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Lapkričio 28 d. patvirtintas naujas Invazinių 
Lietuvoje rūšių sąrašas. jame nurodyti 
medžiai ir krūmai (raukšlėtalapis erškėtis, 
vėlyvoji ieva, varpinė medlieva, baltažiedė 
robinija, šluotinis sausakrūmis) besąlygiš-
kai priskiriami kirstiniems medžiams, jų 
kirtimo amžius visų grupių miškuose ne-
ribojamas. 

Gruodžio 1-2 d. Anykščių miškų urėdijoje 
vyko kasmetinis FSC sertifikavimo audi-
tas.

Gruodžio 4 d. Vilniaus miškų urėdijos dar-
buotojai dalyvavo šalies prezidentės da-
lios Grybauskaitės inicijuotoje jau tradici-
ne tapusioje kalėdinėje nevyriausybinių 
organizacijų labdaros mugėje sostinės 
Simono Daukanto aikštėje, dalindami 
kalėdines eglių šakas. 

Gruodžio 6 d. Apvaliosios medienos elek-
troninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) 
baigėsi miškų urėdijų skelbti aukcionai 
2017 m. I pusmečio pusmetinėms bei il-
galaikėms apvaliosios medienos ir miš-
ko kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo 
sutartims sudaryti. aukcionuose miškų 
urėdijos pasiūlė pirkti 954 tūkst. m³ (252 
tūkst. m³ daugiau negu praėjusiame auk-
cione) apvaliosios medienos sortimentų. 
buvo pateikta daugiau nei 2400 pasiūly-
mų apvaliajai medienai įsigyti. Medienos 
pirkėjai aukciono būdu įsigijo 97 proc. (2 
proc. daugiau negu praėjusiame aukcione) 
pasiūlytos parduoti medienos ir per preky-
bos mediena taisyklėse nustatytą terminą 
pasirašė sutartis su miškų urėdijomis. 

paklausiausi buvo ąžuolo, beržo, juo-
dalksnio pjautinieji rąstai, drebulės ir uo-
sio popierrąsčiai, kurių nupirktas pasiūly-
tas kiekis. bet mažą paklausą turėjo uosio 
rąstai – nupirkta tik 71 proc. neparduota 
liko 30 tūkst. m³ medienos. 

GMu specialistams atlikus kainų ana-
lizę, nustatyta, kad vidutinė aukcionuose 
nupirktos apvaliosios medienos kaina, 
lyginant su šių metų 10 mėn. vidutine 
apvaliosios medienos pardavimo kaina, 
padidėjo 2 eur ir siekia 40 eur/m3. dau-
giausiai padidėjo pjautinųjų ąžuolo (27,5 
proc.) ir uosio (22,7 proc.) bei plokščių 
medienos (19 proc.) kainos. pradinė vi-
dutinė aukcionuose pasiūlytos medienos 
kaina buvo 35,8 eur/m3. susidaręs 4,2 eur 
skirtumas rodo, kad vyko aktyvi medie-
nos pirkėjų konkurencija dėl medienos 
įsigijimo.

Gruodžio 6 d. Mažeikių miškų urėdijos 
darbuotojai dalyvavo susitikime su Ma-
žeikių darželio – mokyklos „Kregždutė“ 
mokytojais ir mokiniais. Miško apsau-
gos inžinierius paulius Gedrimas pradinių 
klasių mokiniams pravedė pamoką „pasi-
klausykime miško išminties“, pristatytas 
pažintinis filmukas apie dažniausiai Lietu-
voje sutinkamus paukščius.

Gruodžio 8 d. Trakuose, konferencijų cen-
tre „Trasalis“, Lietuvos miško savininkų 
asociacija surengė kasmetinę konfe-
renciją „Miškas – žmogui, žmogus – 
miškui“, kurioje pristatyti 2016 m. miš-
ko valdų apžiūros-konkurso rezultatai, 
pagerbti nugalėtojai; aptartos darnaus 

miškininkavimo aktualijos, surengta aps-
kritojo stalo diskusija „Miškų sektoriaus 
dabartis ir perspektyvos 2017 m.”, kurią 
moderavo LMsa pirmininkas dr. algis 
Gaižutis (plačiau – 32 p.).

Gruodžio 8 d. KMAI kolegijoje surengta 
tradicinė respublikinė paroda – kon-
kursas „Žiemos puokštė“ bei atvirų 
durų diena, kurios metu mokytojams, 
moksleiviams ir jų tėvams pristatyti fakul-
tetai, studijų programos. 

Gruodžio 9 d. Aplinkos projektų valdymo 
agentūroje pasirašyta projekto „Du-
bravos eksperimentinės-mokomosios 
miškų urėdijos arboretumo atnaujini-
mas“ sutartis. Šiuo projektu bus siekia-
ma atnaujinti ir pritaikyti lankymui bei 
visuomenės informavimui ir švietimui ar-
boretumo augalų kolekcijas ir ekspozici-
jas, smulkiąją infrastruktūrą ir informacinę 
sistemą. projekto planuojama vertė siekia 
134 400 eurų.

Gruodžio 13 d. Anykščių miškų urėdijos 
salėje vyko darbo saugos ir sveikatos 
seminaras, kuriame pranešimą skaitė 
valstybinės darbo inspekcijos vyriausiasis 
darbo inspektorius kęstutis udras.

Gruodžio 14 d. surengtas paskutinis šių 
metų Generalinės miškų urėdijos ko-
legijos posėdis, kuriame dalyvavo jos 
nariai, miškų urėdai, kitų miškų institucijų 
vadovai, atvyko naujasis LR seimo aplin-
kos apsaugos komiteto pirmininkas dr. 
kęstutis Mažeika (plačiau – 8 p.).   

17-tos vyriausybės Ministras pirmininkas saulius skvernelis gruodžio 14 d.  pristatė aplin- 
kos ministerijos kolektyvui naują vadovą – ministru paskirtąjį Kęstutį Navicką. 
k. navicko, daug metų dirbusio nevyriausybiniame aplinkos sektoriuje, kandidatūrą į ministrus pasiūlė 
aplinkosaugininkų ir žaliųjų bendruomenė. 

jo gamtosauginės vertybės formavosi nuo atgimimo laikų,  kai 1988 m. įsitraukė į aktyvią žaliųjų veiklą 
„atgajos“ bendrijoje. nuo 1998 m. jis 8 metus dirbo tarptautinės Regioninio aplinkos centro vidurio ir 
Rytų europai organizacijos Lietuvos padalinio direktoriumi, vėliau – tarptautinės nevyriausybinės orga-
nizacijos „baltijos aplinkos forumas“ darnaus vystymosi ekspertu ir direktoriaus pavaduotoju. pastaruo-
sius 6 metus vadovavo Lietuvos aplinkosaugos organizacijų koalicijai. 

Ministrui – 46 metai. Gimtajame kaune baigęs vidurinę ir profesinės technikos mokyklas, jis įstojo į 
vilniaus universitetą studijuoti istorijos. 1999 m. baigė bakalauro studijas, po dešimtmečio – darnaus 
vystymosi valdymo ir administravimo magistro studijų programą Mykolo Romerio universitete. 

k. navickas gilinosi į klimato kaitos, agrarinės aplinkosaugos, kaimo plėtros problemas. nuo 2014 m. dalyvavo Lietuvos kaimo plė-
tros 2014-2020 m. programos agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės veikloje. 

naujasis ministras numato daugiausia dėmesio skirti atliekų tvarkymo ir statybų sektorių problemoms, yra pasiryžęs mažinti biuro-
kratiją ir didinti skaidrumą.

k r o n i k a
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Gruodžio 14 d. kelmės miesto seniūnijos 
salėje surengtas rajono miško savi-
ninkams konsultacinis susitikimas su 
Valstybinės miškų tarnybos ir Tytuvė-
nų miškų urėdijos specialistais, kurie 
konsultavo miško želdinimo, priežiūros, 
kirtimo klausimais, atsakė į rūpimus klau-
simus.

Gruodžio 15 d. popietę vyko nemokami 
nuotoliniai mokymai privačių miškų sa-
vininkams apie leidimus kirsti mišką ir jų 
išdavimo tvarką. Lektorius – kMai kolegi-
jos Miškininkystės katedros doc. dr. eugeni-
jus vaitiekus. Tai ketvirtasis šiemet aplinkos 
ministerijos organizuojamų nemokamų 
nuotolinių mokymų ciklo užsiėmimas. 

per kitus užsiėmimus bus nagrinėja-
ma: apvaliosios medienos matavimo bū-
dai ir jos gabenimas, miško atkūrimas ir 
įveisimas, es parama pagal kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos priemones, su-
sijusias su miškų ūkio veikla, miško sanita-
rinė ir priešgaisrinė apsauga, mokesčiai už 
parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą 
mišką.

Gruodžio 15 d. Nacionalinė mokėjimo 
agentūra sukvietė socialinių partnerių 
atstovus į susitikimą Anykščių rajone, 
kuriame pristatyti 2016 m. pagrindiniai 
nMa veiklos rezultatai, bendradarbiavi-
mas su visuomeninėmis organizacijomis. 
surengtoje diskusijoje dalyvavo LMsa pir-
mininkas dr. algis Gaižutis,  LMsa anykš-
čių skyriaus pirmininkas, Msk „Miško 
žemė vadovas“ Gediminas kviklys, LMsa 
valdybos narys edvardas Makelis.

Gruodžio 15 d. Tauragės miškų urėdijoje 
surengtas kelių priežiūros ir taisymo (re-
monto) darbų visų nuosavybės formų 
miškuose prioritetinių miško kelių sąrašo 
parengimo komisijos posėdis. 

Gruodžio 15 d. Trakų miškų urėdijos atsto-
vai su Aukštadvario gimnazijos jaunai-
siais miško bičiuliais, nešini pasidaryto-
mis kalėdinėmis dovanėlėmis, aplankė 
šv. Dominyko pensionatą ir Čižiūnų so-
cialinių paslaugų centrą. 

Gruodžio 16 d. kuršėnų miškų urėdijos at-
stovai su grupe kuruojamo kuršėnų stasio 
anglickio mokyklos  jMb būrelio „Ąžuoliu-
kai“ narių (vadovė – mokytoja ilona einin-
gienė) artėjančių kalėdų proga lankėsi 
Kuršėnų ligoninės socialinės globos 

skyriuje. kad advento vakarai būtų švie-
sesni, o kalėdinė dvasia pasiektų vienišų 
senelių širdis, atvykę jaunieji miško bičiu-
liai jiems dovanojo savo sukurtas kalėdi-
nes kompozicijas. 

Gruodžio 19 d. utenos socialinės globos 
namų senolius savo vizitu pradžiugino 
A. Šapokos gimnazijos jaunieji miško 
bičiuliai, vadovaujami mokytojos stasės 
Šinkūnienės ir utenos miškų urėdijos jMb 
koordinatoriaus, miškotvarkos inžinie-
riaus Gintaro venclovo. 

Gruodžio 20 d. aštuntąjį kartą vyko gam-
tosauginė ir socialinė akcija „Parsinešk 
Kalėdas į savo namus“, kai miškų urėdijų 
miškininkai šalies miestuose ir miesteliuo-
se dalijo šakas, su miško dovanomis lankė 
globos namuose gyvenančius vaikus ir se-
nus žmones (plačiau – 7 p.).

Gruodžio 20 d. aplinkos ministras kęstutis 
navickas paskyrė aplinkos viceministrais: 

Rėdą Brandišauskienę, kuri kuruos sta-
tybos, būsto bei teritorijų planavimo, 
urbanistikos ir architektūros sritis, ir Min-
daugą Gudą – jo veiklos sritys bus tar-
šos prevencija, atliekos, vandens ištekliai 
ir nuotekos. aplinkos ministro patarėju 
viešiesiems ryšiams (atstovu spaudai) pa-
skirtas Tv dokumentikos laidų autorius, 
žurnalistas Mindaugas Bajarūnas.

 Telšių miškų urėdijos ubiškės girinin-
kijos darbuotojai šiemet sudarė galimybę 
norintiems apsilankyti „Žvėrinčiuje“ (nuo 
11 val. iki 15 val.) ir Kalėdų švenčių die-
nomis (gruodžio 24, 25, 26 d.). nuo gruo-
džio 14 d. „Žvėrinčiuje“ lankytojai galėjo 
išsirinkti dovanų ir po eglės šaką.

 valstybinė miškų tarnyba parengė 
varėnos rajono savivaldybės valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemos pakeiti-
mo projektą, kurio viešas svarstymas vyks 
2017 m. sausio 6 d. varėnos rajono savival-
dybėje. 

Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos ir miškų urėdijų pa-
reigūnai gruodžio 8-23 d. vykdė akciją „Miškas 2016“. Rajonuose buvo sudarytos 
operatyvinės grupės. pareigūnai atidžiai tikrino privačiuose miškuose vykdomus kirti-
mus, patruliavo poilsio dienomis ir po darbo valandų miško ir vietinės reikšmės keliuose, 
tikrino medieną ir kalėdines eglutes gabenančias transporto priemones. nuo 2004 m. 
organizuojamos tokios akcijos padeda mažinti neteisėtus kirtimus šalies miškuose. 

akcijos metu Generalinės miškų urėdijos mobiliosios miško kontrolės grupės valsty-
biniai miškų pareigūnai kartu su valstybinės kelių transporto inspekcijos panevėžio regi-
ono departamento ir kauno teritorinės muitinės mobiliosios grupės pareigūnais vieną 
dieną paskyrė ir medieną gabenančio transporto tikrinimams. panevėžio rajono teritori-
joje tikrintos medieną gabenančios transporto priemonės daugumoje turėjo tvarkingus 
medienos gabenimo dokumentus, tačiau 2-jose nustatytas viršsvoris, o vienam fiziniam 
asmeniui nustatyta net 14 pažeidimų. pasvėrus tikrinamą įmonei priklausančią ir medieną 
gabenančią transporto priemonę, nustatytas bendrosios masės viršijimas. nors tikrintai 
transporto priemonei buvo gautas leidimas suteikiantis teisę transporto priemonės jungi-
niui važiuoti 8 tonomis didesne – 48 tonų bendrąja mase, tačiau vežėjai viršijo ir  svarsty-
klės rodė daugiau nei 49 tonas. dalis medienos krovinio šalinant pažeidimą buvo nukrauta 
į kitą transporto priemonę. vairuotojui surašytas protokolas su administraciniu nurodymu.

sustabdžius fiziniam asmeniui priklausančią medieną gabenančią transporto prie-
monę, paaiškėjo, kad iš vairuotojo jau anksčiau buvo paimti transporto priemonės 
dokumentai už sunkiasvorio krovinio gabenimo, techninės būklės trūkumų ir važia-
vimo be galiojančios techninės apžiūros dokumento pažeidimus. nepašalinęs minėtų 
nustatytų pažeidimų vairuotojas nevykdė teisėtų valstybinės kelių transporto inspek-
cijos pareigūnų reikalavimų. pasvėrus transporto priemonę, nustatyta, kad 7 tonomis 
viršyta leidžiama (25 t) bendroji masė, taip pat viršyta automobilio varančiųjų ašių 
grupės apkrova. vairuotojui surašytas aTp protokolas be administracinio nurodymo, 
nustačius 14 pažeidimų. bylos nagrinėjimas vyks teisme.

primename, kad pastebėjus įtartinais ar eismo taisyklėmis draudžiamais maršrutais 
judančius ar vizualiai virš leistino krovinio aukščio medienos pakrautus ir ją gabenančius 
medienvežius bei vykdomą kitą nelegalią veiklą miškuose, būtina informuoti Generalinę 
miškų urėdiją elektroniniu paštu info@gmu.lt arba Miško resursų ir prekybos mediena 
skyriaus mobiliosios miško kontrolės grupės specialistus.
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Ž iemon brendančioje žemėje šermukšnis džiugina akį: regis 
jis nepasiduoda laikui, regis tik jis savo uogų kartumu žiemos 
ūkanose gali pasakyti, kad karčiausias – bėgančio laiko skonis. 

peržengus gruodžio slenkstį, gamtoje prasideda tamsiausias metas. 
Retsykiais pasirodanti saulė šypteli sukurdama bauginančius šešė-
lius. prosenoviški aprašai liudija, jog žmonės senovėje galvodavo, 
kad piktosios žiemos jėgos nužudo augmeniją ir įkalina saulę. ap-
eigomis jie stengdavosi sukurti visatą iš naujo. Tik jai atsikūrus vėl 
pradėsiąs tekėti laikas, sugrįš saulutė, suvešės augmenija. pagal se-
nąjį kalendorių Žiemos saulėgrįžos šventė – saulės, šviesos laukimas 
prasidėdavo gruodžio viduryje. 

daugelyje žiemos dainų minimas elnias devyniaragis. elnias – 
senosios lietuvių genties totemas, o devyniaragis todėl, kad pagal 
senąjį mėnulio kalendorių tai – savaitės trukmė. po Lietuvos krikš-
to saulėgrįžos laukimo metas sutapatintas su adventu, prasidėdavo 
nauji – liturginiai bažnytinių švenčių metai. Gruodžio 13-ąją pradėta 
minėti šventosios Liucijos arba Šviesos dieną. Šventoji Liucija yra si-
rakūzuose gyvenusi mergelė. iš jos legendos sureikšminta tyrumo ir 
ugnies simbolika, taip reikalinga šio meto nykumos slegiamam žmo-
gui. nuo tos dienos vakaras nebeilgėdavo – tik švisdavo vėliau. 

daug dėmesio gruodžio mėnesį skiriama ilgaamžėms girių 
gyventojoms – eglėms. nors eglė laikoma amžinai žaliuojančiu, 
nemetančiu spyglių medžiu, tai – apgaulė. Ši puošeiva kas 3-9 
metai atnaujina savo drabužį, todėl ji visuomet sodriai žalios spal-
vos. eglės suknia – tarsi dvigubo mezgimo: šviesūs nėriniai pinasi 
su tankia ūksme. kol jos jaunos, visiškai netrokšta saulės. dažnai 
eglė vadinama ir muzikos medžiu: iš jos daromi smuikai. aukštai-
tijos meistrai juos meiliai vadina smuikėmis... 

METŲ PABAIGOS VILTyS
Tautosakoje tai – žemės jėgas parodantis ir simbolizuojantis 

medis. per vestuves aukštaitijoje iš eglės jauniesiems buvo da-
romas sodas (pakabinama obuolių, riešutų, puošiama kaspinė-
liais), nes manoma, kad šiaudų sodai – vėlių, globojančių namus, 
būstas, o jauniesiems lemtį lemia gyvas medis. per laidotuves jos 
šakelės išlydi į anapus... vėlesniais laikais buvo puošiamos kalėdų 
eglutės. eglių, kaip ir kitų spygliuočių medžių, seniau nesodin-
davo sodybose, nes tikėjo, kad kiemas, kuriame jos auga, niekad 
skolų neišsimokės... vėliau jos atsirado šiaurinėje kiemo pusėje, 
kad apsaugotų sodybą nuo šiaurių vėjų.

Štai pagaliau ir kūčių vakaras. jam ruošiamasi dar nuo vasaros: pa-
sirūpinama šienu, riešutaujama, spanguoliaujama. Šiam vakarui palie-
kami gražiausi obuoliai. visą gruodį daromi žaisliukai iš šiaudų, gilių, 
kaštonų. prieš kūčias maldavo šviežių miltų duonai. kai kur kaimynai 
ir namiškiai vieni kitų atsiprašydavo. vyresnieji broliai parnešdavo 
eglutę, o šeimininkės visą dieną gamindavo maistą. krosnį kurdavo 
net 2 kartus: ruošdavo maistą vakarui ir šventėms – kalėdoms. visos 
pirkios kvepėdavo... o ką valgydavo tą dieną moterys? niekas nežino... 
Gal jos iš tikro nieko nevalgydavo, bet kaip skaniai paruošti maistą jo 
neparagavus?.. sutemus visi eidavo į pirtį (pirma vyrai, po to moterys), 
susitaikydavo, atleisdavo vienas kitam įžeidimus ir laukdavo patekant 
vakarės. Tuomet sėsdavo prie baltai uždengto kūčių stalo. advento 
rimtį, laukimą vainikuoja kalėdų džiaugsmas – ypatingos santarvės 
džiaugsmas. Tiek atlaidumo kitaip mąstančiam, tiek realios pagalbos 
mažiau turinčiam, tiek atidos savo dvasiniam atgimimui...

ant slenksčio ir naujieji. pasakojama, kad šią naktį prisikelia mi-
rusieji. Štai Švenčionyse buvęs napoleono namas, kur jis pietavęs. 
ir dabar vyresni žmonės pasakoja, kad per naujuosius, apie dvylik-
tą jie kartais matydavę, kaip napoleono šmėkla rankomis plaikstė-
si, komandavo savo kariams... Labanoro girioje naujųjų išvakarėse, 
kurdami pirties krosnį, įmesdavo liepinę (meilės deivės Mildos me-
džio) pliauską, reiškiančią santarvę šeimoje, draugystę su kaimynais. 
siekdami sužinoti visas žemės paslaptis, žmonės į kubilą iš anksto pa-
merkdavo beržo šakų. vėliau, joms sulapojus, kai jau lyg ir pavasariu 
pakvipdavo, surišdavo vantą. ja vanodavosi iki 23 val. (pagal senovinį 
lietuvių liaudies kalendorių naujieji metai prasidėdavo pavasarį. da-
bartinė šventimo forma įsigalėjo slaviškų tradicijų įtakoje, tęsiama ir 
vakarų kultūros įtakoje: gerai žinomas kalėda virto seniu Šalčiu, o 
vėliau santa klausu). 

Mūsų fantazija naujųjų metų nakties stebuklui suteikia laiko 
rakto galią: praeitis tampa tamsiosios mūsų pusės kalėjimu, o tą-
nakt atsiveria vartai į naujas viltis, naujas jėgas. naujo gyvenimo 
iliuzija tampa tokia reali, bet vis tiek geriau tikėti nei netikėti nie-
kuo... Šiomis švenčių dienomis sveikiname vienas kitą, linkime lai-
mės ir sėkmės, to paties tikimės iš kitų. Tas laikas – lyg apsivalymo 
filtras, takoskyra, atskirianti praeitį ir ateitį. ateitis tampa lūkesčiu. 
prabėgusiuose metuose paliekame nuoskaudas, praradimus ir 
keliaujame į naujų tikėjimų fiestą. padauža laiko vėjas nepavargs-
ta sukti gyvenimo malūno sparnų. ir tik neilgam gyvenimo laikro-
dis stabtels ties šia tauria minute ir nuskubės vėl pirmyn... Laikas 
kurs pokyčius kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tokiame besikeičian-
čiame kelyje laimi tas, kuris jaučia, kad kažkas žengia šalia, laiku 
pastebi jau lipančias ant kulnų naujoves ir pats sugeba žingsnį 
paspartinti. svarbu pajusti laiko dvelksmą ir norėti tapti tuo, kuris 
gali žmonėms dovanoti šviesą. 

DALIA SAVICKAITĖ
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Š iemet aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos ir 
42 miškų urėdijų miškininkų organizuota tradicinė dešim-
toji akcija „parsinešk kalėdas į savo namus“ gruodžio 20 d. 

popietę vyko apie 120 šalies miestų ir miestelių aikštėse – išdalin-
ta kone 200 tūkst. eglių ir pušų  šakų. kai kur jų net pristigo.  

Miškininkų teigimu, vis daugiau žmonių atsisako kirstinės 
eglutės, iš parsineštų šakų pasidaro išradingas puokštes ar me-
nines kompozicijas. ,,net miestų centrinėse aikštėse vis dažniau 
matome kalėdų puošmenas, sukurtas iš eglės ar pušies šakų“, – 
pastebi generalinis miškų urėdas dr. Rimantas prūsaitis. anot jo, 
eglių šakų dalinimas yra ir miškininkų draugystės su vietos  ben-
druomene stiprinantis veiksmas. 

sostinės gyventojams Rotušės aikštėje eglių ir pušų šakas da-
lijo vilniaus miškų urėdijos, katedros aikštėje – Trakų miškų urė-
dijos, Žirmūnų mikrorajone – nemenčinės miškų urėdijos miški-
ninkai. kai kurios miškų urėdijos šakų dalinimo akciją rajonuose 
tęsė ir gruodžio 21 d. 

jau gruodžio viduryje imta rengti kartu ir gerumo, padėkos 
socialinę akciją remtiniems žmonėms, globos namuose gyvenan-
tiems vaikams ir seneliams.

Dešimtojoje akcijoje  
„Parsinešk Kalėdas į savo namus“ 

sostinėje septintus metus rengiamoje kalėdinėje labdaros 
mugėje dalyvavo ir šalies prezidentė dalia Grybauskaitė. čia at-
vykę vilniaus miškų urėdijos urėdas artūras nanartavičius, paru-
daminos girininkijos girininkas Genadij Mozoz, kiti miškų urėdijos 
darbuotojai padėjo mugės lankytojams kurti artėjančių kalėdų 
švenčių dvasią – dalijo eglių šakas. kai kurie lankytojai gautomis 
šakomis papuošė ir prekybos paviljonus. juose už  nupirktus įvai-
rius kalėdinius suvenyrus gautos lėšos buvo skirtos socialiniams 
projektams įgyvendinti. 

vilniaus miškų urėdijos miškininkai ir jų globojamų jaunųjų 
miško bičiulių būrelių nariai pasigamintomis kalėdinėmis puokš-
tėmis ir kitomis dovanėlėmis gruodžio 21 d. pradžiugino vilniaus 
senjorų socialinės globos namų gyventojus, o Generalinės miškų 
urėdijos ir nemenčinės miškų urėdijos atstovai kartu su jaunai-
siais miško bičiuliais iš pabradės „Ryto“ gimnazijos ir biologijos 
mokytoja daiva Maroziene tą dieną lankėsi antavilių pensionate, 
kur gyvena apie 300 žmonių. pensionato direktorius bronislovas 
Freimantas padėkojo socialiniams partneriams miškininkams už 
dėmesį ir rūpestį šios įstaigos globotiniais. 

 panašiuose gerumo renginiuose dalyvavo ir kitų miškų urėdi-
jų darbuotojai su jaunaisiais miško bičiuliais.  

MG inf. 

Dalijamos kalėdinės šakos sostinėje 

zi
G

M
o

 L
aT

ak
o

 n
uo

tr
au

ka

Vilniaus senjorų socialinės globos namuose

Antavilių pensionate 
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P irmąjį pranešimą „valstybinės miškų 
tarnybos vieta ir perspektyvos miš-
ko ūkyje“ skaitė dr. p. zolubas. jis 

priminė, jog vMT veiklą pradėjo 2010 m., 
reorganizavus į vieną miškų ūkio srityje 
veikusias institucijas – valstybinę miško-
tvarkos, Miško genetinių išteklių, sėklų 
ir sodmenų, Miško sanitarinės apsaugos 
tarnybas ir valstybinės aplinkos apsaugos 
inspekcijos Miškų kontrolės skyrių. be to 
prijungti Regionų aplinkos apsaugos de-
partamentų Miškų kontrolės skyriai. Taip 
apjungtos ne tik visos miškininkystės tar-
nybos, bet konsoliduota vykdoma veikla, 
optimizuotas administracinis aparatas, 
eliminuotas funkcijų dubliavimas, suvie-
nytos pajėgos miškų ištekliams išsaugoti 
bei tvarkyti.  

LaMMc Miškų instituto direktorius dr. M. 
aleinikovas pranešime išskyrė svarbiausius 
trukdžius ir problemas diegiant miškotyros 
mokslinių tyrimų rezultatus miškų ūkyje.

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
a. vancevičius pristatė viešųjų ir privačių in-
teresų derinimo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo vykdymo miškų urėdijose apžvalgą.

pranešimą apie gamybines ir ekono-
mines miškų urėdijų aktualijas perskaitė 
generalinis miškų urėdas dr. R. prūsaitis. 
jis trumpai apžvelgė valstybinės reikšmės 
miškų geodezinių matavimų eigą, apvalio-
sios medienos pardavimo ir gamybos, miš-
kų urėdijų pajamų ir pelno rodiklius, miško 
medelynų modernizavimo perspektyvas. 
Generalinis miškų urėdas taip pat kalbėjo 
apie miško kelių tiesimo, remonto ir prie-
žiūros eigą, naujų medienos matavimo 
metodų įteisinimą, miškų urėdijų medienos 
ruošos technikos panaudojimą, apvaliosios 
medienos pardavimo aukcionų rezultatus. 
pabaigoje R. prūsaitis įvardijo GMu 2017 m. 
veiklos prioritetą –– didinti miškų urėdijų 
veiklos efektyvumą ir grąžą valstybei už jos 
turto (valstybinių miškų) naudojimą bei pri-

GMU kolegijos posėdyje – apie nuveiktus
darbus ir veiklos perspektyvas 

oritetinius uždavinius: kompleksinio miškų 
ūkio funkcijų (ekonominių, aplinkosauginių 
ir socialinių) valstybiniuose miškuose suba-
lansavimas; medienos ruošos, matavimo ir 
priėmimo procesų bei kaštų optimizavimas.

Generalinės miškų urėdijos veiklos apž-
valgą per pastarąjį dvidešimtmetį pateikė 
Teisės, personalo ir komunikacijos skyriaus 
vyr. specialistė s. potapovienė.

Miškų urėdų tarybos valdybos pirminin-
kas, Raseinių miškų urėdas a. kilčauskas in-
formavo kolegijos auditoriją, kad valdyba jo 
įgaliojimus pratęsė dar pusmečiui. 

Miškininkus su pasiektais 2016 m. rezul-
tatais pasveikinęs seimo aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas dr. kęstutis Mažeika 
pritarė teiginiui, kad pagrindiniai miškų ūkio 
veiklos vertinimo kriterijai yra efektyvumas 
ir našumas. jis sakė, kad komitetas nepama-
tuotų sprendimų miškų ūkio sistemos atžvil-
giu dabartiniu metu nenumato.

