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Sostinės S. Daukanto aikštėje nevyriausybinių organizacijų kalėdinėje labdaros mugėje
dalyvavusi šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Vilniaus miškų urėdijos miškininkais

Kronika

17-tos Vyriausybės Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis gruodžio 14 d. pristatė Aplinkos 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 organizacijos „Baltijos aplinkos forumas“ darnaus vystymosi ekspertu ir direktoriaus pavaduotoju. Pastaruosius 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 plėtros 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 biurokratiją ir didinti skaidrumą.

Lapkričio 28 d. patvirtintas naujas Invazinių
Lietuvoje rūšių sąrašas. Jame nurodyti
medžiai ir krūmai (raukšlėtalapis erškėtis,
vėlyvoji ieva, varpinė medlieva, baltažiedė
robinija, šluotinis sausakrūmis) besąlygiškai priskiriami kirstiniems medžiams, jų
kirtimo amžius visų grupių miškuose neribojamas.
Gruodžio 1-2 d. Anykščių miškų urėdijoje
vyko kasmetinis FSC sertifikavimo auditas.
Gruodžio 4 d. Vilniaus miškų urėdijos darbuotojai dalyvavo šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje jau tradicine tapusioje kalėdinėje nevyriausybinių
organizacijų labdaros mugėje sostinės
Simono Daukanto aikštėje, dalindami
kalėdines eglių šakas.
Gruodžio 6 d. Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS)
baigėsi miškų urėdijų skelbti aukcionai
2017 m. I pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo
sutartims sudaryti. Aukcionuose miškų
urėdijos pasiūlė pirkti 954 tūkst. m³ (252
tūkst. m³ daugiau negu praėjusiame aukcione) apvaliosios medienos sortimentų.
Buvo pateikta daugiau nei 2400 pasiūlymų apvaliajai medienai įsigyti. Medienos
pirkėjai aukciono būdu įsigijo 97 proc. (2
proc. daugiau negu praėjusiame aukcione)
pasiūlytos parduoti medienos ir per Prekybos mediena taisyklėse nustatytą terminą
pasirašė sutartis su miškų urėdijomis.
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Paklausiausi buvo ąžuolo, beržo, juodalksnio pjautinieji rąstai, drebulės ir uosio popierrąsčiai, kurių nupirktas pasiūlytas kiekis. Bet mažą paklausą turėjo uosio
rąstai – nupirkta tik 71 proc. Neparduota
liko 30 tūkst. m³ medienos.
GMU specialistams atlikus kainų analizę, 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. Daugiausiai padidėjo pjautinųjų ąžuolo (27,5
proc.) ir uosio (22,7 proc.) bei plokščių
medienos (19 proc.) kainos. Pradinė vidutinė aukcionuose pasiūlytos medienos
kaina buvo 35,8 Eur/m3. Susidaręs 4,2 Eur
skirtumas rodo, kad vyko aktyvi medienos pirkėjų konkurencija dėl medienos
įsigijimo.
Gruodžio 6 d. Mažeikių miškų urėdijos
darbuotojai dalyvavo susitikime su Mažeikių darželio – mokyklos „Kregždutė“
mokytojais ir mokiniais. Miško apsaugos inžinierius Paulius Gedrimas pradinių
klasių mokiniams pravedė pamoką „Pasiklausykime miško išminties“, pristatytas
pažintinis filmukas apie dažniausiai Lietuvoje sutinkamus paukščius.
Gruodžio 8 d. Trakuose, konferencijų centre „Trasalis“, Lietuvos miško savininkų
asociacija surengė kasmetinę konferenciją „Miškas – žmogui, žmogus –
miškui“, kurioje pristatyti 2016 m. miško valdų apžiūros-konkurso rezultatai,
pagerbti nugalėtojai; aptartos darnaus

miškininkavimo aktualijos, surengta apskritojo 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 – konkursas „Žiemos puokštė“ bei atvirų
durų diena, kurios metu mokytojams,
moksleiviams ir jų tėvams pristatyti fakultetai, studijų programos.
Gruodžio 9 d. Aplinkos projektų valdymo
agentūroje pasirašyta projekto „Dubravos eksperimentinės-mokomosios
miškų urėdijos arboretumo atnaujinimas“ sutartis. Šiuo projektu bus siekiama atnaujinti ir pritaikyti lankymui bei
visuomenės informavimui ir švietimui arboretumo augalų kolekcijas ir ekspozicijas, 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 kolegijos posėdis, kuriame dalyvavo jos
nariai, miškų urėdai, kitų miškų institucijų
vadovai, atvyko naujasis LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas dr.
Kęstutis Mažeika (plačiau – 8 p.).

Gruodžio 14 d. Kelmės miesto seniūnijos
salėje surengtas rajono miško savininkams konsultacinis susitikimas su
Valstybinės miškų tarnybos ir Tytuvėnų miškų urėdijos specialistais, kurie
konsultavo miško želdinimo, priežiūros,
kirtimo klausimais, atsakė į rūpimus klausimus.
Gruodžio 15 d. popietę vyko nemokami
nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams apie leidimus kirsti mišką ir jų
išdavimo tvarką. Lektorius – KMAI kolegijos Miškininkystės katedros doc. dr. Eugenijus Vaitiekus. Tai ketvirtasis šiemet Aplinkos
ministerijos organizuojamų nemokamų
nuotolinių mokymų ciklo užsiėmimas.
Per kitus užsiėmimus bus nagrinėjama: apvaliosios medienos matavimo būdai ir jos gabenimas, miško atkūrimas ir
įveisimas, ES parama pagal Kaimo plėtros
2014–2020 m. programos priemones, susijusias su miškų ūkio veikla, miško sanitarinė 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, bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis.
Surengtoje diskusijoje dalyvavo LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, LMSA Anykščių skyriaus pirmininkas, MSK „Miško
žemė vadovas“ Gediminas Kviklys, LMSA
valdybos narys Edvardas Makelis.
Gruodžio 15 d. Tauragės miškų urėdijoje
surengtas kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų
miškuose prioritetinių miško kelių sąrašo
parengimo komisijos posėdis.
Gruodžio 15 d. Trakų miškų urėdijos atstovai su Aukštadvario gimnazijos jaunaisiais miško bičiuliais, nešini pasidarytomis kalėdinėmis dovanėlėmis, aplankė
šv. Dominyko pensionatą ir Čižiūnų socialinių paslaugų centrą.
Gruodžio 16 d. Kuršėnų miškų urėdijos atstovai su grupe kuruojamo Kuršėnų Stasio
Anglickio mokyklos JMB būrelio „Ąžuoliukai“ narių (vadovė – mokytoja Ilona Einingienė) artėjančių Kalėdų proga lankėsi
Kuršėnų ligoninės socialinės globos

skyriuje. Kad Advento vakarai būtų šviesesni, o kalėdinė dvasia pasiektų vienišų
senelių širdis, atvykę jaunieji miško bičiuliai jiems dovanojo savo sukurtas kalėdines 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 inžinieriaus Gintaro Venclovo.
Gruodžio 20 d. aštuntąjį kartą vyko gamtosauginė ir socialinė akcija „Parsinešk
Kalėdas į savo namus“, kai miškų urėdijų
miškininkai šalies miestuose ir miesteliuose dalijo šakas, su miško dovanomis lankė
globos namuose gyvenančius vaikus ir senus žmones (plačiau – 7 p.).
Gruodžio 20 d. aplinkos ministras Kęstutis
Navickas paskyrė aplinkos viceministrais:

Rėdą Brandišauskienę, kuri kuruos statybos, būsto bei teritorijų planavimo,
urbanistikos ir architektūros sritis, ir Mindaugą Gudą – jo veiklos sritys bus taršos prevencija, atliekos, vandens ištekliai
ir nuotekos. Aplinkos ministro patarėju
viešiesiems ryšiams (atstovu spaudai) paskirtas TV dokumentikos laidų autorius,
žurnalistas Mindaugas Bajarūnas.
Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos darbuotojai šiemet sudarė galimybę
norintiems apsilankyti „Žvėrinčiuje“ (nuo
11 val. iki 15 val.) ir Kalėdų švenčių dienomis (gruodžio 24, 25, 26 d.). Nuo gruodžio 14 d. „Žvėrinčiuje“ lankytojai galėjo
išsirinkti dovanų ir po eglės šaką.
Valstybinė miškų tarnyba parengė
Varėnos rajono savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą, kurio viešas svarstymas vyks
2017 m. sausio 6 d. Varėnos rajono savivaldybėje.

Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos ir miškų urėdijų pareigūnai gruodžio 8-23 d. vykdė akciją „Miškas 2016“. Rajonuose buvo sudarytos
operatyvinės grupės. Pareigūnai atidžiai tikrino privačiuose miškuose vykdomus kirtimus, 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 valstybiniai miškų pareigūnai kartu su Valstybinės kelių transporto inspekcijos Panevėžio regiono departamento ir Kauno teritorinės muitinės mobiliosios grupės pareigūnais vieną
dieną paskyrė ir medieną gabenančio transporto tikrinimams. Panevėžio rajono teritorijoje 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 junginiui važiuoti 8 tonomis didesne – 48 tonų bendrąja mase, tačiau vežėjai viršijo ir svarstyklės 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 priemonę, paaiškėjo, kad iš vairuotojo jau anksčiau buvo paimti transporto priemonės
dokumentai už sunkiasvorio krovinio gabenimo, techninės būklės trūkumų ir važiavimo be galiojančios techninės apžiūros dokumento pažeidimus. Nepašalinęs minėtų
nustatytų pažeidimų vairuotojas nevykdė teisėtų Valstybinės kelių transporto inspekcijos 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.

/ 2016 / 12

■5

Metų pabaigos viltys
Ž

VYTAUTO KNYVOS nuotrauka

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 šešėlius. Prosenoviški aprašai liudija, jog žmonės senovėje galvodavo,
kad piktosios žiemos jėgos nužudo augmeniją ir įkalina saulę. Apeigomis jie stengdavosi sukurti Visatą iš naujo. Tik jai atsikūrus vėl
pradėsiąs tekėti laikas, sugrįš saulutė, suvešės augmenija. Pagal senąjį 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 krikšto 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 Sirakūzuose gyvenusi mergelė. Iš jos legendos sureikšminta tyrumo ir
ugnies simbolika, taip reikalinga šio meto nykumos slegiamam žmogui. 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 spalvos. 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. Aukštaitijos meistrai juos meiliai vadina smuikėmis...
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Tautosakoje tai – žemės jėgas parodantis ir simbolizuojantis
medis. Per vestuves Aukštaitijoje iš eglės jauniesiems buvo daromas sodas (pakabinama obuolių, riešutų, puošiama kaspinėliais), 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 nesodindavo 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: pasirūpinama šienu, riešutaujama, spanguoliaujama. Šiam vakarui paliekami 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 mirusieji. Štai Švenčionyse buvęs Napoleono namas, kur jis pietavęs.
Ir dabar vyresni žmonės pasakoja, kad per Naujuosius, apie dvyliktą jie kartais matydavę, kaip Napoleono šmėkla rankomis plaikstėsi, komandavo savo kariams... Labanoro girioje Naujųjų išvakarėse,
kurdami pirties krosnį, įmesdavo liepinę (meilės deivės Mildos medžio) pliauską, reiškiančią santarvę šeimoje, draugystę su kaimynais.
Siekdami sužinoti visas žemės paslaptis, žmonės į kubilą iš anksto pamerkdavo 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. Dabartinė 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 tąnakt atsiveria vartai į naujas viltis, naujas jėgas. Naujo gyvenimo
iliuzija tampa tokia reali, bet vis tiek geriau tikėti nei netikėti niekuo... Šiomis švenčių dienomis sveikiname vienas kitą, linkime laimės 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 nepavargsta sukti gyvenimo malūno sparnų. Ir tik neilgam gyvenimo laikrodis stabtels ties šia tauria minute ir nuskubės vėl pirmyn... Laikas
kurs pokyčius kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tokiame besikeičiančiame 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

VYTAUTO KNYVOS nuotrauka

Zigmo Latako nuotrauka

Dešimtojoje akcijoje
„Parsinešk Kalėdas į savo namus“
Š
iemet Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos ir
42 miškų urėdijų miškininkų organizuota tradicinė dešimtoji akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ gruodžio 20 d.
popietę vyko apie 120 šalies miestų ir miestelių aikštėse – išdalinta 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 menines 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 bendruomene stiprinantis veiksmas.
Sostinės gyventojams Rotušės aikštėje eglių ir pušų šakas dalijo Vilniaus miškų urėdijos, Katedros aikštėje – Trakų miškų urėdijos, Žirmūnų mikrorajone – Nemenčinės miškų urėdijos miškininkai. 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 gyvenantiems vaikams ir seneliams.

Vilniaus senjorų socialinės globos namuose

Antavilių pensionate

Sostinėje septintus metus rengiamoje kalėdinėje labdaros
mugėje dalyvavo ir šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Čia atvykę Vilniaus miškų urėdijos urėdas Artūras Nanartavičius, Parudaminos 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 įvairius kalėdinius suvenyrus gautos lėšos buvo skirtos socialiniams
projektams įgyvendinti.
Vilniaus miškų urėdijos miškininkai ir jų globojamų jaunųjų
miško bičiulių būrelių nariai pasigamintomis kalėdinėmis puokštėmis ir kitomis dovanėlėmis gruodžio 21 d. pradžiugino Vilniaus
senjorų socialinės globos namų gyventojus, o Generalinės miškų
urėdijos ir Nemenčinės miškų urėdijos atstovai kartu su jaunaisiais 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 urėdijų darbuotojai su jaunaisiais miško bičiuliais.
MG inf.
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Zigmo Latako nuotrauka

Dalijamos kalėdinės šakos sostinėje

Generalinės miškų urėdijos kolektyvas

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

GMU kolegijos posėdyje – apie nuveiktus
darbus ir veiklos perspektyvas
Tradiciškai šv. Kalėdų išvakarėse (gruodžio 14 d.) vyko paskutinis šių metų Generalinės miškų urėdijos kolegijos 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 instituto 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 Generalinės miškų urėdijos 20 metų veiklos sukaktis.
Po posėdžio naują miškininkų kūrybos albumą „Gyvenimas miške“ pristatė gamtininkas ir rašytojas Selemonas Paltanavičius, leidyklos „Ex Arte“ direktorius Donaldas Andziulis ir fotomenininkas Jonas Danauskas.

