviai, kurie sėja mirtį. Ne kartą už-
kluptas miško vagis, grėsmingai artinosi 
prie manęs mosuodamas kirviu, kėsinda-
masis sutrupinti man makaulę. Buvo, kad 
paslydo, ir kirvis įsmigo į žemę, buvo kad 
nepataikė, ir kirvis pralėkė man pro pat 
ausį. Tiek vieni, tiek kiti tartum tyčia taiky-
davosi ne į mane, o stengdavosi įbauginti. 
Ilgainiui įsitikinau, kad miške sutikti pik-
tavaliai labiau bijojo nudaigoti mane, nei 
palikti gyvą. Tai suteikė man dar daugiau 
drąsos. Saugodamas mišką, jaučiausi toks 
didelis ir šaunus, kad atrodė, jog ne mišku 
rūpinuosi, o nešu gėrį...

Ilgai reikia augti į viršų, kaip tam beržui, 
kad galėtum pamatyti save iš šalies. Paga-
liau suvokiau, kad žmogus pasiekia brandą 
tuomet, kai išauga iš savęs. 

Šeduvos, Raguvėlės girininkijose, vėliau – 
inžiniere Jonavos miškų ūkyje triūsusi Alfon-
sa Pakalnienė 1973-1988 m. perkelta į Miškų 
ūkio ministeriją miško želdinimo ir apsaugos 
vyresniąja inžiniere. Bet dėl reformų ministe-
rijoje ši patyrusi specialistė turėjo išeiti iš miš-
kų sistemos, įsidarbino aplinkosaugoje. 

Jurbarko krašto miškais rūpinosi Vytau-
tas Ūkanis, Jurbarko, Jonavos – Henrikas Ku-
nevičius, Raseinių, Alytaus – Andriūnas Liu-
cijus Brazys, o Kretingos miškų ūkyje dirbusį 
inžinieriumi Albertą Dulkę vėliau paviliojo 
pajūrio dangaus žydrynė – įsidarbino Klai-
pėdos civilinėje aviacijoje. 

Deja, bėgant metams šios laidos gretos 
gerokai praretėjo – nebėra jau Alfonsos Pa-
kalnienės, Gedimino Petružio ir dar ketverto 
bendramokslių. 

Susitikime dalyvavęs LMS prezidentas, 
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas 
prof. Edmundas Bartkevičius supažindino 
senjorus miškininkus su dabartine miškų ūkio 
specialistų rengimo tvarka bei problemomis. 

Mg inf.
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Kryžiažodžio „Rugpjūčio kaleidoskopas“, išspausdinto 2014 m. Nr. 8, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Blindė. 2. Primulė. 3. Gludutė. 4. Bligna. 7. Blizgė. 8. Liepos. 
12. Dantenė. 13. Ašarėlė. 16. Bruknė. 17. Kailis. 20. Pataisas. 21. Žinginys. 
23. Briedis. 24. Nuokana. 
Horizontaliai:
5. Kietis. 6. Builis. 9. Plūdė. 10. Angis. 11. Glažutė. 14. Agaras. 15. Ašaros. 
18. Drignė. 19. Gludas. 22. Raženis. 25. Engra. 26. Pušis. 27. Nertis. 28. Linokė.
Frazė – DIENOS EINA TRUMPyN
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Už kryžiažodžio „Rugpjūčio kaleidoskopas“, 
išspausdinto 2014 m. Nr. 8, atsakymus 
UAB „ KONEKESKO LIETUVA“ 
įsteigtą prizą – termosą – 
laimėjo RAMŪNAS JANčIULEVIčIUS. 

Dėl prizo kreipkitės: 
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8687 10616.

Su 30-uo ju gim ta die niu
Spalio 4 d. šią su kak tį pa žy mintį Šiaulių miš kų 
urėdijos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio sargą-kūriką TOMĄ RENUSĄ, 
5 d. – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miško 
biologijos ir miškininkystės instituto asistentę 
RASĄ VAITKEVIČIŪTę, 16 d. – Tau ra gės miš kų 
urė di jos Pužiškės gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va-
duo to ją TADĄ MARTIŠIų, Nemenčinės miš kų 
urė di jos Meros gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va-
duo to ją ERIKĄ KRYGERĮ, 22 d. – ASU Miškų ir 
ekologijos fakulteto dekano referentę ERIKĄ 
PLAUŠINYTę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Spalio 5 d. šią su kak tį pa žymintį Valstybinio 
miš kot var kos ins ti tu to vyresnįjį specialistą 
JURGĮ JANKAUSKĄ, 11 d. – Valstybinio miš-
kot var kos ins ti tu to Kontrolės skyriaus vedėją 
DARIų RIBOKĄ, 16 d. – Kaz lų Rū dos mo ko mo-
sios miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio vairuotoją DARIų ŽITKų, 
19 d. – Dubravos EMM urėdijos Kuro gi ri nin-
ki jos girininką VIKTORĄ SONDĄ, Druskininkų 
miš kų urė di jos informatikos specialistą ROMU-
ALDĄ SUROVEC, 22 d. – Biržų miš kų urė di jos 
Būginių gi ri nin ki jos girininko pavaduotoją Egi-
dijų Skuolį, 29 d. – Generalinės miškų urėdijos 
generalinio miš kų urėdo pavaduotoją GINTA-
RĄ VISALGĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Spalio 3 d. šią su kak tį pa žymintį Alytaus miš kų 
urė di jos urėdą VYTAUTĄ ZELENIų, 7 d. – Prie nų 