MG inf.

Tradiciškai šv. Kalėdų išvakarėse (gruodžio 14 d.) vyko paskutinis šių metų Generalinės miškų urėdijos ko-
legijos posėdis, kuriame dalyvavo jos nariai, Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Donatas 
Dudutis, generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis, jo pavaduotojai dr. Valdas Vaičiūnas ir Andrius 
Vancevičius, VMT direktorius dr. Paulius Zolubas, VMI direktorius Alfredas Galaunė, LAMMC Miškų ins-
tituto direktorius dr. Marius Aleinikovas, ASU MEF dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius, miškų urėdijų 
vadovai, darbuotojai, svečiai. Posėdžiui įsibėgėjus susipažinti su miškininkais atvyko naujasis LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Mažeika. 
Posėdyje apžvelgtos gamybinės ir ekonominės miškų urėdijų aktualijos, 2017 m. uždaviniai, paminėta Gene-
ralinės miškų urėdijos 20 metų veiklos sukaktis. 
Po posėdžio naują miškininkų kūrybos albumą „Gyvenimas miške“ pristatė gamtininkas ir rašytojas Selemo-
nas Paltanavičius, leidyklos „Ex Arte“ direktorius Donaldas Andziulis ir fotomenininkas Jonas Danauskas.

GMU 20-mečio proga LMS prezidentas prof. dr. E. Bartkevičius įteikė stilizuotą medį 
iš metalo generaliniam miškų urėdui dr. R. Prūsaičiui

DARBOTVARKĖJE – ŠIŲ DIENŲ MIŠKŲ ŪKIO SISTEMOS AKTUALIJOS

Generalinės miškų urėdijos kolektyvas
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Sveikina miškų urėdai

ištakos ir priešistorė 
 1816 m. įsteigta valstybinių miškų generalinė direkcija; 
 nuo 1821 m. vaivadijose miškus valdė generalinis miškininkas; 
 1827 m. Lenkijos karalystėje buvo 71 girininkija; 
 1919 m. funkcionavo 18 lietuviškų valstybinių miškų urėdijų, kurias valdė 

 žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamentas; 
 1938 m. veikė 45 miškų urėdijos su 345 girininkijomis; 
 ii pasaulinio karo metais irgi veikė Miškų ūkio generalinė direkcija ir 62-65 

 urėdijos; 
 sovietmečiu veikė 41 miško pramonės ūkis ir 3 miškų ūkiai; 
 1990 05 05 visi miško pramonės ūkiai pavadinti miškų ūkiais; 
 1990 08 01 miškų ūkiai pavadinti miškų urėdijomis.

steigimasis
 GMu gimtadienis – 1996 m. lapkričio 19 diena; 
 Generaliniai miškų urėdai: Gintaras Gibas (1996 11-1997 01); benjaminas 

 sakalauskas (1997 01 -2014 06); dr. Rimantas prūsaitis (2014 11 iki dabar). 
 1998-03-30 miškų ūkio sistema atskirta nuo Žemės ūkio ministerijos ir 

 priskirta aplinkos ministerijai; 
 nuo 1998 m. birželio 2 d. GMu pradeda funkcionuoti prie aplinkos minis-

 terijos; 
 2001 m. balandžio 10 d. GMu perduotos visų šalies miškų urėdijų steigėjo 

 funkcijos.

svarbiausi įvykiai
 1998 metais panaikinta 1994 m. įteisinta nuostata dėl kompensavimo 

 miškais už miesto teritorijoje esančias žemes; 
 1999 m. rugpjūčio 18 d. Miškų ir saugomų teritorijų departamento įsakymu

  nr. 119 patvirtinama Tipinė miškų urėdijos struktūra; 
 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Miškų įstatymo pataisoms, 

 miškų urėdijos įgijo naują – valstybės įmonių – statusą; 
 2002-2003 m. atsisakoma nebūdingos miškų urėdijoms medienos perdir-

 bimo veiklos; 
 per 2002 – 2005 m. atliekamas valstybinių miškų sertifikavimas; 
 2003 m. pradėtas nacionalinių parkų miškų perdavimas urėdijoms patikė-

 jimo teise; 
 2004 m. baigta medienos cechų restruktūrizacija; 
 2005 m. patvirtinta ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programa; 
 2005 m. GMu užsakymu parengta rekreacinės infrastruktūros plėtros ir 

 tvarkymo valstybiniuose miškuose programa; 
 2007 m. svarstytas miškų urėdijų optimizavimo modelis: GMu už 9 Mu, 

 aplinkos ministras – už vieną; 
 2007 m. pradėta valstybinės reikšmės miškų teisinė registracija; 
 2008 m. padėti pamatai miško gaisrų moderniai prevencijai; 
 2008 m. rugpjūčio mėn. GMu sukūrė ekstremalių ekonominių situacijų val-

 dymo planą; 
 iki 2011 m. rudens galutinai įdiegiama apvaliosios medienos, pagamintos 

 valstybiniuose miškuose, elektroninė pardavimo sistema; 
 2012 m. jeilio universiteto (jav) mokslininkams paskelbus kasmetinį 

 aplinkos gerovės indeksą, Lietuva pagal miškų išsaugojimo vertinimą 
 pripažinta pirmąja pasaulyje; 

 2013-2014 m. miškų urėdijos prasiskiria kelią į biokuro rinką.

Sveikinimo žodį taria Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas K. Mažeika (centre)

20 GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS METŲ

Pokyčiai po vadovybės kaitos 2014 m.
 2015 m. sausio viduryje į pirmąjį reidą išvyksta GMu mobilioji miško 

 kontrolės grupė; 
 2015 m. gegužės 25 d. aplinkos ministro pakeistais profesionaliosios 

 medžioklės plotų tvarkymo nuostatais, parengtais GMu, iš esmės miškų 
 urėdijose ši sritis sureguliuojama ir nuskaidrinama; 

 2015 m. birželio pradžioje išvyka į Trakų miškų urėdiją generalinis miškų 
 urėdas dr. Rimantas prūsaitis pradeda neformalių susitikimų ciklą po 
 miškų urėdijas; 

 2015 m. rugsėjo pirmąją prasideda respublikinė miškų urėdijų medelynų 
 revizija; 

 2015m. pabaigoje rezultatų duoda likvidinės medienos tūrio išeigos
 kontrolė; 

 2016 m. miškų urėdijos pradeda vykdyti miško kelių priežiūros ir remonto 
 darbus naudodamos lėšas, gautas iš papildomo 5 proc. privačių miškų 
 savininkų mokesčio; 

 2016 m. balandžio 16 d. 11 val. visoje Lietuvoje startuoja GMu koordi-
 nuojamas nacionalinis miškasodis; 

 2016 m. lapkričio 21 d. aplinkos ministro įsakymu pakeisti GMu parengti 
 valstybinių miškų pareigūnų uniformos išdavimo ir dėvėjimo nuostatai.

socialiniai partneriai
 europos valstybinių miškų asociacija eustafor; 
 2013 m. spalio 10 d. pasirašyta šalinė kolektyvinė sutartis tarp Lietuvos 

 miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos ir 
 GMu; 

 Lietuvos verslo darbdavių konfederacija; 
 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vRM; 
 nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM; 
 Lietuvos kariuomenė; 
 policijos departamentas prie vRM; 
 Lietuvos šaulių sąjunga; 
 valstybinė darbo inspekcija prie sadM; 
 Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų fe-

 deracija; 
 Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“; 
 ab „Lietuvos geležinkeliai“.

Viešumo politika
 Tv filmų apie valstybinius miškus ir video klipų užsakymai; 
 Miškininkų kūrybos konkursai „Miškininkas“; 
 Miškininko dienos šventės – bendruomenei ir visuomenei; 
 pavasarinės paukščių sutiktuvės: nuo „90 paukščių pavasarių“ iki 

 „paukščiai grįžta namo“; 
 Tv laidų ciklai apie valstybinių miškų aktualijas: „Girių horizontai“, „Mūsų 

 miškai“; 
 nuo parko „Žalgiriui – 600“ 2010 m. spalio 29 d. iki pirmojo nacionalinio 

 miškasodžio 2016 m. balandžio 16 d.; 
 GMu Facebook‘as – miškų urėdijos socialiniuose tinkluose.

Parengė SoLVeIGA PoTAPoVIenĖ
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Gerb. Profesoriau, kodėl Jūs, gimęs ir už-
augęs mieste, pasirinkote miškininko pro-
fesiją? Kas lėmė, kad su pagyrimu baigęs 
Miškų fakultetą ir pasinėręs į mokslinius 
tyrimus bei apsigynęs disertaciją, savo 
tolesnę profesinę veiklą skyrėte adminis-
traciniam pedagoginiam darbui? Ar tai ne-
trukdo mokslinei veiklai? 

esu gimęs ir užaugęs kelmėje, kurios di-
deliu miestu nepavadinsi. beje, ir mano tėvai 
kilę iš kelmės apylinkių (mama iš kukečių k., 
tėtis – iš Žebrių k.). Miškininku, gamtininku 
svajojau būti nuo mažumės. Ypač žavėjo 
paukščių pasaulis ir čia kaltos turbūt prof. 
Tado ivanausko knygos apie gamtą, paukš-
čius. jau vaikas būdamas esu perskaitęs jas 
po keletą kartų, o įdomesnes vietas netgi 
ranka persirašęs į sąsiuvinius (dauginimo 
aparatų tuo metu dar nebuvo). kai atėjo 
laikas rinktis studijas, didelių abejonių netu-
rėjau ir rinkausi miškininkystę. kitas galimas 
variantas buvo biologija vilniaus universite-
te, bet tuo metu vilnius man atrodė labai toli 
nuo kelmės, todėl rinkausi kauną. 

studijuoti miškininkystę nebuvo sunku, 
mokslas sekėsi ir gal todėl tuometinis Miško-
tvarkos katedros vedėjas prof. v. antanaitis 
pakvietė mane likti jo vadovaujamoje moks-
lininkų grupėje. Tuo labiau, kad, baigęs tre-
čiąjį kursą, dalyvavau būsimojo profesoriaus 
R. deltuvo vadovaujamoje mokslinėje eks-
pedicijoje, kuri Šilutės miškų urėdijoje išban-
dė miško ūkinių darbų vertinimo metodiką. 
dėl to šiek tiek nukentėjo gamybinė (dabar 
profesinės veiklos) praktika, kurią atlikau 
kelmės girininkijoje. jai vadovavo šviesaus 
atminimo girininkas alfonsas Matuzevičius 
(jis buvo pelnęs ir geriausio Lietuvos giri-
ninko vardą). pasilikęs Miškų fakultete pasi-
nėriau į užterštos aplinkos poveikio miško 
ekosistemoms tyrimus. Tokių tyrimų poreikį 
paskatino 1979 m. masiškai nuo jonavos 
„azoto“ išmetamų teršalų išdžiuvę gražiausi 
Šventosios ir neries santakoje augę pušynai.

vėliau buvau pakviestas į Miškininkys-
tės katedrą dėstyti bendrosios ekologijos 
pagrindų. Šis dalykas buvo privalomas visų 

specialybių, visų fakultetų studentams ir 
daugelį metų studentai negalėjo baigti 
akademijos be doc. slavomiro Mirino arba 
mano parašo studijų knygelėje. 

administracinis darbas prasidėjo, kai 
1996 m. tuometinis fakulteto dekanas doc. 
a. Tebėra pakvietė mane į dekanatą eiti pro-
dekano pareigas. 

dabar jau dirbant dekanu laiko moks-
linei veiklai lieka nedaug, tačiau visiškai 
apleisti šios sferos neleidžia vadovavimas 
doktorantūrai ir labai aukšti kvalifikaciniai 
dėstytojų reikalavimai.

Nuo 2000 m. iki šiol vadovaujate Miškų 
ir ekologijos fakultetui (anksčiau Miškų 
fakultetui). Kaip per tą laikotarpį pakito 
fakulteto veiklos administravimas, stu-
dentų priėmimo ir mokymo procesai? Ar 
miškininko ir ekologo specialybes pasi-
renka profesiškai orientuoti abiturientai? 
Ar studijų kokybė turi įtakos tolimesnei 
specialisto karjerai? Kas Jus labiausiai 
džiugina, o kas liūdina kasdieninėje pro-
fesinėje veikloje?

Žymesni struktūriniai pokyčiai univer-
sitete įvyko 2012 m., kuomet vietoj smul-
kių katedrų buvo įkurti stambūs institutai.  
vietoj 37 katedrų buvo įkurti 14 institutų. 
vieninteliam Miškų ir ekologijos fakulte-
tui pavyko vietoj trijų katedrų įsteigti tris 
institutus (aplinkos ir ekologijos; Miško 
biologijos ir miškininkystės; Miškotvarkos 
ir medienotyros). prie ekologijos katedros 
buvo prijungtas aplinkos institutas su ke-
letu laboratorijų ir chemijos katedra. Toks 
sustambinimas pasiteisintino, nes 2015 
m. tarptautiniai ekspertai, vertinę atskirų 
sričių mokslinę veiklą, miškininkystę įverti-
no netgi geriau negu artimiausių Lietuvos 
kaimynų. 

studijų programos yra nuolat tobulina-
mos, atsižvelgiant į laikmečio, darbdavių, so-
cialinių partnerių ir netgi studentų pateiktas 
pastabas, pasiūlymus. Tuo užsiima nuolat 
veikiantys studijų programų komitetai. Ga-
lime pasidžiaugti, kad tiek bakalauro, tiek 

Miškininku svajojau būti

magistro lygmeniu Miškininkystės studijų 
programą tarptautiniai ekspertai akreditavo 
maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Galime pasidžiaugti ir studentais, kurie 
yra labiau motyvuoti už kitų fakultetų stu-
dentus. Matome, kad studijuoti atvyksta ir 
nemažai miškininkų vaikų. 

Gal labiausiai džiugina mūsų buvusių 
studentų laimėjimai, jų nuoširdus, kūry-
biškas darbas. džiaugiamės, kuomet apie 
buvusį studentą puikiai atsiliepia vyresni 
kolegos, darbdaviai. Malonu, kai kviečiamas 
nuvažiuoji kur nors į medžioklę ir pamatai 
buvusį studentą pučiant medžioklės ragą. o 
tai jis išmoko daryti fakultete...

na, o turbūt labiausiai liūdina nevykusi, 
sakyčiau nusikalstama, aukštojo mokslo refor-
ma. buvo keletas metų, kai specialistus vals-
tybiniams miškams rengėme tik privačiomis 
studijuojančiųjų lėšomis. paskutiniaisiais me-
tais taip nutiko ir su Taikomosios ekologijos 
studijų programa. norinčiam gauti valstybinį 
finansavimą stojančiajam į Taikomosios ekolo-
gijos studijų programą reikėjo surinkti kur kas 
daugiau balų nei stojančiajam į mediciną ar 
teisę. dabar visos viltys nukreiptos į naujos su-
dėties seimą, kuris turėtų imtis taisyti klaidas.

Kaip bendradarbiaujate su kitų šalių 
aukštųjų mokyklų panašaus profilio fa-
kultetais? 

Pokalbis su ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanu, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu 
prof. dr. Edmundu Bartkevičiumi, gruodžio 26 d. paminėjusiu 60-ties metų jubiliejų. 
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kai tapau dekanu, visų pirma, pasikvie-
čiau Latvijos ir estijos miškų fakultetų deka-
nus su šeimomis savaitei į kauną. Tai padėjo 
tvirtą pagrindą fakultetų bendradarbiavi-
mui. baltijos šalių miškų fakultetų dėstytojų 
bendradarbiavimas turi gilias tradicijas, be-
sitęsiančias dar nuo tarybinių laikų. Fakulte-
tų dėstytojai kas 2 – 3 metus susirenka vis 
kitoje šalyje. Štai ir mes šių metų gruodžio 1 
– 2 dienomis lankėmės Tartu gyvybės moks-
lų universitete, kur susitikome su estų ir la-
tvių kolegomis. sutarėme, kad kitais metais 
susitiksime Latvijoje. 

na, o europos šalių miškų fakultetų de-
kanai turi kitų gerų tradicijų. jie kasmet susi-
tinka vis kitoje šalyje: 2015 m. – bulgarijoje, 
2014 m. – serbijoje, 2013 m. – Turkijoje, 2012 
m. – ispanijoje,  2011 m. – čekijoje. kaip ma-
tote, praleidau 2016 metus. Šiemet toks su-
sitikimas turėjo įvykti Turkijoje, kastamonu 
universitete, bet dėl sudėtingos politinės si-
tuacijos susitikimas buvo atšauktas. Lietuvo-
je analogiškas susitikimas vyko 2007 metais. 
Šie susitikimai duoda labai daug naudos 
fakultetų bendradarbiavimui. visi europos 
dekanai esame asmeniškai pažįstami, o tai 
yra geras pagrindas gilesniam bendradar-
biavimui tiek mokslo, tiek studijų srityse. 

Valdančioji koalicija prakalbo apie uni-
versitetų skaičiaus mažinimą. Kokios 

nuomonės laikosi ASU akademinė ben-
druomenė?

aleksandro stulginskio universiteto 
bendruomenė laikosi nuomonės, kad mūsų 
universitetas turėtų išlikti savarankiškas spe-
cializuotas žemės, miškų ir vandens ūkio uni-
versitetas. asu vizija tokia: universitetas atvi-
ras iššūkiams ir pokyčiams, taikantis geriausių 
pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarp-
tautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, sie-
kiantis nuolatinio savo studentų ir dėstytojų 
tobulėjimo bei institucijos lyderystės. 

Manome, kad artimiausiu metu reikėtų 
galvoti ne apie universiteto jungimąsi su 
kokiu kitu universitetu, o ieškoti būdų koo-
peruoti veiklą su Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centru (LaMMc). Manau, kad pada-
ryta istorinė klaida, kuomet mokslinių tyri-
mų institutai susijungė į vieną darinį atskirai 
nuo universiteto. visame civilizuotame pa-
saulyje mokslas vystomas drauge su univer-
sitetu. Mūsų atveju yra išskaidomas moksli-
nis potencialas, negalime drauge dalyvauti 
tarptautiniuose projektuose, o dažnai dar 
netgi tarpusavyje konkuruojame dėl gėdin-
gai mažų mokslinių užsakymų Lietuvoje. 
pavyzdžiu galėtų būti vokietijoje, Freisinge, 
įkurtas miško ir medienos centras, į kurį įei-
na Miuncheno technikos universiteto Miškų 
mokslų fakultetas, Miškų tyrimų institutas ir 
Miškų mokykla (kolegija).

Mūsų universitetas galvoja ir apie plates-
nį darinį, į kurį galėtų jungtis aplink baltijos 
jūrą įsikūrę gyvybės mokslų universitetai. 

Apie Jūsų autoritetą miškininkų ben-
druomenėje byloja nuo 2008 m. Jums 
patikėtos Lietuvos miškininkų sąjungos 
prezidento pareigos. Kaip pavyksta su-
derinti įtemptą MEF dekano darbą su vi-
suomeniniais įsipareigojimais, kurie taip 
pat reikalauja daug jėgų ir energijos. Ar 
lieka laiko poilsiui, šeimai? 

jau nemažai metų tenka vadovauti Lie-
tuvos miškininkų sąjungai. jaučiu, kad miš-
kininkai daugiau tikisi iš šios organizacijos, 
tačiau suderinti dekano pareigas ir visuome-
ninį darbą sąjungoje sunku dėl laiko stokos. 
artimiausiu metu reiktų suburti nedidelį 
jaunų žmonių kolektyvą kasdieniniam są-
jungos darbui. bet tam reikia dviejų dalykų: 
norinčių ir galinčių dirbti šį darbą žmonių ir 
lėšų jų darbo užmokesčiui. Tokiais principais 
tvarkomos vokietijos, estijos miškininkų są-
jungos. estijoje pereita nuo žmonių sąjun-
gos prie įvairių su miškininkyste susijusių 
organizacijų asociacijos. 

Šiemet Lietuvos miškininkų sąjungai 
buvo ypatingi metai, nes Lietuvoje buvo 
surengta europos miškų tinklo (miškininkų 
sąjungų) konferencija, į kurią susirinko aus-
trijos, Švedijos, airijos, Škotijos, vokietijos, 
estijos ir kt. šalių miškininkų sąjungų atstovai. 

ateinančiais 2017 m. laukia ne mažiau 
reikšmingi darbai, nes Lietuvoje vyks euro-
pos miškininkų orientavimosi sporto čempi-
onatas, kuriame planuoja dalyvauti per 300 
dalyvių.

Žinoma, dėl visų šių darbų kenčia šeima.

LMS vadovybei ne kartą teko atstovauti 
miškininkų bendruomenei diskusijose 
apie galimybes pertvarkyti valstybinių 
miškų sektorių. Miškų urėdijų veiklos op-
timizavimo komisija, kurios nariu esate, 
įvertinusi ekonominius rezultatus, patei-
kė siūlymus dėl galimo urėdijų didesnio 
veiklos konsolidavimo, skaičiaus optimi-
zavimo ir pan. Kokia LMS pozicija dėl bū-
simos reformos būtinumo ir pagrįstumo?

Lietuvos miškininkų sąjunga ne kar-
tą diskutavo dėl valstybinių miškų valdy-
mo pertvarkos. atvirai reikia pasakyti, kad 
bendros nuomonės nėra ir, matyt, negali 
būti dėl dviejų priežasčių. Taip teigiu ma-
tydamas vokietijos pavyzdį. Tokias gilias 
miškininkystės tradicijas turinti šalis kaip 
vokietija neturi bendro miškų valdymo 
modelio, matyt, jo ir negali būti. daug ką 

nuo mažumės

Aptariama studentų mokomoji praktika su Kazlų Rūdos MMU miškų urėdu Linu Bužinsku

M
G

 a
rc

hy
vo

 n
uo

tr
au

ko
s  

   



12 ■  / 2016 / 12

nulemia tradicijos, istorinė patirtis ir kt. 
vokietijos kiekviena žemė tvarkosi savitai. 
pvz., bavarija pagal miškų plotą labai pa-
naši į Lietuvą ir turi 42 miškų ūkio įmones, 
2 savarankiškus medelynus, 2 kvalifikacijos 
kėlimo centrus, 1 miško technikos įmonę. 
visas šias įmones vienija įmonė „bavarijos 
valstybiniai miškai“. kitose žemėse yra kito-
kios valdymo struktūros.

o  komisijų, tai jų buvo ne viena. aplin-
kos ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu 
nr. d1-371 buvo sudaryta darbo grupė pa-
siūlymams dėl valstybinių miškų valdymo 
tobulinimo pateikti. komisija konstatavo, 
kad pirmiausia reikia parengti objektyvią 
miškų urėdijų veiklos efektyvumo verti-
nimo sistemą, numatant konkrečius miš-
kų urėdijų veiklos efektyvumo vertinimo 
kriterijus ir kiekvieno kriterijaus siektinas 
ribas. buvo  pasirinkti tokie rodikliai, kaip 
privalomųjų miško atkūrimo, įveisimo, tvar-
kymo darbų dalis nuo faktiškai tais metais 
iškirsto miško vertės, visų miškų urėdijų vi-
dutinio ilgalaikio turto grąžos rodiklis, urė-
dijų investicijos ir bendras metinis grynasis 
pelningumas. komisija siūlė, kad urėdijos 
pertvarkymo klausimas turi būti keliamas 
tik tuomet, kai bent du tie patys kriterijai 
nepasiekiami dvejus metus iš eilės. 

kita komisija buvo sudaryta Generali-
nės miškų urėdijos kolegijos 2016 m. liepos 
5 d. sprendimu. komisija konstatavo, kad 
valstybinis miškų valdymas būtų orien-

tuotas į tokio dydžio miškų urėdijas, ku-
rios ilgalaikėje perspektyvoje turėtų išlikti 
ekonomiškai gyvybingos. komisija pasiūlė 
šiam tikslui taikyti du pagrindinius kriteri-
jus: miškų urėdijos valdomas valstybinės 
reikšmės miškų plotas (ne mažiau kaip 25 
– 30 tūkst. ha priklausomai nuo ūkinių iv 
grupės miškų kiekio) ir stabili dviejų dešim-
tmečių laikotarpiu metinė kirtimų apimtis 
(ne mažiau negu 100 tūkst. ktm)

su liūdesiu tenka apgailestauti kad 
abejose komisijose buvo kalbama tik apie 
valstybinių miškų valdymo modelį. Mano 
supratimu, pakeitę vien tik valdymo mo-
delį, be žalos miškui didelio ekonominio 
efekto nepasieksime. Tuo labiau, kad jau ne 
kartą įrodyta, kad mažesnės miškų urėdijos 
dirba efektyviau už didesnes (skaičiuojant 1 
ha miško ploto).

daug svarbiau yra kalbėti apie sukaup-
tų medienos resursų efektyvesnį panau-
dojimą. Lietuvos miškuose yra dar daug 
perbrendusių medynų, susikaupę nedo-
vanotinai daug pūvančios medienos. kaip 
žinoma, pūvant medienai atpalaiduojama 
anglis, o tai prisideda prie klimato atšilimo. 
Tuo tarpu miškų sertifikatoriai labai uoliai ir 
toliau reikalauja palikti kuo daugiau pūvan-
čios medienos. Manau, kad miškų politikos 
formuotojams kuo skubiau reikia suderinti 
šias viena kitai prieštaraujančias nuostatas, 
nuspręsti, kiek pūvančios medienos palie-
kame bioįvairovei išsaugoti, o kiek priside-

dame prie jungtinių Tautų klimato kaitos 
paryžiaus susitarimo dokumentuose numa-
tytų įpareigojimų sumažinti į atmosferą iš-
metamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 

Daug diskusijų žiniasklaidoje, taip pat 
ir miškininkų tarpe, sukėlė naujos Vy-
riausybės ketinimai perkelti Aplinkos ir 
Žemės ūkio ministerijas į Kauną. Tai pa-
liestų ir Aplinkos ministerijos pavaldžių 
institucijų darbuotojus miškininkus. Ką 
Jūs apie tai manote?

prieš priimant tokius kardinalius spren-
dimus, svarbu atlikti gilią analizę. kaip sti-
priąją aplinkos ministerijos kėlimo į kauną 
pusę matyčiau tai, kad kaune sukauptos di-
delės žmogiškosios miškininkų kompeten-
cijos, tai asu Miškų ir ekologijos fakultetas, 
Lietuvos miškų institutas, valstybinė miškų 
tarnyba, kMaik. Manau, kad šių institucijų 
darbuotojai galės daugiau prisidėti prie mi-
nisterijos ir jai pavaldžių institucijų priima-
mų dokumentų rengimo.

Vienas iš Jūsų pomėgių yra medžioklė. 
Nuo kada esate medžiotoju? Ką be me-
džioklės mėgstate veikti laisvalaikiu?

Medžiotojo biliete parašyta, kad me-
džiotojo stažas nuo 1998 birželio 19 d. 

studentams rengiame mokomąsias 
medžiokles, kuriose stengiamės parodyti 
gražiąsias medžioklės tradicijas. Tiems, kas 
nori labiau gilintis į medžioklės problemas, 
siūlome magistrantūros „Laukinių gyvūnų 
ištekliai ir jų valdymas“ studijų programą.

be medžioklės, laisvalaikiu su žmona 
Regina mėgstame keliauti automobiliu. 
kiekvieną vasarą, be didesnio plano, kur 
nors išvažiuojame. aplankėme daugelį 
europos šalių – vokietiją, austriją, čekiją, 
slovakiją, taip pat esame pasiekę kroatiją, 
Šveicariją. 

Ko linkėtumėte kolegoms miškininkams 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga? 

Šv. kalėdų ir naujųjų metų proga svei-
kinu visus Lietuvos miškininkus, jų šeimos 
narius, privačių miškų savininkus, miški-
ninkystės studentus, jaunuosius miško 
bičiulius, visus neabejingus miško ošimui, 
medžioklinių ragų gausmui bei linkiu sti-
prybės ir 2017 m. darbuojantis Lietuvos 
miškų labui, kuriant aplinką, kurioje būtų 
gera gyventi visiems.

Dėkojame už pokalbį.

RIMonDAS VASILIAuSKAS

Pasodinus ąžuoliuką Radviliškio miškų urėdijos jubiliejaus proga
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Š ių metų birželio 29 – liepos 1 dienomis 
Lietuvos miškininkų sąjunga organiza-
vo europos miškininkystės tinklo (eFn 

- european Forestry network) kasmetinę 13-
ąją konferenciją. Šis tinklas vienija europos 
miškininkų sąjungas ir asociacijas, jo tikslas 
– skatinti keitimąsi informacija, susijusia su 
miškais, miškininkyste ir miško politika. Tin-
klo nariais gali būti asociacijos ir sąjungos, 
savo šalyse atstovaujančios interesus žmo-
nių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su tva-
riu miško išteklių naudojimu. organizacijos 
nariai privalo laikytis pagrindinių miško 
tvarkymo etikos principų:

1. Miškai tvarkomi tvariai;
2. Miško tvarkymas grindžiamas įrody-
 tomis žiniomis ir patirtimi;
3. Miško tvarkymo tikslas – išsaugoti 

miškus, funkcionuojančius kaip įvai-
rialypė sistema;

4. Miško tvarkymas prisiima atsakomy-
 bę už ekonominių miško verčių kūrimą.
5. Miško tvarkymas atsižvelgia į visų su-
 interesuotų šalių interesus;
6. Miško tvarkymas užtikrina kraštovaiz-
 džio istorinių ir kultūrinių vertybių iš-
 saugojimą;
7. svarbi miško tvarkymo veiklos dalis yra 
 ryšio su išorine aplinka palaikymas. 
europos miškininkystės tinklas yra 

forumas, kur aptariami įvairūs klausimai, 
susiję su miško ištekliais ir jų naudojimu. 
Šio tinklo dalyviai turi galimybę gauti 
žinių ir patirties platesniame miškinin-
kystės kontekste, o tai leidžia geriau su-
vokti jų nacionalinės miško politikos ir 
miškininkystės problemas bei jų ryšį su 
visuomenės poreikiais. be to, forumas 
suteikia puikią galimybę individualiems 
atstovams užmegzti ryšius su kitų ša-

lių profesionalais, susipažinti „iš vidaus“ 
su kitų šalių miško ūkio problemomis ir 
praktiniais jų sprendimais.