Darbotvarkėje – šių dienų miškų ūkio sistemos aktualijos

P

irmąjį pranešimą „Valstybinės miškų
tarnybos vieta ir perspektyvos miško ūkyje“ skaitė dr. P. Zolubas. Jis
priminė, jog VMT veiklą pradėjo 2010 m.,
reorganizavus į vieną miškų ūkio srityje
veikusias institucijas – Valstybinę miškotvarkos, Miško genetinių išteklių, sėklų
ir sodmenų, Miško sanitarinės apsaugos
tarnybas ir Valstybinės aplinkos apsaugos
inspekcijos Miškų kontrolės skyrių. Be to
prijungti Regionų aplinkos apsaugos departamentų Miškų kontrolės skyriai. Taip
apjungtos ne tik visos miškininkystės tarnybos, bet konsoliduota vykdoma veikla,
optimizuotas administracinis aparatas,
eliminuotas funkcijų dubliavimas, suvienytos 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.
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Generalinio miškų urėdo pavaduotojas
A. Vancevičius pristatė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo miškų urėdijose apžvalgą.
Pranešimą apie gamybines ir ekonomines miškų urėdijų aktualijas perskaitė
generalinis miškų urėdas dr. R. Prūsaitis.
Jis trumpai apžvelgė valstybinės reikšmės
miškų geodezinių matavimų eigą, apvaliosios medienos pardavimo ir gamybos, miškų urėdijų pajamų ir pelno rodiklius, miško
medelynų modernizavimo perspektyvas.
Generalinis miškų urėdas taip pat kalbėjo
apie miško kelių tiesimo, remonto ir priežiūros 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-

oritetinius uždavinius: kompleksinio miškų
ūkio funkcijų (ekonominių, aplinkosauginių
ir socialinių) valstybiniuose miškuose subalansavimas; medienos ruošos, matavimo ir
priėmimo procesų bei kaštų optimizavimas.
Generalinės miškų urėdijos veiklos apžvalgą per pastarąjį dvidešimtmetį pateikė
Teisės, personalo ir komunikacijos skyriaus
vyr. specialistė S. Potapovienė.
Miškų urėdų tarybos valdybos pirmininkas, Raseinių miškų urėdas A. Kilčauskas informavo kolegijos auditoriją, kad valdyba jo
įgaliojimus pratęsė dar pusmečiui.
Miškininkus su pasiektais 2016 m. rezultatais 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 nepamatuotų sprendimų miškų ūkio sistemos atžvilgiu dabartiniu metu nenumato.
MG inf.

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

Sveikina miškų urėdai

20 Generalinės miškų urėdijos metų
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 ministerijos;
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 perdirbimo veiklos;
Per 2002 – 2005 m. atliekamas valstybinių miškų sertifikavimas;
2003 m. pradėtas nacionalinių parkų miškų perdavimas urėdijoms patikėjimo 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 valdymo 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.

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 įTrakų 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 koordinuojamas 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 federacija;
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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Miškininkystė

Miškininku svajojau būti
Pokalbis su ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanu, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu
prof. dr. Edmundu Bartkevičiumi, gruodžio 26 d. paminėjusiu 60-ties metų jubiliejų.
Gerb. profesoriau, kodėl Jūs, gimęs ir užaugęs mieste, pasirinkote miškininko profesiją? Kas lėmė, kad su pagyrimu baigęs
Miškų fakultetą ir pasinėręs į mokslinius
tyrimus bei apsigynęs disertaciją, savo
tolesnę profesinę veiklą skyrėte administraciniam pedagoginiam darbui? Ar tai netrukdo mokslinei veiklai?
Esu gimęs ir užaugęs Kelmėje, kurios dideliu 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, paukščius. 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 neturėjau ir rinkausi miškininkystę. Kitas galimas
variantas buvo biologija Vilniaus universitete, bet tuo metu Vilnius man atrodė labai toli
nuo Kelmės, todėl rinkausi Kauną.
Studijuoti miškininkystę nebuvo sunku,
mokslas sekėsi ir gal todėl tuometinis Miškotvarkos katedros vedėjas prof. V. Antanaitis
pakvietė mane likti jo vadovaujamoje mokslininkų grupėje. Tuo labiau, kad, baigęs trečiąjį kursą, dalyvavau būsimojo profesoriaus
R. Deltuvo vadovaujamoje mokslinėje ekspedicijoje, kuri Šilutės miškų urėdijoje išbandė 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 girininko vardą). Pasilikęs Miškų fakultete pasinėriau 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 Miškininkystės katedrą dėstyti bendrosios ekologijos
pagrindų. Šis dalykas buvo privalomas visų
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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 prodekano pareigas.
Dabar jau dirbant dekanu laiko mokslinei 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, studentų priėmimo ir mokymo procesai? Ar
miškininko ir ekologo specialybes pasirenka profesiškai orientuoti abiturientai?
Ar studijų kokybė turi įtakos tolimesnei
specialisto karjerai? Kas Jus labiausiai
džiugina, o kas liūdina kasdieninėje profesinėje veikloje?
Žymesni struktūriniai pokyčiai universitete įvyko 2012 m., kuomet vietoj smulkių katedrų buvo įkurti stambūs institutai.
Vietoj 37 katedrų buvo įkurti 14 institutų.
Vieninteliam Miškų ir ekologijos fakultetui 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 keletu laboratorijų ir Chemijos katedra. Toks
sustambinimas pasiteisintino, nes 2015
m. tarptautiniai ekspertai, vertinę atskirų
sričių mokslinę veiklą, miškininkystę įvertino netgi geriau negu artimiausių Lietuvos
kaimynų.
Studijų programos yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į laikmečio, darbdavių, socialinių partnerių ir netgi studentų pateiktas
pastabas, pasiūlymus. Tuo užsiima nuolat
veikiantys Studijų programų komitetai. Galime pasidžiaugti, kad tiek bakalauro, tiek

magistro lygmeniu Miškininkystės studijų
programą tarptautiniai ekspertai akreditavo
maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
Galime pasidžiaugti ir studentais, kurie
yra labiau motyvuoti už kitų fakultetų studentus. Matome, kad studijuoti atvyksta ir
nemažai miškininkų vaikų.
Gal labiausiai džiugina mūsų buvusių
studentų laimėjimai, jų nuoširdus, kūrybiškas 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 reforma. Buvo keletas metų, kai specialistus valstybiniams miškams rengėme tik privačiomis
studijuojančiųjų lėšomis. Paskutiniaisiais metais taip nutiko ir su Taikomosios ekologijos
studijų programa. Norinčiam gauti valstybinį
finansavimą stojančiajam į Taikomosios ekologijos studijų programą reikėjo surinkti kur kas
daugiau balų nei stojančiajam į mediciną ar
teisę. Dabar visos viltys nukreiptos į naujos sudėties Seimą, kuris turėtų imtis taisyti klaidas.
Kaip bendradarbiaujate su kitų šalių
aukštųjų mokyklų panašaus profilio fakultetais?

nuo mažumės
Kai tapau dekanu, visų pirma, pasikviečiau Latvijos ir Estijos miškų fakultetų dekanus su šeimomis savaitei į Kauną. Tai padėjo
tvirtą pagrindą fakultetų bendradarbiavimui. Baltijos šalių miškų fakultetų dėstytojų
bendradarbiavimas turi gilias tradicijas, besitęsiančias dar nuo tarybinių laikų. Fakultetų dėstytojai kas 2 – 3 metus susirenka vis
kitoje šalyje. Štai ir mes šių metų gruodžio 1
– 2 dienomis lankėmės Tartu gyvybės mokslų universitete, kur susitikome su estų ir latvių kolegomis. Sutarėme, kad kitais metais
susitiksime Latvijoje.
Na, o Europos šalių miškų fakultetų dekanai turi kitų gerų tradicijų. Jie kasmet susitinka vis kitoje šalyje: 2015 m. – Bulgarijoje,
2014 m. – Serbijoje, 2013 m. – Turkijoje, 2012
m. – Ispanijoje, 2011 m. – Čekijoje. Kaip matote, praleidau 2016 metus. Šiemet toks susitikimas turėjo įvykti Turkijoje, Kastamonu
universitete, bet dėl sudėtingos politinės situacijos susitikimas buvo atšauktas. Lietuvoje 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 bendradarbiavimui tiek mokslo, tiek studijų srityse.
Valdančioji koalicija prakalbo apie universitetų skaičiaus mažinimą. Kokios

Mūsų universitetas galvoja ir apie platesnį darinį, į kurį galėtų jungtis aplink Baltijos
jūrą įsikūrę gyvybės mokslų universitetai.
Apie Jūsų autoritetą miškininkų bendruomenėje byloja nuo 2008 m. Jums
patikėtos Lietuvos miškininkų sąjungos
prezidento pareigos. Kaip pavyksta suderinti įtemptą MEF dekano darbą su visuomeniniais įsipareigojimais, kurie taip
pat reikalauja daug jėgų ir energijos. Ar
lieka laiko poilsiui, šeimai?
Jau nemažai metų tenka vadovauti Lietuvos miškininkų sąjungai. Jaučiu, kad miškininkai daugiau tikisi iš šios organizacijos,
tačiau suderinti dekano pareigas ir visuomeninį darbą sąjungoje sunku dėl laiko stokos.
Artimiausiu metu reiktų suburti nedidelį
jaunų žmonių kolektyvą kasdieniniam sąjungos darbui. Bet tam reikia dviejų dalykų:
norinčių ir galinčių dirbti šį darbą žmonių ir
lėšų jų darbo užmokesčiui. Tokiais principais
tvarkomos Vokietijos, Estijos miškininkų sąjungos. Estijoje pereita nuo žmonių sąjungos 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 Austrijos, Švedijos, Airijos, Škotijos, Vokietijos,
Estijos ir kt. šalių miškininkų sąjungų atstovai.
Ateinančiais 2017 m. laukia ne mažiau
reikšmingi darbai, nes Lietuvoje vyks Europos miškininkų orientavimosi sporto čempionatas, kuriame planuoja dalyvauti per 300
dalyvių.
Žinoma, dėl visų šių darbų kenčia šeima.

nuomonės laikosi ASU akademinė bendruomenė?
Aleksandro Stulginskio universiteto
bendruomenė laikosi nuomonės, kad mūsų
universitetas turėtų išlikti savarankiškas specializuotas žemės, miškų ir vandens ūkio universitetas. ASU vizija tokia: universitetas atviras iššūkiams ir pokyčiams, taikantis geriausių
pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis 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 kooperuoti veiklą su Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centru (LAMMC). Manau, kad padaryta istorinė klaida, kuomet mokslinių tyrimų institutai susijungė į vieną darinį atskirai
nuo universiteto. Visame civilizuotame pasaulyje mokslas vystomas drauge su universitetu. Mūsų atveju yra išskaidomas mokslinis potencialas, negalime drauge dalyvauti
tarptautiniuose projektuose, o dažnai dar
netgi tarpusavyje konkuruojame dėl gėdingai mažų mokslinių užsakymų Lietuvoje.
Pavyzdžiu galėtų būti Vokietijoje, Freisinge,
įkurtas miško ir medienos centras, į kurį įeina Miuncheno technikos universiteto Miškų
mokslų fakultetas, Miškų tyrimų institutas ir
Miškų mokykla (kolegija).

MG archyvo nuotraukos

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

LMS vadovybei ne kartą teko atstovauti
miškininkų bendruomenei diskusijose
apie galimybes pertvarkyti valstybinių
miškų sektorių. Miškų urėdijų veiklos optimizavimo komisija, kurios nariu esate,
įvertinusi ekonominius rezultatus, pateikė siūlymus dėl galimo urėdijų didesnio
veiklos konsolidavimo, skaičiaus optimizavimo ir pan. Kokia LMS pozicija dėl būsimos reformos būtinumo ir pagrįstumo?
Lietuvos miškininkų sąjunga ne kartą diskutavo dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos. Atvirai reikia pasakyti, kad
bendros nuomonės nėra ir, matyt, negali
būti dėl dviejų priežasčių. Taip teigiu matydamas Vokietijos pavyzdį. Tokias gilias
miškininkystės tradicijas turinti šalis kaip
Vokietija neturi bendro miškų valdymo
modelio, matyt, jo ir negali būti. Daug ką
/ 2016 / 12
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nulemia tradicijos, istorinė patirtis ir kt.
Vokietijos kiekviena žemė tvarkosi savitai.
Pvz., Bavarija pagal miškų plotą labai panaši 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 kitokios valdymo struktūros.
O komisijų, tai jų buvo ne viena. Aplinkos ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu
Nr. D1-371 buvo sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl valstybinių miškų valdymo
tobulinimo pateikti. Komisija konstatavo,
kad pirmiausia reikia parengti objektyvią
miškų urėdijų veiklos efektyvumo vertinimo sistemą, numatant konkrečius miškų urėdijų veiklos efektyvumo vertinimo
kriterijus ir kiekvieno kriterijaus siektinas
ribas. Buvo pasirinkti tokie rodikliai, kaip
privalomųjų miško atkūrimo, įveisimo, tvarkymo darbų dalis nuo faktiškai tais metais
iškirsto miško vertės, visų miškų urėdijų vidutinio ilgalaikio turto grąžos rodiklis, urėdijų 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 Generalinės miškų urėdijos kolegijos 2016 m. liepos
5 d. sprendimu. Komisija konstatavo, kad
valstybinis miškų valdymas būtų orien-

tuotas į tokio dydžio miškų urėdijas, kurios ilgalaikėje perspektyvoje turėtų išlikti
ekonomiškai gyvybingos. Komisija pasiūlė
šiam tikslui taikyti du pagrindinius kriterijus: miškų urėdijos valdomas valstybinės
reikšmės miškų plotas (ne mažiau kaip 25
– 30 tūkst. ha priklausomai nuo ūkinių IV
grupės miškų kiekio) ir stabili dviejų dešimtmečių 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 modelį, 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 sukauptų medienos resursų efektyvesnį panaudojimą. Lietuvos miškuose yra dar daug
perbrendusių medynų, susikaupę nedovanotinai 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 pūvančios medienos. Manau, kad miškų politikos
formuotojams kuo skubiau reikia suderinti
šias viena kitai prieštaraujančias nuostatas,
nuspręsti, kiek pūvančios medienos paliekame bioįvairovei išsaugoti, o kiek priside-

Pasodinus ąžuoliuką Radviliškio miškų urėdijos jubiliejaus proga

dame prie Jungtinių Tautų klimato kaitos
Paryžiaus susitarimo dokumentuose numatytų įpareigojimų sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Daug diskusijų žiniasklaidoje, taip pat
ir miškininkų tarpe, sukėlė naujos Vyriausybės ketinimai perkelti Aplinkos ir
Žemės ūkio ministerijas į Kauną. Tai paliestų ir Aplinkos ministerijos pavaldžių
institucijų darbuotojus miškininkus. Ką
Jūs apie tai manote?
Prieš priimant tokius kardinalius sprendimus, svarbu atlikti gilią analizę. Kaip stipriąją Aplinkos ministerijos kėlimo į Kauną
pusę matyčiau tai, kad Kaune sukauptos didelės žmogiškosios miškininkų kompetencijos, tai ASU Miškų ir ekologijos fakultetas,
Lietuvos miškų institutas, Valstybinė miškų
tarnyba, KMAIK. Manau, kad šių institucijų
darbuotojai galės daugiau prisidėti prie ministerijos ir jai pavaldžių institucijų priimamų dokumentų rengimo.
Vienas iš Jūsų pomėgių yra medžioklė.
Nuo kada esate medžiotoju? Ką be medžioklės mėgstate veikti laisvalaikiu?
Medžiotojo biliete parašyta, kad medžiotojo 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 sveikinu visus Lietuvos miškininkus, jų šeimos
narius, privačių miškų savininkus, miškininkystės studentus, jaunuosius miško
bičiulius, visus neabejingus miško ošimui,
medžioklinių ragų gausmui bei linkiu stiprybės ir 2017 m. darbuojantis Lietuvos
miškų labui, kuriant aplinką, kurioje būtų
gera gyventi visiems.
Dėkojame už pokalbį.
Rimondas Vasiliauskas
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LMS – 2016 m. Europos miškininkystės
tinklo konferencijos organizatorė
Prof. dr. Edmundas Bartkevičius, lekt. Gintautas Činga