miš kų urė di jos Prie nų gi ri nin ki jos traktorininką 
ALVYDĄ ŠALČIų, 9 d. – Tau ra gės miš kų urė di-
jos Pajūrio gi ri nin ki jos eigulį VYTAUTĄ AUŠRĄ, 
10 d. – Rietavo miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio traktori-
ninką ARVYDĄ JURKų, 13 d. – Rietavo miš kų 
urė di jos Skroblės gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va-
duo to ją SAULIų LEČĄ, 17 d. – LAMMC Miškų 
instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus 
mokslo darbuotoją dr. RAIMUNDĄ PETROKĄ, 
Joniškio miš kų urė di jos Žagarės gi ri nin ki jos gi-
ri nin ką ARVYDĄ LEIMONTĄ, Valkininkų miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio traktorininką VYTĄ DAVSEVIČIų, 
20 d. – Panevėžio miš kų urėdijos Naujamies-
čio gi ri nin ki jos ei gu lį ALGĮ DAUDERĮ, Veisiejų 
miš kų urėdijos Leipalingio gi ri nin ki jos ei gu lį 
KęSTUTĮ TALETAVIČIų, 24 d. – Telšių miš kų 
urėdijos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio valytoją GRAŽINĄ ŠIMKUVIENę, 
25 d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos me de ly no 
viršininką VIKTOR TRUSOV. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Spalio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Radviliškio 
miš kų urėdijos Pašušvio gi ri nin ki jos ei gu lį RO-

MUALDĄ JANUTĮ, 5 d. – Radviliškio miš kų urė-
dijos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio sargą-kūriką VLADĄ GUČĄ, 17 d. – 
Valstybinės miškų tarnybos Miško naudojimo 
ir statistikos skyriaus vyriausiąjį specialistą AN-
DRIų BUTKų, 19 d. – Generalinės miškų urėdi-
jos Ekonomikos, finansų ir apskaitos skyriaus 
vyriausiąjį specialistą ČESLOVĄ ŠVETKAUSKĄ, 
26 d. – Radviliškio miš kų urėdijos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio sar-
gą-kūriką JONĄ BAKTĮ, 28 d. – Marijampolės 
miš kų urėdijos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio traktorininką LEONIDĄ 
ŠMULKŠTĮ, 30 d. – Biržų miš kų urė di jos Biržų 
gi ri nin ki jos ei gu lį ALFREDĄ STUKONĮ, 31 d. – 
Joniškio miš kų urė di jos vyriausiąjį miškininką 
JONĄ ČEPAITĮ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu 
Spalio 8 d. šią su kak tį pa žy mintį Valstybinio 
miš kot var kos ins ti tu to vyresnįjį taksatorių AL-
GIMANTĄ JONĄ BUGENĮ. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Spalio 21 d. šią su kak tį pa žyminčią bu vu sią 
ilgametę Ignalinos miš kų urė di jos inžinierę 
VANDĄ KAPTURAUSKIENę. 

Spalio 6 d. su kan ka 85-eri bu vu siam ilgame-
čiam Marijampolės miš kų urėdijos vadovui 
ANTANUI PANGONIUI, 28 d. – bu vu siam ilga-
mečiam Šakių miš kų urėdijos Jančių gi ri nin ki-
jos eiguliui STASIUI LAPAŠINSKUI.

Šakių miškų urėdijoje:
SIMONAS ŠILINGAS, dirbęs medienos ruošos ir 
darbų saugos inžinieriumi, po atrankos nuo 2014 m. 
rugsėjo 15 d. paskirtas vyriausiuoju miškininku;  

REMIGIJUS MILIUS, dirbęs Kidulių girinin-
kijos girininko pavaduotoju, nuo 2014 m. 
rugsėjo 15 d. paskirtas medienos ruošos ir 
darbų saugos inžinieriumi;  

JONAS STEPONAVIčIUS, dirbęs 
Šilagirio girininkijos girininku, nuo 
2014 m. rugpjūčio 29 d. išleistas į 
pensiją.
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