Tinklui priklauso miškininkų sąjungos ir 
asociacijos iš daugelio europos šalių (iš viso 
yra 28 nariai). be daugumos europos sąjun-
gos valstybių, tinklui priklauso ir nariai iš 
islandijos, norvegijos, Šveicarijos, Rusijos, 
Turkijos. pirmoji tinklo konferencija vyko 
2002 metais norvegijos miestelyje biryje, 
o nuo 2005 metų konferencijas kasmet pa-
eiliui organizuoja skirtingų šalių atstovai. 
Lietuvoje šis renginys vyko pirmą kartą. Šių 
metų konferencijoje dalyvavo miškininkų 
asociacijų ir sąjungų vadovai bei atstovai 
iš austrijos, estijos, islandijos, Škotijos, Šve-
dijos, vokietijos ir Lietuvos. kasmetinėms 
konferencijoms parenkama aktuali laikme-
čiui tematika. Šios konferencijos tikslas – 
diskusija apie miškų rekreacinės funkcijos 
užtikrinimą ir palaikymą.

konferencija prasidėjo Trakų rajone 
esančioje kaimo turizmo sodyboje „Riterio 
krantas“. konferenciją atidaręs Lietuvos 
miškininkų sąjungos prezidentas prof. 
edmundas bartkevičius pasveikino jos da-
lyvius, apžvelgė ankstesnių renginių isto-
riją, įvertino jų svarbą, dalyvaujančių šalių 
aktyvumą.

prof. Romualdas deltuvas apžvelgė 
Lietuvos miškininkų sąjungos istoriją ir 
dabartį, pateikė informaciją apie Lietu-
vos miškų išteklius bei jų dinamiką, miškų 
funkcinį bei administracinį skirstymą, pa-
grindinius miškotvarkinio projektavimo 
principus bei problemas. apie Lietuvos 
patirtį, naudojant miškus rekreaciniams 
tikslams, kalbėjo prof. edvardas Riepšas. 
aptarti rekreacinių miškų vertinimo prin-

Kiekvienos šalies atstovai skaitė pranešimus apie miškų ūkio valdymo 
struktūrą, pasakojo apie miškų naudojimą rekreaciniams tikslams

 Ekskursijos metu Trakuose 

LMS – 2016 m. Europos miškininkystės 
tinklo konferencijos organizatorė
Prof. dr. Edmundas Bartkevičius, lekt. Gintautas činga
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Islandijos miškininkystės asociacijos vadovė 
Ragnhildur Freysteinsdottir ir Vokietijos miškininkų 
sąjungos vykdantysis direktorius Marcus Kuhling

cipai, organizacinių – ūkinių priemonių 
šiuose miškuose sistema, diskutuota apie 
šios sistemos funkcionavimo problemas 
bei perspektyvas.

islandijos miškininkystės asociacijos 
atstovė Ragnhildur Freysteinsdóttir, pro-
jektų vadovė ir mokslininkė, asociacijos 
žurnalo „skógræktarritið“ vyriausiojo re-
daktoriaus pavaduotoja, supažindino su 
asociacijos veikla ir pasiekimais. asociaci-
ja vienija apie 7000 narių. Ši organizacija 
ypatinga, ji skiriasi nuo kitų eFn dalyvių, 
nes didelę dalį narių sudaro žmonės, ku-
rie nėra tiesiogiai susiję su miškininkystės 
institucijomis, įmonėmis ir nėra miško sa-
vininkai. visus narius vienija pagrindinis 
tikslas – didinti šalies miškingumą. aso-
ciacijos, įkurtos 1930 m. pastangomis, 
islandijos miškingumas per keletą pasta-
rųjų dešimtmečių padidėjo daugiau kaip 
3 kartus – nuo mažiau nei 0,5 proc. iki 1,5 
proc. Tinkamose miško įveisimui žemu-
mose (<400 m virš jūros lygio) miškingu-
mas artėja prie 5 proc. Šalyje įveisiamų 32 
proc. miškų paskirtis – daugiatikslė, tuo 
tarpu medienos auginimui skiriama 30 
proc. želdinių, rekreacijai – 18 proc., žemių 
rekultivavimui – 12 proc.. daug dėmesio 
pranešime buvo skirta įveisiamų medžių 
rūšių pasirinkimui, atsižvelgiant į specifi-
nes islandijos sąlygas ir įveisiamų miškų 
paskirtį.

Maurice Rogers, karališkosios Škoti-
jos miškininkystės sąjungos sekretorius, 
nurodė tris pagrindinius miškininkavimo 
tikslus Škotijos miškuose – mediena, re-
kreacija bei sportas ir gamtos apsauga, 
pateikdamas daug įdomių minčių diskusi-
joms apie vietinių ir svetimžemių medžių 
rūšių atitikimą kiekvienam iš šių tikslų.

austrijos miško sąjungos prezidentas 
johannes Wohlmacher pristatė organiza-

cijos tikslus bei veiklą, susijusią su racio-
naliu miško išteklių naudojimu. sąjunga 
įkurta 1825 metais, šiuo metu vienija apie 
4500 narių. jų teigimu, visa sąjungos vei-
kla grindžiama tvariu ir į ateitį orientuotu 
miškininkavimu, o pagrindinės veiklos 
priemonės – dalyvavimas tobulinat miško 
ir medienos naudojimo teisės aktus, švie-
čiant ir mokant jų organizacijos narius bei 
informuojant visuomenę apie miško sek-
toriaus veiklą. pranešėjas iškėlė diskusinį 
klausimą apie alternatyvių miško sertifi-
kavimo sistemų – Fsc ir peFc privalumus 
bei trūkumus austrijos ir europos miško 

sektoriuje. aktyvios dalyvių reakcijos ir 
diskusijos susilaukė j. Wohlmacher infor-
macija apie sąjungos iniciatyvą riboti miš-
ko naudojimą dviračių sportui ir turizmui 
– austrijoje surinkta virš 100 tūkst. gyven-
tojų parašų prieš neribojamą dviratininkų 
naudojimąsi miško keliais, takeliais ir me-
dynais, kur jokie takeliai nepažymėti.

pagrindinis estijos miško sąjungos 
tikslas – informuoti visuomenę apie 
miško ūkio veiklą, skatinti vietinių ben-
druomenių dalyvavimą, saugant ir tvar-
kant miškus. sąjungos prezidentas Hardi 
Tullus savo pranešime šio tikslo siekimą 
iliustravo konkrečiais organizacijos vei-
klos pavyzdžiais – vaikų ir jaunimo daly-
vavimas – ir poilsiaujant bei sportuojant 
miške, ir dirbant miške nuo jo sodinimo 
iki kirtimo.

daug diskusinių klausimų pateikė 
bengt ek, Švedijos miškininkystės asoci-
acijos žurnalo „skogen“ vyriausiasis re-
daktorius. asociacija turi apie 8000 narių, 
vienijanti miškų pareigūnus, privačių miš-
kų savininkus, miško įmonių darbuotojus. 
Įkūrus asociaciją 1882 m., Švedijos miškai 
buvo nualinti kirtimų ir gyvulių ganymo. 
vienas pagrindinių asociacijos veiklos 
tikslų buvo ir išlieka vertingi ir gyvybingi 
miškai, kaip svarbus kraštovaizdžio ele-

Konferencijos dalyviai Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate. Priekyje – austras Bertram Blin ir 
švedas Bengt Ek. Tolimesniame plane – Austrijos miškininkų sąjungos prezidentas Johannes Wohlmacher

Švedijos miškininkystės žurnalo „Skogen“ 
vyr. redaktorius Bengt Ek diskusijoje su 

Trakų miškų urėdu Vygantu Mierkiu 
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mentas. pranešėjas pateikė keletą klausimų apie rekreaci-
nį miško naudojimą – ko žmonės nori? ar šalia turėti daug 
gyvūnų ir augalų rūšių, ar saulę ir pavėsį, ar malonų valdos 
savininką?

Marcus kühling, vokietijos miško sąjungos vykdan-
tysis direktorius akcentavo jų organizacijos aktyvų da-
lyvavimą tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip aL-
TeRFoR ir kituose, ir ragino dalyvaujančias organizacijas 
prie jų prisijungti. savo pranešimo pabaigoje jis pateikė 
konkrečių pasiūlymų. jo nuomone, europos miškinin-
kystės tinklo veikla galėtų būti plėtojama, imantis tokių 
veiksmų: 

 sudarant veikiantį visų narių bei aktyvių dalyvių 
elektroninio pašto adresų sąrašą;

 kviečiant tinklo narius į organizuojamus nacionali-
nius renginius;

 rengiant dvišalius susitikimus;
 skatinant partnerystę tarp jaunų specialistų (uni-

versitetų mainai ir pan.); 
 diskutuojant apie es miškų politikos klausimus.

pranešimų tematika ir įvairovė parodė, kad eFn tinklo 
dalyvių organizacinė struktūra, jų tikslai bei veiklos orga-
nizavimo principai labai skiriasi kiekvienoje šalyje, tačiau 
tokia įvairovė prisidėjo prie diskusijų įvairiapusiškumo, 
bendrų tikslų bei požiūrių paieškos. 

antrą ir trečią konferencijos dieną organizuotų išvykų 
tematika taip pat buvo susijusi su rekreacinio miškų nau-
dojimo iššūkiais ir perspektyvomis. birželio 30 d. konferen-
cijos dalyviai aplankė dzūkijos nacionalinį parką bei čep-
kelių rezervatą. su parko tikslais ir direkcijos veikla svečius 
supažindino dzūkijos np direktorius eimutis Gudelevičius, 
o parko Gamtos skyriaus vedėjas Mindaugas Lapelė – su 
lankytojų centrais Merkinėje ir Marcinkonyse, įdomesniais 
parko ir rezervato objektais. konferencijos dalyvius labai 
sudomino M. Lapelės siūlytos diskusijos apie problemas, 
susijusias su parko ir rezervato tikslų derinimu su miš-
kuose besilankančių poilsiautojų interesais. be to, nebu-
vo aplenkti ir istoriniai – kultūriniai objektai – žymesnės 
druskininkų miesto vietos bei Grūto parkas. antrosios 
konferencijos dienos vakare konferencijos dalyviai pratę-
sė susipažinimą su Lietuvos kultūros paveldu – smagioje 
vakaronėje jiems koncertavo miškininkams gerai žinomas 
folkloro ansamblis „nalšia“.

Trečią konferencijos dieną dalyviai aplankė Trakų miš-
kų urėdiją, kurios veiklą įdomiai ir išradingai pristatė miš-
kų urėdas vygantas Mierkis. svečiai turėjo progą aplankyti 
pažintinį taką, vėliau susipažino su automatizuota miškų 
urėdijos gaisrų stebėjimo sistema bei urėdijos medelyno 
veikla. Trečios dienos darbotvarkė baigėsi trumpa ekskur-
sija po vilniaus senamiestį, kuris daugeliui konferencijos 
dalyvių, viešėjusių Lietuvoje pirmą kartą, buvo naujai at-
rastas europos istorijos puslapis.

konferencijos pabaigoje tradiciškai buvo pasirinkta 
europos miškininkystės tinklo narė, organizuosianti 2017 
metų eFn konferenciją. pratęsdamas konferencijos posė-
dyje išsakytas mintis, vokietijos miško sąjungos vykdanty-
sis direktorius M. kühling pakvietė visus forumo narius į 
kitų metų renginį.
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Aplinkos ministerijos Miškų depar-
tamento direktoriaus pareigas lai-
kinai ėjęs dr. nerijus kupstaitis bei 

asu Miškotvarkos ir medienotyros insti-
tuto direktorius dr. edmundas petrauskas 
pranešimuose atkreipė konferencijos da-
lyvių dėmesį į mokslo iš miško ūkio san-
tykio problemas. dr. nerijus kupstaitis 
pažymėjo, kad politinių sprendimų pro-
cese trūksta mokslininkų bendruome-
nės aktyvumo, būtina plėtoti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp mokslininkų ir 
sprendimų priėmėjų, nes informacijos 
apsikeitimas tarp jų nėra sklandus. dr. 
edmundas petrauskas akcentavo iššū-
kius, kylančius mokslo darbuotojams. 
esminė problema – tai valdininkų vy-
raujančio požiūrio į mokslą keitimas. 
pavyzdžiui, dėl ydingos viešųjų pirkimų 
sistemos aplinkos ministerijos užsako-
muosius mokslo darbus laimi tarpininkai, 
kurie dažniausiai su mokslu neturi nieko 
bendro. Mokslo institucijos konkuruoti su 
tokiomis įmonėmis nepajėgios. Tai kelia 
daugybę problemų: mokslininkai neturi 
galimybės dirbti su aktualiomis temomis 
ir neuždirba papildomų pajamų – idėjos 
neplėtojamos mokslo lygmenyje. Tarpi-
ninkų atliktos ataskaitos su maksimaliai 
sumažintomis sąnaudomis nėra kokybiš-
kos ir dūli giliai stalčiuose, neduodamos 
naudos visuomenei. 

Konferencijoje „Lietuvos miško
Dr. MaRIus KaVaLIausKas

konferencijos dalyviai  

Po dvejų metų ASU Miškotvarkos ir medienotyros ins-
titutas lapkričio 18 d. surengė antrąją mokslinę konfe-
renciją „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“, 
siekiant apžvelgti nūdienos problemas bei įvertinti 
pokyčius miško sektoriuje. Konferencijoje pranešimus 
skaitė valstybinių ir privačių miškų sektorių, medienos 
pramonės bei mokslo institucijų lyderiai. 
Jos atidarymą papuošė ASU Garbės profesoriaus var-
do suteikimo ceremonija Miškotvarkos ir medienotyros 
instituto partneriui habil. dr. prof. Heinz Röhle iš Vo-
kietijos Drezdeno technologijos universiteto Tharandto 
Miškų mokslų skyriaus. Šia garbinga proga profesoriui  
suteikta galimybė pirmajam skaityti pranešimą apie 
Lietuvos miškininkystės perspektyvas besikeičiančioje 
aplinkoje (Red. pastaba – plačiau 18 p.). 

Generalinis miškų urėdas dr. Riman-
tas prūsaitis, apžvelgdamas miškų urėdijų 
veiklą, pabrėžė, kad nuo rinkoje gana ilgai 
besilaikančių žemų medienos kainų iš es-
mės priklauso šių valstybės įmonių finan-
sinė būklė. dėl šios priežasties daugelis 
miškų urėdijos susiduria su sunkumais, 
įgyvendinant planuotus ekonominius 
tikslus. 

LMs Girininkų bendrijos pirmininkas 
Raimondas juzikis pasidalijo įžvalgomis 
apie pažangių technologijų naudojimą 
miškų ūkyje, kaip jų diegimas keičia dar-
buotojus. jo teigimu, viena iš pasekmių 
– girininkijose ženkliai mažėja žemutinės 
grandies darbuotojų – eigulių. 

biržų miškų urėdijos informatikas Ri-
mantas Šlegeris pasidalino patirtimi die-
giant informacines technologijas šioje 
miškų urėdijoje. Įvardinti tokie didžiausi 
iššūkiai, skaitmenizuojant miškų urėdijos 
veiklos apskaitą: 

1) darbuotojų motyvacijos stoka die-
giant technologines naujoves; 

2) biurokratinė našta, kurios dėl vyrau-
jančio konservatyvaus požiūrio neišspren-
džia informacinės technologijos; 

3) teisinių aktų nepastovumas, prie ku-
rių dažnai reikia pritaikyti ir informacines 
technologijas. 

privačios miškininkystės sektoriaus 
problemas apžvelgė privačių miškų savi-

ninkų asociacijos vadovas aidas pivoriū-
nas ir Lietuvos miško savininkų asociaci-
jos pirmininkas dr. algis Gaižutis. aidas 
pivoriūnas teigė, kad trūksta aktyvesnio 
miško sektoriaus bendradarbiavimo su 
Lietuvos politikais. jie nėra gerai susipaži-
nę su privačių miškų sektoriaus specifika, 
o priimdami sprendimus nesitaria su spe-
cialistais, todėl rezultatai dažnai neatitin-
ka miško savininkų lūkesčių. Tą patį teigė 
ir dr. algis Gaižutis. jis pasisakyme taip 
pat išryškino miško savininkų kasdienines 
problemas, vykdant miškuose ūkinę vei-
klą. Miško savininkų interesų nuosavoje 
valdoje nepaisymą dr. a. Gaižutis mato 
kaip vieną iš aštriausių problemų.

valstybės miškų tarnybos direktorius 
dr. paulius zolubas akcentavo šios tarny-
bos vaidmenį, derinant miško ekologinių, 
socialinių ir ekologinių funkcijų balansą. 
vMT Miško naudojimo ir statistikos sky-
riaus vyriausiasis specialistas prof. andrius 
kuliešis aptarė europos miškų našumo 
apskaitos problemas, palygindamas šalių 
dalyvavimą europos miško išteklių aps-
kaitoje ir bendrojo vidutinio metinio tūrio 
prieaugio rezultatus. konstatuota, kad 
silpniausia bendrojo tūrio prieaugio ver-
tinime grandis yra miško auginimo nuos-
tolių ir iškirstos jų dalies vertinimas. vMT 
Miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas 
Gintaras kulbokas aptarė šiltnamio efek-
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tą sukeliančių dujų apskaitos metodinius 
aspektus, įvertinant Lietuvos miškų indėlį 
kaupiant anglį es šalyse. pripažinta, kad 
naujų miškų įveisimas yra labai efektyvi 
priemonė kaupti organinę anglį, kuri šiuo 
metu yra skatinama es išmokomis. Tačiau 
tikėtina, nuo 2020 m. išmokos jau nebus 
teikiamos ir reikės ieškoti nacionalinio su-
sitarimo naujų miškų veisimui skatinti. 

valstybinio miškotvarkos instituto di-
rektorius alfredas Galaunė įvardijo tokius 
esminius iššūkius, su kuriais susiduria jo 
vadovaujama institucija: 

1) nėra vieningo ir nepertraukiamo 
miškotvarkos proceso; 

2) nepamatuotai didėjantis darbo krū-
vis miškotvarkos specialistams, didinant 
surenkamų duomenų kiekius ir reikalavi-
mus jų kokybei; 

3) pernelyg detalizuotas reglamenta-
vimas, kuris neleidžia išnaudoti naujųjų 
technologijų galimybių. 

Medienos pramonės aktualijas Lie-
tuvoje aptarė LaMMc Miškų instituto di-
rektorius dr. Marius aleinikovas ir „stora 
enso Lietuva“ vadovas darius vaičiuky-
nas. pranešėjai teigė, kad mato palankias 
perspektyvas medienos pramonės ir miš-
kininkystės sektorių plėtrai. ateityje pro-
gnozuojama kirtimo apimčių didėjimo 
europoje tendencija, tą patį galima pasa-
kyti ir apie Lietuvą. Šiam reiškiniui įtaką 
daro ne tik augantys sukauptos medienos 
kiekiai, tačiau ir naujosios technologijos. 
pastarųjų dėka medienos panaudojimo 
galimybės sparčiai didėja pačiose neti-
kėčiausiose kasdieniniuose produktuose. 
Ypač aktualus išlieka išteklių miško sek-
toriuje vartojimo efektyvumo klausimas. 
Šie ištekliai turi būti naudojami taip, kad 
jų neigiamas poveikis aplinkai būtų kuo 
mažesnis, o pridėtinė vertė – kuo didesnė, 
atitinkanti rinkos ekonomikos sąlygas. 

apie Lietuviškos gamtosaugos realijas 
pranešimą parengė Švedijos žemės ūkio 
mokslų pietų Švedijos miškotyros centro 

docentas vilis brukas. pranešėjas, anali-
zuodamas aplinkosauginius reikalavimus 
miškuose retų paukščių lizdaviečių pavyz-
džiu, retoriškai klausė: apsaugom ar naiki-
nam? Moksliniai tyrimai rodo, kad dėl ne-
sutvarkyto kompensavimo mechanizmo 
už diegiamus aplinkosauginius reikalavi-
mus privačiuose miškuose jų savininkai 
nėra suinteresuoti aplinkosauga, o kartu  
ir retų paukščių lizdaviečių saugojimu. 
saugoma zona apie lizdą – tai mikrorezer-
vatas, kuriame bet kokia veikla uždrausta. 
Taigi, fantazijai daug vietos nelieka, kad 
įsivaizduotume, ką miško savininkas gal-
voja savo miške pamatęs paukščio (nebū-
tinai reto) lizdavietę.

naują verslo idėją apie pramoninę 
beržų sulos gavybą Lietuvoje pristatė asu 
profesorius emeritas vladas vilimas. jis 
pateikė atliktų mokslo tyrimų rezultatus 
išgaunant beržų sulą miškuose. Moksli-
ninko teigimu, šio šalutinio miško produk-
to potencialas Lietuvoje neišnaudotas, bet 
jo vystymui dar yra neišspręsta gausybė 
įvairių teisinių klausimų, atsirandant vis 
didesniam susidomėjimui komercine su-
los gavyba.

baigiamojoje konferencijos dalyje pra-
nešimus kitais aktualiais miško ūkio klau-
simais skaitė asu Miškotvarkos ir medie-
notyros instituto darbuotojai. pavyzdžiui, 
donatas jonikavičius pažymėjo, kad yra 
galimybė kurti sistemą, kuria būtų galima 
stebėti miško ploto ir kitų miško rodiklių 
kaitą. Tai galima daryti naudojant interak-
tyvius žemėlapius, kurie būtų aktualūs ir 
matomi viešai. 

prof. dr. Gintautas Mozgeris pristatė 
Horizon 2020 programos projektą „alter-
natyvūs miškininkavimo modeliai atei-
ties miškams“ (aLTeRFoR). Šio projekto 
uždavinys – rasti naujus (alternatyvius) 
miškininkavimo modelius, pasiūlant juos 
naudoti europos, nacionaliniame, krašto-
vaizdžio ir medyno lygmenyse (daugiau 
informacijos žr. alterfor-project.eu). 

dr. edgaras Linkevičius informavo, 
kad siekiant skatinti sprendimų paramos 
sistemų plėtrą Lietuvos miško ūkyje buvo 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp 
Šiaurės vakarų vokietijos miškų instituto 
Medynų našumo ir produktyvumo sky-
riaus ir asu Miškotvarkos ir medienotyros 
instituto. pastarasis šia sutartimi įsiparei-
gojo kurti simuliatoriaus bWinpro progra-
mos lietuviškąją versiją, kuri veiks atviros 
licencijos principu ir bus prieinama tre-
tiems asmenims nemokamai. 

dr. Marius kavaliauskas apžvelgė 
Lietuvos gyventojų nuomonių tyrimus 
apie miško ūkį. konstatuota, kad visuo-
menė yra susidariusi neteisingą nuomo-
nę apie šalies miškingumą ir aplinkos 
apsaugą miškuose, o ypač neigiamas 
požiūris vyrauja dėl miško naudojimo 
intensyvumo. 

instituto darbuotojai Gintautas činga 
ir jonas saladis aptarė kirtimo atliekų ga-
mybos efektyvumo metodinius pagrindus 
ir jų taikymo pavyzdžius konkrečiomis są-
lygomis bei įvertino miško kirtimo atliekų 
logistikos veiksnius, pateikdami rekomen-
dacijas jų gamybai.

konferencijos dalyviai pripažino, kad 
sprendžiant miško ūkio problemas per 
keletą pastarųjų metų nemažai pasistū-
mėta į priekį: apie tai kalbama atviriau ir 
garsiau, į tai reaguojama – atliktos stra-
teginių dokumentų, svarbių miško ūkiui, 
analizės, parengti strateginių dokumentų 
projektai, patikslinantys prioritetinius miš-
ko ūkio uždavinius. 

belieka tikėtis, kad šis renginys, kurio 
idėja atsirado 2014 m. organizuojant ju-
biliejinę konferenciją asu Miškotvarkos 
ir medienotyros instituto 90 metų veiklos 
proga, bus tęstinis ir gyvuos ateityje.

besidomintys išsamiau čia apžvelgta 
informacija, galite rasti pranešimų video 
medžiagą, surinkę nuorodą youtube.com 
ir įvedę konferencijos pavadinimą „Lietu-
vos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“. 

ūkio iššūkiai ir perspektyvos“ 

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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Konferencijos „Lietuvos iššūkiai ir pers-
pektyvos“ metu asu rektorius habil. m. 

dr., prof. antanas Maziliauskas, vadovauda-
masis universiteto senato  sprendimu, pa-
skelbė, kad už nuopelnus ugdant Lietuvos 
miškininkus vokietijos drezdeno technolo-
gijos universiteto Tharandto Miškų mokslų 
skyriaus profesoriui, habil. dr. Heinz Röhle 
yra suteikiamas asu Garbės profesoriaus 
vardas. 

Akademinė karjera. Heinz Röhle (g. 
1951 m. vokietijoje) Miuncheno techno-
logijos universitete 1977 m. įgijo magistro 
diplomą. vadovaujant iškiliam vokiečių miš-
kininkui Friedrich Franz (1927-2002), šiame 
universitete 1982 m. įgijo daktaro laipsnį, 
tęsė mokslinę karjerą. nuo 1983 m. iki 1995 
m. jis dirbo lektoriumi – mokslo darbuoto-
ju. 1994 m. parengė ir apgynė habilitacinį 
mokslo darbą. nuo 1996 m. dirba profeso-
riumi drezdeno technologijos universitete ir 
vadovauja Miško augimo ir medienos mata-
vimo institutui.

Tarptautinė pedagoginė ir moksli-
nė patirtis. prof. H. Röhle taip pat užsiėmė 
tarptautine pedagogine veikla: dėstė vie-
tnamo miškų universitete, Laoso naciona-
liniame universitete, indonezijos, sudano 
universitetuose, kinijos miškų akademijos 
Miškininkystės bei tropinės miškininkystės 
institutuose. 

per pastaruosius 10 metų jis vadovavo 6 
reikšmingiems mokslo projektams:

 naujų miškininkystės strategijų kūri-
mas, siekiant padidinti tradicinių miškų pro-
duktyvumą;

 Medžių augimo eigos tyrimai klima-
to kaitos sąlygomis;

 Ūkininkavimo miškuose optimizavi-
mas remiantis nuolatine miškų inventoriza-
cija;

 Mišrių daugiaardžių medynų našu-
mo tyrimai;

 Trumpos rotacijos želdinių tyrimai;
 Medžio lygio simuliatoriaus, besire-

miančio konkurencija tarp medžių kūrimas.

Bendradarbiavimas su kitomis insti-
tucijomis. prof. H. Röhle intensyviai bendra-
darbiavo su vietinėmis bei tarptautinėmis 
institucijomis. Ypač intensyvus bendradar-
biavimas vyko su vokietijos saksonijos že-
mės miškų administracija bei federaline 
miškų administracija, įgalinęs medžio lygio 
simuliatorius pradėti naudoti tvarkant sak-
sonijos žemės miškus.

iš tarptautinių organizacijų paminėti-
nos Laoso miškų valstybinė administracija, 
trumpos rotacijos institutas upsaloje (Šve-
dijoje), Miškų institutas vengrijoje, kinijos 
miškų akademija bei primorskaja valstybinė 
akademija, esanti usurijske, Rusijoje.

Bendradarbiavimas su ASU. nuo 2007 
m. profesorius dėsto asu Miškų ir ekologi-
jos fakulteto magistrantams miško našumo 
discipliną. jo žinios ir erudicija gerai verti-
namos studentų. profesorius ne kartą skaitė 
mokslinius pranešimus asu organizuojamo-
se tarptautinėse konferencijose, buvo kon-
ferencijos „Rural development 2013“ moksli-
nio komiteto narys. 

nuo 2002 m. jis parašė 22 straipsnius, 
kurie paskelbti tarptautiniuose „ISI Web of 
Science“ bei kituose referuojamuose leidi-
niuose.

prof. Heinz Röhle už darbo nuopelnus 
1984 m. apdovanotas „Turn und Taxis“ miškų 
mokslo apdovanojimu, 2000 m. –  bavarijos, 
vokietijos laisvosios žemės, gamtosauginiu 
medaliu.