Ekskursijos metu Trakuose

Š

ių metų birželio 29 – liepos 1 dienomis
Lietuvos miškininkų sąjunga organizavo Europos miškininkystės tinklo (EFN
- European Forestry Network) kasmetinę 13ąją konferenciją. Šis tinklas vienija Europos
miškininkų sąjungas ir asociacijas, jo tikslas
– skatinti keitimąsi informacija, susijusia su
miškais, miškininkyste ir miško politika. Tinklo nariais gali būti asociacijos ir sąjungos,
savo šalyse atstovaujančios interesus žmonių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su tvariu miško išteklių naudojimu. Organizacijos
nariai privalo laikytis pagrindinių miško
tvarkymo etikos principų:
1. Miškai tvarkomi tvariai;
2. Miško tvarkymas grindžiamas įrodytomis žiniomis ir patirtimi;
3. Miško tvarkymo tikslas – išsaugoti
miškus, funkcionuojančius kaip įvairialypė sistema;

4. Miško tvarkymas prisiima atsakomybę už ekonominių miško verčių kūrimą.
5. Miško tvarkymas atsižvelgia į visų suinteresuotų šalių interesus;
6. Miško tvarkymas užtikrina kraštovaizdžio istorinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą;
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 miškininkystės kontekste, o tai leidžia geriau suvokti 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-

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

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 sąjungos 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 paeiliui 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, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos. Kasmetinėms
konferencijoms parenkama aktuali laikmečiui 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 dalyvius, apžvelgė ankstesnių renginių istoriją, įvertino jų svarbą, dalyvaujančių šalių
aktyvumą.
Prof. Romualdas Deltuvas apžvelgė
Lietuvos miškininkų sąjungos istoriją ir
dabartį, pateikė informaciją apie Lietuvos miškų išteklius bei jų dinamiką, miškų
funkcinį bei administracinį skirstymą, pagrindinius miškotvarkinio projektavimo
principus bei problemas. Apie Lietuvos
patirtį, naudojant miškus rekreaciniams
tikslams, kalbėjo prof. Edvardas Riepšas.
Aptarti rekreacinių miškų vertinimo prin/ 2016 / 12
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Islandijos miškininkystės asociacijos vadovė
Ragnhildur Freysteinsdottir ir Vokietijos miškininkų
sąjungos vykdantysis direktorius Marcus Kuhling

Švedijos miškininkystės žurnalo „Skogen“
vyr. redaktorius Bengt Ek diskusijoje su
Trakų miškų urėdu Vygantu Mierkiu

cipai, organizacinių – ūkinių priemonių
šiuose miškuose sistema, diskutuota apie
šios sistemos funkcionavimo problemas
bei perspektyvas.
Islandijos miškininkystės asociacijos
atstovė Ragnhildur Freysteinsdóttir, projektų vadovė ir mokslininkė, asociacijos
žurnalo „Skógræktarritið“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, supažindino su
asociacijos veikla ir pasiekimais. Asociacija vienija apie 7000 narių. Ši organizacija
ypatinga, ji skiriasi nuo kitų EFN dalyvių,
nes didelę dalį narių sudaro žmonės, kurie nėra tiesiogiai susiję su miškininkystės
institucijomis, įmonėmis ir nėra miško savininkai. Visus narius vienija pagrindinis
tikslas – didinti šalies miškingumą. Asociacijos, įkurtos 1930 m. pastangomis,
Islandijos miškingumas per keletą pastarųjų dešimtmečių padidėjo daugiau kaip
3 kartus – nuo mažiau nei 0,5 proc. iki 1,5
proc. Tinkamose miško įveisimui žemumose (<400 m virš jūros lygio) miškingumas 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 specifines Islandijos sąlygas ir įveisiamų miškų
paskirtį.
Maurice Rogers, Karališkosios Škotijos miškininkystės sąjungos sekretorius,
nurodė tris pagrindinius miškininkavimo
tikslus Škotijos miškuose – mediena, rekreacija bei sportas ir gamtos apsauga,
pateikdamas daug įdomių minčių diskusijoms 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 racionaliu miško išteklių naudojimu. Sąjunga
įkurta 1825 metais, šiuo metu vienija apie
4500 narių. Jų teigimu, visa sąjungos veikla grindžiama tvariu ir į ateitį orientuotu
miškininkavimu, o pagrindinės veiklos
priemonės – dalyvavimas tobulinat miško
ir medienos naudojimo teisės aktus, šviečiant ir mokant jų organizacijos narius bei
informuojant visuomenę apie miško sektoriaus veiklą. Pranešėjas iškėlė diskusinį
klausimą apie alternatyvių miško sertifikavimo sistemų – FSC ir PEFC privalumus
bei trūkumus Austrijos ir Europos miško
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sektoriuje. Aktyvios dalyvių reakcijos ir
diskusijos susilaukė J. Wohlmacher informacija apie sąjungos iniciatyvą riboti miško naudojimą dviračių sportui ir turizmui
– Austrijoje surinkta virš 100 tūkst. gyventojų parašų prieš neribojamą dviratininkų
naudojimąsi miško keliais, takeliais ir medynais, kur jokie takeliai nepažymėti.
Pagrindinis Estijos miško sąjungos
tikslas – informuoti visuomenę apie
miško ūkio veiklą, skatinti vietinių bendruomenių dalyvavimą, saugant ir tvarkant miškus. Sąjungos prezidentas Hardi
Tullus savo pranešime šio tikslo siekimą
iliustravo konkrečiais organizacijos veiklos pavyzdžiais – vaikų ir jaunimo dalyvavimas – ir poilsiaujant bei sportuojant
miške, ir dirbant miške nuo jo sodinimo
iki kirtimo.
Daug diskusinių klausimų pateikė
Bengt Ek, Švedijos miškininkystės asociacijos žurnalo „Skogen“ vyriausiasis redaktorius. Asociacija turi apie 8000 narių,
vienijanti miškų pareigūnus, privačių miškų 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

mentas. Pranešėjas pateikė keletą klausimų apie rekreacinį 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 vykdantysis direktorius akcentavo jų organizacijos aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip ALTERFOR ir kituose, ir ragino dalyvaujančias organizacijas
prie jų prisijungti. Savo pranešimo pabaigoje jis pateikė
konkrečių pasiūlymų. Jo nuomone, Europos miškininkystės tinklo veikla galėtų būti plėtojama, imantis tokių
veiksmų:
sudarant veikiantį visų narių bei aktyvių dalyvių
elektroninio pašto adresų sąrašą;
kviečiant tinklo narius į organizuojamus nacionalinius renginius;
rengiant dvišalius susitikimus;
skatinant partnerystę tarp jaunų specialistų (universitetų mainai ir pan.);
diskutuojant apie ES miškų politikos klausimus.
Pranešimų tematika ir įvairovė parodė, kad EFN tinklo
dalyvių organizacinė struktūra, jų tikslai bei veiklos organizavimo 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 naudojimo iššūkiais ir perspektyvomis. Birželio 30 d. konferencijos dalyviai aplankė Dzūkijos nacionalinį parką bei Čepkelių 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 miškuose besilankančių poilsiautojų interesais. Be to, nebuvo aplenkti ir istoriniai – kultūriniai objektai – žymesnės
Druskininkų miesto vietos bei Grūto parkas. Antrosios
konferencijos dienos vakare konferencijos dalyviai pratęsė susipažinimą su Lietuvos kultūros paveldu – smagioje
vakaronėje jiems koncertavo miškininkams gerai žinomas
folkloro ansamblis „Nalšia“.
Trečią konferencijos dieną dalyviai aplankė Trakų miškų urėdiją, kurios veiklą įdomiai ir išradingai pristatė miškų 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 ekskursija po Vilniaus senamiestį, kuris daugeliui konferencijos
dalyvių, viešėjusių Lietuvoje pirmą kartą, buvo naujai atrastas Europos istorijos puslapis.
Konferencijos pabaigoje tradiciškai buvo pasirinkta
Europos miškininkystės tinklo narė, organizuosianti 2017
metų EFN konferenciją. Pratęsdamas konferencijos posėdyje išsakytas mintis, Vokietijos miško sąjungos vykdantysis direktorius M. Kühling pakvietė visus forumo narius į
kitų metų renginį.
/ 2016 / 12

■ 15

Miškininkystė

Konferencijoje „Lietuvos miško
Dr. MARIUS KAVALIAUSKAS

Konferencijos dalyviai

A

plinkos ministerijos Miškų departamento direktoriaus pareigas laikinai ėjęs dr. Nerijus Kupstaitis bei
ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto direktorius dr. Edmundas Petrauskas
pranešimuose atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į mokslo iš miško ūkio santykio problemas. Dr. Nerijus Kupstaitis
pažymėjo, kad politinių sprendimų procese trūksta mokslininkų bendruomenės aktyvumo, būtina plėtoti glaudesnį
bendradarbiavimą tarp mokslininkų ir
sprendimų priėmėjų, nes informacijos
apsikeitimas tarp jų nėra sklandus. Dr.
Edmundas Petrauskas akcentavo iššūkius, kylančius mokslo darbuotojams.
Esminė problema – tai valdininkų vyraujančio požiūrio į mokslą keitimas.
Pavyzdžiui, dėl ydingos viešųjų pirkimų
sistemos Aplinkos ministerijos užsakomuosius 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. Tarpininkų atliktos ataskaitos su maksimaliai
sumažintomis sąnaudomis nėra kokybiškos ir dūli giliai stalčiuose, neduodamos
naudos visuomenei.
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Po dvejų metų ASU Miškotvarkos ir medienotyros institutas lapkričio 18 d. surengė antrąją mokslinę konferenciją „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 vardo suteikimo ceremonija Miškotvarkos ir medienotyros
instituto partneriui habil. dr. prof. Heinz Röhle iš Vokietijos 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. Rimantas Prūsaitis, apžvelgdamas miškų urėdijų
veiklą, pabrėžė, kad nuo rinkoje gana ilgai
besilaikančių žemų medienos kainų iš esmės priklauso šių valstybės įmonių finansinė 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 darbuotojus. Jo teigimu, viena iš pasekmių
– girininkijose ženkliai mažėja žemutinės
grandies darbuotojų – eigulių.
Biržų miškų urėdijos informatikas Rimantas Šlegeris pasidalino patirtimi diegiant informacines technologijas šioje
miškų urėdijoje. Įvardinti tokie didžiausi
iššūkiai, skaitmenizuojant miškų urėdijos
veiklos apskaitą:
1) darbuotojų motyvacijos stoka diegiant technologines naujoves;
2) biurokratinė našta, kurios dėl vyraujančio konservatyvaus požiūrio neišsprendžia informacinės technologijos;
3) teisinių aktų nepastovumas, prie kurių dažnai reikia pritaikyti ir informacines
technologijas.
Privačios miškininkystės sektoriaus
problemas apžvelgė Privačių miškų savi-

ninkų asociacijos vadovas Aidas Pivoriūnas ir Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis. Aidas
Pivoriūnas teigė, kad trūksta aktyvesnio
miško sektoriaus bendradarbiavimo su
Lietuvos politikais. Jie nėra gerai susipažinę su privačių miškų sektoriaus specifika,
o priimdami sprendimus nesitaria su specialistais, todėl rezultatai dažnai neatitinka miško savininkų lūkesčių. Tą patį teigė
ir dr. Algis Gaižutis. Jis pasisakyme taip
pat išryškino miško savininkų kasdienines
problemas, vykdant miškuose ūkinę veiklą. Miško savininkų interesų nuosavoje
valdoje nepaisymą dr. A. Gaižutis mato
kaip vieną iš aštriausių problemų.
Valstybės miškų tarnybos direktorius
dr. Paulius Zolubas akcentavo šios tarnybos vaidmenį, derinant miško ekologinių,
socialinių ir ekologinių funkcijų balansą.
VMT Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas prof. Andrius
Kuliešis aptarė Europos miškų našumo
apskaitos problemas, palygindamas šalių
dalyvavimą Europos miško išteklių apskaitoje ir bendrojo vidutinio metinio tūrio
prieaugio rezultatus. Konstatuota, kad
silpniausia bendrojo tūrio prieaugio vertinime grandis yra miško auginimo nuostolių ir iškirstos jų dalies vertinimas. VMT
Miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas
Gintaras Kulbokas aptarė šiltnamio efek-

ūkio iššūkiai ir perspektyvos“
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 susitarimo naujų miškų veisimui skatinti.
Valstybinio miškotvarkos instituto direktorius Alfredas Galaunė įvardijo tokius
esminius iššūkius, su kuriais susiduria jo
vadovaujama institucija:
1) nėra vieningo ir nepertraukiamo
miškotvarkos proceso;
2) nepamatuotai didėjantis darbo krūvis miškotvarkos specialistams, didinant
surenkamų duomenų kiekius ir reikalavimus jų kokybei;
3) pernelyg detalizuotas reglamentavimas, kuris neleidžia išnaudoti naujųjų
technologijų galimybių.
Medienos pramonės aktualijas Lietuvoje aptarė LAMMC Miškų instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas ir „Stora
Enso Lietuva“ vadovas Darius Vaičiukynas. Pranešėjai teigė, kad mato palankias
perspektyvas medienos pramonės ir miškininkystės sektorių plėtrai. Ateityje prognozuojama kirtimo apimčių didėjimo
Europoje tendencija, tą patį galima pasakyti 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 netikėčiausiose kasdieniniuose produktuose.
Ypač aktualus išlieka išteklių miško sektoriuje 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, analizuodamas aplinkosauginius reikalavimus
miškuose retų paukščių lizdaviečių pavyzdžiu, retoriškai klausė: apsaugom ar naikinam? Moksliniai tyrimai rodo, kad dėl nesutvarkyto kompensavimo mechanizmo
už diegiamus aplinkosauginius reikalavimus privačiuose miškuose jų savininkai
nėra suinteresuoti aplinkosauga, o kartu
ir retų paukščių lizdaviečių saugojimu.
Saugoma zona apie lizdą – tai mikrorezervatas, kuriame bet kokia veikla uždrausta.
Taigi, fantazijai daug vietos nelieka, kad
įsivaizduotume, ką miško savininkas galvoja savo miške pamatęs paukščio (nebūtinai 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. Mokslininko teigimu, šio šalutinio miško produkto potencialas Lietuvoje neišnaudotas, bet
jo vystymui dar yra neišspręsta gausybė
įvairių teisinių klausimų, atsirandant vis
didesniam susidomėjimui komercine sulos gavyba.
Baigiamojoje konferencijos dalyje pranešimus kitais aktualiais miško ūkio klausimais skaitė ASU Miškotvarkos ir medienotyros 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 interaktyvius žemėlapius, kurie būtų aktualūs ir
matomi viešai.
Prof. dr. Gintautas Mozgeris pristatė
Horizon 2020 programos projektą „Alternatyvūs miškininkavimo modeliai ateities miškams“ (ALTERFOR). Šio projekto
uždavinys – rasti naujus (alternatyvius)
miškininkavimo modelius, pasiūlant juos
naudoti Europos, nacionaliniame, kraštovaizdžio 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 skyriaus ir ASU Miškotvarkos ir medienotyros
instituto. Pastarasis šia sutartimi įsipareigojo kurti simuliatoriaus BWINPro programos lietuviškąją versiją, kuri veiks atviros
licencijos principu ir bus prieinama tretiems asmenims nemokamai.
Dr. Marius Kavaliauskas apžvelgė
Lietuvos gyventojų nuomonių tyrimus
apie miško ūkį. Konstatuota, kad visuomenė yra susidariusi neteisingą nuomonę 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 gamybos efektyvumo metodinius pagrindus
ir jų taikymo pavyzdžius konkrečiomis sąlygomis bei įvertino miško kirtimo atliekų
logistikos veiksnius, pateikdami rekomendacijas jų gamybai.
Konferencijos dalyviai pripažino, kad
sprendžiant miško ūkio problemas per
keletą pastarųjų metų nemažai pasistūmėta į priekį: apie tai kalbama atviriau ir
garsiau, į tai reaguojama – atliktos strateginių dokumentų, svarbių miško ūkiui,
analizės, parengti strateginių dokumentų
projektai, patikslinantys prioritetinius miško ūkio uždavinius.
Belieka tikėtis, kad šis renginys, kurio
idėja atsirado 2014 m. organizuojant jubiliejinę 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 „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“.