Prof. Heinz röhle pranešimo asU 
konferencijoje svarbesni teiginiai
pranešime „Lietuvos miškininkystės perspek-
tyvos besikeičiančioje aplinkoje“ profeso-
rius akcentavo, kaip Lietuvos miškininkystė 
galėtų geriau prisitaikyti prie besikeičiančių 
klimato sąlygų, kokie veiksniai turi didesnės 
įtakos medžių augimui. Tai didėjančios co2 

ASU Garbės profesoriaus vardas suteiktas 
habil. dr., prof. Heinz Röhle

ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas ir ASU 
Garbės profesorius Heinz Röhle (dešinėje)

koncentracijos, didėjanti vidutinė metinė 
temperatūra bei tręšimas azotu ir aplinkos 
tarša. jis pasiūlė keletą būdų, kaip kovoti su 
šiais ateities iššūkiais: transformuoti grynus 
medynus į mišrius medynus; kurti medynus 
su labiau išreikšta struktūra, tam pasitelkiant 
medžių rūšis, kurios yra geriau prisitaikę prie 
klimato kaitos arba auga sparčiau; skatinti 
savaiminį atsiželdinimą; veisti trumpos rota-
cijos želdinius. 

vokietijoje gryni eglynai transformuo-
jami į mišrius duglaso pocūgės, eglės bei 
buko medynus. pastebėta, kad duglaso 
pocūgės einamasis metinis prieaugis yra 20 
proc. didesnis negu paprastosios eglės, o 
balzaminio kėnio prieaugis beveik prilygs-
ta paprastosios eglės prieaugiui. duglaso 
pocūgė, balzaminis kėnis, bukas pakenčia 
unksmę ir  tinka mišriems medynams kurti.

norint auginti mišrius, sudėtinges-
nės struktūros medynus, būtina pasitelkti 
kompiuterines programas, vadinamas au-
gimo simuliatoriais. profesorius pristatė 
bWinpro augimo simuliatorių, kuriuo ga-
lima lengvai sumodeliuoti ugdomuosius 
bei pagrindinius kirtimus ar medžių įvei-
simą po pagrindinių kirtimų grynuose ir 
mišriuose medynuose. 

jo manymu, trumpos rotacijos želdinių 
(karklų ar tuopų) veisimas yra vienas iš efek-
tyvių būdų patenkinti vis didėjantį medie-
nos vartojimą energijai gauti. 

apibendrindamas profesorius pažymė-
jo, kad ir vykstant klimato kaitai pasaulyje 
medienos poreikis didėja. Todėl miškininkų 
pareiga yra ne tik saugoti, bet ir stengtis, 
kad naudojami miškai būtų produktyvesni. 
Medynų našumas galėtų būti didinamas 
kuriant sudėtingesnės struktūros medynus, 
veisiant labiau prisitaikiusias prie klimato 
kaitos ar produktyvesnes medžių rūšis.  Me-
džio lygio augimo simuliatoriai yra būtini 
siekiant įgyvendinti pažangias ūkininkavi-
mo strategijas mišriuose medynuose. ener-
gijos poreikiai galėtų būti tenkinami ir vei-
siant trumpos rotacijos želdinius. 

nuoširdžiai linkime profesoriui toliau 
skleisti savo patirtį asu studentams ir miški-
ninkams, besidomintiems medynų našumo 
mokslu.

Dr. eDGARAS LInKeVIČIuS

M i š k i n i n k y s t ė
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L ietuvoje formuojama ilgalaikė nacio-
nalinė miškų (ūkio) politika, parem-
ta tiek šalies ūkio tradicijomis, tiek 

tarptautiniais įsipareigojimais. Šia politi-
ka siekiama darnaus miškų ūkio, kuomet 
suderinami ekonominiai, ekologiniai ir 
socialiniai visuomenės poreikiai miškams, 
kartu užtikrinant šių miškų išsaugojimą 
ateities kartoms. Šioje vietoje viskas rodos 
gražu ir gerai, tačiau pradėjus nagrinėti gi-
liau, taip jau neatrodo. 

svarbiausi miškų politikos sprendi-
mai nepriklausomoje Lietuvoje
siekiant nustatyti, kokie miškų politikos 
sprendimai buvo lemiantys nuo 1990 
metų, galima taikyti įvairiausius būdus 
ir daryti skirtingo gilumo analizes. Mano 
klausimui nagrinėti pakanka ganėtinai 
supaprastinto svarbiausių sprendimų api-
būdinimo ir čia aš išskyriau 3 tokius spren-
dimus:

 nuosavybės teisių į miškus atkūri-
mas, kuris lėmė privačių miškų sektoriaus 
sukūrimą ir konkurenciją žaliavinės medie-
nos tiekime;

 rinkos ekonomikos įdiegimas miš-
kų ūkyje, dėl ko šiuo metu turime pelnin-

gai veikiančias valstybinių miškų įmones, 
nereguliuojamas žaliavinės medienos kai-
nas ir galiausiai privačius subjektus miškų 
ūkio veikloje (pvz., rangovus);

 nenaudojamos ir apleistos žemės 
apželdinimas mišku, kuriuo toliau didina-
mas šalies miškingumas ir siekiama racio-
nalesnio apleistų žemių panaudojimo.

pažvelgę giliau, matome, kad pirmieji 
du sprendimai sąlygoti nacionalinės po-
litikos (išorinių) sprendimų: tai yra spren-
dimo atkurti nuosavybės teises į žemę ir 
sprendimo įdiegti šalyje rinkos ekonomi-
ką, o trečiasis iš esmės perimtas iš sovie-
tmečio miškų politikos, kuomet nuosekliai 
buvo siekiama didinti miškų plotus, ypač 
apželdant pietryčių Lietuvos nederlingas 
žemes. Taigi matome, kad jokių esminių 
naujų miškų politikos iniciatyvų nebuvo 
pasiūlyta iš vidaus, o miškininkai daugiau 
„taikėsi prie laikmečio“. Tokio elgesio įvar-
dinimas svarbus dėl to, kad jis parodo la-
biau pasyvią, nei aktyvią miškų politikos 
poziciją. 

vertinant tiesioginę praktinę reikšmę 
galinčių turėti miškų politikos mokslinių 
darbų apimtį per tą patį laikotarpį nuo ne-
priklausomybės atkūrimo Lietuvoje, ne-

gali sakyti, kad tokių nebuvo: keletas dar-
bų buvo skirta valstybinių miškų ūkinio 
valdymo tobulinimui, dar keletas – miškų 
ūkio strategijos ar nacionalinės miškų pro-
gramos formavimui ir tobulinimui, be to, 
dar eilė darbų teisiniam miškų ūkio regla-
mentavimui (ypač privačių miškų), priva-
čių miškų savininkų švietimo sistemos to-
bulinimui ir t.t. Tačiau praktinis visų tokių 
darbų rezultatas miškų politikos sprendi-
muose artimas nuliui arba dažniausiai – 
tik epizodinis ir labai retai bent kiek rim-
tesnis. visiškai priešingas pavyzdys: jokiais 
rimtesniais moksliniais tyrimais neparemti 
politikos sprendimai buvo gausiai priimi-
nėjami miškų ūkio finansinio reguliavimo 
srityje.

Taigi matome labai aiškų atotrūkį tarp 
miškų politikos mokslinių tyrimų ir miškų 
politikos sprendimų nuo nepriklausomy-
bės pradžios 1990 m. iki pat šių dienų. 
norėdamas labiau pagrįsti šį teiginį ir 
paieškoti to priežasčių, pasitelkiau tris pa-
vyzdžius, kuriuos atskirai ir aptarsiu.

silpnas privačių miškų sektorius
jau minėjau, kad politinis sprendimas 
atkurti nuosavybės teises į miškus lėmė 

Atotrūkis tarp mokslinių tyrimų 
ir miškų politikos

Dr. nERIJus KuPstaItIs 

Miškų mokslo ir miškų politikos sąsajos nuo seno diskutuojamos tose šalyse, kuriose miškų politikos 
mokslai turi gilias tradicijas ir pripažinimą. Lietuvos, deja, negalime priskirti toms šalims. Jei dėl tradicijų 
gilumo dar galima būtų pasiginčyti, tai visuotinio pripažinimo miškų politikos mokslams tikrai trūksta. 
Kurgi netruks, jei net tarp pačių miškininkų miškų politikos mokslai dažnai neranda savo vietos, nes 
vyrauja labai siauras požiūris: paprasčiau tyrinėti medžius ir jų augimą, o žmonių elgesys ir visuomenės 
santykis su mišku – jau per daug sudėtinga. O būtent pastarieji klausimai tampa vis svarbesni šiandienos 
visuomenės gyvenime. Jei mes, miškininkai, pramiegosime, garantuotai atsiras, kas šiuos klausimus na-
grinės net neklausdami mūsų nuomonės. Kad taip nenutiktų, verta paanalizuoti, kokią situaciją šiandien 
turime, kaip į ją atėjome, ir ką daryti, kad būtų geriau. 
Atotrūkio tarp mokslinių tyrimų ir miškų politikos sprendimų Lietuvoje temą nagrinėjau savo prane-
šimuose dviejose konferencijose: Vokietijos mieste Giotingene šių metų pavasarį vykusiame Pirmajame 
tarptautiniame miškų politikos susitikime ir ASU Miškotvarkos ir medienotyros institute lapkritį vykusio-
je miškų politikai skirtoje konferencijoje. Tų pranešimų pagrindu parengiau šį straipsnį. 



20 ■  / 2016 / 12

privačių miškų sektoriaus atsiradimą. Ta-
čiau kokį tą sektorių suformavome ir kaip 
sugebėjome panaudoti tam palankias iš-
orines politines prielaidas? Reikia sutikti, 
kad prielaidos privačių miškų sektoriui 
1991 m. nebuvo palankios: smulkių valdų 
privatūs miškai (iki 25 ha) po 1920-1939 
m. žemės reformos, jokių privačių miškų 
sovietiniais laikais (1940-1990 m.), bloga 
sovietinių laikų kolektyvinio ūkininkavimo 
patirtis. bet iš kitos pusės visos galimybės 
naudotis rinkos ekonomikos privalumais, 
laisvė formuoti nepriklausomą miškų po-
litiką ir panaudojant visus jos instrumen-
tus siekti ekonomiškai efektyvaus priva-
čių miškų sektoriaus. deja, tų galimybių 
nerealizavome. dabar turime smulkias ir 
fragmentuotas privačių miškų valdas (vi-
dutiniškai 3,4 ha asmeniui, vidutinis skly-
pas – 2,9 ha), praktiškai nėra kooperacijos 
bendrai miškų ūkio veiklai (apie 0,05 proc. 
savininkų), visiškai nevyksta konsolidacija, 
motyvacijos ir žinių trūkumas būdingas 
didžiąjai daliai miško savininkų (tik 10-20 
proc. vykdo veiklą), smulkmeniškai regla-
mentuotas ir perdėm kontroliuojamas 
miškų ūkis (sprendimo laisvės trūkumas 
neugdo atsakomybės). jei paklaustume, 
kodėl taip nutiko, galima būtų ilgai dis-
kutuoti ir surasti įvairių priežasčių. aš kaip 
esminę išskirčiau tą, kad pagrindiniai miš-
kų politikos sprendimai šiame konteks-
te buvo orientuoti siaurai į pačių miškų 
išsaugojimą (svarbiausia geras miškas 
pagal klasikinę miškininkystę), bet ne į 
daug platesnių, pirmiausia socioekono-
minių visuomenės poreikių miškui tenki-
nimą. atitinkamai miško savininkas buvo 
ir šiuo metu vis dar dažniau matomas 
kaip priešas miškui, bet ne kaip atsakin-
gas sprendėjas (Lietuvoje plačiai paplitusi 
nuomonė, įskaitant ir tarp miškininkų bei 
politikų). kitaip mąstančių kritinės masės 
nebuvimas (silpnos miško savininkų or-
ganizacijos, primityviosios aplinkosaugos 
išaukštinimas, stiprus ir priešiškai nusista-
tęs valstybinių miškų sektorius, palaiky-
mo trūkumas miškų mokslo rate ir t.t.) iš 
esmės tą tik patvirtina ir dar akivaizdžiau 
rodo miškų politikos mokslo įtakos nebu-
vimą.

norint pakeisti situaciją ir sukurti eko-
nomiškai efektyvų ir konkurencingą priva-
čių miškų sektorių Lietuvoje, mano supra-
timu, šiandien jau reikalinga visiškai nauja 

ir miškų politikos mokslo tyrimais rimtai 
pagrįsta privačių miškų valstybinio regu-
liavimo koncepcija, kurioje mes kalbė-
tume apie reikšmingai sumažintą miškų 
ūkio veiklos reguliavimą, peržiūrėtą ir op-
timizuotą institucinę sąrangą, reikšmingai 
patobulintą ekonominį reguliavimą ir ga-
liausiai išplėtotą miško savininkų švietimo 
sistemą. visa tai yra puikios galimybės ko-
ordinuotiems plataus profilio miškų politi-
kos mokslo tyrimams nacionaliniu mastu.

stagnuojanti valstybinių miškų 
ūkinio valdymo sistema
Taigi, rinkos ekonomika šalies nepriklau-
somybės pradžioje atrodė daug žadanti 
miškų ūkiui. su miškininkams būdingu 
atsargumu ir neskubėjimu buvo atsisa-
koma planinės ekonomikos svertų ir pe-
reinama prie rinkos ekonomikos. 1996 m. 
atskirtas politikos formavimas nuo ūkinės 
veiklos valdymo ir ta proga įsteigta nauja 
papildoma institucija – Generalinės miš-
kų urėdija (priminsiu, kad tuo laiku miškų 
urėdijos nebuvo valstybės įmonės ir to-
kios „galvos“ uždėjimas atrodė gana logiš-
kas sprendimas, kuriant aiškią hierarchinę 
valdymo struktūrą). kitas svarbus žingsnis 
buvo miškų urėdijų perėjimas prie finan-
savimosi savo jėgomis (iš savo išteklių). 
Tą žingsnį karūnavo valstybės įmonių 
statuso suteikimas miškų urėdijoms 2001 
metais. nuo tada vĮ miškų urėdijos ofici-
aliai tapo pelno siekiančiomis valstybės 
valdomomis įmonėmis. Toliau, žinoma, 
buvo bandoma siekti veiklos efektyvumo 
didinimo, dažniausiai mažinant girinin-
kijų ir jų personalo skaičių, bet kažkokių 
rimtesnių permainų sistema nepatyrė iki 
šių dienų. Moksliniais tyrimais paremti 
bandymai optimizuoti valstybinių miškų 
valdymą, mažinant institucijų ir/ar vals-
tybės valdomų įmonių skaičių nepavy-
ko, nors vis daugiau kaimyninių ir kitų es 
šalių tuo metu rinkosi vienos valstybinių 
miškų įmonės modelį, kaip efektyviau-
siai veikiantį. Galima sakyti, valstybinių 
miškų ūkinio valdymo sistema Lietuvoje 
tapo atspari bet kokioms institucinėms 
reformoms. Tokio „atsparumo“ pasekmės 
akivaizdžios: neadekvačiai dideli ištekliai 
reikalingi veiklos koordinavimui dėl skir-
tingų atskirų įmonių veiklos sąlygų; admi-
nistravimo kaštai mažose miškų urėdijose 
yra neproporcingai dideli, o didelėms 

investicijoms atskirų įmonių finansiniai 
ištekliai nepakankami; įsigytos brangios 
technikos ar technologijų panaudojimas 
neracionalus; miškų urėdijų ekonominė 
būklė blogėjanti, prie to dar gilėjanti di-
ferenciacija tarp atskirų įmonių; galiausiai 
miškininkų atlyginimai tapo neadekvačiai 
maži (nusiritę jau žemiau šalies vidurkio) ir 
smarkiai besiskiriantys tarp tą patį darbą 
atliekančių specialistų skirtingose miškų 
urėdijose. atrodo, kad dėl to „atsparumo“ 
ir jo pasekmių lyg tai nereikėtų kaltinti 
miškų politikos mokslo. bet jei pažvelg-
sime giliau, tai akivaizdu, kad silpnas ir 
neautoritetingas miškų politikos mokslas 
Lietuvoje prie to prisideda. 

Žinoma, gyvenimas nestovi vietoje 
ir situacija keičiasi. prieš gerus metus at-
sirado papildomas išorinis veiksnys per-
tvarkoms valstybinių miškų ūkyje. Tai Lie-
tuvos siekis tapti pasaulinės ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(ebpo) nare ir ta proga Lietuvai pateiktos 
ebpo rekomendacijos dėl valstybės val-
domų įmonių, apimančios ir pasiūlymą 
konsoliduoti 42 miškų urėdijas sektoriaus 
viduje, taip siekiant aukštų valdymo stan-
dartų ir skaidrumo. Taigi, atsinaujina tiek 
poreikis, tiek ir galimybės imtis miškų urė-
dijų pertvarkos. 

kai rašau šį straipsnį, dar nebuvo aiški 
naujosios vyriausybės programa. bet nuo-
jauta sakė, kad ši programa gali tik susti-
printi argumentus seniai pribrendusiems 
pokyčiams miškų urėdijose.

didėjanti miškų ūkio  
mokestinė našta
Trečiasis pavyzdys dar akivaizdžiau paro-
do atotrūkį tarp miškų politikos mokslinių 
tyrimų ir sprendimų priėmimo. čia jau ga-
lima sakyti „žaidimas į vienus vartus“. jei 
paimsime praėjusius 15 metų, tai šiame 
laikotarpyje miškų ūkio mokestinė našta 
buvo vien didinama, visiškai neanalizuo-
jant ir nevertinant nei iš anksto, nei po 
to, kokį poveikį tos mokestinės naštos di-
dinimas padarys ar jau padarė miškams, 
miškų ūkiui, miško savininkams ir galiau-
siai visuomenei. Taigi, iš pradžių 2001 m. 
miškų urėdijoms buvo nustatyti 5 proc. 
dydžio atskaitymai iš medienos pardavi-
mo pajamų bendrosioms miškų ūkio rei-
kmėms (kažkiek siejasi su prieš tai buvusia 
centralizuota Miško fondo dalimi). vėliau 
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2009 m. toms pačioms miškų urėdijoms papildomi 
uždėti dar 5 proc. dydžio atskaitymai iš medienos 
pardavimo pajamų, bet šį kartą jau valstybės biudže-
tui (bendrosioms biudžeto reikmėms). Tuo metu šie 
papildomi atskaitymai buvo bandomi pateisinti kaip 
laikinas „krizės mokestis“. deja, 2010 m. šis „krizės mo-
kestis“ padidintas iki 10 proc. ir tapo nuolatiniu (galio-
ja ir šiuo metu)! prie viso to nuo 2012 m. miškų urėdi-
joms nustatyta papildoma įmoka (50 proc. nuo pelno) 
į valstybės biudžetą (valstybės kaip miškų savininko 
pajamos). nuo 2015 m. 5 proc. atskaitymai iš medie-
nos pardavimo pajamų bendrosioms miškų ūkio rei-
kmėms pradėti taikyti ir privačių miškų savininkams. 
ir visa tai, kaip jau minėjau, be jokių rimtesnių analizių 
ar mokslinių pagrindimų.

objektyvumo dėlei turiu pasakyti, kad šiuo metu 
aplinkos ministerijos užsakymu atliekama pakanka-
mai išsami miškų ūkio mokestinės naštos analizė, kuri 
leis įvertinti miškų ūkio apmokestinimą kitų pirminės 
gamybos ūkio sričių (pvz., žemės ūkis) kontekste, taip 
pat palyginti Lietuvos ir kitų es šalių situaciją apmo-
kestinant miškų ūkį. Tokia analizė gali tapti rimtu ar-
gumentu miškų ūkio mokesčių sistemos peržiūrai.

Apibendrindamas visus tris aukščiau pateiktus 
pavyzdžius ir bendrai vertindamas šiandieninę si-
tuaciją miškų politikoje, galiu vienareikšmiškai pa-
tvirtinti, kad pribrendo akivaizdus poreikis labiau 
koordinuotiems, išplėtotiems ir aukštesnės kokybės 
miškų politikos moksliniams tyrimams nacionaliniu 
mastu. o kad tų mokslinių tyrimų rezultatai neliktų 
vien popieriuje, reikia gerinti sąveiką ir bendradar-
biavimą tarp miškų politikos tyrėjų ir miškų politikos 
sprendėjų. ir šioje vietoje reikalinga aiškiai išreikšta 
iniciatyva iš tyrėjų pusės, nelaukiant, kol politikai pa-
sakys ką daryti. nemanau, kad mokslininkams reikia 
priminti, kokios plačios galimybės miškų politikos 
moksliniams tyrimams egzistuoja nacionaliniu, eu-
ropos sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis, todėl pa-
minėsiu tik keletą: valstybės biudžeto bendrųjų miš-
kų ūkio reikmių finansavimo programa (daugiausia 
temoms sąsajoje su nacionaline miškų programa); 
europos sajungos mokslinių tyrimų programa (Ho-
rizon 2020); europos miškų instituto (eFI) programa 
(Lietuva kaip tik šiuo metu baigia šio instituto kon-
vencijos ratifikavimą ir taps visateise jo nare); bendri 
tarptautiniai projektai eRa-neT projekto suMFo-
ResT rėmuose ir t.t. 

Gerokai sudėtingesnis klausimas dėl minėtos są-
veikos ir bendradarbiavimo tarp miškų politikos tyrė-
jų ir sprendėjų gerinimo. bet tai gali būti puiki moks-
linio darbo tema patiems miškų politikos tyrėjams, 
ypač jei būtų remiamasi toliau toje srityje pažengusių 
šalių patirtimi, kartu įvertinant ir mūsų nacionalinius 
ypatumus.
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rį. suaktyvėja organinių medžiagų apykaita, 
pabudinami žiemojantys pumpurai, jie pa-
laipsniui brinksta. dieną apšvietimas išjun-
giamas. Tuomet brinkstančius pumpurus 
čiumpa šaltis. pasekmė – pavasarį matome 
pajuodusias medžių smulkiąsias šakeles. 

vilniuje pastebime, kad nuo medžių 
tokių girliandų laidai buvo nenuimami ir 
vasarą – sulaukus kitų metų žiemos šven-
čių paprasčiau atnaujinti medžių apšvie-
timą. bet taip tvarkant miesto papuošimą 
nuo temperatūros svyravimų ima trūkinėti 
puošiamų medžių žievė, pradeda įsiveisti ir 
plisti paprastoji alksniabudė. po kelių metų 
jau matome nudžiūvusius medžius. pavyz-
džiui, prieš keletą metų vilniuje, upės ga-
tvėje augusius klevus žiemos švenčių metu 
ėmus intensyviai puošti girliandomis, 2013 
m. jau stovėjo tik jų stagarai. dabar visi šie 
klevai iškirsti, o kai nėra medžio – nėra ir 
problemos.

kitas pavyzdys. dar neseniai viena Min-
daugo gatvės atkarpa, kurioje augo 14 lie-
pų, buvo pavyzdingiausia vilniaus mieste, 
nes šaligatviuose po medžiais buvo palik-
tas joms augti apie 1,5 m plotas. bet ir čia 
sugalvota žiemos švenčių metu liepų šakas 
kelerius metus beveik po du mėnesius ,,pa-
šildyti“ girliandų lemputėmis. be to, po me-
džiais pastoviai buvo sukasamas druskin-
gas sniegas. Liepos pamažu pradėjo džiūti, 
ypač tai akivaizdžiai pasimatė po 2010 m. 
šalčių. Trūkinėjo liepų žievė, kamienus ap-
niko medieną ardantys grybai – paprastoji 

Medžių būklė miestuose po žiemos švenčių
Dr. Banga grigaLiŪnaitĖ, dr. antanas MateLis

GtC Botanikos institutas

Želdynų ir želdinių sanitarinės ap-
saugos taisyklėse (Žin., 2007 m., nr. 
80-3215) nurodyta, kad augalų ligų 

plitimą ir jų žūtį urbanizuotose teritorijose 
skatina: meteorologinės sąlygos, šaknų ae-
racija, vandenilio jonų koncentracijos sutri-
kimai dirvožemyje, nepakankamas humuso 
kiekis, azoto, kalio trūkumas dirvožemyje, 
kenkėjai, antropogeninė veikla (neteisin-
gas medžių ir krūmų genėjimas, suplūktas 
dirvožemis, suspaustos šaknys, pažemin-
tas ar paaukštintas grunto lygis, per mažas 
maitinamosios terpės plotas medžiams, už-
terštas oras, elektromagnetiniai spinduliai, 
vibracija, kaitrinės lemputės medžiuose).

Mokslininkas p. pirone 1978 m. paste-
bėjo, kad jav daug medžių, ypač lapuočių, 
nukenčia nuo šildančių lempučių žiemos 
švenčių metu. Lietuvos miestuose jau lap-
kričio pabaigoje pradedami puošti medžiai, 
namai ir šviesos ištroškusius žmones džiu-
gina beveik du mėnesius. dar prieš keletą 
metų medžiai buvo puošiami kaitrinių lem-
pučių girliandomis, kurios sunaudodavo ir 
daug elektros energijos. plačiau paanali-
zuokime, kaip medžiai reaguoja į kaitrinių 
lempučių išskiriamą šilumą? 

Įprasta, kad rudenį medžiai pasiruošia 
žiemai, užėjus šalčiams viskas ilsisi žiemo-
jančiuose pumpuruose, šaknyse, sėklose. 
apkarsčius medžius kaitrinių lempučių 
girliandomis, jų stiebai, skeletinės šakos ir 
smulkesnės šakelės per ilgesnį laiką nuo 
skleidžiamos šilumos pasijunta tarsi pavasa-

alksniabudė ir juodkotė ugniabudė. 2014-
2015 m. teko iškirsti 13 liepų. 

nors sostinės Gedimino prospekte nau-
jai pasodintas liepaites draudžiama puošti 
elektros lempučių girliandomis, prie dides-
nių parduotuvių jomis vis dar apkarstomi 
medžiai, o šiais metais keletas liepų dar ge-
rokai prieš kalėdas buvo ir apgaubtos sin-
tetinėmis raudonos spalvos medžiagomis. 

Teigiama, kad šių medžių-gaubtų ap-
švietimui naudojami Led prietaisai, kurių 
galingumas yra 40 vatų, ir medžiams ne-
kenks. ar tokiame gaubte ,,įkalintos“ liepos 
nepajuto pavasario ir nepradėjo sprogti jų 
pumpurai, pamatysime, kai bus nuimti šie 
gaubtai.  

esame patikinami, kad ir kitur miestų 
girliandos pakeistos taupiosiomis Led lem-
putėmis, o kaitrinės keičiamos – šviesos 
diodais. Tad tikimės, kad  naudodami puo-
šybai šviesos diodų lemputes nepakenksi-
me medžiams.

Džiūstantis paprastasis klevas su 
,,puošmenomis“ Vilniuje, Upės 
gatvėje

Džiūstančios klevo šakos Upės gatvėje 
2013 m. gegužės pabaigoje 

Paprastoji alksniabudė ant 
liepos kamieno 

Juodkotė ugniabudė ant liepos 
kamieno Mindaugo gatvėje

Paprastoji alksniabūdė ant 
džiūstančio paprastojo klevo 

Naujai pasodintas liepas Vilniuje, Gedimino 
prospekte žudo ir sukastas sniegas Medžiams nepalankios dekoracijos Gedimino prospekte  

Mindaugo gatvėje augančios liepos 2007 m.
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gametofitas – botaniko kantrybės 
išbandymas
Lietuvoje auga 9 rūšių pataisiniai. jie šalies 
floroje išsiskiria kaip itin archajiški savo mor-
fologinėmis bei anatominėmis ypatybėmis. 
pataisinių gyvenimo ciklą sudaro dviejų 
lytinės (gametofitų) ir nelytinės (sporofitų) 
kartų kaita. Šios dvi kartos yra visiškai ne-
priklausomos. kartais iš tamsoje sudygusių 
haploidinių (n) sporų dirvožemio humusin-
game horizonte, 1-9 cm gylyje išauga pože-
miniai gametofitai – lytinė karta. sausuose 
pušynuose rasti požeminiai pataisų game-
tofitai dažniausiai būna 0,5-1,5 cm diametro, 

pilkšvos arba rusvos spalvos stangrūs kūne-
liai. dažniausiai vidutinio klimato juostoje 
pasitaikančios pataisų genties Lycopodium 
L. gametofitai yra netaisyklingo dubenėlio 
pavidalo, o rečiau pasitaikančios pataisų 
genties Diphasiastrum Holub – runkeliški. 
potencialiai dvilyčiai (galintys išauginti ar-
chegones ir anteridžius), nefotosintetinan-
tys mikosimbiotrofiniai, naujesniais duo-
menimis – mikotrofiniai holoparazitiniai 
(dalis audinių yra užkrėsti grybų hifais – aut. 
past.) požeminiai pataisų gametofitai auga 
labai lėtai ir biologiškai subręsta tik penktais 
ar net dešimtais gyvenimo metais. būtent 

susidarant gametofitams didėja pataisų 
populiacijų genetinė įvairovė. Tad pataisų 
lytiniam dauginimuisi gali būti naudingos 
ir žmogaus ūkinės veiklos sukeliamos miš-
ko augalijos pažaidos, nors nežinoma kokio 
pobūdžio ir intensyvumo jos optimaliausios. 

sporinių induočių tyrimuose paprastai 
apsiribojama vien tik sporofitų, užimančių 
miškuose nemažus plotus, tyrimais. juos 
daug lengviau surasti, surinkti ir analizuo-
ti. pastebėti jaunatvines pataisinių popu-
liacijas ir surinkti požeminius gametofitus 
– botaninės nuojautos ir sėkmės reikalas. 
kultivuoti pataisinius botanikos soduose kol 

Ką žinome apie archajiškiausius 
miškų augalus?

raDviLĖ riMgaiLĖ-vOiCik, dr. sigitas JuZĖnas 
Vilniaus universitetas

Dalis į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių yra pionierinės. Jos išlieka ir auga bendrijose, kurios 
nėra visiškai susiformavusios. Padidėjęs bendrijų atvirumas nulemia didesnę jų rūšinę įvairovę. Pavyzdžiui, 
pataisų rasime ne tik brandžiuose pušynuose ar eglynuose. Jie gausiai augs ir tose miško vietose, kur vingiavo 
senas miško keliukas ar prie kvartalinių linijų.  
Savo gyvenimo ciklu į pataisus panašūs driežlielinių (Ophioglossaceae) šeimos paparčiai. Juos galime paste-
bėti miškų aikštelėse, kelių tarpuvėžėse, pamiškėse, kur nėra ištisinės žolių ar samanų dangos, menka kitų 
augalų konkurencija. Tokios laikinos augavietės miškuose padeda šiems retiems augalams išlikti. 
Tiek pataisinių (Lycopodiaceae), tiek driežlielinių populiacijų įsikūrimas siejamas su senomis pažaidomis 
(15-30 metų). Vilniaus universiteto botanikų grupėje dirbantys mokslininkai kaupia duomenis apie archajiš-
kiausius induočius augalus (paparčius, pataisus, asiūklius), siekia išaiškinti konkrečius abiotinius ir biotinius 
veiksnius, nulemiančius šių paslaptingų augalų įsikūrimą ir gebėjimą išlikti besikeičiančioje aplinkoje.

Paprastasis varpenis Vaistinis pataisas
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kas sudėtinga, bet ir šioje srityje žengiami 
pirmieji žingsniai. daugelyje šalių, taip pat 
ir Lietuvoje, pataisinių gametofitų biologija, 
raida kol kas beveik netyrinėti. iki šiol game-
tofitai yra aptikti ir moksliškai dokumentuoti 
vos daugiau nei 20 pataisinių rūšių, o šeimai 
priskiriama apie 400 rūšių.

akivaizdu, kad pataisinių sporos sudygs-
ta susiklosčius labai specifinėms, lokalioms 
aplinkos sąlygoms, kurios iki šiol nėra žino-
mos. dar 1898 m. H. bruchmann aprašė, kad 
jaunų sporofitų rasdavo tokiuose Tiuringijos 
(vokietija) miškų kalnynų vietose, kur senų 
augalų arti nebūdavo. H. bruchmann rado 
pataiso varinčiaus (L. annotinum L.) ir patai-
so šarkakojo (L. clavatum L.) gametofitų kelių 
pakraščiuose ir šlaituose, taip pat ant miško 
kelių. vėlesni tyrėjų darbai patvirtino tą patį: 
jaunatvinių pataisinių atsiradimas stebimas 
itin lokaliose vietose, kurios vienaip ar kitaip 
praeityje buvo sutrikdytos: kirtimas, medžių 
išvartos, paklotės gaisrai ir pan. akivaizdu, 
kad miško dirvožemis po miško kirtimo, 
ypač po rąstų išvilkimo, gali priimti daugiau 
įvairių diasporų.

400 mln. metų paslaptis
Teigiama, kad skirtingomis sąlygomis išsi-
vystančios sporofito ir gametofito kartos 
buvo itin svarbus prisitaikymas augalams 
„išlipant“ į sausumą ir įsigalint joje. pataisū-
nų skyriaus (Lycopodiophyta) augalai – se-
niausia iki šiol egzistuojanti sporinių induo-
čių augalų grupė. prieš 400 mln. metų buvo 
pagrindiniu sausumos floros elementu – vi-
soje planetoje plytėjo miškai, kuriuose do-
minavo dabar jau išnykę sumedėję pataisų 
giminaičiai. dabartiniais laikais pataisiniai 
sudaro mažiau nei 0,4 proc. pasaulio floros. 

Šie žoliniai augalai vidutinių platumų zono-
je yra negausūs miško žolinėje dangoje, o 
tropikuose pasitaiko nemažai epifitinių, au-
gančių ant medžių. Galime tik spėlioti, ar ta 
sausuma savotiškai buvo panaši į kirtavietė-
se susidarančias sąlygas.

Lietuvos miškuose pataisiniai lengvai 
pastebimi, kai sudaro didelius sąžalynus. 
pataisas varinčius (Lycopodium annotinum 
L.) dažnai klesti drėgnesnėse vietose, o pa-
taisas šarkakojis (Lycopodium clavatum L.) 
– sausesnėse. padraikų (Diphasiastrum) gen-
ties rūšys aptinkamos sausuose miškuose, 
trivarpė (Diphasiastrum tristachyum (pursh) 
Holub) ir hibridinė tarpinė (Diphasiastrum 
×zeilleri (Rouy) Holub) padraikos dažniau 
įsikuria kalvoto reljefo miškuose, o dvišakė 
padraika (Diphasiastrum complanatum (L.) 
Holub) – lygumose. kartais vidutinio klima-
to juostos miškuose L. clavatum ar Dipha-
siastrum genties augalai sudaro neįprastos, 
specifinės išvaizdos sąžalynus, kurie vadina-
mi „raganų ratais“ arba „raganų žiedais“.

pušynų aikštelėse ir smėlėtose pakelėse 
galima rasti augant nedidelį (5-15 cm aukš-
čio) paprastąjį varpenį (Botrychium lunaria 
(L.) sw.). Šis driežlielinių šeimos papartis 
bene dažniausias savo genties atstovas Lie-
tuvoje, ypač jos rytinėje dalyje susiformavu-
siuose nederlinguose dirvožemiuose. deja, 
dėl savo mažumo jis neretai lieka nepaste-
bėtas. Lietuvos raudonojoje knygoje rasime 
aprašytas keturias varpenių (Botrychium) 
genties rūšis. Šių evoliuciškai archaiškų pa-
parčių gametofitai ir jauni sporofitai yra 
požeminiai, tad nevykdo fotosintezės. jie 
sudaro simbiozes su grybais ir per pastarųjų 
mikorizinius saitus fotosintezės produktus 
gauna iš greta augančių augalų. nustatyta, 

jie taip pat maitinasi mikoheterotrofiškai, jų 
šaknys yra be šakniaplaukių, pritaikytos mi-
korizei sudaryti.

Matome, kad ir pataisai varpeniai pasi-
žymi iškirtinėmis biologinėmis savybėmis, 
kurios šiems augalams leido išlikti besikei-
čiančiose ekosistemose. norint pasirūpinti 
tokių augalų apsauga, būtina tiksliau pažinti 
jų saitus su kitais augalais, patikslinti kokio 
tipo pažaidos miškuose yra palankios nau-
joms populiacijoms susiformuoti.

kirtavietė – galimybė įsikurti?
pirminiai tyrimų rezultatai parodė, kad ply-
nai iškirstus pušis na ir nb tipologinės gru-
pės dirvožemiuose galėtumėme dažniau 
aptikti išlikusias padraikas, o štai vaistinis 
ir ypač miškinis pataisas yra jautresni tokio 
tipo pažaidoms. na ir nb dirvožemio tipo-
loginės grupės nepaaiškina skirtumų tarp 
kirtaviečių augalų rūšių sudėties. Miško kir-
timo ir jos tvarkymo pobūdis yra pagrindi-
nis formuojantis faktorius, ekstremaliai pa-
veikiantis augalijos rūšinę sudėtį, jos raidos 
dinamiką. Tiriant pataisinių bei driežlelinių 
populiacijų raidą ir ją siejant su pažaidų 
amžiumi bei tipu, galima ieškoti atsakymų 
į tokius klausimus: ar yra miško kirtimo bū-
das, kuris palankiai veiktų naujų populiacijų 
susiformavimą? kodėl vienuose miškuose 
pataisiniai gausūs, o kituose – ne? kaip jie 
įmigruoja į kirtavietę? ar driežlielinių po-
puliacijos miškuose yra ilgaamžės ir kaip jas 
saugoti? kokie veiksniai nulemia šių archa-
jiškų augalų įsikūrimą ir klestėjimą? atsaky-
mai į šiuos klausimus – ateities tyrimuose.

Šiuos tyrimus finansuoja Lietuvos mokslo 
taryba pagal  nacionalinės mokslo progra-
mos „Agro, miško ir vandens ekosistemų tva-
rumas“ projektą MeKoDInA (SIT-1/2015).

1 pav. Pataisinių gyvenimo ciklas: a – Lycopodium annotinum L. sporofi-
tas ir gametofitas, b – Diphasiastrum Holub sp. sporofitas ir gametofitas.

kad būtent Glomus 
genties simbiontiniai 
dirvožemio grybai su-
daro grybienos tinklą 
jungiantį varpenius ir 
greta augančius au-
galus. Manoma, kad 
net subrendę ir galin-
tys fotosintetinti var-
penių sporofitai susi-
darius nepalankioms 
sąlygoms dalį organi-
nių junginių gali gauti 
iš kitų augalų. o nere-
tai varpenių sporofitai 
bent porą metų neiš-
augina lapų, išlieka 
saugiai pasislėpę dir-
voje. Šiuo laikotarpiu 

Vaistinis pataisas
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rMk priskirtų valstybinių miškų  
valdymo struktūra 
estijoje valstybiniai miškai užima 44 proc. 
šalies miškų ploto, pagrindinėje jų daly-
je ūkininkauja valstybinių miškų centras 
(RMk). jam priskirta 1,28 mln. ha valstybi-
nės žemės, iš kurios 0,94 mln. ha yra mišku 
apaugusi žemė. Medynų rūšinė sudėtis: 
pušynai užima 43 proc., eglynai – 21 proc., 
beržynai – 30 proc. šio ploto. RMk valdo-
muose miškuose sukaupta 174 mln. m3 
stiebų medienos (vidutiniškai 185 m3/ha). 

RMk yra pelno siekianti valstybės įs-
taiga, veikianti kaip valstybinių miškų 
valdytojas. Aukščiausias RMK valdymo 
organas – priežiūros taryba, kuri pla-
nuoja ir organizuoja RMk veiklą bei vykdo 
RMk valdybos veiklos priežiūrą. 2015 m. 
RMk dirbo 726 nuolatiniai darbuotojai ir 
daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų iš rango-
vinių organizacijų, laimėjusių konkursus 
darbams atlikti. RMk centrinė būstinė įsi-
kūrusi Taline (Toompuiestee 24), joje dir-

RMK veikloje išskiriamos 8 sritys, 
kurioms atstovauja 8 departamentai su 
atitinkamais skyriais ir darbo vietomis 
tiesiogiai miške ar kituose objektuose. 
apie RMk struktūrą šiemet rašyta ,,Mūsų 
giriose“ (2016, nr. 7, 6-7 p.). Todėl siekiant 
geriau suvokti kiekvieno iš departamentų 
svarbą, tik glaustai pateiksime jų darbų 
turinį, darbuotojų skaičių (RMk infovnik, 
2016, 20 p.). 

Žemės naudojimo departamentas 
apima 18 miškininkystės rajonų vadovus, 
Miškų melioracijos, Miškų kadastro ir Me-
džioklės ūkio skyrius. čia dirba 34 darbuo-
tojai. 

Miškų ūkio departamentas su 
328 darbuotojais yra stambiausias RMk 
struktūroje. jis apima Miškininkystės 
skyrių, atsakingą už miškų atkūrimą ir 
jaunuolynų ugdymą, Miškų ūkio skyrių, 
atsakingą už plotų parinkimą ir parengi-
mą retinimo ir pagrindiniams miško kirti-
mams, Miško ruošos skyrių, atsakingą už 

ba apie 6 proc. nuolatinių darbuotojų. kiti 
darbuotojai paskirstyti po visą šalį išsidės-
čiusiose 33 būstinėse. RMk dar priklauso 
visoje šalyje gana tolygiai išsidėstę 13 lan-
kytojų centrų, 3 informaciniai centrai, taip 
pat žvėrių parkas, žuvų neršykla ir sagadi 
miškų muziejus. 

RMk valdomi miškai suskirstyti į 18 
miškininkystės rajonų – anksčiau buvusias 
miškų ūkio įmones, tačiau pagrindiniai 
miškų valdymo organizaciniai vienetai yra 
3 miškų regionai: šiaurės rytų, pietvakarių 
ir pietryčių. siekiant koncentruoti miško 
ruošos darbus, nuo šių metų liepos 1 d. kie-
kviename regione išskirti keturi, o iš viso 
šalyje 12 miško ruošos barų. kiekvienas 
miško ruošos baras (apie 80 000 ha) pada-
lintas vidutiniškai į 1000 ha dydžio ūkinius 
vienetus. kiekviename tokiame vienete yra 
siekiama atlikti reikiamas ūkines priemo-
nes, kirtimus kas 5 metai, taip užtikrinant 
savalaikį pagrindinių miško kirtimų, atkūri-
mo bei jaunuolynų ugdymo atlikimą. 

EStijoS vALStybiniAi MišKAi: 
ūkininkavimo ir nepertraukiamos miškų 

inventorizacijos juose sąveika
Prof. anDrius kuLieŠis, dr. aLBertas kasPeravičius

valstybinė miškų tarnyba

Informacija parengta pagal Estijos aplinkos agentū-
ros Miškų departamento vyriausiojo specialisto Enn 
Pärt, Estijos aplinkos ministerijos Miškų departa-
mento vyriausiojo specialisto Mati Valgepea, Estijos 
valstybinių miškų centro (RMK) Miškų inventoriza-
cijos departamento vadovo Veiko Eltermann, Pre-
kybos mediena departamento vadovo Ulvar Kaubi, 
Miškų ūkio departamento vyriausiojo specialisto 
Rainer Laigu atsakymus į mūsų pateiktus klausi-
mus susirašinėjant ir tiesioginių kontaktų 2016 m. 
birželio – spalio mėn. metu, taip pat pagal metines 
2014 m. ir 2015 m. RMK ataskaitas (RMK annual 
report, 2014, 52 p., RMK annual report, 2015, 56 p., 
RMK infovnik, 2016, 20 p.).Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas dr. A. Kasperavičius, 

Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas prof. A. Kuliešis, 
šio skyriaus vedėjas D. Vižlenskas prie RMK būstinės Taline

u ž s i e n y j e
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medienos gamybą, Melioracijos ir kelių 
statybos skyrių, energetinės medienos 
ir Gamtos apsaugos skyrius. pagrindiniai 
šio departamento Miškininkystės, Miškų 
ūkio, Miško ruošos skyriai su atitinkamais 
padaliniais veikia visuose trijuose regio-
nuose. Miškininkystės skyriaus vadovas 
ir du analitikai dirba centre. kiekviename 
iš trijų regionų dirba regiono vadovas su 
10-12 miškininkystės specialistų. Miško 
ruošą kiekviename regione organizuoja 
regiono Miško ruošos skyriaus vadovas, 
jo asistentas, logistikos specialistas, ana-
litikas ir kirtimo mašinų darbo kontro-
lės bei kalibravimo specialistas kartu su 
keturių miško ruošos barų specialistais. 
kiekviename miško ruošos bare dirba jo 
vadovas, logistikos specialistas ir 3 miško 
ruošos specialistai.

Miškų inventorizacijos departa-
mente dirba vadovas, 3 regionų vadovai, 
nuotolinių metodų specialistas ir 66 miš-
kų inventorizacijos specialistai (po 22 kie-
kviename regione). 

Sėklų ir sodmenų išauginimo de-
partamente dirba 66 specialistai, iš jų – 9 
medelynų vadovai, sėklų ir sodmenų, pre-
kybos, kiti specialistai.

Prekybos mediena departamente 
dirba 12 specialistų, iš jų marketingo spe-
cialistai bei medienos matavimų kontro-
lės grandis.

Miško lankytojų informavimo de-
partamente dirba 66 darbuotojai. kie-
kviename regione yra po 3 lankytojų cen-
trus. sagadi miško muziejaus komplekse 
dirba 25 darbuotojai.

Gamtos apsaugos departamente 
dirba 17 darbuotojų, kurie yra  projektuo-
tojai, gamtosaugininkai, landšafto, retų 
rūšių išsaugojimo specialistai. Šiam de-
partamentui dar priklauso žuvų neršykla 
su 8 darbuotojais.

RMK administracijoje dirba 83 dar-
buotojai, yra finansų, informatikos, nekil-
nojamojo turto, viešųjų ryšių, personalo, 
konkursų organizavimo ir teisės skyriai bei  
du vidaus auditoriai.  

Pagrindinės rMk veiklos
Miškų atkūrimas ir auginimas. kas-

met atkuriamas pagrindiniais kirtimais 
iškirstas miškų plotas, palaipsniui želdo-
mi ne miško žemės plotai. 2015 m. buvo 
paruošta dirva miškų atkūrimui 6,7 tūkst. 
ha plote, savaiminiam atsiželdymui – 1,3 
tūkst. ha, atkurtas miškas želdant (6,1 
tūkst. ha) bei sėjant (0,5 tūkst. ha), atlikta 

parama želdant arba sėjant (0,4 tūkst. ha), 
kitais metodais – 3,6 tūkst. ha, palikta sa-
vaiminiam atsiželdymui 2,1 tūkst. ha. Žel-
dymui sunaudota 19,3 mln. sodinukų, iš 
kurių pusė buvo išauginti konteineriuose 
su uždara šaknų sistema. pernai 46 proc. 
visų želdinių sudarė eglės, 44 proc. – pu-
šies, 9 proc. – beržo želdiniai. Miškų atkū-
rimo darbai vykdyti 24,6 tūkst. ha, jaunuo-
lynų ugdymas – 19,8 tūkst. ha (iš viso 44,4 
tūkst. ha plote).

RMk miškų atkūrimui sodmenys au-
ginami 8 medelynuose, kurių pagrindinė 
dalis (apie ¾) – Marana ir Tartu medely-
nuose. 2016 metai buvo paskutiniai, kai 
atkuriant pušynus sodinta dvimečiais 
pušų sodinukais, išaugintais atvirame 
grunte. ateityje bus sodinama tik 1 metų 
pušaitėmis, išaugintomis konteineriuose 
su uždara šaknų sistema. eglės sodinu-
kai auginami 1 metus konteineriuose ir 2 
metus atvirame grunte. planuojama, jog 
2020 m. miškų atkūrimui kasmet mede-
lynai turės pateikti 22 mln. vnt. sodmenų. 
Tai maždaug atitinka dabartinius RMk 
medelynų pajėgumus. Šiame laikotarpy-
je RMk neplanuoja pardavinėti sodmenų 
privačių miškų savininkams. 

Miško naudojimas. pagrindinių kirti-
mų plotai padidėjo nuo 8,3 tūkst. ha 2011 
m. iki 10,5 tūkst. ha 2015 metais. plynais 
kirtimais 2015 m. iškirsta 10387 ha iš 
10471 ha iškirsto pagrindiniais kirtimais 
ploto. neplynais kirtimais kirsta tik 84 ha 
medynų. Retinimai 2015 m. vykdyti 9339 
ha, jų plotas nuo 2011 m. sumažėjo dau-
giau nei 4 tūkst. ha. sanitariniai kirtimai 
2011-2015 m. kasmet vykdyti 6-10 tūkst. 
ha plote. be to, kasmet nulydoma 600-
1100 ha miškų.

Pagamintos medienos apskaita. 
pagrindinė apskaita atliekama kirtimo 
metu medkirtėse mašinose esama pro-
gramine įranga. estų miškininkų teigimu, 
gaunami aukšto tikslumo duomenys ir 
žymiai geresnė, ypač kokybiniu požiūriu, 
sortimentų išeiga. Medkirtėmis kertamos 
visos  plyno kirtimo biržės ir iki 96 proc. 
visos RMk miškuose kertamos medie-
nos. apie 90 proc. parduodamų pjauti-
nųjų rąstų yra matuojami automatinėse 
matavimo linijose pirkėjo sandėlyje. Tai 
leidžia subalansuoti kirtimo vietoje med-
kirtėmis ir automatinėse matavimo lini-
jose gautus duomenis. visos medkirtės, 
nežiūrint jų skirtingo priklausomumo, 
naudoja tuos pačius matavimo ir tūrio 
skaičiavimo metodus bei RMk taisyklė-

mis įteisintą matavimo tikslumo normą. 
Reikalaujamas vidutinis sortimentų tūrio 
nustatymo tikslumas medkirtėmis yra 
± 1 proc. Medkirčių operatoriai privalo 
atlikti gaminamų sortimentų matavimo 
kalibravimą kiekvienoje biržėje, taip pat 
pasikeitus oro sąlygoms. kalibravimas 
atliekamas tol, kol pasiekiamas sortimen-
tų skersmenų matavimo tikslumas ± 6 
mm (toks tikslumas spygliuočių rąstams 
turi būti pasiektas 80 proc., lapuočių – 
75 proc. atvejų), ilgio – ± 2 cm (80 proc. 
visų matavimų). pagamintos produkcijos 
matavimo tikslumą reguliariai tikrina re-
gione dirbantis kalibravimo specialistas. 
Šių specialistų duomenimis, kiekvienos 
medkirtės matavimai realiai užtikrina 
pagamintų sortimentų tūrio nustatymą 
praktikoje ± 1 proc. tikslumu. pagamin-
tos, išvežtos į sandėlį bei parduotos me-
dienos balansą tikrina regione dirbantis 
analitikas specialistas, lygindamas kir-
timo mašinos skenavimo rezultatus su 
inventorizuotu augančių medžių stiebų 
tūriu, su išvežtų rąstų, taip pat apmatuo-
tų automatinėse linijose duomenimis, iš 
kitų šaltinių gauta informacija. pagamin-
tos medienos matavimai jos gabenimo 
pirkėjui fazėje yra reguliariai tikrinami 
trijų kontrolierių, dirbančių visoje šalyje.

pernai RMk pardavė 3,5 mln. m3 ap-
valios medienos, pagamintos iš stiebų, 
ir 148 tūkst. m3 kirtimo atliekų (viso už 
157 mln. euR). prekinės medienos tūris 
iš stiebų 2011-2015 m. padidėjo nuo 2,7 
mln. m3 iki 3,5 mln. m3, kai parduodamų 
atliekų tūris sumažėjo nuo 330 tūkst. 
m3 iki 148 tūkst. m3.. didžiausią dalį tarp 
parduodamų iš stiebų pagamintų sorti-
mentų sudarė rąstai (47 proc.) ir popier-
medžiai (37 proc.). Malkoms teko 16 proc. 
stiebų medienos. 2015 m. parduotos 
medienos vidutinė kaina (44,4 euR/m3), 
palyginus su 2014 m., sumažėjo 2,8 euR/ 
m3, prilygdama 2013 m. lygiui. prekinės 
medienos tūrį, gaunamą iš RMk miškų, 
įskaitant kirtimo atliekas, 2020 m. pla-
nuojama padidinti iki 4 mln. m3 arba 0,5 
mln. m3 per 5 metus.

Kita veikla 2015 m. RMk įrengė ir re-
novavo 495 km miško kelių, rekonstravo 
23,8 tūkst. ha plote sausinimo sistemas 
(iš viso 200 objektų už 23,8 mln. euR). 
planuojama iki 2022 m. renovuoti visas 
senas miško sausinimo sistemas, gau-
ti papildomai apie 1 mln. m3 medienos 
prieaugį, kartu pagerinti darbo sąlygas 
miškuos. be to, pernai RMk skyrė 145 
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tūkst. euR miškų valymui (surinkta 572 
t. šiukšlių). Miškuose buvo užfiksuota 10 
gaisrų (15 ha).  Gamtosaugos darbams 
išleista 2,9 mln. euR. 

sukurta turistų, visuomenės lanky-
mosi miške aptarnavimo sistema, įskai-
tant lankytojų centrus, programinį mo-
kymą. Šiai sistemai išlaikyti pernai skirta 
6,4 mln. euR.  per metus užregistruota 
2,2 mln. apsilankymo valstybiniuose miš-
kuose atvejų. 

2008-2015 m. už 1,9 mln. euR. finan-
suota 14 mokslinių darbų, įskaitant 4 šiuo 
metu vykdomus. siekdama įamžinti žy-
mių estijos miškininkų atminimą, RMk yra 
įsteigusi 5 vardines stipendijas doktoran-
tams, magistrantams ir bakalaurams (tam 
kasmet skiriama 35 500 euR).

Miškų ūkinė veikla ir nepertraukia-
ma miškų inventorizacija 
Miškų ūkio veikla, jos planavimas tampriai 
susiję su turimos informacijos kokybe. sie-
kiant pagerinti informacijos apie miškus 
kokybę, nuo 2004 m. yra diegiama neper-
traukiama miškų inventorizacija. už miški-
ninkystės, miškų ūkio veiklą, miško ruošą 
bei miškų inventorizaciją yra atsakingi 
skirtingų departamentų, skyrių specia-
listai, kurių veiklos teritorijos dažniausiai 
nesutampa. kiekvieno specialisto veiklos 
teritoriją lemia specifiniai, būtini atlikti 
darbai, o jų darbo sėkmę užtikrina įvairių 
veiklų tarpusavio koordinavimas.

RMk valdomuose miškuose dirba 32 
miškininkystės specialistai, kasmet atsa-
kingi vidutiniškai už 6500 ha miškų įveisi-
mą, 8000 ha dirvos paruošimą, 45000 ha 
jaunuolynų ugdymą. kiekvienas specialis-
tas turi susiplanuoti ir organizuoti atitin-
kamus darbus 1800 ha plote, kasmet skir-
tingoje vietoje. Miškininkystės specialistas 
priima sprendimus dėl dirvos ruošimo, 
sodinimo ar sėjimo, jaunuolynų ugdymo, 
privalo kontroliuoti savo anksčiau įveistus 
ar išugdytus plotus ir esant reikalui laiku 
atlikti reikalingą priemonę. atlikęs pasku-
tinį jaunuolyno ugdymą, miškininkystės 
specialistas „perduoda“ sklypą miškų in-
ventorizacijos specialistui (taksatoriui).

kiekvieno miško ruošos specialisto (jų 
yra 37) metinė darbų užduotis  – paruošti 
100 000 m3 apvalios medienos. jis privalo 
pažymėti kirtimų plotų ribas, kur tai yra 
būtina. pavyzdžiui, besiribojant RMk miš-
kams su kitų nuosavybių ir su saugomų 
teritorijų miškais; organizuoti kirtimus, 
bendradarbiaujant su rangovais, paren-

kant medienos sandėliavi-
mo vietą. Miško ruošos spe-
cialistas pagal taksatoriaus 
rekomendacijas nustato, kur 
ir kada vykdyti retinimus, 
sanitarinius kirtimus. bet jis 
gali daryti ir visiškai savaran-
kiškus sprendimus.

Miškų inventorizacijos 
departamentas yra atsakin-
gas už tai, jog duomenys 
apie miškus būtų teisingi, 
laiku atnaujinti, nuolat to-
bulinama inventorizacijos 
metodologija, rengiami pa-
siūlymai informacinių tech-
nologijų įrankiams sukurti. 
kiekvienas taksatorius turi 
jam priskirtą nuolatinę te-
ritoriją (vidutiniškai apie 14 
000 ha). Tai yra didelis pri-
valumas ir viena iš svarbių 
sąlygų inventorizacijos ne-
pertraukiamumui užtikrinti. 
Taksatorius, kiekvienais me-
tais dirbdamas toje pačioje 
teritorijoje ir  stebėdamas 
pokyčius bei esant savikon-
trolės sistemai, gali esminiai 
pagerinti duomenų kokybę. 
jis yra atsakingas ir už savalaikį aprašo-
mųjų, grafinių duomenų atnaujinimą pa-
tikėtame veiklos rajone, už inventorizaci-
jos bei atnaujintų duomenų pateikimą į 
valstybės miškų registrą. pateikimo siste-
ma yra automatinė. pateikęs informaciją 
atnaujinimui, kiekvienas taksatorius iš 
karto informuojamas apie klaidas duo-
menyse, kurias turi ištaisyti. Taksatoriai 
duomenis koreguoja RMk duomenų 
bazėje. atnaujintą informaciją apie me-
dynus, būtinus juose atlikti kai kuriuos 
darbus, pasiūlymus jų eiliškumui Miškų 
inventorizacijos departamento specialis-
tai pateikia į RMk duomenų bazę, kuria 
naudojasi kitų RMk departamentų speci-
alistai. Taksatorius turi atlikti naują inven-
torizaciją, kai: 

 miškų atkūrimo procesas sklype yra 
užbaigtas (pagal miškininkystės specialis-
to signalą), apie 3-5 metus po sodinimo ar 
sėjimo;

 atliktas paskutinis jaunuolynų ug-
dymas (pagal miškininkystės specialisto 
signalą);

 atliktas retinimas; duomenų analizė 
rodo (arba nuo 2017 m. LidaR duomenys), 
jog retinimas yra reikalingas;

 duomenų analizė rodo, jog tikslinis 
medyne augančių medžių skersmuo arba 
kirtimo amžiaus apatinė riba yra pasiekti.

jeigu nėra aiškių priežasčių atlikti nau-
ją medyno inventorizaciją, ji atliekama 
kas 6-15 metų. Taksatorius rekomenduoja 
vykdyti retinimus, sanitarinius kirtimus, o 
jei yra reikalinga – ir jaunuolynų ugdymą. 
Taksatorius taip pat parenka kokia turėtų 
būti pagrindinė medžių rūšis atkuriant 
medyną po plyno kirtimo, tačiau neteikia 
rekomendacijų dėl pagrindinių miško kir-
timų. Tai atlieka miško ruošos specialistas 
pagal turimus miškų inventorizacijos duo-
menis ir medynų skyrimo kirtimams eiliš-
kumo nustatymo taisykles. Miško ruošos 
specialistas taip pat parenka pagrindinio 
kirtimo plotus vietoje.

Metinė taksatoriaus inventorizacijos 
darbų užduotis yra 2-2,5 tūkst. ha. Tai 
reiškia, jog per dešimtmetį taksatorius 
privalo kai kuriuos objektus, dažniau-
siai – labai jautrius poveikiui, aplankyti 
pagal reikalą dažniau nei vieną kartą. in-
formacija apie komercinius miškus, skir-
tus kirtimams, turi būti ne senesnė nei 4 
metų. informacija apie įvykdytas ūkines 
priemones, pavyzdžiui, plynus kirtimus, 

u ž s i e n y j e
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nedelsiant įkeliama į duomenų bazes, 
kad miškininkystės specialistai galėtų 
laiku suplanuoti atkūrimą. jei retinimo 
amžiaus medynuose nustatytas skalsu-
mo padidėjimas, lemiantis retinimų vyk-
dymą, ir tuo metu objekte dirba kirtimo 
mašina, duomenys nedelsiant perduoda-
mi į duomenų bazes, kad miško ruošos 
specialistas galėtų laiku sureaguoti ir or-
ganizuoti retinimo atlikimą.

kiekvienas informacijos gavimo, jos 
persiuntimo reikalingam gavėjui į duo-
menų bazes žingsnis yra aprūpintas infor-
macinių technologijų sprendimais. Taksa-
torius planuoja savo darbą kompiuteryje 
esančiame žemėlapyje, pažymėdamas ku-
riame sklype ir kodėl reikalinga atnaujinti 
informaciją. atnaujintus miške duomenis, 
įskaitant ir grafinius, taksatorius registruo-
ja tiesiogiai kompiuteryje ir gali perduoti 
į atitinkamas RMk duomenų bazes iš miš-
ko. Grįžęs iš miško taksatorius atnaujintus 
duomenis gali pasitikrinti duomenų bazė-
je. jų perdavimo ar pasikeitimo dažnumas 
tarp skirtingų duomenų bazių, platformų 
paprastai yra 1 kartą per dieną.