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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ASU Garbės profesoriaus vardas suteiktas
habil. dr., prof. Heinz Röhle
Ūkininkavimo miškuose optimizavimas remiantis nuolatine miškų inventorizacija;
Mišrių daugiaardžių medynų našumo tyrimai;
Trumpos rotacijos želdinių tyrimai;
Medžio lygio simuliatoriaus, besiremiančio konkurencija tarp medžių kūrimas.

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

K

onferencijos „Lietuvos iššūkiai ir perspektyvos“ metu ASU rektorius habil. m.
dr., prof. Antanas Maziliauskas, vadovaudamasis universiteto senato sprendimu, paskelbė, kad už nuopelnus ugdant Lietuvos
miškininkus Vokietijos Drezdeno technologijos 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 technologijos universitete 1977 m. įgijo magistro
diplomą. Vadovaujant iškiliam vokiečių miškininkui Friedrich Franz (1927-2002), šiame
universitete 1982 m. įgijo daktaro laipsnį,
tęsė mokslinę karjerą. Nuo 1983 m. iki 1995
m. jis dirbo lektoriumi – mokslo darbuotoju. 1994 m. parengė ir apgynė habilitacinį
mokslo darbą. Nuo 1996 m. dirba profesoriumi Drezdeno technologijos universitete ir
vadovauja Miško augimo ir medienos matavimo institutui.
Tarptautinė pedagoginė ir mokslinė patirtis. Prof. H. Röhle taip pat užsiėmė
tarptautine pedagogine veikla: dėstė Vietnamo miškų universitete, Laoso nacionaliniame 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 kūrimas, siekiant padidinti tradicinių miškų produktyvumą;
Medžių augimo eigos tyrimai klimato kaitos sąlygomis;
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Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Prof. H. Röhle intensyviai bendradarbiavo su vietinėmis bei tarptautinėmis
institucijomis. Ypač intensyvus bendradarbiavimas vyko su Vokietijos Saksonijos žemės miškų administracija bei federaline
miškų administracija, įgalinęs medžio lygio
simuliatorius pradėti naudoti tvarkant Saksonijos žemės miškus.
Iš tarptautinių organizacijų paminėtinos Laoso miškų valstybinė administracija,
trumpos rotacijos institutas Upsaloje (Švedijoje), Miškų institutas Vengrijoje, Kinijos
miškų akademija bei Primorskaja valstybinė
akademija, esanti Usurijske, Rusijoje.
Bendradarbiavimas su ASU. Nuo 2007
m. profesorius dėsto ASU Miškų ir ekologijos fakulteto magistrantams miško našumo
discipliną. Jo žinios ir erudicija gerai vertinamos studentų. Profesorius ne kartą skaitė
mokslinius pranešimus ASU organizuojamose tarptautinėse konferencijose, buvo konferencijos „Rural development 2013“ mokslinio komiteto narys.
Nuo 2002 m. jis parašė 22 straipsnius,
kurie paskelbti tarptautiniuose „ISI Web of
Science“ bei kituose referuojamuose leidiniuose.
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 perspektyvos besikeičiančioje aplinkoje“ profesorius akcentavo, kaip Lietuvos miškininkystė
galėtų geriau prisitaikyti prie besikeičiančių
klimato sąlygų, kokie veiksniai turi didesnės
įtakos medžių augimui. Tai didėjančios CO2

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 rotacijos želdinius.
Vokietijoje gryni eglynai transformuojami 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 prilygsta paprastosios eglės prieaugiui. Duglaso
pocūgė, balzaminis kėnis, bukas pakenčia
unksmę ir tinka mišriems medynams kurti.
Norint auginti mišrius, sudėtingesnės struktūros medynus, būtina pasitelkti
kompiuterines programas, vadinamas augimo simuliatoriais. Profesorius pristatė
BWINPro augimo simuliatorių, kuriuo galima lengvai sumodeliuoti ugdomuosius
bei pagrindinius kirtimus ar medžių įveisimą po pagrindinių kirtimų grynuose ir
mišriuose medynuose.
Jo manymu, trumpos rotacijos želdinių
(karklų ar tuopų) veisimas yra vienas iš efektyvių būdų patenkinti vis didėjantį medienos vartojimą energijai gauti.
Apibendrindamas profesorius pažymėjo, 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. Medžio lygio augimo simuliatoriai yra būtini
siekiant įgyvendinti pažangias ūkininkavimo strategijas mišriuose medynuose. Energijos poreikiai galėtų būti tenkinami ir veisiant trumpos rotacijos želdinius.
Nuoširdžiai linkime profesoriui toliau
skleisti savo patirtį ASU studentams ir miškininkams, besidomintiems medynų našumo
mokslu.
Dr. EDGARAS LINKEVIČIUS

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 nagrinės 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 pranešimuose dviejose konferencijose: Vokietijos mieste Giotingene šių metų pavasarį vykusiame Pirmajame
tarptautiniame miškų politikos susitikime ir ASU Miškotvarkos ir medienotyros institute lapkritį vykusioje miškų politikai skirtoje konferencijoje. Tų pranešimų pagrindu parengiau šį straipsnį.

L

ietuvoje formuojama ilgalaikė nacionalinė miškų (ūkio) politika, paremta tiek šalies ūkio tradicijomis, tiek
tarptautiniais įsipareigojimais. Šia politika 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 giliau, taip jau neatrodo.

Svarbiausi miškų politikos sprendimai 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 apibūdinimo ir čia aš išskyriau 3 tokius sprendimus:
nuosavybės teisių į miškus atkūrimas, kuris lėmė privačių miškų sektoriaus
sukūrimą ir konkurenciją žaliavinės medienos tiekime;
rinkos ekonomikos įdiegimas miškų ūkyje, dėl ko šiuo metu turime pelnin-

gai veikiančias valstybinių miškų įmones,
nereguliuojamas žaliavinės medienos kainas ir galiausiai privačius subjektus miškų
ūkio veikloje (pvz., rangovus);
nenaudojamos ir apleistos žemės
apželdinimas mišku, kuriuo toliau didinamas šalies miškingumas ir siekiama racionalesnio apleistų žemių panaudojimo.
Pažvelgę giliau, matome, kad pirmieji
du sprendimai sąlygoti nacionalinės politikos (išorinių) sprendimų: tai yra sprendimo atkurti nuosavybės teises į žemę ir
sprendimo įdiegti šalyje rinkos ekonomiką, o trečiasis iš esmės perimtas iš sovietmečio 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 įvardinimas svarbus dėl to, kad jis parodo labiau pasyvią, nei aktyvią miškų politikos
poziciją.
Vertinant tiesioginę praktinę reikšmę
galinčių turėti miškų politikos mokslinių
darbų apimtį per tą patį laikotarpį nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, ne-

gali sakyti, kad tokių nebuvo: keletas darbų buvo skirta valstybinių miškų ūkinio
valdymo tobulinimui, dar keletas – miškų
ūkio strategijos ar nacionalinės miškų programos formavimui ir tobulinimui, be to,
dar eilė darbų teisiniam miškų ūkio reglamentavimui (ypač privačių miškų), privačių miškų savininkų švietimo sistemos tobulinimui ir t.t. Tačiau praktinis visų tokių
darbų rezultatas miškų politikos sprendimuose artimas nuliui arba dažniausiai –
tik epizodinis ir labai retai bent kiek rimtesnis. Visiškai priešingas pavyzdys: jokiais
rimtesniais moksliniais tyrimais neparemti
politikos sprendimai buvo gausiai priiminėjami miškų ūkio finansinio reguliavimo
srityje.
Taigi matome labai aiškų atotrūkį tarp
miškų politikos mokslinių tyrimų ir miškų
politikos sprendimų nuo nepriklausomybės pradžios 1990 m. iki pat šių dienų.
Norėdamas labiau pagrįsti šį teiginį ir
paieškoti to priežasčių, pasitelkiau tris pavyzdžius, kuriuos atskirai ir aptarsiu.

Silpnas privačių miškų sektorius

Jau minėjau, kad politinis sprendimas
atkurti nuosavybės teises į miškus lėmė
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privačių miškų sektoriaus atsiradimą. Tačiau kokį tą sektorių suformavome ir kaip
sugebėjome panaudoti tam palankias išorines 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 politiką ir panaudojant visus jos instrumentus siekti ekonomiškai efektyvaus privačių miškų sektoriaus. Deja, tų galimybių
nerealizavome. Dabar turime smulkias ir
fragmentuotas privačių miškų valdas (vidutiniškai 3,4 ha asmeniui, vidutinis sklypas – 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 reglamentuotas ir perdėm kontroliuojamas
miškų ūkis (sprendimo laisvės trūkumas
neugdo atsakomybės). Jei paklaustume,
kodėl taip nutiko, galima būtų ilgai diskutuoti ir surasti įvairių priežasčių. Aš kaip
esminę išskirčiau tą, kad pagrindiniai miškų politikos sprendimai šiame kontekste buvo orientuoti siaurai į pačių miškų
išsaugojimą (svarbiausia geras miškas
pagal klasikinę miškininkystę), bet ne į
daug platesnių, pirmiausia socioekonominių visuomenės poreikių miškui tenkinimą. Atitinkamai miško savininkas buvo
ir šiuo metu vis dar dažniau matomas
kaip priešas miškui, bet ne kaip atsakingas sprendėjas (Lietuvoje plačiai paplitusi
nuomonė, įskaitant ir tarp miškininkų bei
politikų). Kitaip mąstančių kritinės masės
nebuvimas (silpnos miško savininkų organizacijos, primityviosios aplinkosaugos
išaukštinimas, stiprus ir priešiškai nusistatęs valstybinių miškų sektorius, palaikymo trūkumas miškų mokslo rate ir t.t.) iš
esmės tą tik patvirtina ir dar akivaizdžiau
rodo miškų politikos mokslo įtakos nebuvimą.
Norint pakeisti situaciją ir sukurti ekonomiškai efektyvų ir konkurencingą privačių miškų sektorių Lietuvoje, mano supratimu, šiandien jau reikalinga visiškai nauja
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ir miškų politikos mokslo tyrimais rimtai
pagrįsta privačių miškų valstybinio reguliavimo koncepcija, kurioje mes kalbėtume apie reikšmingai sumažintą miškų
ūkio veiklos reguliavimą, peržiūrėtą ir optimizuotą institucinę sąrangą, reikšmingai
patobulintą ekonominį reguliavimą ir galiausiai išplėtotą miško savininkų švietimo
sistemą. Visa tai yra puikios galimybės koordinuotiems plataus profilio miškų politikos mokslo tyrimams nacionaliniu mastu.

Stagnuojanti valstybinių miškų
ūkinio valdymo sistema
Taigi, rinkos ekonomika šalies nepriklausomybės pradžioje atrodė daug žadanti
miškų ūkiui. Su miškininkams būdingu
atsargumu ir neskubėjimu buvo atsisakoma planinės ekonomikos svertų ir pereinama prie rinkos ekonomikos. 1996 m.
atskirtas politikos formavimas nuo ūkinės
veiklos valdymo ir ta proga įsteigta nauja
papildoma institucija – Generalinės miškų urėdija (priminsiu, kad tuo laiku miškų
urėdijos nebuvo valstybės įmonės ir tokios „galvos“ uždėjimas atrodė gana logiškas sprendimas, kuriant aiškią hierarchinę
valdymo struktūrą). Kitas svarbus žingsnis
buvo miškų urėdijų perėjimas prie finansavimosi savo jėgomis (iš savo išteklių).
Tą žingsnį karūnavo valstybės įmonių
statuso suteikimas miškų urėdijoms 2001
metais. Nuo tada VĮ miškų urėdijos oficialiai tapo pelno siekiančiomis valstybės
valdomomis įmonėmis. Toliau, žinoma,
buvo bandoma siekti veiklos efektyvumo
didinimo, dažniausiai mažinant girininkijų 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 valstybės valdomų įmonių skaičių nepavyko, nors vis daugiau kaimyninių ir kitų ES
šalių tuo metu rinkosi vienos valstybinių
miškų įmonės modelį, kaip efektyviausiai 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 skirtingų atskirų įmonių veiklos sąlygų; administravimo 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 diferenciacija 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 pažvelgsime giliau, tai akivaizdu, kad silpnas ir
neautoritetingas miškų politikos mokslas
Lietuvoje prie to prisideda.
Žinoma, gyvenimas nestovi vietoje
ir situacija keičiasi. Prieš gerus metus atsirado papildomas išorinis veiksnys pertvarkoms valstybinių miškų ūkyje. Tai Lietuvos siekis tapti pasaulinės Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) nare ir ta proga Lietuvai pateiktos
EBPO rekomendacijos dėl valstybės valdomų įmonių, apimančios ir pasiūlymą
konsoliduoti 42 miškų urėdijas sektoriaus
viduje, taip siekiant aukštų valdymo standartų ir skaidrumo. Taigi, atsinaujina tiek
poreikis, tiek ir galimybės imtis miškų urėdijų pertvarkos.
Kai rašau šį straipsnį, dar nebuvo aiški
naujosios Vyriausybės programa. Bet nuojauta sakė, kad ši programa gali tik sustiprinti argumentus seniai pribrendusiems
pokyčiams miškų urėdijose.