Miškotvarkos projektas. nepertrau-
kiamos miškų inventorizacijos praktikoje 
miškotvarkos projektas įgauna visai kitą 
reikšmę – nėra  prasmės projektuoti „len-
tynai“, kaip ir kirsti „sandėliui“, todėl jis 
nesudaromas dešimtmečiui. dešimtme-
čio projektas nepertraukiamoje miškų in-
ventorizacijoje realiai nėra tikslingas dėl 
palyginti greitai aktualumą prarandančių 
duomenų. 

Miškų inventorizacijos departamen-
tas pagal turimą informaciją planuoja 
5-10 metų trukmės veiklos viziją (žinoma, 
ne sklypo lygyje). Taip pat kasmet skai-
čiuoja metinį pagrindinių kirtimų plotą, 
jo pasiskirstymą pagal vyraujančias me-
džių rūšis ir priima sprendimą vyriausy-
bės nustatytų pagrindinių miško kirtimų 
apimtyje. kirtimų planas yra sudaromas 3 
metams į priekį, bet praktikoje įgyvendi-
namas apie 80 proc., o likę 20 proc. kirs-
tinų sklypų parenkami iš turimo rezervo. 
detalus kirtimų planas visiems kirtimams 
yra sudaromas artimiausiam pusmečiui. 
biržių išdėstymą atlieka miško ruošos 
specialistas, kuris parengia pagrindinį ir 
2-3 atsarginius variantus, tinkamus skir-
tingoms oro sąlygoms.

Reikalavimai miškų inventorizaci-
jos specialistams. Miškų inventorizacijos 
veikla estijoje yra dvigubai licencijuota. 
Įmonės, užsiimančios miškų inventoriza-

cija ir projektavimu, turi turėti licenciją, 
įrodančią įmonės techninį apsirūpinimą 
reikalinga technine ir programine įranga. 
asmenys, dirbantys tokioje įmonėje ir no-
rintys inventorizuoti miškus ar projektuoti 
miško ūkines priemones, privalo gauti 
sertifikatą. Tokį patį sertifikatą turi gauti ir 
asmenys, dirbantys valstybinėse instituci-
jose bei vykdantys miškų inventorizacijos 
darbų kontrolę, pavyzdžiui, dešimt estijos 
aplinkos agentūros darbuotojų – du vals-
tybiniams, aštuoni – privatiems miškams. 
asmenys, norintys gauti sertifikatą, turi 
išlaikyti teorinį (teisingai atsakyti į 24 klau-
simus iš 30) ir praktinį (leistinų paklaidų 
ribose inventorizuoti 15 medynų) egza-
minus. Medynai egzaminui ruošiami labai 
kruopščiai, individualiai kiekvienam egza-
minuojamam asmeniui atskirai ir naudo-
jami ne daugiau kaip 2 metus. sertifikatas 
yra išduodamas 5 metų laikotarpiui. siste-
mingas žemos kokybės darbas ir pavienės 
didelės klaidos gali būti pakankama prie-
žastimi anuliuoti sertifikatą. 

Inventorizacijos duomenys ir miškų 
registras. Miškų registras yra labai svarbi 
priemonė, laiduojanti operatyvų ir pati-
kimą apsikeitimą informacija, jos atnauji-
nimą, tuo pačiu ir visos nepertraukiamos 
miškų inventorizacijos sistemos sėkmę. 
Miškų inventorizacijos duomenys (RMk ir 
kitų miškų naudotojų) yra registruojami 
estijos aplinkos agentūros tvarkomame 
valstybės miškų registre. jis turi 2 versijas: 
viešą prieigą ir oficialią, į kurią duomenys 
gali patekti tik po jų patikrinimo viešame 
portale. pastarasis yra skirtas duomenims 
įkelti, deklaracijoms apie kirtimus pateik-
ti bei esamiems duomenims peržiūrėti. 
duomenis į viešą registrą gali įkelti tik spe-
cialistai, turintys sertifikatus bei dirbantys 
įmonėse, turinčiose licencijas. privatūs 
asmenys duomenis įkelia naudodamiesi 
„portalo“ paslaugomis, o RMk specialistai 
– specialios programinės sąsajos pagal-
ba. duomenų pateikimo metu registro 
specialistai atlieka duomenų kontrolę 
techniniu bei miškininkystės požiūriais. 
jei duomenys iš valstybinių miškų tenki-
na abiejų kontrolių reikalavimus, jie yra 
perkeliami į oficialų registrą. Techniškai 
tvarkingi privačių miškų inventorizacijos 
duomenys gali pasiekti miškų registrą ap-
tarnaujančių aplinkos agentūros specia-
listų kompiuterius. agentūros specialistai 
atlieka visapusišką gautų duomenų anali-
zę, o esant reikalui vyksta į vietą patikrinti 
miškų inventorizacijos duomenis. vietoje 

patikrinama 10 proc. pateiktų įkelti į miš-
kų registrą duomenų. klaidingi duomenys 
grąžinami teikėjui patikslinti. priimti į re-
gistrą duomenys galioja 10 metų. 

Miško savininkas visus kirtimus, išsky-
rus jaunuolynų ugdymą, privalo dekla-
ruoti aplinkos agentūrai. kompiuteryje 
palyginami planuojami kirtimai su miškų 
inventorizacijos duomenimis ir atsakymą 
miško savininkas gali sužinoti per porą 
minučių po deklaracijos pateikimo.

 Išvados. estijos valstybiniuose miš-
kuose diegiamos bei 12 metų tobulintos 
nepertraukiamos miškų inventorizacijos 
sėkmę bei nuolat aktualius duomenis  
lemia:

1. Taksatoriaus inventorizacijos ob-
jekto RMk miškuose sumažinimas viduti-
niškai iki 14 000 ha ir šio ploto ilgalaikis 
stabilumas, leidžiantis taksatoriui geriau 
pažinti ir tiksliau vertinti jame augančius 
medynus; 

2. darbo pasidalijimas ir tamprus bei 
operatyvus bendradarbiavimas tarp miš-
kininkystės, miško ūkio, miško ruošos ir 
miškų inventorizacijos specialistų;

3. Griežti reikalavimai miško inven-
torizacijos įmonių techniniam programi-
niam apsirūpinimui bei miškų inventoriza-
cijos specialistų kvalifikacijai, jų teorinėms 
žinioms bei praktiniams gebėjimams;

4. Reguliari miškų inventorizacijos dar-
bų kontrolė, vietoje patikrinant 10 proc.  
visų registracijai pateiktų duomenų;

5. Įdiegtos vieša ir oficiali duomenų ba-
zės, užtikrinančios vartotojams tiesioginę ir 
operatyvią prieigą prie duomenų bazių;

6. sukurta programinė įranga, skirta 
miškų inventorizacijos duomenų atnau-
jinimui planuoti ir vykdyti, operatyviai 
persiųsti duomenis iš miško į duomenų 
bazes;

7. sukurta programinė įranga, skir-
ta automatiškai patikrinti tikslinamus ar 
naujai teikiamus miškų inventorizacijos 
duomenis techniniu ir miškininkystės 
požiūriais;

8. estijos nepertraukiamoje sklypi-
nėje miškų inventorizacijoje, palyginti su 
Latvijos valstybiniais miškais, labiau ak-
centuojama specializacija. estijos taksa-
toriai mažesniu laipsniu dalyvauja ūkinės 
priemonės parinkimo ar vykdymo proce-
se, kai Latvijoje pokyčius miške registruoja 
pagrindinai miškininkai specialistai, atsa-
kingi už miškininkystės priemones ar miš-
ko kirtimų organizavimą, kartu atestuoti 
kaip miškų inventorizacijos specialistai.
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G ruodžio 8 d. Trakuose, konferencijų 
centre „Trasalis“, LMsa surengtoje  
kasmetinėje konferencijoje „Miš-

kas – žmogui, žmogus – miškui“  apžvelg-
ti konkurso „pavyzdingai tvarkoma privati 
miško valda 2016“ rezultatai bei pasidalinta 
įžvalgomis, kaip reikės miškininkauti mažė-
jant es paramai miškų sektoriui, kokie iššū-
kiai laukia įgyvendinant 17-os  šalies vyriau-
sybės veiksmų programos nuostatas. 

konferencijos dalyviams produktyvaus 
darbo ir sėkmės veikloje virtualiai linkėjo 
europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komiteto narys bronis Ropė, LR kai-
mo reikalų komiteto pirmininkas andriejus 
stančikas, aplinkos ministras kęstutis na-
vickas, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas 
Remigijus Lapinskas, kiti politikai bei atvykę 
svečiai – LMs prezidentas prof. edmundas 
bartkevičius, asociacijos „Lietuvos mediena“ 
prezidentas Gintautas pangonis, Trakų miš-
kų urėdijos urėdas vygantas Mierkis, Žemės 
ūkio rūmų, nacionalinės mokėjimo agentū-
ros vadovai. 

advento koncertine programa konfe-
rencijos dalyvius sveikino jonavos janinos 
Miščiukaitės meno mokyklos tautinių ins-
trumentų orkestrantai.

darnus miškininkavimas – nauda 
miško savininkui ir valstybei 
valstybinio ir privataus miškų ūkio sektorių 
veiklą nemažai lemia politinės nuostatos, 
kurios daugiau ar mažiau kinta po LR seimo 
rinkimų, keičiantis politiniam šalies valdy-

Kaip ūkininkausime mažėjant ES paramai?
mui, vyriausybių veiksmų programoms. 

aplinkos ministerijos Miškų departa-
mento Miškų plėtros skyriaus vedėjas dr. 
nerijus kupstaitis pranešime „nacionalinės 
miškų politikos aktualijos“ pasidalijo kai 
kuriomis įžvalgomis, palygindamas anks-
tesniųjų ir dabartinės vyriausybės veiksmų 
programą. jo pastebėjimu, šios vyriausy-
bės programos projekte miškų politikai 
skirta daugiau dėmesio – skyrelyje „darni 
miškų politika įvardinta net 14 priemonių. 
kai kurios jų  skiriasi nuo priimtos naciona-
linės miškų sektoriaus plėtros iki 2020 m. 
programos siekių, ypač nuo 2016 m. reng-
to šios programos pakeitimo projekto dėl 
ekonominio efektyvumo ir konkurencingu-
mo didinimo, dėl racionalesnio medienos 
resursų miškuose panaudojimo. Todėl realus 
politinis poveikis miško gyvenime priklausys 
nuo konkrečių priemonių parinkimo kuriant 
priemonių planą vyriausybės programos 
įgyvendinimui ir kaip bus suderintos vy-
riausybės programos ir nacionalinės miškų 
ūkio sektoriaus plėtros programos iki 2020 
m. nuostatos. 

LMsa pirmininkas dr. algis Gaižutis pra-
nešime „esminės problemos ir laukiamos 
permainos privačių miškų ūkyje“ atkreipė 
dėmesį į tai, kad propaguojamas darnus 
ūkininkavimas privačiuose miškuose turėtų 
teikti naudą savininkui, visuomenei ir valsty-
bei. Miško savininko požiūriu darnos siekis 
turi vykti tokiu ciklu: nuosavybės teisės įgiji-
mas, disponavimas ja ir naudojimas ūkiniais 
bei kitais tikslais, naudos gavimas, investa-

vimas į nuosavybės plėtrą. bet šį vystymosi 
ciklą Lietuvoje koreguoja senos problemos: 
neužbaigta nuosavybės restitucija ir žemės 
reforma (nuosavybės teisių atkūrimui dar 
rezervuota 11,6 proc. šalies miškų); tebevy-
rauja smulki ar fragmentiška žemėnauda, 
apsunkintas miško valdų konsolidavimas 
(netikslios miško valdų ribos, nėra privažia-
vimo kelių prie dalies miško sklypų, nema-
žai yra bendrasavininkių); išliko ribojimai 
disponuojant miško nuosavybę (ribotos 
bendraturčių valdų atsidalinimo, tikslinės 
žemės paskirties keitimo galimybės ir pan.). 
prie to prisideda ir perdėta valstybinio sek-
toriaus kontrolė, taikomos neproporcingos 
nusižengimui baudos, problemų sprendi-
mo vilkinimas. Tai formuoja neužtikrintumo 
atmosferą miško nuosavybės tęstinumui, 
kartu mažina šios  nuosavybės vertę.  

spęstina bendra problema – kiek šalies 
miškuose esamų medienos išteklių naudoti-
ni ūkiniais tikslais, kokią jie duoda ir galėtų 
duoti ekonominę naudą? pranešėjo pateik-
tais duomenimis, pastaruoju metu valstybi-
niai miškai sudaro 49,5 proc., privatūs – 38,9 
proc. bendro šalies miškų ploto. Teigiama, 
kad nuo 1938 m. miškų plotas Lietuvoje iš-
augo 1,5 karto (iki 33,4 proc. 2015 m.), me-
dienos tūris – 4 kartus (iki 529 mln. m3); kas-
met šalies miškuose užauga 18-19 mln. m3 
stiebų medienos (su žieve), o kirtimai nevir-
šija 60 proc. bendrojo medienos prieaugio 
(grynasis prieaugis – 13,5 mln. m3). 

Realiai kasmet iškertama apie 8,6 mln. 
m3 žaliais stiebais ir 0,9 mln. m3 sausuolių 
medienos. Miškuose lieka nepanaudota 
apie 3,3 mln. m3 medienos arba tai galima 
įvardinti kaip auginimo nuostolius, kurie su-
daro 20 proc. bendrojo tūrio. ar galėtų būti 
kitaip? čia svarų žodį turėtų tarti ir valdžioje 
esantys politikai. 

naudos iš miško valdos gavimui įtakos 
turi medienos paklausa ir jos kaina rinkoje, 
privataus miškininkavimo veiklą skatinanti 
ar varžanti mokestinė sistema, es parama 
ir kitos finansinės galimybės investicijoms. 
esant palankioms sąlygoms, investuoda-
mas į miškų ūkį, miško savininkas sukurtų 
patraukią aplinką sau, verslui ir visuomenei, 
kurios apie 800 tūkst. žmonių sudaro miško 
savininkai ir jų šeimų nariai. 

Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros 
departamento kompensacijų ir investicijų 
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skyriaus vedėja aušra Grygalienė, pristačiu-
si paramos gavimo miškų sektoriui pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. pro-
gramą galimybes, pažymėjo, jog parama 
kaimo plėtrai šiame laikotarpyje sumažinta 
14 proc. apie 36 proc. šios paramos lėšų tu-
rės būti skiriama klimato kaitos švelninimui. 
pagal teikiamas paraiškas miško savininkai 
labiau prašo paramos jaunuolynų ugdymui 
nei naujų miškų veisimui. pateikus daugiau 
paraiškų, negu tai priemonei skirta lėšų, jos 
atrenkamos pagal nustatytą skiriamų balų 
sistemą. 

pranešėja priminė, kad už patvirtintus 
projektus tęstiniai įsipareigojimai bus moka-
mi tik iki 2022 metų. 

pasisakiusiųjų iš salės konferencijos da-
lyvių teigimu, naudą iš miško valdos mažina 
ir žvėrių daroma žala želdiniams, jaunuoly-
nams bei  pertekliniai gamtosauginiai ūki-
nės veiklos apribojimai, už kuriuos tinkamai 
neatlyginama. Ši problema ko gero dar la-
biau paaštrės, kai nebus teikiama es parama 
miškų atkūrimui, apsaugai, medynų būklės 
gerinimui ir miško savininkams reikės verstis 
savomis lėšomis. nesprendžiant komplek-
siškai šių ir kitų problemų, anot advokato dr. 
Gyčio andriulionio, pažeidžiamos miško sa-
vininkų teisės, negerbiama nuosavybė, su-

daromos prielaidos kilti susipriešinimui tarp 
skirtingus interesus turinčių žmonių grupių.         

konferencijos pabaigoje surengta aps-
kritojo stalo diskusija „Miškų sektoriaus da-
bartis ir perspektyvos 2017 metams“, kurią 
moderavo LMsa pirmininkas dr. a. Gaižutis. 
joje dalyvavo: LR seimo aplinkos apsaugos 
komiteto pavaduotojas simonas Gentvilas, 
asociacijos „Lietuvos mediena“ prezidentas 
Gintautas pangonis, Lietuvos miškininkų są-
jungos prezidentas prof. edmundas bartke-
vičius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vi-
ceprezidentas vytautas Žukauskas, aplinkos 
ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio 
plėtros skyriaus vedėjas dr. nerijus kupstaitis, 
„valstiečių laikraščio“ vyr. redaktoriaus pava-
duotojas arūnas Milašius.

Miško valdų apžiūros – ne tik  
varžytuvės konkurse
apžvelgdamas šiųmečio aplinkos minis-
terijos ir LMsa organizuoto  konkurso „pa-
vyzdingai tvarkoma privati miško valda“ 
rezultatus,  LMsa valdybos narys miškinin-
kas Romualdas cicėnas pasidžiaugė, kad pa-
daugėjo miško savininkų, kurie patys siūlėsi 
dalyvauti konkurse, kvietė komisiją įvertinti 
jų darbus. Tai rodo, kad konkursai netampa 
vien varžytuvėmis dėl prizų, o išaugo į ge-

ranorišką gerosios privataus miškininkavi-
mo patirties pasidalijimą, malonų, abipusiai 
naudingą bendravimą su pavieniui miškuo-
se dirbančias savininkais ir miškininkais pro-
fesionalais. 

Šiemet vertinimo komisija išskyrė 28 
geriausiai tvarkomas miško valdas, o ne 
30 prizininkų dešimtyje Lietuvos apskričių, 
kaip būdavo anksčiau. bene sunkiausia iš jų 
buvo atrinkti tris prizines vietas šalies mastu. 
visgi, daugiausia balų (77) skirta Šalčininkų 
rajone, pačebatų kaime miškininko algirdo 
Gusto prižiūrimam 5,3 ha miško sklypui. R. 
cicėno teigimu, čia sėkmingai įgyvendintos 
visos konkurse vertintos ūkinės priemonės: 
pagrindiniai ir ugdomieji kirtimai, miško 
atkūrimas, jaunuolynų priežiūra. be to, pasi-
naudojant es parama, miškas pritaikytas re-
kreacijai. jame įrengtos pavėsinės, laužavie-
tės, vaikų žaidimo aikštelės, netgi vandens 
telkinys. kalvotame reljefe maloniai nuteikia 
ir įrengti siauri žvyruoti takeliai. 

pakviestas į sceną pasidalinti 15 metų 
privačios miškininkystes patirtimi, konkurso 
laureatas algirdas Gustas sakė, kad jis savo 
miškuose tvarkosi kaip ir girininkaudamas 
nuo 1977 m. biržų miškų urėdijos Tamošiūnų 
ar  vėliau nuo 1995 m. Šalčininkų miškų urė-
dijos Šalčininkų girininkijoje, tik savo miške 
turi daugiau laisvės sumanymų improvi-
zacijai, veiksmus  derina nebent su žmona. 
Gimęs ir augęs žemdirbiškame kėdainių ra-
jone, jis teigė paauglystėje pergyvenęs dėl 
melioracijos šluojamų iš laukų neperspekty-
vių kolūkinių miškelių, gražių senmedžių. Tai 
jį paskatino studijuoti miškininkystę ir būti 
miško puoselėtoju. Miško savininkas paža-
dėjo tradiciškai 2017 m. vasarą surengti savo 
valdoje  atliktų darbų pristatymą. 

už savo rankomis profesionaliai prižiūri-
mą miško valdą varėnos rajone 2 vieta skirta 
dabar ukmergės miškų urėdijos čiobiškio 
girininkijos girininku dirbančiam kęstučiui 
karlonui. Trečia vieta įvertinti Rokiškio rajo-
ne valės nagelienės miško valdoje vykdomi 
darbai. 

konferencijoje keletui miško savininkų 
įteikti vertingi prizai už įvairias miškinin-
kystės darbų iniciatyvas, kuriuos skyrė aso-
ciacijos rėmėjai. LMsa vadovybė padėkojo 
ir įteikė paskatinimą taip pat kasmetinių 
konkursų organizatoriui ir vertintojui Romu-
aldui cicėnui. 

Tradiciškai simbolinėmis gyvomis ka-
lėdų eglutėmis vazonėliuose paskatinti ir 
aktyvūs asociacijos talkininkai, kurias pava-
sarį galės persodinti savam miško sklype ar 
sodyboje. 

Diskusijos dalyviai 

Pagerbti konkurso organizatoriai ir nugalėtojai
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P raeinantys metai Lietuvos miško ir miško pramonės profesi-
nių sąjungų federacijai (LMpF) buvo pilni veiklos ir svarbių 
įvykių. pagrindinės darbo kryptys susijusios su naujojo dar-

bo kodekso, viso socialinio modelio rengimu bei priėmimu ir su 
numatomu miškų urėdijų veiklos optimizavimu. 

LMpF, kaip ir kitos profesinės sąjungos, nepritarė daugeliui 
rengiamo darbo kodekso nuostatų, sunkinančių darbuotojų pa-
dėtį santykiuose su darbdaviu, pabloginančių jų situaciją atleidi-
mo iš darbo atvejais, ilginant darbo laiką, panaikinant atostogas 
už įmonėje išdirbtus metus, priverstiniu būdu steigiant darbo 
tarybas tose įmonėse, kur veikia profesinės sąjungos bei kitoms 
nuostatoms, todėl dalyvavo visose rengiamose protesto akcijo-
se prieš tokio nepalankaus darbuotojams įstatymo priėmimą. LR 
seimui buldozerio principu priimant darbo kodeksą, LMpF nariai 
aktyviai dalyvavo mitinge prie seimo rūmų, taip pat ilgalaikiuose 
piketuose prie vyriausybės. LR seimui neatsižvelgus į profesinių 
sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų reikalavimus ir  vis tiek 
priėmus naują darbo kodeksą, LMpF raštu kreipėsi į Respublikos 
prezidentę, prašydama vetuoti priimtą įstatymą. po rinkimų LR 
seime pasikeitus valdančiajai daugumai ir pusmečiui atidėjus šio 
darbo kodekso įsigaliojimą, tikimasi, kad jis Trišalėje taryboje bus 
pakoreguotas ir taps palankesnis eiliniams darbuotojams. Tam 
nuteikia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovų požiūris 
į eilinių darbuotojų padėtį bei siekis konstruktyviai bendradar-
biauti su profesinėmis sąjungomis.

daug pastangų LMpF skyrė aiškinantis ruošiamos miškų urė-
dijų valdymo reformos galimoms išdavoms. nuolat buvo teigia-
ma, kad tai privaloma sąlyga Lietuvos įstojimui į ekonominės plė-
tros ir bendradarbiavimo organizaciją (ebpo). LMpF raštu kreipėsi 
į ebpo generalinį direktorių angelą Guriją, detaliai aprašydama 

miškų urėdijų veiklos specifiką Lietuvoje bei išdėstydama moty-
vus, kodėl vienos valstybinės miškų valdymo įmonės sukūrimas 
būtų nenaudingas ne tik valstybei dėl sumažėjusios konkurenci-
jos bei korupcijos rizikos, bet ir susilpnintų vietos savivaldą bei 
neigiamai atsilieptų keletui tūkstančių Lietuvos gyventojų, dar 
padidintų emigraciją. Gautame a. Gurijos atsakyme pažymėta, 
kad LMpF pateikti argumentai priimti ir perduoti darbo komite-
tui, užsiimančiam Lietuvos stojimo į ebpo reikalais.

siekiant išvengti skubotos ir neparengtos miškų urėdijų re-
formos, LMpF teko daug bendradarbiauti su buvusio LR seimo 
aplinkos apsaugos komiteto nariais, kurie įsiklausė į profsąjun-
giečių teikiamus argumentus, buvo skubotų veiksmų priešinin-
kai, reikalavo numatomos pertvarkos ekonominio pagrindimo 
bei suprato eilinių darbuotojų baimes netekti darbo ir pragyve-
nimo šaltinio. 

pirmieji susitikimai su naujai išrinkto LR seimo aplinkos ap-
saugos komiteto pirmininku kęstučiu Mažeika taip pat nuteikia 
konstruktyviam bendradarbiavimui bei supratimui. Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas karbauskis 
susitikime su profsąjungiečiais yra sakęs, kad supranta valstybės 
įmonių miškų urėdijų, kaip vienų didžiausių darbdavių regionuo-
se, reikšmę. 

kad neliktume nuošalyje nuo vykstančių procesų bei turėtu-
me jiems įtakos, LMpF pirmininkei ingai Ruginienei teko aktyviai 
ginti darbuotojų interesus miškų urėdijų veiklos tobulinimo ko-
misijoje. 

LMpF taip pat nepritarė sprendimui naikinti daugumos miškų 
urėdijų medelynus bei palaikė kai kurių miškų urėdijų vadovų bei 
buvusių seimo narių nuomonę, kad keliolika metų į miško mede-
lynus investuotos lėšos bus prarastos. be to, tai siejasi ir su socia-
liniais reikalais: bus mažinamos darbo vietos regionuose, padidės 
miško sodmenų kaina. nežiūrint optimistinių skaičiavimų, naujų 
auginimo technologijų pagrindu užauginti miško sodmenys, sie-
kiant atsiperkamumo, turėtų žymiai pabrangti. jie gali būti sun-
kiai įperkami ne tik miško savininkams, bet ir miškų urėdijoms.

LMpF 2016 metais suaktyvino viešuosius ryšius, vis labiau 
skleisdama informaciją apie savo veiklą. Žurnalo „Mūsų girios“ 
puslapiuose kiekviename numeryje atsispindėjo gyvenimo aktu-
alijos. daug informacijos apie profsąjungų veiklą, seimo bei vy-
riausybės priimtus teisės aktus bei specialistų, politologų komen-
tarai socialiniais bei kitais klausimais skelbti federacijos interneto 
tinklalapyje www.lmpf.lt  bei LMpF Facebook‘o paskyroje. LMpF 
naujienlaiškį galima užsisakyti į asmeninį elektroninį paštą. 

Toliau buvo vykdomas boa (profesinių sąjungų judėjimo sti-
prinimo) projektas. Šiemet jo veiklą koncentravome uab „Šilutės 
baldai“. Tęsėme bendradarbiavimą su savo partneriais iš norvegi-
jos, Švedijos, Latvijos.

Tad tokie besibaigiantys metai buvo profsąjungiečiams. 
Įžengiant į naujųjų nežinomybę, kolegoms linkime solida-

rumo, pasitikėjimo savimi ir mūsų vienybe. o ką atneš 2017-ieji, 
netrukus pamatysime.

LMPF valdyba

Profsąjungiečių 2016 metai

Naujoviškai sutvarkytų darbo kabinetų norėtų kiekvienos 
girininkijos darbuotojai

p r o f s ą j u n g ų  v e i k l a
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MODERNI ŠILTNAMIŲ
TECHNIKA

Sėjamoji linija Beta Comapct

Konteinerių pildymo mašinaPersodinimo linija

Konteinerių plovimo mašina

Galimi priedai
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Kažin ar visus, bet mane, artėjantis senatvinis marazmas, vis dažniau skatina da-
bartį lyginti su praeitimi.

pamenu vieną vaikystės laikų Tijūšų giminės legendą, kaip vienas jų, kilusių 
iš skapiškio plikbajorės ir vietinio kaimo jurgio su navatna pavarde sąjungos, prasimu-
šė į smetonos laikų valdininkus. visa giminė tą garbų Tijūšą pagarbiai vadino dėde, o 
jo žmoną – dėdina, nes gyveno jie kaune ir tik išskirtinėm progom teikdavosi aplankyti 
svieto užkaborį skapiškį ir savo gentainius. o jau, kai apsilankydavo, tai garbioji dėdina 
vis prašydavo: parodykit gi man tą žolę, iš kurios mes duoną valgom...

pamenu ir savo tikrą dėdę, tėvo brolį, iš skapiškio ištrūkusį net į vilnių. aplankęs 
mus, kaimiečius, jis vis aiškindavo, kad nebegali valgyti nei mano bobutės, jo motinos 
augintų vištų kiaušinių, nei gerti mano motinos, jo brolienės šviežiai primelžto pieno. 
smirda tvartu! va krautuviniai produktai, kuriuos jie vilniečiai valgo – tai visai kas kita...

Man, vaikui net seilė tįso nuo tų miesčionių kalbų. bet kur gi tu, net ir eigulio 
vaikas tais laikas skapiškyje gausi krautuvinių kiaušinių ar pieno. o čia dar ir išmin-
tingoji mano bobutė (čia ta, kita, iš mamos pusės) kirto per žydrą svajonę paragaut 
krautuvinio maisto: ,,Glušas tu, anūkėl, volgyk, kū turi panosėj, bo gėras gyvėnimas 
pradas rūrų draskyt“.

apie ką aš čia? Šių metų kalėdos Marijos žemėje paženklintos aršiomis varžytu-
vėmis tarp prakartėlių dizaino specialistų. pasirodo jų gerokai daugiau, negu ,,kašės“ 
aiškiaregių. būti ar nebūti šalia išganytoją vaizduojančios lėlės gyvai avelei, asiliukui 
(kupranugariui).