Didėjanti miškų ūkio
mokestinė našta
Trečiasis pavyzdys dar akivaizdžiau parodo atotrūkį tarp miškų politikos mokslinių
tyrimų ir sprendimų priėmimo. Čia jau galima sakyti „žaidimas į vienus vartus“. Jei
paimsime praėjusius 15 metų, tai šiame
laikotarpyje miškų ūkio mokestinė našta
buvo vien didinama, visiškai neanalizuojant ir nevertinant nei iš anksto, nei po
to, kokį poveikį tos mokestinės naštos didinimas padarys ar jau padarė miškams,
miškų ūkiui, miško savininkams ir galiausiai visuomenei. Taigi, iš pradžių 2001 m.
miškų urėdijoms buvo nustatyti 5 proc.
dydžio atskaitymai iš medienos pardavimo pajamų bendrosioms miškų ūkio reikmėms (kažkiek siejasi su prieš tai buvusia
centralizuota Miško fondo dalimi). Vėliau

2009 m. toms pačioms miškų urėdijoms papildomi
uždėti dar 5 proc. dydžio atskaitymai iš medienos
pardavimo pajamų, bet šį kartą jau valstybės biudžetui (bendrosioms biudžeto reikmėms). Tuo metu šie
papildomi atskaitymai buvo bandomi pateisinti kaip
laikinas „krizės mokestis“. Deja, 2010 m. šis „krizės mokestis“ padidintas iki 10 proc. ir tapo nuolatiniu (galioja ir šiuo metu)! Prie viso to nuo 2012 m. miškų urėdijoms nustatyta papildoma įmoka (50 proc. nuo pelno)
į valstybės biudžetą (valstybės kaip miškų savininko
pajamos). Nuo 2015 m. 5 proc. atskaitymai iš medienos pardavimo pajamų bendrosioms miškų ūkio reikmėms 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 pakankamai 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 apmokestinant miškų ūkį. Tokia analizė gali tapti rimtu argumentu miškų ūkio mokesčių sistemos peržiūrai.
Apibendrindamas visus tris aukščiau pateiktus
pavyzdžius ir bendrai vertindamas šiandieninę situaciją miškų politikoje, galiu vienareikšmiškai patvirtinti, 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 bendradarbiavimą tarp miškų politikos tyrėjų ir miškų politikos
sprendėjų. Ir šioje vietoje reikalinga aiškiai išreikšta
iniciatyva iš tyrėjų pusės, nelaukiant, kol politikai pasakys ką daryti. Nemanau, kad mokslininkams reikia
priminti, kokios plačios galimybės miškų politikos
moksliniams tyrimams egzistuoja nacionaliniu, Europos Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis, todėl paminėsiu tik keletą: valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa (daugiausia
temoms sąsajoje su Nacionaline miškų programa);
Europos Sajungos mokslinių tyrimų programa (Horizon 2020); Europos miškų instituto (EFI) programa
(Lietuva kaip tik šiuo metu baigia šio instituto konvencijos ratifikavimą ir taps visateise jo nare); bendri
tarptautiniai projektai ERA-NET projekto SUMFOREST rėmuose ir t.t.
Gerokai sudėtingesnis klausimas dėl minėtos sąveikos ir bendradarbiavimo tarp miškų politikos tyrėjų ir sprendėjų gerinimo. Bet tai gali būti puiki mokslinio 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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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

Medžių būklė miestuose po žiemos švenčių

Ž

eldynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėse (Žin., 2007 m., Nr.
80-3215) nurodyta, kad augalų ligų
plitimą ir jų žūtį urbanizuotose teritorijose
skatina: meteorologinės sąlygos, šaknų aeracija, vandenilio jonų koncentracijos sutrikimai dirvožemyje, nepakankamas humuso
kiekis, azoto, kalio trūkumas dirvožemyje,
kenkėjai, antropogeninė veikla (neteisingas medžių ir krūmų genėjimas, suplūktas
dirvožemis, suspaustos šaknys, pažemintas ar paaukštintas grunto lygis, per mažas
maitinamosios terpės plotas medžiams, užterštas oras, elektromagnetiniai spinduliai,
vibracija, kaitrinės lemputės medžiuose).
Mokslininkas P. Pirone 1978 m. pastebėjo, kad JAV daug medžių, ypač lapuočių,
nukenčia nuo šildančių lempučių žiemos
švenčių metu. Lietuvos miestuose jau lapkričio pabaigoje pradedami puošti medžiai,
namai ir šviesos ištroškusius žmones džiugina beveik du mėnesius. Dar prieš keletą
metų medžiai buvo puošiami kaitrinių lempučių girliandomis, kurios sunaudodavo ir
daug elektros energijos. Plačiau paanalizuokime, kaip medžiai reaguoja į kaitrinių
lempučių išskiriamą šilumą?
Įprasta, kad rudenį medžiai pasiruošia
žiemai, užėjus šalčiams viskas ilsisi žiemojančiuose pumpuruose, šaknyse, sėklose.
Apkarsčius medžius kaitrinių lempučių
girliandomis, jų stiebai, skeletinės šakos ir
smulkesnės šakelės per ilgesnį laiką nuo
skleidžiamos šilumos pasijunta tarsi pavasaPaprastoji alksniabūdė ant
džiūstančio paprastojo klevo
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rį. Suaktyvėja organinių medžiagų apykaita,
pabudinami žiemojantys pumpurai, jie palaipsniui brinksta. Dieną apšvietimas išjungiamas. 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 švenčių paprasčiau atnaujinti medžių apšvietimą. 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. Pavyzdžiui, prieš keletą metų Vilniuje, Upės gatvėje 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 Mindaugo gatvės atkarpa, kurioje augo 14 liepų, buvo pavyzdingiausia Vilniaus mieste,
nes šaligatviuose po medžiais buvo paliktas joms augti apie 1,5 m plotas. Bet ir čia
sugalvota žiemos švenčių metu liepų šakas
kelerius metus beveik po du mėnesius ,,pašildyti“ girliandų lemputėmis. Be to, po medžiais pastoviai buvo sukasamas druskingas sniegas. Liepos pamažu pradėjo džiūti,
ypač tai akivaizdžiai pasimatė po 2010 m.
šalčių. Trūkinėjo liepų žievė, kamienus apniko medieną ardantys grybai – paprastoji

Naujai pasodintas liepas Vilniuje, Gedimino
prospekte žudo ir sukastas sniegas

BANGOS GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS
GTC Botanikos institutas

Mindaugo gatvėje augančios liepos 2007 m.

alksniabudė ir juodkotė ugniabudė. 20142015 m. teko iškirsti 13 liepų.
Nors sostinės Gedimino prospekte naujai pasodintas liepaites draudžiama puošti
elektros lempučių girliandomis, prie didesnių parduotuvių jomis vis dar apkarstomi
medžiai, o šiais metais keletas liepų dar gerokai prieš Kalėdas buvo ir apgaubtos sintetinėmis raudonos spalvos medžiagomis.
Teigiama, kad šių medžių-gaubtų apšvietimui naudojami LED prietaisai, kurių
galingumas yra 40 vatų, ir medžiams nekenks. 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 lemputėmis, o kaitrinės keičiamos – šviesos
diodais. Tad tikimės, kad naudodami puošybai šviesos diodų lemputes nepakenksime medžiams.

Medžiams nepalankios dekoracijos Gedimino prospekte

Ramių šv. Kalėdų,
sėkmingų Naujųjų metų
linki Jums
UAB „Rovaltra“ kolektyvas
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Paprastasis varpenis

Vaistinis pataisas

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 pastebėti 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 archajiškiausius induočius augalus (paparčius, pataisus, asiūklius), siekia išaiškinti konkrečius abiotinius ir biotinius
veiksnius, nulemiančius šių paslaptingų augalų įsikūrimą ir gebėjimą išlikti besikeičiančioje aplinkoje.

Gametofitas – botaniko kantrybės
išbandymas

Lietuvoje auga 9 rūšių pataisiniai. Jie šalies
floroje išsiskiria kaip itin archajiški savo morfologinėmis bei anatominėmis ypatybėmis.
Pataisinių gyvenimo ciklą sudaro dviejų
lytinės (gametofitų) ir nelytinės (sporofitų)
kartų kaita. Šios dvi kartos yra visiškai nepriklausomos. Kartais iš tamsoje sudygusių
haploidinių (n) sporų dirvožemio humusingame horizonte, 1-9 cm gylyje išauga požeminiai gametofitai – lytinė karta. Sausuose
pušynuose rasti požeminiai pataisų gametofitai dažniausiai būna 0,5-1,5 cm diametro,
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pilkšvos arba rusvos spalvos stangrūs kūneliai. 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 archegones ir anteridžius), nefotosintetinantys mikosimbiotrofiniai, naujesniais duomenimis – 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 miško 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 analizuoti. Pastebėti jaunatvines pataisinių populiacijas ir surinkti požeminius gametofitus
– botaninės nuojautos ir sėkmės reikalas.
Kultivuoti pataisinius botanikos soduose kol

Šie žoliniai augalai vidutinių platumų zonoje yra negausūs miško žolinėje dangoje, o
tropikuose pasitaiko nemažai epifitinių, augančių ant medžių. Galime tik spėlioti, ar ta
sausuma savotiškai buvo panaši į kirtavietėse susidarančias sąlygas.
Lietuvos miškuose pataisiniai lengvai
pastebimi, kai sudaro didelius sąžalynus.
Pataisas varinčius (Lycopodium annotinum
L.) dažnai klesti drėgnesnėse vietose, o pataisas šarkakojis (Lycopodium clavatum L.)
– sausesnėse. Padraikų (Diphasiastrum) genties 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 klimato juostos miškuose L. clavatum ar Diphasiastrum genties augalai sudaro neįprastos,
specifinės išvaizdos sąžalynus, kurie vadinami „raganų ratais“ arba „raganų žiedais“.
Pušynų aikštelėse ir smėlėtose pakelėse
galima rasti augant nedidelį (5-15 cm aukščio) paprastąjį varpenį (Botrychium lunaria
(L.) Sw.). Šis driežlielinių šeimos papartis
400 mln. metų paslaptis
bene dažniausias savo genties atstovas LieTeigiama, kad skirtingomis sąlygomis išsituvoje, ypač jos rytinėje dalyje susiformavuvystančios sporofito ir gametofito kartos
siuose nederlinguose dirvožemiuose. Deja,
buvo itin svarbus prisitaikymas augalams
dėl savo mažumo jis neretai lieka nepaste„išlipant“ į sausumą ir įsigalint joje. Pataisūbėtas. Lietuvos raudonojoje knygoje rasime
nų skyriaus (Lycopodiophyta) augalai – seaprašytas keturias varpenių (Botrychium)
niausia iki šiol egzistuojanti sporinių induogenties rūšis. Šių evoliuciškai archaiškų pačių augalų grupė. Prieš 400 mln. metų buvo
parčių gametofitai ir jauni sporofitai yra
pagrindiniu sausumos floros elementu – vipožeminiai, tad nevykdo fotosintezės. Jie
soje planetoje plytėjo miškai, kuriuose dosudaro simbiozes su grybais ir per pastarųjų
minavo dabar jau išnykę sumedėję pataisų
mikorizinius saitus fotosintezės produktus
giminaičiai. Dabartiniais laikais pataisiniai
gauna iš greta augančių augalų. Nustatyta,
sudaro mažiau nei 0,4 proc. pasaulio floros.
kad būtent Glomus
genties simbiontiniai
1 pav. Pataisinių gyvenimo ciklas: a – Lycopodium annotinum L. sporofidirvožemio grybai sutas ir gametofitas, b – Diphasiastrum Holub sp. sporofitas ir gametofitas.
daro grybienos tinklą
jungiantį varpenius ir
greta augančius augalus. Manoma, kad
net subrendę ir galintys fotosintetinti varpenių sporofitai susidarius nepalankioms
sąlygoms dalį organinių junginių gali gauti
iš kitų augalų. O neretai varpenių sporofitai
bent porą metų neišaugina lapų, išlieka
saugiai pasislėpę dirvoje. Šiuo laikotarpiu
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 gametofitai yra aptikti ir moksliškai dokumentuoti
vos daugiau nei 20 pataisinių rūšių, o šeimai
priskiriama apie 400 rūšių.
Akivaizdu, kad pataisinių sporos sudygsta susiklosčius labai specifinėms, lokalioms
aplinkos sąlygoms, kurios iki šiol nėra žinomos. 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 pataiso 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.

Vaistinis pataisas

jie taip pat maitinasi mikoheterotrofiškai, jų
šaknys yra be šakniaplaukių, pritaikytos mikorizei sudaryti.
Matome, kad ir pataisai varpeniai pasižymi iškirtinėmis biologinėmis savybėmis,
kurios šiems augalams leido išlikti besikeičiančiose ekosistemose. Norint pasirūpinti
tokių augalų apsauga, būtina tiksliau pažinti
jų saitus su kitais augalais, patikslinti kokio
tipo pažaidos miškuose yra palankios naujoms populiacijoms susiformuoti.

Kirtavietė – galimybė įsikurti?

Pirminiai tyrimų rezultatai parodė, kad plynai iškirstus pušis Na ir Nb tipologinės grupės dirvožemiuose galėtumėme dažniau
aptikti išlikusias padraikas, o štai vaistinis
ir ypač miškinis pataisas yra jautresni tokio
tipo pažaidoms. Na ir Nb dirvožemio tipologinės grupės nepaaiškina skirtumų tarp
kirtaviečių augalų rūšių sudėties. Miško kirtimo ir jos tvarkymo pobūdis yra pagrindinis formuojantis faktorius, ekstremaliai paveikiantis 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 būdas, kuris palankiai veiktų naujų populiacijų
susiformavimą? Kodėl vienuose miškuose
pataisiniai gausūs, o kituose – ne? Kaip jie
įmigruoja į kirtavietę? Ar driežlielinių populiacijos miškuose yra ilgaamžės ir kaip jas
saugoti? Kokie veiksniai nulemia šių archajiškų augalų įsikūrimą ir klestėjimą? Atsakymai į šiuos klausimus – ateities tyrimuose.
Šiuos tyrimus finansuoja Lietuvos mokslo
taryba pagal Nacionalinės mokslo programos „Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektą MEKODINA (SIT-1/2015).
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Užsienyje

Estijos valstybiniai miškai:
ūkininkavimo ir nepertraukiamos miškų
inventorizacijos juose sąveika
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS
Valstybinė miškų tarnyba

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

RMK priskirtų valstybinių miškų
valdymo struktūra

Estijoje valstybiniai miškai užima 44 proc.
šalies miškų ploto, pagrindinėje jų dalyje ūkininkauja Valstybinių miškų centras
(RMK). Jam priskirta 1,28 mln. ha valstybinės 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 valdomuose miškuose sukaupta 174 mln. m3
stiebų medienos (vidutiniškai 185 m3/ha).
RMK yra pelno siekianti valstybės įstaiga, veikianti kaip valstybinių miškų
valdytojas. Aukščiausias RMK valdymo
organas – priežiūros taryba, kuri planuoja ir organizuoja RMK veiklą bei vykdo
RMK valdybos veiklos priežiūrą. 2015 m.
RMK dirbo 726 nuolatiniai darbuotojai ir
daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų iš rangovinių organizacijų, laimėjusių konkursus
darbams atlikti. RMK centrinė būstinė įsikūrusi Taline (Toompuiestee 24), joje dir-
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Informacija parengta pagal Estijos aplinkos agentūros Miškų departamento vyriausiojo specialisto Enn
Pärt, Estijos aplinkos ministerijos Miškų departamento vyriausiojo specialisto Mati Valgepea, Estijos
valstybinių miškų centro (RMK) Miškų inventorizacijos departamento vadovo Veiko Eltermann, Prekybos mediena departamento vadovo Ulvar Kaubi,
Miškų ūkio departamento vyriausiojo specialisto
Rainer Laigu atsakymus į mūsų pateiktus klausimus 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.).

ba apie 6 proc. nuolatinių darbuotojų. Kiti
darbuotojai paskirstyti po visą šalį išsidėsčiusiose 33 būstinėse. RMK dar priklauso
visoje šalyje gana tolygiai išsidėstę 13 lankytojų 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. kiekviename regione išskirti keturi, o iš viso
šalyje 12 miško ruošos barų. Kiekvienas
miško ruošos baras (apie 80 000 ha) padalintas vidutiniškai į 1000 ha dydžio ūkinius
vienetus. Kiekviename tokiame vienete yra
siekiama atlikti reikiamas ūkines priemones, kirtimus kas 5 metai, taip užtikrinant
savalaikį pagrindinių miško kirtimų, atkūrimo bei jaunuolynų ugdymo atlikimą.

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 Medžioklės ūkio skyrius. Čia dirba 34 darbuotojai.
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 parengimą retinimo ir pagrindiniams miško kirtimams, Miško ruošos skyrių, atsakingą už

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 regionuose. 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, analitikas ir kirtimo mašinų darbo kontrolės 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 departamente dirba vadovas, 3 regionų vadovai,
nuotolinių metodų specialistas ir 66 miškų inventorizacijos specialistai (po 22 kiekviename regione).
Sėklų ir sodmenų išauginimo departamente dirba 66 specialistai, iš jų – 9
medelynų vadovai, sėklų ir sodmenų, prekybos, kiti specialistai.
Prekybos mediena departamente
dirba 12 specialistų, iš jų marketingo specialistai bei medienos matavimų kontrolės grandis.
Miško lankytojų informavimo departamente dirba 66 darbuotojai. Kiekviename regione yra po 3 lankytojų centrus. Sagadi miško muziejaus komplekse
dirba 25 darbuotojai.
Gamtos apsaugos departamente
dirba 17 darbuotojų, kurie yra projektuotojai, gamtosaugininkai, landšafto, retų
rūšių išsaugojimo specialistai. Šiam departamentui dar priklauso žuvų neršykla
su 8 darbuotojais.
RMK administracijoje dirba 83 darbuotojai, yra finansų, informatikos, nekilnojamojo turto, viešųjų ryšių, personalo,
konkursų organizavimo ir teisės skyriai bei
du vidaus auditoriai.

Pagrindinės RMK veiklos

Miškų atkūrimas ir auginimas. Kasmet atkuriamas pagrindiniais kirtimais
iškirstas miškų plotas, palaipsniui želdomi 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 savaiminiam atsiželdymui 2,1 tūkst. ha. Želdymui sunaudota 19,3 mln. sodinukų, iš
kurių pusė buvo išauginti konteineriuose
su uždara šaknų sistema. Pernai 46 proc.
visų želdinių sudarė eglės, 44 proc. – pušies, 9 proc. – beržo želdiniai. Miškų atkūrimo darbai vykdyti 24,6 tūkst. ha, jaunuolynų ugdymas – 19,8 tūkst. ha (iš viso 44,4
tūkst. ha plote).
RMK miškų atkūrimui sodmenys auginami 8 medelynuose, kurių pagrindinė
dalis (apie ¾) – Marana ir Tartu medelynuose. 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 sodinukai auginami 1 metus konteineriuose ir 2
metus atvirame grunte. Planuojama, jog
2020 m. miškų atkūrimui kasmet medelynai turės pateikti 22 mln. vnt. sodmenų.
Tai maždaug atitinka dabartinius RMK
medelynų pajėgumus. Šiame laikotarpyje RMK neplanuoja pardavinėti sodmenų
privačių miškų savininkams.
Miško naudojimas. Pagrindinių kirtimų 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 daugiau nei 4 tūkst. ha. Sanitariniai kirtimai
2011-2015 m. kasmet vykdyti 6-10 tūkst.
ha plote. Be to, kasmet nulydoma 6001100 ha miškų.
Pagamintos medienos apskaita.
Pagrindinė apskaita atliekama kirtimo
metu medkirtėse mašinose esama programine 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 medienos. Apie 90 proc. parduodamų pjautinųjų rąstų yra matuojami automatinėse
matavimo linijose pirkėjo sandėlyje. Tai
leidžia subalansuoti kirtimo vietoje medkirtėmis ir automatinėse matavimo linijose 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 sortimentų 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 regione dirbantis kalibravimo specialistas.
Šių specialistų duomenimis, kiekvienos
medkirtės matavimai realiai užtikrina
pagamintų sortimentų tūrio nustatymą
praktikoje ± 1 proc. tikslumu. Pagamintos, išvežtos į sandėlį bei parduotos medienos balansą tikrina regione dirbantis
analitikas specialistas, lygindamas kirtimo mašinos skenavimo rezultatus su
inventorizuotu augančių medžių stiebų
tūriu, su išvežtų rąstų, taip pat apmatuotų automatinėse linijose duomenimis, iš
kitų šaltinių gauta informacija. Pagamintos medienos matavimai jos gabenimo
pirkėjui fazėje yra reguliariai tikrinami
trijų kontrolierių, dirbančių visoje šalyje.
Pernai RMK pardavė 3,5 mln. m3 apvalios 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 sortimentų sudarė rąstai (47 proc.) ir popiermedžiai (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. planuojama padidinti iki 4 mln. m3 arba 0,5
mln. m3 per 5 metus.
Kita veikla 2015 m. RMK įrengė ir renovavo 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, gauti 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 lankymosi miške aptarnavimo sistema, įskaitant lankytojų centrus, programinį mokymą. Šiai sistemai išlaikyti pernai skirta
6,4 mln. EUR. Per metus užregistruota
2,2 mln. apsilankymo valstybiniuose miškuose atvejų.
2008-2015 m. už 1,9 mln. EUR. finansuota 14 mokslinių darbų, įskaitant 4 šiuo
metu vykdomus. Siekdama įamžinti žymių Estijos miškininkų atminimą, RMK yra
įsteigusi 5 vardines stipendijas doktorantams, magistrantams ir bakalaurams (tam
kasmet skiriama 35 500 EUR).

Miškų ūkinė veikla ir nepertraukiama miškų inventorizacija

Miškų ūkio veikla, jos planavimas tampriai
susiję su turimos informacijos kokybe. Siekiant pagerinti informacijos apie miškus
kokybę, nuo 2004 m. yra diegiama nepertraukiama miškų inventorizacija. Už miškininkystės, miškų ūkio veiklą, miško ruošą
bei miškų inventorizaciją yra atsakingi
skirtingų departamentų, skyrių specialistai, 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 atsakingi vidutiniškai už 6500 ha miškų įveisimą, 8000 ha dirvos paruošimą, 45000 ha
jaunuolynų ugdymą. Kiekvienas specialistas turi susiplanuoti ir organizuoti atitinkamus darbus 1800 ha plote, kasmet skirtingoje 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 paskutinį jaunuolyno ugdymą, miškininkystės
specialistas „perduoda“ sklypą miškų inventorizacijos 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 miškams su kitų nuosavybių ir su saugomų
teritorijų miškais; organizuoti kirtimus,
bendradarbiaujant su rangovais, paren-
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kant medienos sandėliavimo vietą. Miško ruošos specialistas pagal taksatoriaus
rekomendacijas nustato, kur
ir kada vykdyti retinimus,
sanitarinius kirtimus. Bet jis
gali daryti ir visiškai savarankiškus sprendimus.
Miškų inventorizacijos
departamentas yra atsakingas už tai, jog duomenys
apie miškus būtų teisingi,
laiku atnaujinti, nuolat tobulinama inventorizacijos
metodologija, rengiami pasiūlymai informacinių technologijų įrankiams sukurti.
Kiekvienas taksatorius turi
jam priskirtą nuolatinę teritoriją (vidutiniškai apie 14
000 ha). Tai yra didelis privalumas ir viena iš svarbių
sąlygų inventorizacijos nepertraukiamumui užtikrinti.
Taksatorius, kiekvienais metais dirbdamas toje pačioje
teritorijoje ir stebėdamas
pokyčius bei esant savikontrolės sistemai, gali esminiai
pagerinti duomenų kokybę.
Jis yra atsakingas ir už savalaikį aprašomųjų, grafinių duomenų atnaujinimą patikėtame veiklos rajone, už inventorizacijos bei atnaujintų duomenų pateikimą į
valstybės miškų registrą. Pateikimo sistema yra automatinė. Pateikęs informaciją
atnaujinimui, kiekvienas taksatorius iš
karto informuojamas apie klaidas duomenyse, kurias turi ištaisyti. Taksatoriai
duomenis koreguoja RMK duomenų
bazėje. Atnaujintą informaciją apie medynus, būtinus juose atlikti kai kuriuos
darbus, pasiūlymus jų eiliškumui Miškų
inventorizacijos departamento specialistai pateikia į RMK duomenų bazę, kuria
naudojasi kitų RMK departamentų specialistai. Taksatorius turi atlikti naują inventorizaciją, kai:
miškų atkūrimo procesas sklype yra
užbaigtas (pagal miškininkystės specialisto signalą), apie 3-5 metus po sodinimo ar
sėjimo;
atliktas paskutinis jaunuolynų ugdymas (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 naują 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 kirtimų. Tai atlieka miško ruošos specialistas
pagal turimus miškų inventorizacijos duomenis ir medynų skyrimo kirtimams eiliškumo 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, dažniausiai – labai jautrius poveikiui, aplankyti
pagal reikalą dažniau nei vieną kartą. Informacija apie komercinius miškus, skirtus kirtimams, turi būti ne senesnė nei 4
metų. Informacija apie įvykdytas ūkines
priemones, pavyzdžiui, plynus kirtimus,

nedelsiant įkeliama į duomenų bazes,
kad miškininkystės specialistai galėtų
laiku suplanuoti atkūrimą. Jei retinimo
amžiaus medynuose nustatytas skalsumo padidėjimas, lemiantis retinimų vykdymą, ir tuo metu objekte dirba kirtimo
mašina, duomenys nedelsiant perduodami į duomenų bazes, kad miško ruošos
specialistas galėtų laiku sureaguoti ir organizuoti retinimo atlikimą.
Kiekvienas informacijos gavimo, jos
persiuntimo reikalingam gavėjui į duomenų bazes žingsnis yra aprūpintas informacinių technologijų sprendimais. Taksatorius planuoja savo darbą kompiuteryje
esančiame žemėlapyje, pažymėdamas kuriame sklype ir kodėl reikalinga atnaujinti
informaciją. Atnaujintus miške duomenis,
įskaitant ir grafinius, taksatorius registruoja tiesiogiai kompiuteryje ir gali perduoti
į atitinkamas RMK duomenų bazes iš miško. Grįžęs iš miško taksatorius atnaujintus
duomenis gali pasitikrinti duomenų bazėje. Jų perdavimo ar pasikeitimo dažnumas
tarp skirtingų duomenų bazių, platformų
paprastai yra 1 kartą per dieną.
Miškotvarkos projektas. Nepertraukiamos miškų inventorizacijos praktikoje
miškotvarkos projektas įgauna visai kitą
reikšmę – nėra prasmės projektuoti „lentynai“, kaip ir kirsti „sandėliui“, todėl jis
nesudaromas dešimtmečiui. Dešimtmečio projektas nepertraukiamoje miškų inventorizacijoje realiai nėra tikslingas dėl
palyginti greitai aktualumą prarandančių
duomenų.
Miškų inventorizacijos departamentas pagal turimą informaciją planuoja
5-10 metų trukmės veiklos viziją (žinoma,
ne sklypo lygyje). Taip pat kasmet skaičiuoja metinį pagrindinių kirtimų plotą,
jo pasiskirstymą pagal vyraujančias medžių rūšis ir priima sprendimą Vyriausybės nustatytų pagrindinių miško kirtimų
apimtyje. Kirtimų planas yra sudaromas 3
metams į priekį, bet praktikoje įgyvendinamas apie 80 proc., o likę 20 proc. kirstinų 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 skirtingoms oro sąlygoms.
Reikalavimai miškų inventorizacijos 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 norintys inventorizuoti miškus ar projektuoti
miško ūkines priemones, privalo gauti
sertifikatą. Tokį patį sertifikatą turi gauti ir
asmenys, dirbantys valstybinėse institucijose bei vykdantys miškų inventorizacijos
darbų kontrolę, pavyzdžiui, dešimt Estijos
aplinkos agentūros darbuotojų – du valstybiniams, aštuoni – privatiems miškams.
Asmenys, norintys gauti sertifikatą, turi
išlaikyti teorinį (teisingai atsakyti į 24 klausimus iš 30) ir praktinį (leistinų paklaidų
ribose inventorizuoti 15 medynų) egzaminus. Medynai egzaminui ruošiami labai
kruopščiai, individualiai kiekvienam egzaminuojamam asmeniui atskirai ir naudojami ne daugiau kaip 2 metus. Sertifikatas
yra išduodamas 5 metų laikotarpiui. Sistemingas žemos kokybės darbas ir pavienės
didelės klaidos gali būti pakankama priežastimi anuliuoti sertifikatą.
Inventorizacijos duomenys ir miškų
registras. Miškų registras yra labai svarbi
priemonė, laiduojanti operatyvų ir patikimą apsikeitimą informacija, jos atnaujinimą, 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 pateikti bei esamiems duomenims peržiūrėti.
Duomenis į viešą registrą gali įkelti tik specialistai, turintys sertifikatus bei dirbantys
įmonėse, turinčiose licencijas. Privatūs
asmenys duomenis įkelia naudodamiesi
„portalo“ paslaugomis, o RMK specialistai
– specialios programinės sąsajos pagalba. Duomenų pateikimo metu registro
specialistai atlieka duomenų kontrolę
techniniu bei miškininkystės požiūriais.
Jei duomenys iš valstybinių miškų tenkina abiejų kontrolių reikalavimus, jie yra
perkeliami į oficialų registrą. Techniškai
tvarkingi privačių miškų inventorizacijos
duomenys gali pasiekti miškų registrą aptarnaujančių Aplinkos agentūros specialistų kompiuterius. Agentūros specialistai
atlieka visapusišką gautų duomenų analizę, o esant reikalui vyksta į vietą patikrinti
miškų inventorizacijos duomenis. Vietoje

patikrinama 10 proc. pateiktų įkelti į miškų registrą duomenų. Klaidingi duomenys
grąžinami teikėjui patikslinti. Priimti į registrą duomenys galioja 10 metų.
Miško savininkas visus kirtimus, išskyrus jaunuolynų ugdymą, privalo deklaruoti 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 miškuose diegiamos bei 12 metų tobulintos
nepertraukiamos miškų inventorizacijos
sėkmę bei nuolat aktualius duomenis
lemia:
1. Taksatoriaus inventorizacijos objekto RMK miškuose sumažinimas vidutiniškai 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 miškininkystės, miško ūkio, miško ruošos ir
miškų inventorizacijos specialistų;
3. Griežti reikalavimai miško inventorizacijos įmonių techniniam programiniam apsirūpinimui bei miškų inventorizacijos specialistų kvalifikacijai, jų teorinėms
žinioms bei praktiniams gebėjimams;
4. Reguliari miškų inventorizacijos darbų kontrolė, vietoje patikrinant 10 proc.
visų registracijai pateiktų duomenų;
5. Įdiegtos vieša ir oficiali duomenų bazės, užtikrinančios vartotojams tiesioginę ir
operatyvią prieigą prie duomenų bazių;
6.	Sukurta programinė įranga, skirta
miškų inventorizacijos duomenų atnaujinimui planuoti ir vykdyti, operatyviai
persiųsti duomenis iš miško į duomenų
bazes;
7.	Sukurta programinė įranga, skirta automatiškai patikrinti tikslinamus ar
naujai teikiamus miškų inventorizacijos
duomenis techniniu ir miškininkystės
požiūriais;
8.	Estijos nepertraukiamoje sklypinėje miškų inventorizacijoje, palyginti su
Latvijos valstybiniais miškais, labiau akcentuojama specializacija. Estijos taksatoriai mažesniu laipsniu dalyvauja ūkinės
priemonės parinkimo ar vykdymo procese, kai Latvijoje pokyčius miške registruoja
pagrindinai miškininkai specialistai, atsakingi už miškininkystės priemones ar miško kirtimų organizavimą, kartu atestuoti
kaip miškų inventorizacijos specialistai.
/ 2016 / 12
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Linksmų Šventų
ir laimingų Naujųjų metų