Mano galva, sausai išlošė viena supermama, per LRT radiją išdėsčiusi savo ma-
miškos misijos viziją:

1. apsaugoti savo vaiką nuo aptvaruose ar tvartuose auginamų naminių gyvulių 
vaizdų – tai žiaurus pasityčiojimas iš vargšų gyvulėlių;

2. uždaryti vaikų ugdymo įstaigas, kuriose vaikams aiškinama, kad kiaulės gyve-
na tvarte. Madam nuomone, naminės kiaulės gimsta laisvėj (beje, australijoje tai jau 
išbandyta, pasiguglinkit);

3. su naminiais gyvuliais miesčioniukams leisti susipažinti tik specializuotuose 
ūkiuose, kurių savininkai savo augintiniams sukuria bent jau kim kardashian gyve-
nimo vertas sąlygas;

4. jaunąją kartą su laukiniais gyvūnais supažindinti tik per ,,teliką“ rodomais 
,,profesionalų“ sukurtais ,,dokumentiniais“ filmais, kuriuose liūtai plėšia meilę su ga-
zėlėm (gink dieve ne taip, kaip jūs pagalvojote), visi gyvūnėliai turi savo vardus ir 
bendrauja tarpusavyje taip, kaip didžiausios pasaulio demokratijos laimingi piliečiai.

nei pridėsi, nei atimsi...
sveiki sulaukę didžiųjų švenčių.

 euGenIjuS TIjuŠAS

ps. Mano giminės pavardėse Ū ne klaida, tai didelis lietuvių kalbos žinovas, iš-
rašęs mano gimimo metrikus, neleido man turėti tėvo pavardės; citavau iš atmin-
ties, nes neįsidėmėjau nei laidos pavadinimo, nei šauniosios mamytės rekvizitų, bet, 
manau, kad LRT mediatekoje nesunkiai rasit šią poringę; kažin kodėl madinguose 
laimės indeksuose Lietuva maskatuoja antrame penkiasdešimtuke, o danija, kur, 
kopenhagos zoologijos sode vaikams rodomas nugaišusių (ne numirusių!) liūto ar 
žirafos skrodimas, o gamtos pažinimo centruose (vienas tokių įrengtas tiesiai po ko-
penhagos oro uosto lėktuvų pakilimo ir nusileidimo trasa) demonstruojama ne tik 
bitės ar vištos vidurių muliažai, bet ir paskerstų gyvulių ar sumedžiotų gyvūnų kūno 
dalys, metų metais neišlipa iš pirmų dviejų vietų...

Š ių metų lapkričio 14-18 d. ketvirtą kartą 
asu Miškų ir ekologijos fakulteto Miško 
biologijos ir miškininkystės instituto Me-

džioklėtyros laboratorijoje įvyko baltijos šalių 
universitetų tinklo (bova) magistrantų kursai 
laukinių gyvūnų apsaugos ir jų populiacijų val-
dymo temomis. Šiuos dviejų savaičių nuotolinio 
ir savaitės intensyvių mokymų kursus grupėje 
dažniausiai renkasi miškininkystę, biologiją, ve-
terinariją bei kitas specialybes studijuojantys 
studentai. 

su laukinių gyvūnų tema besisiejančios  miš-
kų ir žemės ūkio bei gyvūnų ligų ir jų prevencijos 
problemos aktualios nuolatos, todėl kursai yra 
labai paklausūs ir mėgstami, o jų dalyvių geogra-
fija kaskart labai plati. be kaimynų latvių ir estų 
kursuose jau būta studentų iš suomijos, vokieti-
jos, ispanijos, Rusijos Federacijos, balkanų šalių, 
net iš tolimojo nepalo ir kamerūno.

pagrindinė šių metų kursų tema buvo 
„Medžiojamųjų gyvūnų apsauga ir valdymas“ 
(„Game animals protection and management“). 
kartu su mūsų universiteto studentais kursuo-
se dalyvavo ir studentai iš italijos, prancūzijos, 
vokietijos, suomijos, kazachstano, čekijos, 
bene gausiausia grupė atvyko iš Latvijos. net 
aštuoni Latvijos žemės ūkio universitete studi-
juojantys magistrantai savo pasirinkimą daly-
vauti šiuose kursuose motyvavo noru sukaupti 
kuo daugiau žinių apie medžiojamųjų gyvūnų 
biologiją, medžioklės technologijas, žvėrienos 
kokybę. pasak jų, tai turėtų padėti siekti darbo 
karjeros savo šalyje.

skambant asu Miškų ir ekologijos fakulteto 
studentų medžioklės ragų ansamblio garsams, 
tradiciškai kursų pradžią paskelbė ir sveikinimo 
žodį dalyviams tarė fakulteto dekanas prof. dr. 
edmundas bartkevičius. atvykę kursų dalyviai 
buvo maloniai nustebinti Medžioklėtyros labo-
ratorijos ilgamečio vadovo dr. kęstučio pėtelio 
dėka sukaupta unikalia ir vertinga mokymo 
metodine medžiaga bei trofėjų kolekcijomis. 
prie laboratorijos mokymo medžiagos gausi-
nimo ypač prisideda laboratorijos darbuotojas, 
suomijoje 2015 m. vykusio čempionato metu 
geriausio europos taksidermisto titulą pelnęs 
kęstutis bybartas.

kadangi laukinių gyvūnų biologijos ir me-
džioklės ūkio išmanymas yra svarbus veiksnys, 
galintis teigiamai įtakoti biologinės įvairovės 
būklę,  labai svarbu formuoti teisingą (visuotinai 
pripažintą) biologinės įvairovės ir jos apsaugos 
supratimą būsimiesiems specialistams. kartu su 
asu  Tarptautinio skyriaus atstovu, bova koor-
dinatoriumi dr. Minvydu Liegumi kursus orga-
nizavo ir jų programą parengė Medžioklėtyros 
laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. 
jolanta stankevičiūtė. 

M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui
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Dr. JOLanta stankevičiŪtĖ
asu Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja 

tarptautiniai bovA 2016 kursai 
apie laukinę gyvūniją

Telšių miškų urėdijos „Žvėrinčiuje“

atvykusiems studentams parengta pla-
ti mokymo programa, apimanti laukinių 
gyvūnų biologijos, jų išteklių valdymo bei 
medžioklėtyros temas. kursuose paskai-
tas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė 10 
mokslininkų, tarp jų ir kolegos iš užsienio 
šalių – mgst. edgars dubrovskis iš Latvijos 
ir dokt. Michael Manton iš Švedijos, prista-
čiusių vykdomus laukinių gyvūnų apsaugos 
tyrimus šiose šalyse.

didelio studentų susidomėjimo sulaukė 
asu Miško biologijos ir miškininkystės ins-
tituto direktoriaus prof. dr. Gedimino bra-
zaičio medžioklėtvarkos paskaita, siejama 
su miško laukinių gyvūnų naudojimu ir bi-
ologinės įvairovės išsaugojimu. be teorinių 
dalykų buvo aptartos problemos ir kompe-
tencijos trūkumas valdant laukinių gyvūnų 
populiacijas, dėl ko išsikreipia ekosistemos 
struktūra, nukenčia sudedamieji jos kom-
ponentai. Taip pat įvardintos laukinių gyvū-
nų monitoringo (apskaitos) problemos dėl 
didelių laiko ir finansų sąnaudų, apskaitų 
dalyvių nekompetencijos ir dėl to kylan-
čios gyvūnų rūšių skaičiaus spekuliacijos. 
profesoriaus manymu, biologinės įvairovės 

išsaugojimui rūšies lygmenyje labai svarbią 
reikšmę turi netinkamas medžioklės ploto 
vienetų ribų nustatymas, brakonieriavimas, 
sąmoningas trofėjų siekimas, taip pat me-
džiojimas sunkiais rūšiai laikotarpiais. stu-
dentai turėjo progą suvokti kokio plataus 
spektro profesinis pasiruošimas yra būtinas 
miškininkui, ekologui. 

Šiais metais bova kursų metu ypatingas 
dėmesys buvo skirtas ir saugomų gyvūnų 
rūšių atkūrimo darbams Lietuvoje. stam-
biųjų plėšrūnų reintrodukcija jau yra tapusi 
plačiai naudojamu metodu ekosistemų na-
tūraliam vientisumui atstatyti. 

Lektorė dr. Renata Špinkytė-bačkaitienė 
ir doktorantas petras adeikis pristatė stu-
dentams didžiųjų apuokų ir lūšių reintro-
dukcijos darbus Lietuvoje. pristatytas 2011 
m. startavęs „Lūšių ir didžiųjų apuokų veisi-
mo nelaisvėje“ projektas. vykdant šį projek-
tą penkiose Lietuvos vietovėse yra įrengti 
voljerai lūšių ir didžiųjų apuokų veisimui bei 
dviejose vietovėse – adaptaciniai voljerai šių 
gyvūnų parengimui išleisti į laisvę. Šiame 
projekte petro adeikio veislyne buvo ne tik 
veisiami abiejų rūšių atstovai, bet ir įrengtas 
adaptacinis voljeras. Tuo būdu studentai tu-
rėjo galimybę iš paties veisėjo sužinoti visas 
šio darbo subtilybes, užmegzti kontaktus, jei 
ateityje norėtų gilintis į šią sritį. studentai 
sužinojo, kad per dvejus pirmuosius metus 
veislynuose gimė apie 20 lūšių jauniklių, taip 
pat  išvesti ir išauginti 45 didieji apuokai. 

paskaitos metu pateikta nemažai vertin-
gos informacijos apie gyvūnų adaptacijos 
periodą, po kurio lūšys ir apuokai, pažymėti 
Gps sekimo priemonėmis, buvo išleidžiami M
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Medžioklėtyros laboratorijoje
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į laisvę, surinkti duomenys per pirmuosius 
6-8 sekimo mėnesius apie išleistų gyvūnų 
buvimo vietas, nukeliautus atstumus. 

Tęsdama reintrodukcijos temą, lektorė 
dr. Gintarė sabalinkienė pristatė stumbrų 
apsaugos Lietuvoje planą ir šioje srityje 
asu atliktus naujausius mokslinius tyrimus 
bei plėtojo ne mažiau svarbią kelių inf-
rastruktūros pritaikymo gyvūnų apsau-
gai temą. dėl gyvūnų migracijos keliuose 
įvykstančios nelaimės kelia daug pagrįstų 
klausimų mokslininkams. Taigi, būsimiems 
specialistams buvo pristatyti naujausi šios 
problemos sprendimo būdai.

bova kursų klausytojams surengtas 
praktinis seminaras apie medžiojamųjų 
gyvūnų amžiaus nustatymą bei selekciją. 
seminarą vedė dokt. Monika Raškauskai-

tė. kadangi kursuose dalyvavo tiek akty-
viai medžiojantys ir gerus medžioklėtyros 
pagrindus turintys studentai, tiek biologi-
ją ar kitas artimas mokslų sritis studijuo-
jantys, seminaro metu buvo aiškinami tik 
pagrindiniai amžiaus nustatymo metodai 
ir supažindinama su selekcijos principais, 
taikomais Lietuvoje. Medžiojamųjų gyvū-
nų selekcija Latvijoje nėra reglamentuota 
teisės aktais, todėl studentai iš šios vals-
tybės turėjo daug klausimų, kaip ir kodėl 
nustatyti vieni ar kiti reikalavimai Lietu-
voje. kitų šalių studentams, kurie nėra 
medžiotojai ir su šia sritimi iš arčiau susi-
pažino būtent tik šių kursų metu, daugiau 
klausimų kilo apie amžiaus nustatymą pa-
gal dantų nudilimą, kaip ir kada galima šį 
metodą naudoti.

pasak dėstytojos, dirbti su grupe, kurios 
žinių lygis labai skiriasi, yra sudėtinga, ta-
čiau bendradarbiavimas ir diskusijos padėjo 
studentams geriau susipažinti tarpusavy-
je, darbas vyko sklandžiai. pateikus stirnos 
žandikaulį su dar nepasikeitusiais pieniniais 
dantimis, studentai aktyviai diskutavo, koks 
galėjo būti sumedžioto gyvūno amžius. visi 
vieningai nusprendė, kad atsakymą turėtų 
žinoti aktyvus medžiotojas studentas aigars 
Loks iš Latvijos. Tačiau ir šiam studentui ne-
radus tinkamo atsakymo, paaiškėjo, kad vi-
siems dar yra ko pasimokyti. 

Taip pat surengtas seminaras laukinių 
gyvūnų mėsos kokybės tema, kurio metu dr. 
jolanta stankevičiūtė akcentavo skirtingų 
medžioklės būdų, medžiotojų kvalifikacijos 
ir dažniausiai pasitaikančių laukinių gyvūnų 
ligų įtaką žvėrienos kokybei.

bova kursų dalyviams surengta išvyka 
į Telšių urėdijos ubiškių girininkijoje esantį 
„Žvėrinčių“, kuriame kryptingai dirbama me-
džiojamųjų gyvūnų apsaugos tikslais. kursų 
dalyvius nuoširdžiai priėmė ir žiniomis pa-
sidalino ,,Žvėrinčiaus“ prižiūrėtojas petras 
dabrišius. 

kursų pertraukų metu dalyviai diskuta-
vo aptartomis temomis, o pabaigoje pateikė 
„namų darbus“ – paruoštą informaciją apie jų 
šalių medžiojamųjų gyvūnų apsaugos būklę. 

kursus užbaigėme mokomąja medžiokle 
asu MeF mokomuosiuose medžioklės plo-
tuose vilkaviškio rajone, virbalgirio miške. 
nors oras medžioklei nebuvo labai palankus 
(pūtė stiprus vėjas) ir medžioklės laimikis 
nebuvo gausus (sumedžiota tik lapė ir kiš-
kis), išvyka visiems paliko įspūdį. keletas pir-
mą kartą mūsų miškuose buvusių studentų 
šią  medžioklėje praleistą dieną įvardijo kaip 
varginančią, tačiau labai įdomią ir naudingą. 
dalis studentų pirmą kartą savo akimis regė-
jo miške bėgančias stirnas, kiškius, o dėsty-
tojams tikru atradimu tapo patirtis, jog pietų 
europos šalių studentams reikėjo paaiškinti, 
kad po medžioklės sukurtas laužas ne tik 
gražus pažiūrėti, bet ir šildo... 

Malonu, kad mūsų kaimynai latviai buvo 
puikiai pasirengę medžioklei. be kita ko, ši 
diena sutapo su Latvijos nepriklausomybės 
dienos minėjimu, todėl užbaigta bendru 
sveikinimu ir gardžia stirnienos sriuba ir vi-
siems kursų dalyviams išduotų sertifikatų 
įteikimo ceremonija. 

išvykdami studentai kursų vertinimo an-
ketose išreiškė norą sugrįžti į mūsų universi-
tetą dar kartą, o dauguma apgailestavo dėl 
per trumpos kursų trukmės, siūlydami juos 
ištęsti į dvi savaites.

Įsimintina medžioklė Virbalgiryje

M e d ž i o k l ė

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į
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Dovanotą eglutę miškininkai papuošė kankorėžiais 

Rokiškio miškų urėdija ir Rokiškio 
pagrindinė mokykla rudenį sukirto 
rankomis ir lapkričio 29 d. pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį dėl mokyklos 
teritorijoje kuriamo Lietuvos miškuose ir 
parkuose augančių medžių ir krūmų par-
ko. Tikimasi, kad po kelerių metų dendro-
logijos oazė mieste taps ne tik šios mo-
kyklos, bet ir kitų vaikų ugdymo įstaigų 
gamtos pažinimo gyvąja laboratorija. 

idėjai vieningai pritarta
idėja erdvioje šios mokyklos teritorijo-
je sukurti   dendoparką, kuriame augtų 
visų rūšių medžiai ir krūmai, kilo įstaigos 
direktorei Loretai Grochauskienei. jos 
manymu, specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems 6-21 metų amžiaus vaikams 
buvimas jaukioje gamtos aplinkoje su-
teiktų galimybę geriau pažinti pasaulį 
per lytėjimą, stebėjimą, kaip sodinami 
augalai, kaip jie augdami keičiasi, kokie 
medžiai būna pavasarį, žiemą, rudenį. 
pritarus mokyklos ir tėvų bendruome-
nei, pasitelkus į pagalbą savivaldybės 
architektūros ir paveldosaugos skyriaus 
vyriausiąją specialistę audronę Gavėnie-

Kontraktas su įsipareigojimu –  
įkurti Rokiškyje dendroparką

nę, prieš gerus metus į kuriamą parką at-
keliavo pirmieji augalai ir krūmai. vienus 
parko kūrėjai įsigijo Rokiškio miškų urė-
dijos medelyne, kelis padovanojo moky-
klos darbuotojai. „Gimtajame Rokiškyje“ 
išspausdinus informaciją apie mokykloje 
kuriamą parką, į pagalbą pasisiūlė Rokiš-
kio miškų urėdija.    

bendradarbiavimo sutarties pasirašy-
mo dieną į mokyklą atvyko Rokiškio miškų 
urėdas benjaminas sakalauskas ir vyriau-
siasis miškininkas julius adamonis. savai-
me aišku – su dovanomis ir tvirtais paža-
dais prisidėti prie kuriamo parko kuo tik 
galės. Miškų urėdas b. sakalauskas supa-
žindino moksleivius ir jų ugdytojus su miš-
kininkų gamtosauginiais siekiais veisiant, 
prižiūrint ir saugant šalies miškus bei jų 
svarbą žmogui, gamtai. prasmingos drau-
gystės pradžiai nuo Rokiškio miškininkų 
padovanota mokyklai kalėdinė sidabrinė 
eglutė konteineryje, o miškininkams įteik-
ta mokyklos vaikų padaryta dovana. 

„parko kūrimo idėja – vienas pras-
mingiausių dalykų, kuriuos teko patirti 
bendradarbiaujant su mokyklomis. prie 
tokio šviesaus plano miškininkai negali 

neprisidėti“, – sakė po sutarties pasirašy-
mo miškų urėdas b. sakalauskas.

Laukia kantrus parko kūrimo darbas 
apžiūrėję mokyklos teritorijoje jau augan-
čius medžius ir esančias tuščias erdves, 
miškininkai nešykštėjo patarimų, kaip rei-
kėtų parko kūrimui parinkti medžius, juos 
prižiūrėti, šalinti menkaverčius. sutarta 
pavasarį pradėti parko sodinimą.

Į mokyklos teritorijoje veisiamą den-
droparką turėtų atkeliauti visų Lietuvos 
miškuose ir parkuose augančių medžių ir 
krūmų rūšys. dalį sodinukų padovanoti 
žada Rokiškio miškų urėdijos medelynas, 
kitų sodinukų tikimasi rasti gretimuose 
miškų urėdijų medelynuose. kaip prižiū-
rėti šį dendroparką patirties pasisemti pla-
nuojama iš turinčiųjų panašias kolekcijas 
bei  dubravos eMM urėdijos arboretumo. 

Miškų urėdas b. sakalauskas, žadėjęs 
veisiamam parkui parūpinti net ypatingą 
istoriją turinčių augalų, pašmaikštavo, 
jog mokyklos bendruomenei reikės ap-
sišarvuoti kantrybe, nes „idėjos ir planai 
gimsta daug greičiau, nei pasodinti me-
deliai tampa medžiais“. 

Rokiškio miškų urėdija daug metų 
puoselėja socialinio bendradar-
biavimo tradicijas: globoja obelių 

vaikų globos namus, trijose rajono vaikų 
ugdymo įstaigose veikiančius jaunųjų 
miško bičiulių būrelius, prieš kalėdas su 

Bendradarbiavimo sutartį pasirašo mokyklos direktorė  
L. Grochauskienė ir Rokiškio miškų urėdas B. Sakalauskas

Tęsiamos socialinio bendradarbiavimo tradicijos
pagrindine šventės puošmena – eglutė-
mis aplanko ir kitas įstaigas. 

Šiemet gruodžio 19 d. miškų urėdi-
jos miškininkai ir jų globojami jaunieji 
miško bičiuliai iš Rokiškio juozo Tūbelio 
progimnazijos atnešė kalėdų šventę į Ro-

kiškio šv. Mato parapijos senelių globos 
namus. Moksleiviai, vadovaujami moky-
tojos Rasos keliuotienės, pynė eglišakių 
vainikus, formavo natūralių ir kalėdinių 
blizgučių šventinius akcentus ir šias do-
vanas įteikė senelių globos namų gyven-

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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tų pagaminti inkilai sparnuočiams, vŠĮ 
Rokiškio jaunimo centras ir visos rajono 
mokyklos kasmet dalyvauja akcijose „da-
rom“, daugelyje mokyklų – obelių vai-
kų globos namai, Rokiškio juozo Tumo 
vaižganto gimnazija, pandėlio gimnazija, 
Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo moky-
mo centras, jūžintų juozo otto Širvydo 
pagrindinė mokykla ir kitos – esame 
laukiami partneriai rengiant karjeros die-
nas, organizuojant renginius tarptautinei 
Žemės dienai paminėti ar tiesiog vedant 
pamokas miške. jau bemaž visų mokyklų 
moksleiviai yra dalyvavę Rokiškio miškų 
urėdijoje tradicija tapusiose pavasarinė-
se miško sodinimo talkose.

neseniai įsikūręs pandėlio pradinės 
mokyklos kazliškio skyriaus jMb būrelis 
„Šilelis“ šiais metais dalyvavo Generali-
nės miškų urėdijos organizuotame „sti-

lizuoto paukščio lizdo“ kūrybinėje inici-
atyvoje. paukščių sugrįžtuvėms „susuko“ 
stilingiausią lizdą paukščiams, taip nu-
rungdamas kitus miškų urėdijos globoja-
mus jaunuosius miško bičiulius.

platesnio pasakojimo verta 2012 m. 
įsikūrusio Rokiškio juozo Tūbelio progim-
nazijos jMb būrelio „spygliukai“ veiklos 
istorija. Tai 2013 m. bendromis jėgomis 
pasodinta 30 ąžuoliukų giraitė, simboli-
zavusi juozo Tūbelio progimnazijos įkū-
rimo trisdešimtmetį. kasmetinių miško 
sodinimo talkų metu ši giraitė išsiplėtė 
jau iki 2 ha. Moksleiviai noriai dalyvauja 
miško pažinimo, gamtosauginiuose dar-
buose. 

juLIuS ADAMonIS 
Rokiškio miškų urėdijos  

vyriausiasis miškininkas

Globos namų direktorė Lina Jasinevičienė (centre) sulaukė svečių su kalėdinėmis dovanomis seneliams (atvyko J. Tūbelio progimnazijos 
jaunieji miško bičiuliai su  miškininkais  Juliumi Adamoniu, Kastyčiu Kuodžiu ir JMB būrelio vadove Rasa Keliuotiene) 
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tojams, kad jų kambariuose pasklistų ka-
lėdinė nuotaika. 

pandėlio pradinės mokyklos kazliškio 
skyriaus jMb būrelio (vadovė – mokytoja 
daiva čiučelienė) pagamintas puokštes 
įteikė atvykę miškų urėdijos vyriausiasis 
miškininkas julius adamonis bei miško 
želdinimo ir miško apsaugos inžinierius 
kastytis kuodis. Globos namų bibliotekė-
lei miškininkai taip pat atvežė knygų bei 
kalendorių, apdovanojo jaunuosius miš-
ko bičiulius, kūrusius puokštes.

„Miškų urėdija mus globoja daug metų. 
pasipuošėme dvi jų dovanotas egles, o 
dabar gavome tiek dovanų, kad ir mūsų 
globotinių kambariuose kvepės puokš-
tės“, – dėkojo miškininkams ir jauniesiems 
miško bičiuliams šių namų direktorė Lina 
jasinevičienė.

Gerumo akciją – kalėdinių puokščių 
gamybą ir dovanojimą senelių globos 
namams šalies mastu inicijavo Generali-
nė miškų urėdija.

Parengta pagal laikraščio„Gimtasis  
Rokiškis“ (2016 m. lapkričio 29 d. ir  

gruodžio 19 d. ) inf. 

***
siekdama ugdyti atsakingą ir gamtą 

mylinčią jaunąją kartą, Rokiškio miškų 
urėdija globoja tris jaunųjų miško bičiu-
lių būrelius, vienijančius per 50 vaikų. Tai 
kamajų antano strazdo gimnazijos jMbb 
„Žvorūnė“, Rokiškio juozo Tūbelio pro-
gimnazijos jMbb „spygliukai“ ir pandė-
lio pradinės mokyklos kazliškio skyriaus 
jMbb „Šilelis“. Taip pat palaikome glau-
džius ryšius su daugeliu rajono švietimo 
įstaigų. Rokiškio pagrindinėje mokykloje 
jau devinti metai esame Rokiškio rajono 
„Mažųjų gamtininkų olimpiados“ gar-
bės svečiai, kiekvieną pavasarį miškuose 
keliami juodupės ir pandėlio gimnazis-

Bendromis jaunųjų miško bičiulių jėgomis pastatyta slėptuvė kurapkoms 
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Baigiasi metai...

Vertikaliai:
1. spaudoje ar susirinkimuose kilęs ginčas kuriais nors klausimais. 
2. Žymaus asmens, aukšto pareigūno palydovai, palyda. 3. Lietuvos 
geografas, gamtininkas, politinis veikėjas, signataras. 4. kulinarijos 
gaminių kamšalas. 5. dedamoji priemonė valgiams virti, valgyti. 
6. anglų gamtininkas ir keliautojas, sukūręs evoliucinę gyvųjų 
organizmų natūralios atrankos teoriją. 10. apatinė medžio (ar kito 
augalo) kamieno dalis su šaknimis. 13. Moteris valdovė, karaliaus 
žmona. 14. vienas iš vyriausiųjų ginkluotųjų pajėgų vadų. 16. 
apvalus medinis įrankis skalbiniams lyginti ar virtuvės įrankis. 17. 
Ramybė, santarvė, geras gyvenimas. 22.  kavinės, smuklės liaudiškas 
pavadinimas. 23. kokios nors paskirties laivų visuma. 25. siaura 
visiškai ar pusiau dengta patalpa, jungianti pastato dalis ar dailės 
muziejus arba jo skyrius. 28. saiko jutimas, mokėjimas tinkamai 
elgtis ar muzikinio ritmo trukmė. 29. Įkvepiamas ar iškvepiamas 
oras, kvėpavimas. 30. bendrų požymių turinčių objektų visuma, 
išskirta pagal tam tikrus kokybės požymius. 32. Laiba jūrų žuvis 
žalia nugara, gyvenanti Ramiojo vandenyno vidutinių platumų 
ir subtropinio klimato juostose prie azijos ir Šiaurės amerikos 
pakrančių.  

Horizontaliai:
7. suimtuosius, belaisvius lydinti ginkluota sargyba. 8. keturių sa-
vaičių liturginis laikotarpis prieš Šv. kalėdas. 9. iš medžio išpjauta 
nestora pailga plokštė. 11. Šūvis iš kelių ginklų vienu metu  kau-
tynėse arba saliutuojant. 12. asmuo arba įmonė, turinti abonemen-
tą, turinti teisę tam tikrą laiką kuo nors naudotis (biblioteka, telefo-
nu, vieta teatre). 15. Graikų mitologinis personažas, bėgęs iš Mino 
nelaisvės, tėvo dedalo padirbtais sparnais iš vaško ir plunksnų. 18. 
pajamos, gaunamos, atskaičius išlaidas. 19. sportininkų grupė, vie-
na iš rungtyniaujančių šalių. 20. Lentelių pavidalo įtaisai užlenktais 
priekiais, skirti šliuožti sniegu. 21. plėtimasis. 24. nuotaka kitaip. 26. 
skaidrus priekinės akies dalies dangalas, laužiantis šviesos spindu-
lius. 27. Įtaisas, kuriuo rakinamas užraktas arba spyna. 31. daržovių 
lapų pjaustymo mašina. 33. kraujo ar limfos tekamasis indas. 34. už-
bedama ar užsmeigiama kaip ženklas kartelė. 35. Žydų mitologijoje 
– paskutinis izraelio teisėjas, aprašytas Teisėjų knygoje. 36. artilerijos 
ar raketų ugnies ir taktinis kovos padalinys arba keletas tarpusavyje 
sujungtų galvaninių elementų.
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SAUSį
Su 30-uo ju gim ta die niu
sausio 3 d. šią su kak tį pa žy min tį vals ty bi nio 
miš kot var kos ins ti tu to jaunesnįjį taksatorių 
neRijŲ MikučionĮ, 5 d. – dubravos eMM urė-
di jos Šilėnų gi ri nin ki jos ei gu lį vaidĄ baLčiŪ-
nĄ, 11 d. – jurbarko miš kų urė di jos pašvenčio 
gi ri nin ki jos ei gu lį andRiŲ čeponĮ, 16 d. – Tau-
ra gės miš kų urė di jos medelyno meistrę Gied-
RĘ TeRMenienĘ, 17 d. – Šakių miš kų urė di jos 
baltkojų gi ri nin ki jos eigulį kaRoLĮ baRŠTaiTĮ, 
21 d. – Rokiškio  miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio elektriką 
vYTauTĄ sTReikŲ, 28 d. – kai šia do rių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio autošaltkalvį eiManTĄ vosYLiŲ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
sausio 5 d. šią su kak tį pa žy minčią valstybi-
nės miškų tarnybos Miš kų kon tro lės sky riaus 
klaipėdos teritorinio poskyrio vyriausiąją spe-
cialistę kRisTinĄ sTRipeikienĘ, 8 d. – ignali-
nos miš kų urė di jos antžeminės automatinės 
miško gaisrų stebėjimo sistemos operatorių-
miškų ūkio dar bi nin ką eGidijŲ paLepŠĮ, 17 
d. – panevėžio miš kų urė di jos valytoją auŠRĄ 
sTaŠkŪnienĘ, 22 d. – pakruojo miš kų urė di jos 
vyriausiąjį inžinierių ŠaRŪnĄ baGdonĄ, 30 d. 
– kupiškio miš kų urė di jos kupiškio gi ri nin ki jos 
girininko pavaduotoją ToMĄ viLkĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu 
sausio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį kuršėnų miš-
kų urė di jos paežerių gi ri nin ki jos girininką ei-
MonTĄ aLsĮ, 8 d. – Tra kų miš kų urė di jos me-
delyno darbininkę TaTjanĄ GoRTnaTkevič, 9 
d. – biržų miš kų urė di jos Latvelių gi ri nin ki jos 
eigulį daLiŲ daGĮ, 10 d. – Šiaulių miš kų urė-
di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
padalinio medvežės operatorių sauLiŲ kan-
čauskĮ, 12 d. – LaMMc Miškų instituto Miško 
augalų biotechnologijų laboratorijos jaunesnį-
jį mokslo darbuotoją dr. audRiŲ GRadeckĄ, 
16 d. – Šakių miš kų urė di jos kidulių gi ri nin ki-
jos eigulį GinTaRĄ sTuLGaiTĮ, panevėžio miš-
kų urė di jos karsakiškio gi ri nin ki jos miškų ūkio 
darbininką GinTaRĄ navaRdauskĄ, 22 d. – 
Tytuvėnų miš kų urė di jos miško pjovėją aRŪnĄ 

zakĄ, prienų miškų urėdijos patalpų valytoją 
vidĄ MickevičienĘ, 27 d. – panevėžio miš kų 
urė di jos vairuotoją RYTĮ ŽiŽĮ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
sausio 2 d. šią su kak tį pa žyminčią kai šia do rių 
miš kų urė di jos vyriausiosios bu hal te rės pa va-
duo to ją onĄ aRbočienĘ, 3 d. – vilniaus miš-
kų urė di jos parudaminos gi ri nin ki jos girininką 
Genadij josiF MoRoz, 4 d. – valstybinės 
miškų tarnybos Miš ko ge ne ti nių iš tek lių sky-
riaus vyriausiąją specialistę RenĘ RaGeLienĘ, 
6 d. – ukmergės miš kų urė di jos pašilės girinin-
kijos gi ri nin ko pa va duo to ją vYTauTĄ kaTinĄ, 
varėnos miš kų urė di jos buhalterę MaRYTĘ 
bačinskienĘ, 11 d. – Tra kų miš kų urė di jos 
Ropėjų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją Ro-
beRTĄ LeksTuTĮ, 14 d. – ignalinos  miš kų urė-
di jos Minčiagirės gi ri nin ki jos gi ri nin kę danuTĘ 
TRuskauskienĘ, kauno miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio padali-
nio šaltkalvį viTĄ kuniGonĮ, 22 d. – Tau ra gės 
miš kų urė di jos vyriausiąjį miškininką anTanĄ 
GaudieŠiŲ, Mažeikių miškų urėdijos Ruzgų 
girininkijos eigulį vicenTĄ LenkauskĄ, 25 
d. – jonavos miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio padalinio mechaniką vY-
TauTĄ vaLaikĄ.

sausio 2 d. su kanka 65-eri kMai kolegijos pro-
fesijos mokytojui eduaRdui dvaRanauskui, 
5 d. – buvusiam ilgamečiam kauno miškų urė-
dijos urėdui, vyriausiajam miškininkui juozui 
jeRMaLavičiui.   

Su 70-uo ju gim ta die niu
sausio 4 d. šią su kak tį pa žy mintį  buvusį ilga-
metį vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to dar-
buotoją anTanĄ ŽaLiaduonĮ, 5 d. – aplinkos 
apsaugos agentūros viešųjų pirkimų skyriaus 

vyriausiąjį specialistą, miškininką RiManTĄ 
ŠaLkauskĄ, 10 d. – buvusį ilgametį Raseinių 
miš kų urė di jos miš ko žel di ni mo inžinierių siGi-
TĄ kaziMieRĄ dovYdaiTĮ, 19 d. – Šakių miš kų 
urė di jos statybų darbininką vidĄ peTRĄ jokŪ-
bauskĄ, 27 d. – valstybinės miškų tarnybos 
Miš kų kon tro lės sky riaus utenos teritorinio 
poskyrio ve dė ją peTRĄ GaLGaTavičiŲ, 31 d. – 
buvusį ilgametį vals ty bi nio miš kot var kos ins ti-
tu to darbuotoją GRiGoRijŲ kazLovĄ. 

sausio 2 d. su kanka 75-eri bu vu siam ilgame-
čiam ukmergės miš kų urė di jos Šešuolėlių gi-
rininkijos girininkui RoMuaLdui vaskeLai, 5 
d. – bu vu siam ilgamečiam LaMMc Miškų insti-
tuto vyriausiajam mokslo darbuotojui, direkto-
riaus pavaduotojui, LMsa Garbės pirmininkui 
habil. dr. sTasiui MizaRui, 7 d. – buvusiam il-
gamečiam dubravos eMM urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio padalinio šaltkal-
viui vYTauTui bRakauskui, 12 d. - bu vu siam 
ilgamečiam zarasų miš kų urė di jos antazavės  
girininkijos girininkui MYkoLui dainiui ir bu-
vu siam ilgamečiam šios miš kų urė di jos smal-
vų girininkijos girininkui RiManTui Šeduikiui, 
16 d. – bu vu siam ilgamečiam Šilutės miš kų 
urė di jos saugų me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio padalinio traktorininkui-šaltkalviui 
jokŪbui kLuMbiui, 31 d. – buvusiai ilgametei 
vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to darbuotojai 
bRonisLavai eLsbeRGienei. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
sausio 28 d. šią su kak tį pa žy mėsiantį bu vu sį 
ilgametį panevėžio miš kų urė di jos upytės giri-
ninkijos girininką kaziMieRĄ diRŽĮ.

sausio 5 d. su kanka 85-eri bu vu siam  ilgame-
čiam vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to dar-
buotojui vYTauTui MačiuLaičiui. 

Su 90-uo ju gim ta die niu
sausio 20 d. šią su kak tį pažymėsiantį bu vu-
sį ilgametį vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to 
darbuotoją bRoniŲ MakŠTĮ, 23 d. – buvusią  
ilgametę anykščių miš kų urė di jos kavarsko 
girininkijos girininko padėjėją LinĄ baLčienĘ. 

Vertikaliai:
1. česnakas. 2. Genas. 3. Ėdžios. 4. Farsas. 5. 
Šydas. 6. kokainas. 10. Mostas. 13. vitami-
nas 14. Garlaivis. 16. Žirklės. 17. kaištis. 22. 
juokas. 23. Gigantas. 25. Fruktozė. 28. ary-
kas. 29. Tvoklė. 30. pauzė. 32. kaukė.

Horizontaliai:
7. serenada. 8. varžybos. 9. untai. 11. Ragas. 
12. kompostas. 15. kailis. 18. paršas. 19. Ži-
balas. 20. smarka. 21. Įšalas. 24. Žėrutis. 26. 
pirsas. 27. Gitara. 31. krūmarovė. 33. andai. 
34. karta. 35. Žaizdras. 36. Gliukozė.

JAU ATSKRIDO SVIRBELIAI

Kryžiažodžio „Žiemos belaukiant...“,  
išspausdinto 2016 m. 11 nr.,  
atsakymai

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

iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.  
atsakymus iki sausio 15 d. siųskite adresu  
všĮ „Mūsų girios“, vytenio g. 50-312, 03229 vilnius 
arba el. paštu info@musu-girios.lt
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą,  
pavardę (pvz., Medkirtys; vardenis, pavardenis).

burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia  
VšĮ „Mūsų girios“ įsteigtas prizas –  
metinė žurnalo „Mūsų girios“ prenumerata.

už kryžiažodžio „Žiemos belaukiant...“, išspausdinto  
2016 m. nr. 11, teisingą atsakymą UAB „MMC Forest“ 
įsteigtą prizą – flisinį bliuzoną Univers laimėjo Zita Bitvinskaitė.

dėl prizo kreipkitės: 
el. paštu info@musu-girios.lt, tel. 8 687 10616.

Kryžiažodyje „Baigiasi metai...“
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baigiantis rudeniui netikėtai netekome kauno miškų urėdijos vilkijos girininki-
jos girininko Regimanto vyšniausko. jam ėjo 47-ieji metai. Regimantas buvo 

kilęs iš kauno rajono, miškininkų šeimos. jo tėtis – jonas vyšniauskas net 44 me-
tus dirbo padauguvos girininkijos girininku (mirė 2015 m. balandžio 18 d.). 

Tad nuo mažens Regimantą supo miško aplinka, jam buvo pažįstami vietos 
miškininkai, jų darbai. baigęs 1988 m. vidurinę mokyklą, Regimantas nedvejoda-
mas įstojo į LŽŪa Miškų ūkio fakultetą, 1993 m. įgijo miškų ūkio inžinieriaus kva-
lifikaciją. jaunas specialistas įsidarbino 1993 m. gegužės pradžioje kauno miškų 
urėdijos Lapių girininkijoje girininko padėjėju. 1995 m. kovą paskirtas laikinai eiti 
vilkijos girininkijos girininko pareigas, o tų metų spalio pradžioje patvirtintas gi-
rininku. Šiose pareigose dirbantį ištiko netikėta mirtis...   

Remigijus daug dėmesio skyrė miškų atkūrimui. per 21-nus jo girininkavimo me-
tus vilkijos girininkijoje atkurta ir įveista per 500 ha naujų miškų, reikiamai prižiūrėti 
ir ugdyti jauni medynai. vilkijos girininkas pasižymėjo darbštumu, pareigingumu, 
buvo aktyvus LMs Girininkų bendrijos tarybos narys. jo nuoširdumas, draugišku-
mas ir garbingi poelgiai padarė išskirtiniu, visų vertinamu ir gerbiamu miškininku. 

Regimantas su žmona ingrida užaugino dukrą inetą ir sūnų almantą, kuris, 
kaip ir tėtis, senelis, pasirinko miškininko profesiją – studijuoja asu Miškų ir eko-
logijos fakultete.

Lapkričio 29 d. į vilkijos kapines palydėjome amžinam poilsiui vilkijos girinin-
kijos girininką Regimantą vyšniauską. 

nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną ingridą, dukrą inetą, sūnų almantą, 
mamą valeriją, brolį dalių, kitus artimuosius. 

MInDAuGAS PeTKeVIČIuS
Kauno miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas

Regimantas 
vyšniauskas
1970 08 15 – 2016 11 25

Mirus LMs Girininkų bendrijos tarybos nariui, kauno miškų urėdijos vil-
kijos girininkijos girininkui Remigijui vyšniauskui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą velionio šeimai, mamai, broliui ir kitiems jų artimiesiems – 

Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų bendrija

drebUlė
Rytas išvijo nakties miglą tirštą.
Pjūklo dantų dainą įkyrią
Aidas per girią nešė.
Kempinėta sena drebulė prašė:
– nekirskit
Aš – drebulė.
Aš – karalienė iš pasakos,
Kurios... niekas dar neparašė.

almina Ramanauskienė

po sunkios ligos gruodžio 10 d. mirė Šiaulių miškų 
urėdijos Lukšių girininkijos girininko pavaduotoja 

almina Ramanauskienė. 
almina gimė kelmės rajone, Žalpiuose, mokėsi Žal-

pių mokykloje. baigusi 1980 m. kauno miškų techniku-
mą, ji dirbo Šiaulių miško pramonės ūkio, vėliau Šiaulių 
miškų urėdijos Lukšių girininkijos girininko pavaduo-
toja. almina buvo pareiginga darbuotoja, jos dėka 
Lukšių girininkijos aplinka nuolatos buvo pavyzdinė. 

Laisvalaikiu almina rašė eiles, domėjosi karpiniais, 
yra laimėjusi miškininkų kūrybiškumo konkurso prizą.  

nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius.

Šiaulių miškų urėdijos darbuotojai

Almina 
Žalandauskaitė – 
Ramanauskienė
1961 02 21 – 2016 12 10

aplinkos ministerijos Miškų departamente: 
DONATAS DUDUTIS, laimėjęs konkursą, nuo 2016 m. gruodžio 1 
d.  paskirtas Miškų departamento direktoriumi. nuo 1999 m. iki 2010 
m. jis dirbo Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėju, 
vėliau – privačiame versle. 

Valstybinėje miškų tarnyboje:
REMIGIJUS BAKYS, dirbęs Miško genetinių išteklių skyriaus vyriau-
siuoju specialistu, paties prašymu nuo 2016 m. lapkričio 2 d. atleistas 
iš šių pareigų, perėjus dirbti į kauno miškų ir aplinkos inžinerijos ko-
legiją direktoriaus pavaduotoju plėtrai ir inovacijoms;

LINA ŠIMKEVIČIŪTĖ, 2007 m. LŽŪu įgijusi miškininkystės magistro 
laipsnį, nuo 2016 m. spalio 21 d. paskirta Miškų kontrolės skyriaus 

panevėžio teritorinio poskyrio vyriausiąja specialiste. prieš tai dirbo 
kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje;

MINDAUGAS JOKNYS, 2009 m. LŽŪu  įgijęs miškininkystės baka-
lauro laipsnį, nuo 2016 m. lapkričio 10 d. paskirtas Miškų kontrolės 
skyriaus vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiuoju specialistu; 

RAMŪNAS STANKEVIČIUS, dirbęs Miškų kontrolės skyriaus vil-
niaus teritorinio poskyrio vyriausiuoju specialistu, šalių susitarimu 
nuo 2016 m. gruodžio 2 d. atleistas iš šių pareigų.

kauno miškų urėdijoje:
SAULIUS LAZAUSKAS, g. 1962 m., baigęs 1984 m. LŽŪa, laimėjęs 
konkursą, nuo 2016 m. gruodžio 8 d. paskirtas miškų urėdu. prieš tai 
dirbo šioje miškų urėdijoje vyriausiuoju inžinieriumi. 

i š ė j ę  n e g r į ž t i

Naujos pareigos
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e. RiepŠas, k. aRMoLaiTis. juodkrantės sengirės iš-
saugojimo ir atkūrimo problemos, XI-10; 
v. aRaMinienĖ. beržų atsakas į stresą, X-14;
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M. kavaLiauskas. konferencijoje ,,Lietuvos miško 
ūkio iššūkiai ir perspektyvos“, XII-16;
n. kupsTaiTis. atotrūkis tarp mokslinių tyrimų ir miš-
kų politikos, XII-19;
R. RiMGaiLĖ voicik, s. juzĖnas. ką žinome apie ar-
chajiškiausius miškų augalus, XII-24.
 

Užsienyje
R. deLTuvas. vokietijos miškininkystė klimato kaitos 
akivaizdoje, I-22;
j. MoTiejŪnaiTĖ. alyvmedžių giraitės, IV-22;
k. ToMaŠevski. užtikrinant Lenkijos miškų ekologinį 
tvarumą, V-6;
a. kaLLas, R. vasiLiauskas. estijos valstybiniai miš-
kai – ant naujos reformos slenksčio, VII-6;
v. baRonienĖ. sniegas amžinos vasaros šalyje, V-24;
v. baRonienĖ. estijos arboretumai, IX-22; 
a. kaspeRavičius, a. kuLieŠis, d. viŽLenskas. p. zo- 
Lubas. Latvijos valstybiniuose miškuose, X-12;
e. MankevičienĖ. pasisemta medelynų patirties sve-
tur, X-14;
a. kaspeRavičius, a. kuLieŠis, d. viŽLenskas, p. zo- 
Lubas. nepertraukiamos miškų inventorizacijos pro- 
jektavimo ir projektų realizavimo patirtis Latvijoje, 
XI-8;
a. kaspeRavičius, a. kuLieŠis. estijos valstybiniai 
miškai: ūkininkavimo ir nepertraukiamos miškų in-
ventorizacijos juose sąveika, XII 26.

Urė di jo se 
G. janiŠkienĖ. apie Marių sako, kad jis – žmogus, 
sutvertas miškui, I-26;
a. MaLinauskas. Miško urėdijų medelynai: kiek ir 
kur tikslinga juos modernizuoti?, II-22;
G. janiŠkienĖ. jaunos specialistės istorija: trys karje-
ros laipteliai per trejus metus, II-24;
v. vasiLiauskas. Miško sanitarinės apsaugos būklė 
ir tendencijos, III-22;
a. MaLinauskas. Miško urėdijų medelynai: kiek ir 
kur tikslinga juos modernizuoti?, III-24;
L. eŽeRskYTĖ. Girininkas – ir profesija, ir gyvenimo 
būdas, III-26; 
G. janiŠkienĖ. jauniausio girininko ir jauniausio pa-
vaduotojo tandemas poškonyse, III-28;
v. vasiLiauskas. Miško sanitarinės apsaugos būklė 
ir tendencijos, IV-26;
G. ŠiLinGienĖ. ekologiškų apsaugos priemonių ban-
dymai miško medelynuose, IV- 28;
G. janiŠkienĖ. zarasų miškų urėdas: jaunas žmogus 
gali visko išmokti, IV-30;
G. janiŠkienĖ. pokalbiai apie miškininkystę valki-
ninkuose, V-28;
G. janiŠkienĖ. druskininkų miškų urėdijoje, VI-28;
p. budvYTis. dar kartą apie kertamo miško tūrio nu-
statymą ir vertinimą, VII-24; 
G. janiŠkienĖ. suvalkiečiai pabrėžia: mes ne skūpūs, 
mes – racionalūs, VII-26; 
v. penikaiTĖ. kai galima diskusija, bus surastas ir 
sprendimas, VIII-20; 
G. janiŠkienĖ. varėnos miškų urėdijoje pirkėjams 
nesakoma „palauk“, VIII-24; 
v. budRikienĖ. jaunimas į kolektyvą įnešė entuziaz-
mo ir gyvybingumo, IX-26;

d. kaRopčikienĖ. pasididžiavimas – miškininkų  jau-
nuolynas, X-28;
z. biTvinskaiTĖ. aptarti miško medelynų moderni-
zavimo klausimai ir perspektyvos, XI-24;
v. MockuvienĖ. kėdainių miškų urėdijos vairas –34 
metų miškininko rankose, XI-28.

Pri vatūs  miš kai   
v. viduGiRis. ar miškų savininkai ieškos užtarimo 
briuselyje?, I- 30;
v. čaikauskas, v. TRepĖnaiTis. Miške mus teskiria 
tik spindis, III-34;
j. daGiLis. kuo gilyn į mišką, tuo daugiau nežinios ir 
nerimo, III-36;   
v. viduGiRis. LMsa XiX-oje Generalinėje asamblėjo-
je, IV-36;
i. kLiMaŠauskĖ. privatus miškų ūkis baltijos šalyse: 
mokestinė našta ir finansinė parama, VI-10; 
v.TRepĖnaiTis. Mokytojas, tapęs pavyzdiniu miško 
savininku, VII-32; 
v. viduGiRis. kuo užsiimti savininkui saugomos teri-
torijos miško valdoje?, VIII-30;
v. viduGiRis. Miškininkystės pamokos žurnalistams 
Trakuose, XI-34;
v. viduGiRis. kaip ūkininkausime mažėjant es para-
mai? XII-32.

 Profsąjungų veikla  
i. RuGinienĖ. kaip vykdoma šakinė kolektyvinė su-
tartis?, I-29; 
i. RuGinienĖ. kas pajėgs sunešioti „geležines klum-
pes“?, II-28; 
i. RuGinienĖ. Šiek tiek apie miškininkų pinigus, III-32;
i. RuGinienĖ. baimės: tikros ar pačių sukurtos?, IV-34;
i. RuGinienĖ. užmirštas darbo žmogus, V-34; 
j. Ūsas. darbuotojų sauga ir sveikata – visų rūpestis, 
VI-32;
i. RuGinienĖ. ar dialoge reikia trečio?, VII-34; 
esame permainų išvakarėse, IX-32;
i. RuGinienĖ. nuo vajaus – prie vajaus, X-32; 
j. Ūsas. LMpF tarybos posėdyje – apie svarbiausias 
aktualijas, XI-32.    
 

Me džiok lė 
a. kuLieŠis. puoselėjant medžioklės tradicijas, I-34;
v. Ribikauskas. kuo norima paversti medžiotojus?, 
I-36; 
L. baLčiauskas, L. baLčiauskienĖ. neprofesiona-
liojo mokslo projekto, skirto stambiųjų plėšrūnų aps-
kaitai, rezultatai gali tapti vieninteliais duomenimis 
apie plėšrūnų skaičių 2016 m., II-30;
a. kaMičaiTis. apie (ne)galimybę…paimti vilką, II-
33;
v. Ribikauskas. beprasmės diskusijos dėl vilkų, II-34;
L. budRYs, j. baRzdĖnas, a. LŪŽa. kaip reikėtų re-
guliuoti stumbrų populiaciją Lietuvoje?, III-40;
v. Ribikauskas. Šernų jaunikliai čia ne prie ko, IV-40;
v. Ribikauskas. ar tai medžioklė ?, V-37; 
a. kaMičaiTis. Medžioklės trofėjų paroda nitroje, 
VI-34; 
a. uLevičius. ką veikia bebrai savo trobelėse?, VII-
36;
a. baLeiŠis. Medžioklės trofėjai skaičiais ir balais, 
VIII-34;
G. sabaLinkienĖ, k. ŠiMkevičius, a. kibiŠa. kokia 
stumbrų ateitis Lietuvoje?, IX-37;
a. LŪŽa. Miškų puošmena – muflonai, X-36;
v. TRepĖnaiTis. pažymėtas žemaičių ,,Žvėrinčiaus“ 
20-metis, X-40;
i. sTankevičiŪTĖ. Tarptautiniai bova 2016 kursai 
apie laukinę gyvūniją, XII-36.

istorija 
v. bRukas. biurokratizmas miškų ūkio valdyme, V-20; 
VII-22; VIII-17; IX-20;
a. RuTkauskas. Miškų inventorizacija kuboje (1981-
1984 m.), X-26; XI-20.
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kos priežiūros ir remonto paslaugas penkiuose moderniuose serviso 
centruose vilniuje, kaune, klaipėdoje, panevėžyje ir Šiauliuose. Įmonė 
atstovauja visame pasaulyje žinomus prekių ženklus – Claas, Lemken, 
Hardi, Kobelco, Ponsse, Kubota, Still. 

profesionalumas ir skaidrumas, geri bendradarbiavimo ryšiai su 
klientais ir partneriais, ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė atsako-
mybė, darni darbo atmosfera darbuotojams  – tai pagrindiniai kriteri-
jai, kurių dėka įmonė pasiekė tokių aukštų veiklos rezultatų.

„Mūsų asmeninis dėmesys klientui ir vertybės, kuriomis vado-
vaujamės savo kasdieniniame darbe, daro mus išskirtiniais, – tvirtina 
generalinė direktorė Lina Morkūnaitė. – džiugu, kad esame vieni iš 
nedaugelio įmonių, kurioje didžioji dalis darbuotojų dirba nuo įmo-
nės įkūrimo pradžios, taigi, galime drąsiai sakyti, kad esame stabili, 
patikima, tačiau kartu ir ambicinga įmonė.“

* * *
uab Konekesko Lietuva nuo 2006 metų yra oficiali suomijos 

kompanijos Ponsse atstovė Lietuvoje. Gerai visame pasaulyje žino-
ma Ponsse miško ruošos technika pamažu, bet užtikrintai skverbėsi 

sėkmingos veiklos metų15 
Bendrovės Konekesko Lietuva 15 veiklos metų jubiliejų paminėti 

gruodžio 1-osios vakarą į kauno Žalgirio areną susirinko įmo-
nės darbuotojai, akcininkai bei klientai ir partneriai, betarpiškai 

prisidėję prie įmonės klestėjimo ir garsinimo. iškilmingo vakaro tema 
pavadinta „Tarp dangaus ir žemės“. Įspūdingos projekcijos, gamtos 
garsų pamėgdžiojimai, violetos ir viliaus Tarasovų, vaidos Genytės, 
egidijaus sipavičiaus, džordanos butkutės dainos, akrobatų pasiro-
dymai dar labiau sustiprino gana ekspresyvią, bet tuo pačiu ir jaukią 
bei šiltą pobūvio atmosferą. 

neatsitiktinai Konekesko Lietuva generalinė direktorė Lina Mor-
kūnaitė akcentavo, jog vakaro tema labiausiai atspindi įmonės san-
tykį su klientais, partneriais. „Labai ačiū, kad esate su mumis visus 15 
metų ir varge, ir džiaugsme – tarp dangaus ir žemės. kartu patyrėme 
nemažai džiaugsmingų ir sudėtingų akimirkų, todėl tik dirbdami iš-
vien galėjome pasiekti tai, ką turime šiandien.“ – sveikindama susirin-
kusius kalbėjo L. Morkūnaitė.

suomijos korporacijos Kesko viceprezidentas antti Merilainen 
sakė: „Mūsų verslo sėkmės priežastis – mūsų klientų verslo sėkmė. o 
Konekesko Lietuva komandos darbo principas „Mums rūpi“ tapo ne 
vien tik šūkiu, bet ir kasdieniniu požiūriu į darbą.“ 

suomijos ambasadorius Lietuvoje christer Michelsson džiaugėsi 
pokyčiais ir permainomis mūsų šalyje per pastaruosius 30 metų, kad 
nuolat stiprėja Lietuvos ir suomijos ryšiai. kaip pavyzdį jis nurodė 
bendrovę Konekesko, kuri nemažai prisidėjo prie mūsų šalies gerovės 
ir tobulėjimo.  

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos direktorė audronė alijo-
šiutė pabrėžė, kad įmonės 15 metų veiklos sukaktį galima palyginti 
su paauglystės amžiumi, kai ieškoma vidinės brandos ir tapatumo. 
„Šią įmonę gerbiu už tai, kad tai drąsi ir sumani įmonė. Labiausiai ją 
gerbiu dėl to, kad įmonė yra atsakingo verslo lyderė mūsų šalyje. jai 
rūpi ne tik darbuotojų gerovė, ne tik aplinka, kurioje dirbama, ne tik 
pelnas, bet ir tai, kaip ji uždirba šį pelną“, – sakė a. alijošiutė.

prieš penkiolika metų (2001 m. lapkričio mėn.) Lietuvos rinkoje 
startavusi suomijos kapitalo įmonė iš pradžių vadinosi Kesko Agro 
Lietuva. dabartinė uab Konekesko Lietuva – dukterinė Konekesko gru-
pės ir Kesko korporacijos įmonė. joje dirba daugiau kaip 80 įvairių 
sričių specialistų.

uab Konekesko Lietuva prekiauja aukštos kokybės žemės ūkio 
technika ir padargais, statybine, komunaline, kelių, statybos, miškų, 
sandėliavimo technika ir įranga, atsarginėmis dalimis, teikia techni-

Minėjimo metu po kompanijos ponsse atminimo dovanos įteikimo (iš kairės): 
Statybinės technikos departamento direktorius G. Cicėnas, ponsse Baltijos 
šalių pardavimo vadovas J. Hentunen, konekesko lietuva generalinė direktorė 
L. Morkūnaitė, Suomijos ambasadorius Lietuvoje Ch. Michelsson, konekesko 
Statybinės technikos pardavimo direktorius R. Rahikka

į mūsų šalies rinką ir šiuo metu užima ženklią jos dalį. igaamžiškumu, 
patikimumu, inovatyviomis technologijimis pasižyminčios Ponsse 
medkirtės ir medvežės sėkmingai darbuojasi valstybiniuose ir pri-
vačiuose miškuose. kaip teigė statybinės technikos departamento 
direktorius Giedrius cicėnas, Lietuvos miškininkai, įsitikinę šios kom-
panijos technikos privalumais, vis dažniau renkasi Ponsse medkirtes 
ir medvežes, todėl šio prekių ženklo mašinos dirba praktiškai visuose 
šalies regionuose. platus serviso tinklas, dėmesys klientui ir, žinoma, 
nepriekaištinga Ponsse technikos kokybė – pagrindiniai kriterijai bylo-
jantys apie vis didėjantį Ponsse mašinų populiarumą. 

* * *
kompanijos Ponsse valdybos pirmininkas juha vidgrén laimėjo 

suomijos eY Metų verslininko 2016 titulą (aut. past. eY‘s entrepreneur 
of The Year®). jis taip pat paskelbtas nugalėtoju Gamybos kategorijo-
je, todėl juha vidgrén atstovaus suomijai pasaulio Metų verslininko 
konkurse, kuris vyks 2017 m. birželį Monte karle.

„Šis apdovanojimas – tai visos mūsų įmonės veiklos, mano brolių 
janne, jarmo ir jukka indėlio įvertinimas. džiaugiuosi, kad mes sėkmin-
gai tęsiame mūsų tėvo einari pradėtą darbą ir plėtojame verslą tinkama 
linkme. apdovanojimas už sėkmingą verslumą ne mažiau reikšmingas 
visai miško mašinų gamybos sričiai.“ – pabrėžė juha vidgrén.

„MG“ inf.

Naujos kartos medkirtė ponsse Ergo po minėjimo 
buvo pristatyta į Šiaulių miškų urėdiją 
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Miško technikos pardavimas: tel. 8 610 27218
servisas: tel. 8 700 55100 
atsarginės dalys: tel. 8 614 03734

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų metų laukimo šviesa tegul suteikia 
vilties ir stiprybės ateinančių metų darbams ir siekiams!

PONSSE SCORPION
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UAB „Konekesko Lietuva“
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