UAB „Liforė technika“ • S. Dariaus ir S. Girėno g. 99 • Vilnius
Mob. (8–687) 70989 • Tel. (5) 260 20 59 • Faks. (5) 260 20 62
El. paštas info@lifore.lt • www.liforetechnika.lt

Linksmų Šv. Kalėdų, prasmingų darbų,
geros nuotaikos, vilčių išsipildymo 2017-aisiais!
UAB „Liforė technika“ kolektyvas
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UAB „Liforė technika“ • S. Dariaus ir S. Girėno g. 99 • Vilnius
Mob. (8–687) 70989 • Tel. (5) 260 20 59 • Faks. (5) 260 20 62
El. paštas info@lifore.lt • www.liforetechnika.lt

padangos miŠko technikai

UAB „PGM technika“

Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.
www.pgmtechnika.lt

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)
El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt
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Privatūs miškai

Kaip ūkininkausime mažėjant ES paramai?
VACLOVAS VIDUGIRIS

G

ruodžio 8 d. Trakuose, konferencijų
centre „Trasalis“, LMSA surengtoje
kasmetinėje konferencijoje „Miškas – žmogui, žmogus – miškui“ apžvelgti konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati
miško valda 2016“ rezultatai bei pasidalinta
įžvalgomis, kaip reikės miškininkauti mažėjant ES paramai miškų sektoriui, kokie iššūkiai laukia įgyvendinant 17-os šalies Vyriausybės veiksmų programos nuostatas.
Konferencijos dalyviams produktyvaus
darbo ir sėkmės veikloje virtualiai linkėjo
Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo
plėtros komiteto narys Bronis Ropė, LR Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus
Stančikas, aplinkos ministras Kęstutis Navickas, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas
Remigijus Lapinskas, kiti politikai bei atvykę
svečiai – LMS prezidentas prof. Edmundas
Bartkevičius, asociacijos „Lietuvos mediena“
prezidentas Gintautas Pangonis, Trakų miškų urėdijos urėdas Vygantas Mierkis, Žemės
ūkio rūmų, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovai.
Advento koncertine programa konferencijos dalyvius sveikino Jonavos Janinos
Miščiukaitės meno mokyklos tautinių instrumentų 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-

mui, vyriausybių veiksmų programoms.
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų plėtros skyriaus vedėjas dr.
Nerijus Kupstaitis pranešime „Nacionalinės
miškų politikos aktualijos“ pasidalijo kai
kuriomis įžvalgomis, palygindamas ankstesniųjų ir dabartinės Vyriausybės veiksmų
programą. Jo pastebėjimu, šios Vyriausybės programos projekte miškų politikai
skirta daugiau dėmesio – skyrelyje „Darni
miškų politika įvardinta net 14 priemonių.
Kai kurios jų skiriasi nuo priimtos Nacionalinės miškų sektoriaus plėtros iki 2020 m.
programos siekių, ypač nuo 2016 m. rengto šios programos pakeitimo projekto dėl
ekonominio efektyvumo ir konkurencingumo 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 Vyriausybės programos ir Nacionalinės miškų
ūkio sektoriaus plėtros programos iki 2020
m. nuostatos.
LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis pranešime „Esminės problemos ir laukiamos
permainos privačių miškų ūkyje“ atkreipė
dėmesį į tai, kad propaguojamas darnus
ūkininkavimas privačiuose miškuose turėtų
teikti naudą savininkui, visuomenei ir valstybei. Miško savininko požiūriu darnos siekis
turi vykti tokiu ciklu: nuosavybės teisės įgijimas, disponavimas ja ir naudojimas ūkiniais
bei kitais tikslais, naudos gavimas, investaAUTORIAUS nuotraukos

Į konferenciją atvyko įvairių institucijų miškininkai
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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); tebevyrauja smulki ar fragmentiška žemėnauda,
apsunkintas miško valdų konsolidavimas
(netikslios miško valdų ribos, nėra privažiavimo kelių prie dalies miško sklypų, nemažai yra bendrasavininkių); išliko ribojimai
disponuojant miško nuosavybę (ribotos
bendraturčių valdų atsidalinimo, tikslinės
žemės paskirties keitimo galimybės ir pan.).
Prie to prisideda ir perdėta valstybinio sektoriaus kontrolė, taikomos neproporcingos
nusižengimui baudos, problemų sprendimo vilkinimas. Tai formuoja neužtikrintumo
atmosferą miško nuosavybės tęstinumui,
kartu mažina šios nuosavybės vertę.
Spęstina bendra problema – kiek šalies
miškuose esamų medienos išteklių naudotini ūkiniais tikslais, kokią jie duoda ir galėtų
duoti ekonominę naudą? Pranešėjo pateiktais duomenimis, pastaruoju metu valstybiniai miškai sudaro 49,5 proc., privatūs – 38,9
proc. bendro šalies miškų ploto. Teigiama,
kad nuo 1938 m. miškų plotas Lietuvoje išaugo 1,5 karto (iki 33,4 proc. 2015 m.), medienos tūris – 4 kartus (iki 529 mln. m3); kasmet šalies miškuose užauga 18-19 mln. m3
stiebų medienos (su žieve), o kirtimai neviršija 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 sudaro 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, investuodamas 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

Diskusijos dalyviai

skyriaus vedėja Aušra Grygalienė, pristačiusi paramos gavimo miškų sektoriui pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą galimybes, pažymėjo, jog parama
kaimo plėtrai šiame laikotarpyje sumažinta
14 proc. Apie 36 proc. šios paramos lėšų turės 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 mokami tik iki 2022 metų.
Pasisakiusiųjų iš salės konferencijos dalyvių teigimu, naudą iš miško valdos mažina
ir žvėrių daroma žala želdiniams, jaunuolynams bei pertekliniai gamtosauginiai ūkinės veiklos apribojimai, už kuriuos tinkamai
neatlyginama. Ši problema ko gero dar labiau paaštrės, kai nebus teikiama ES parama
miškų atkūrimui, apsaugai, medynų būklės
gerinimui ir miško savininkams reikės verstis
savomis lėšomis. Nesprendžiant kompleksiškai šių ir kitų problemų, anot advokato dr.
Gyčio Andriulionio, pažeidžiamos miško savininkų teisės, negerbiama nuosavybė, suPagerbti konkurso organizatoriai ir nugalėtojai

daromos prielaidos kilti susipriešinimui tarp
skirtingus interesus turinčių žmonių grupių.
Konferencijos pabaigoje surengta apskritojo stalo diskusija „Miškų sektoriaus dabartis 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 sąjungos prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas Vytautas Žukauskas, Aplinkos
ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio
plėtros skyriaus vedėjas dr. Nerijus Kupstaitis,
„Valstiečių laikraščio“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas Arūnas Milašius.

Miško valdų apžiūros – ne tik
varžytuvės konkurse

Apžvelgdamas šiųmečio Aplinkos ministerijos ir LMSA organizuoto konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“
rezultatus, LMSA valdybos narys miškininkas Romualdas Cicėnas pasidžiaugė, kad padaugėjo 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 miškininkavimo patirties pasidalijimą, malonų, abipusiai
naudingą bendravimą su pavieniui miškuose dirbančias savininkais ir miškininkais profesionalais.
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, pasinaudojant ES parama, miškas pritaikytas rekreacijai. Jame įrengtos pavėsinės, laužavietės, 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 urėdijos Šalčininkų girininkijoje, tik savo miške
turi daugiau laisvės sumanymų improvizacijai, veiksmus derina nebent su žmona.
Gimęs ir augęs žemdirbiškame Kėdainių rajone, jis teigė paauglystėje pergyvenęs dėl
melioracijos šluojamų iš laukų neperspektyvių kolūkinių miškelių, gražių senmedžių. Tai
jį paskatino studijuoti miškininkystę ir būti
miško puoselėtoju. Miško savininkas pažadėjo tradiciškai 2017 m. vasarą surengti savo
valdoje atliktų darbų pristatymą.
Už savo rankomis profesionaliai prižiūrimą miško valdą Varėnos rajone 2 vieta skirta
dabar Ukmergės miškų urėdijos Čiobiškio
girininkijos girininku dirbančiam Kęstučiui
Karlonui. Trečia vieta įvertinti Rokiškio rajone Valės Nagelienės miško valdoje vykdomi
darbai.
Konferencijoje keletui miško savininkų
įteikti vertingi prizai už įvairias miškininkystės darbų iniciatyvas, kuriuos skyrė asociacijos rėmėjai. LMSA vadovybė padėkojo
ir įteikė paskatinimą taip pat kasmetinių
konkursų organizatoriui ir vertintojui Romualdui Cicėnui.
Tradiciškai simbolinėmis gyvomis Kalėdų eglutėmis vazonėliuose paskatinti ir
aktyvūs asociacijos talkininkai, kurias pavasarį galės persodinti savam miško sklype ar
sodyboje.
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Profsąjungų veikla

Profsąjungiečių 2016 metai
P

raeinantys metai Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacijai (LMPF) buvo pilni veiklos ir svarbių
įvykių. Pagrindinės darbo kryptys susijusios su naujojo Darbo 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 padėtį santykiuose su darbdaviu, pabloginančių jų situaciją atleidimo 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 akcijose 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 bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis.
Daug pastangų LMPF skyrė aiškinantis ruošiamos miškų urėdijų valdymo reformos galimoms išdavoms. Nuolat buvo teigiama, kad tai privaloma sąlyga Lietuvos įstojimui į Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizaciją (EBPO). LMPF raštu kreipėsi
į EBPO generalinį direktorių Angelą Guriją, detaliai aprašydama
Naujoviškai sutvarkytų darbo kabinetų norėtų kiekvienos
girininkijos darbuotojai
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miškų urėdijų veiklos specifiką Lietuvoje bei išdėstydama motyvus, kodėl vienos valstybinės miškų valdymo įmonės sukūrimas
būtų nenaudingas ne tik valstybei dėl sumažėjusios konkurencijos 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 komitetui, užsiimančiam Lietuvos stojimo į EBPO reikalais.
Siekiant išvengti skubotos ir neparengtos miškų urėdijų reformos, LMPF teko daug bendradarbiauti su buvusio LR Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto nariais, kurie įsiklausė į profsąjungiečių teikiamus argumentus, buvo skubotų veiksmų priešininkai, reikalavo numatomos pertvarkos ekonominio pagrindimo
bei suprato eilinių darbuotojų baimes netekti darbo ir pragyvenimo šaltinio.
Pirmieji susitikimai su naujai išrinkto LR Seimo Aplinkos apsaugos 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 regionuose, reikšmę.
Kad neliktume nuošalyje nuo vykstančių procesų bei turėtume jiems įtakos, LMPF pirmininkei Ingai Ruginienei teko aktyviai
ginti darbuotojų interesus miškų urėdijų veiklos tobulinimo komisijoje.
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 medelynus investuotos lėšos bus prarastos. Be to, tai siejasi ir su socialiniais reikalais: bus mažinamos darbo vietos regionuose, padidės
miško sodmenų kaina. Nežiūrint optimistinių skaičiavimų, naujų
auginimo technologijų pagrindu užauginti miško sodmenys, siekiant atsiperkamumo, turėtų žymiai pabrangti. Jie gali būti sunkiai 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 aktualijos. Daug informacijos apie profsąjungų veiklą, Seimo bei Vyriausybės priimtus teisės aktus bei specialistų, politologų komentarai 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 stiprinimo) projektas. Šiemet jo veiklą koncentravome UAB „Šilutės
baldai“. Tęsėme bendradarbiavimą su savo partneriais iš Norvegijos, Švedijos, Latvijos.
Tad tokie besibaigiantys metai buvo profsąjungiečiams.
Įžengiant į Naujųjų nežinomybę, kolegoms linkime solidarumo, pasitikėjimo savimi ir mūsų vienybe. O ką atneš 2017-ieji,
netrukus pamatysime.
LMPF valdyba

MODERNI ŠILTNAMIŲ
TECHNIKA
Sėjamoji linija Beta Comapct

Persodinimo linija

Konteinerių pildymo mašina

Konteinerių plovimo mašina
Galimi priedai
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Medžioklė
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Žodis skaitytojui

ažin ar visus, bet mane, artėjantis senatvinis marazmas, vis dažniau skatina dabartį 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, prasimušė 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 išmintingoji 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 varžytuvėmis 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 mamiškos 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 gyvena 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 gyvenimo vertas sąlygas;
4. Jaunąją kartą su laukiniais gyvūnais supažindinti tik per ,,teliką“ rodomais
,,profesionalų“ sukurtais ,,dokumentiniais“ filmais, kuriuose liūtai plėšia meilę su gazėlėm (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, išrašęs mano gimimo metrikus, neleido man turėti tėvo pavardės; Citavau iš atminties, 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 Kopenhagos 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...
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ių metų lapkričio 14-18 d. ketvirtą kartą
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miško
biologijos ir miškininkystės instituto Medžioklėtyros laboratorijoje įvyko Baltijos šalių
universitetų tinklo (BOVA) magistrantų kursai
laukinių gyvūnų apsaugos ir jų populiacijų valdymo temomis. Šiuos dviejų savaičių nuotolinio
ir savaitės intensyvių mokymų kursus grupėje
dažniausiai renkasi miškininkystę, biologiją, veterinariją bei kitas specialybes studijuojantys
studentai.
Su laukinių gyvūnų tema besisiejančios miškų ir žemės ūkio bei gyvūnų ligų ir jų prevencijos
problemos aktualios nuolatos, todėl kursai yra
labai paklausūs ir mėgstami, o jų dalyvių geografija kaskart labai plati. Be kaimynų latvių ir estų
kursuose jau būta studentų iš Suomijos, Vokietijos, 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 kursuose dalyvavo ir studentai iš Italijos, Prancūzijos,
Vokietijos, Suomijos, Kazachstano, Čekijos,
bene gausiausia grupė atvyko iš Latvijos. Net
aštuoni Latvijos žemės ūkio universitete studijuojantys magistrantai savo pasirinkimą dalyvauti 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 laboratorijos ilgamečio vadovo dr. Kęstučio Pėtelio
dėka sukaupta unikalia ir vertinga mokymo
metodine medžiaga bei trofėjų kolekcijomis.
Prie laboratorijos mokymo medžiagos gausinimo ypač prisideda laboratorijos darbuotojas,
Suomijoje 2015 m. vykusio čempionato metu
geriausio Europos taksidermisto titulą pelnęs
Kęstutis Bybartas.
Kadangi laukinių gyvūnų biologijos ir medžioklės 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 koordinatoriumi dr. Minvydu Liegumi kursus organizavo ir jų programą parengė Medžioklėtyros
laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr.
Jolanta Stankevičiūtė.

Tarptautiniai BOVA 2016 kursai
apie laukinę gyvūniją
Dr. JOLANTA STANKEVIČIŪTĖ
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja
Atvykusiems studentams parengta plati mokymo programa, apimanti laukinių
gyvūnų biologijos, jų išteklių valdymo bei
medžioklėtyros temas. Kursuose paskaitas 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, pristačiusių vykdomus laukinių gyvūnų apsaugos
tyrimus šiose šalyse.
Didelio studentų susidomėjimo sulaukė
ASU Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktoriaus prof. dr. Gedimino Brazaičio medžioklėtvarkos paskaita, siejama
su miško laukinių gyvūnų naudojimu ir biologinės įvairovės išsaugojimu. Be teorinių
dalykų buvo aptartos problemos ir kompetencijos trūkumas valdant laukinių gyvūnų
populiacijas, dėl ko išsikreipia ekosistemos
struktūra, nukenčia sudedamieji jos komponentai. Taip pat įvardintos laukinių gyvūnų monitoringo (apskaitos) problemos dėl
didelių laiko ir finansų sąnaudų, apskaitų
dalyvių nekompetencijos ir dėl to kylančios gyvūnų rūšių skaičiaus spekuliacijos.
Profesoriaus manymu, biologinės įvairovės

Telšių miškų urėdijos „Žvėrinčiuje“

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

MONIKOS RAŠKAUSKAITĖS IR RENATOS ŠPINKYTĖS- BAČKAITIENĖS nuotraukos

Medžioklėtyros laboratorijoje

Šiais metais BOVA kursų metu ypatingas
dėmesys buvo skirtas ir saugomų gyvūnų
rūšių atkūrimo darbams Lietuvoje. Stambiųjų plėšrūnų reintrodukcija jau yra tapusi
plačiai naudojamu metodu ekosistemų natūraliam vientisumui atstatyti.
Lektorė dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė
ir doktorantas Petras Adeikis pristatė studentams didžiųjų apuokų ir lūšių reintrodukcijos darbus Lietuvoje. Pristatytas 2011
m. startavęs „Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimo nelaisvėje“ projektas. Vykdant šį projektą 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 turėjo 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 vertingos informacijos apie gyvūnų adaptacijos
periodą, po kurio lūšys ir apuokai, pažymėti
GPS sekimo priemonėmis, buvo išleidžiami
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Medžioklė

Įsimintina medžioklė Virbalgiryje

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 infrastruktūros pritaikymo gyvūnų apsaugai 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 aktyviai medžiojantys ir gerus medžioklėtyros
pagrindus turintys studentai, tiek biologiją ar kitas artimas mokslų sritis studijuojantys, seminaro metu buvo aiškinami tik
pagrindiniai amžiaus nustatymo metodai
ir supažindinama su selekcijos principais,
taikomais Lietuvoje. Medžiojamųjų gyvūnų selekcija Latvijoje nėra reglamentuota
teisės aktais, todėl studentai iš šios valstybės turėjo daug klausimų, kaip ir kodėl
nustatyti vieni ar kiti reikalavimai Lietuvoje. Kitų šalių studentams, kurie nėra
medžiotojai ir su šia sritimi iš arčiau susipažino būtent tik šių kursų metu, daugiau
klausimų kilo apie amžiaus nustatymą pagal dantų nudilimą, kaip ir kada galima šį
metodą naudoti.

Antano Truskausko PĮ

Felis
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Pasak dėstytojos, dirbti su grupe, kurios
žinių lygis labai skiriasi, yra sudėtinga, tačiau bendradarbiavimas ir diskusijos padėjo
studentams geriau susipažinti tarpusavyje, 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 neradus tinkamo atsakymo, paaiškėjo, kad visiems 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 medžiojamųjų gyvūnų apsaugos tikslais. Kursų
dalyvius nuoširdžiai priėmė ir žiniomis pasidalino ,,Žvėrinčiaus“ prižiūrėtojas Petras
Dabrišius.
Kursų pertraukų metu dalyviai diskutavo aptartomis temomis, o pabaigoje pateikė
„namų darbus“ – paruoštą informaciją apie jų
šalių medžiojamųjų gyvūnų apsaugos būklę.
Kursus užbaigėme mokomąja medžiokle
ASU MEF mokomuosiuose medžioklės plotuose Vilkaviškio rajone, Virbalgirio miške.
Nors oras medžioklei nebuvo labai palankus
(pūtė stiprus vėjas) ir medžioklės laimikis
nebuvo gausus (sumedžiota tik lapė ir kiškis), išvyka visiems paliko įspūdį. Keletas pirmą kartą mūsų miškuose buvusių studentų
šią medžioklėje praleistą dieną įvardijo kaip
varginančią, tačiau labai įdomią ir naudingą.
Dalis studentų pirmą kartą savo akimis regėjo miške bėgančias stirnas, kiškius, o dėstytojams 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 visiems kursų dalyviams išduotų sertifikatų
įteikimo ceremonija.
Išvykdami studentai kursų vertinimo anketose išreiškė norą sugrįžti į mūsų universitetą dar kartą, o dauguma apgailestavo dėl
per trumpos kursų trukmės, siūlydami juos
ištęsti į dvi savaites.

LIKMERE

dideliais kiekiais
superkame beržo rąstus
nuo 16 cm skersmens
informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete www.likmere.lt
telefonu 8 340 60054, el. paštu info@likmere.lt
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Miškas ir visuomenė

Dovanotą eglutę miškininkai papuošė kankorėžiais

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

Kontraktas su įsipareigojimu –
įkurti Rokiškyje dendroparką

R

okiškio 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 parko. Tikimasi, kad po kelerių metų dendrologijos oazė mieste taps ne tik šios mokyklos, bet ir kitų vaikų ugdymo įstaigų
gamtos pažinimo gyvąja laboratorija.

Idėjai vieningai pritarta

Idėja erdvioje šios mokyklos teritorijoje 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 suteiktų galimybę geriau pažinti pasaulį
per lytėjimą, stebėjimą, kaip sodinami
augalai, kaip jie augdami keičiasi, kokie
medžiai būna pavasarį, žiemą, rudenį.
Pritarus mokyklos ir tėvų bendruomenei, pasitelkus į pagalbą savivaldybės
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus
vyriausiąją specialistę Audronę Gavėnie-

nę, prieš gerus metus į kuriamą parką atkeliavo pirmieji augalai ir krūmai. Vienus
parko kūrėjai įsigijo Rokiškio miškų urėdijos medelyne, kelis padovanojo mokyklos darbuotojai. „Gimtajame Rokiškyje“
išspausdinus informaciją apie mokykloje
kuriamą parką, į pagalbą pasisiūlė Rokiškio miškų urėdija.
Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo dieną į mokyklą atvyko Rokiškio miškų
urėdas Benjaminas Sakalauskas ir vyriausiasis miškininkas Julius Adamonis. Savaime aišku – su dovanomis ir tvirtais pažadais prisidėti prie kuriamo parko kuo tik
galės. Miškų urėdas B. Sakalauskas supažindino moksleivius ir jų ugdytojus su miškininkų gamtosauginiais siekiais veisiant,
prižiūrint ir saugant šalies miškus bei jų
svarbą žmogui, gamtai. Prasmingos draugystės pradžiai nuo Rokiškio miškininkų
padovanota mokyklai kalėdinė sidabrinė
eglutė konteineryje, o miškininkams įteikta mokyklos vaikų padaryta dovana.
„Parko kūrimo idėja – vienas prasmingiausių dalykų, kuriuos teko patirti
bendradarbiaujant su mokyklomis. Prie
tokio šviesaus plano miškininkai negali

neprisidėti“, – sakė po sutarties pasirašymo miškų urėdas B. Sakalauskas.

Laukia kantrus parko kūrimo darbas

Apžiūrėję mokyklos teritorijoje jau augančius medžius ir esančias tuščias erdves,
miškininkai nešykštėjo patarimų, kaip reikėtų parko kūrimui parinkti medžius, juos
prižiūrėti, šalinti menkaverčius. Sutarta
pavasarį pradėti parko sodinimą.
Į mokyklos teritorijoje veisiamą dendroparką 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 prižiūrėti šį dendroparką patirties pasisemti planuojama 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 apsišarvuoti kantrybe, nes „idėjos ir planai
gimsta daug greičiau, nei pasodinti medeliai tampa medžiais“.

Tęsiamos socialinio bendradarbiavimo tradicijos

R

okiškio miškų urėdija daug metų
puoselėja socialinio bendradarbiavimo tradicijas: globoja Obelių
vaikų globos namus, trijose rajono vaikų
ugdymo įstaigose veikiančius jaunųjų
miško bičiulių būrelius, prieš Kalėdas su
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pagrindine šventės puošmena – eglutėmis aplanko ir kitas įstaigas.
Šiemet gruodžio 19 d. miškų urėdijos 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 mokytojos Rasos Keliuotienės, pynė eglišakių
vainikus, formavo natūralių ir kalėdinių
blizgučių šventinius akcentus ir šias dovanas įteikė senelių globos namų gyven-

ALDONOS MINKEVIČIENĖS nuotraukos

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)

tojams, kad jų kambariuose pasklistų kalėdinė 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 bibliotekėlei miškininkai taip pat atvežė knygų bei
kalendorių, apdovanojo jaunuosius miško 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 puokštės“, – dėkojo miškininkams ir jauniesiems
miško bičiuliams šių namų direktorė Lina
Jasinevičienė.
Gerumo akciją – kalėdinių puokščių
gamybą ir dovanojimą senelių globos
namams šalies mastu inicijavo Generalinė miškų urėdija.

tų pagaminti inkilai sparnuočiams, VŠĮ
Rokiškio jaunimo centras ir visos rajono
mokyklos kasmet dalyvauja akcijose „Darom“, daugelyje mokyklų – Obelių vaikų globos namai, Rokiškio Juozo Tumo
Vaižganto gimnazija, Pandėlio gimnazija,
Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Jūžintų Juozo Otto Širvydo
pagrindinė mokykla ir kitos – esame
laukiami partneriai rengiant karjeros dienas, organizuojant renginius tarptautinei
Žemės dienai paminėti ar tiesiog vedant
pamokas miške. Jau bemaž visų mokyklų
moksleiviai yra dalyvavę Rokiškio miškų
urėdijoje tradicija tapusiose pavasarinėse miško sodinimo talkose.
Neseniai įsikūręs Pandėlio pradinės
mokyklos Kazliškio skyriaus JMB būrelis
„Šilelis“ šiais metais dalyvavo Generalinės miškų urėdijos organizuotame „sti-

lizuoto paukščio lizdo“ kūrybinėje iniciatyvoje. Paukščių sugrįžtuvėms „susuko“
stilingiausią lizdą paukščiams, taip nurungdamas kitus miškų urėdijos globojamus jaunuosius miško bičiulius.
Platesnio pasakojimo verta 2012 m.
įsikūrusio Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos JMB būrelio „Spygliukai“ veiklos
istorija. Tai 2013 m. bendromis jėgomis
pasodinta 30 ąžuoliukų giraitė, simbolizavusi Juozo Tūbelio progimnazijos įkūrimo trisdešimtmetį. Kasmetinių miško
sodinimo talkų metu ši giraitė išsiplėtė
jau iki 2 ha. Moksleiviai noriai dalyvauja
miško pažinimo, gamtosauginiuose darbuose.
JULIUS ADAMONIS
Rokiškio miškų urėdijos
vyriausiasis miškininkas

Bendromis jaunųjų miško bičiulių jėgomis pastatyta slėptuvė kurapkoms

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 bičiulių būrelius, vienijančius per 50 vaikų. Tai
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos JMBB
„Žvorūnė“, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos JMBB „Spygliukai“ ir Pandėlio pradinės mokyklos Kazliškio skyriaus
JMBB „Šilelis“. Taip pat palaikome glaudžius ryšius su daugeliu rajono švietimo
įstaigų. Rokiškio pagrindinėje mokykloje
jau devinti metai esame Rokiškio rajono
„Mažųjų gamtininkų olimpiados“ garbės svečiai, kiekvieną pavasarį miškuose
keliami Juodupės ir Pandėlio gimnazis/ 2016 / 12
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Laisvą minutę

Baigiasi metai...
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Vertikaliai:

Horizontaliai:

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.

7. Suimtuosius, belaisvius lydinti ginkluota sargyba. 8. Keturių savaičių liturginis laikotarpis prieš Šv. Kalėdas. 9. Iš medžio išpjauta
nestora pailga plokštė. 11. Šūvis iš kelių ginklų vienu metu kautynėse arba saliutuojant. 12. Asmuo arba įmonė, turinti abonementą, turinti teisę tam tikrą laiką kuo nors naudotis (biblioteka, telefonu, 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, viena 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 spindulius. 27. Įtaisas, kuriuo rakinamas užraktas arba spyna. 31. Daržovių
lapų pjaustymo mašina. 33. Kraujo ar limfos tekamasis indas. 34. Užbedama 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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Sudarė Ona Gylienė

14.

Sveik in am e gim us ius
Su 30-uoju gimtadieniu

Sausio 3 d. šią sukaktį pažymintį Valstybinio
miškotvarkos instituto jaunesnįjį taksatorių
NERIJŲ MIKUČIONĮ, 5 d. – Dubravos EMM urė
dijos Šilėnų girininkijos eigulį Vaidą Balčiūną, 11 d. – Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio
girininkijos eigulį ANDRIŲ ČEPONĮ, 16 d. – Tau
ragės miškų urėdijos medelyno meistrę GIEDRĘ TERMENIENĘ, 17 d. – Šakių miškų urėdijos
Baltkojų girininkijos eigulį KAROLĮ BARŠTAITĮ,
21 d. – Rokiškio miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio elektriką
VYTAUTĄ STREIKŲ, 28 d. – Kaišiadorių miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techni
nio padalinio autošaltkalvį EIMANTĄ VOSYLIŲ.

Su 40-uoju gimtadieniu

Sausio 5 d. šią sukaktį pažyminčią Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
Klaipėdos teritorinio poskyrio vyriausiąją specialistę KRISTINĄ STRIPEIKIENĘ, 8 d. – Ignalinos miškų urėdijos antžeminės automatinės
miško gaisrų stebėjimo sistemos operatoriųmiškų ūkio darbininką EGIDIJŲ PALEPŠĮ, 17
d. – Panevėžio miškų urėdijos valytoją AUŠRĄ
STAŠKŪNIENĘ, 22 d. – Pakruojo miškų urėdijos
vyriausiąjį inžinierių ŠARŪNĄ BAGDONĄ, 30 d.
– Kupiškio miškų urėdijos Kupiškio girininkijos
girininko pavaduotoją TOMĄ VILKĄ.

Su 50-uoju gimtadieniu

Sausio 2 d. šią sukaktį pažymintį Kuršėnų miš
kų urėdijos Paežerių girininkijos girininką EIMONTĄ ALSĮ, 8 d. – Trakų miškų urėdijos medelyno darbininkę TATJANĄ GORTNATKEVIČ, 9
d. – Biržų miškų urėdijos Latvelių girininkijos
eigulį DALIŲ DAGĮ, 10 d. – Šiaulių miškų urė
dijos medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio medvežės operatorių SAULIŲ KANČAUSKĮ, 12 d. – LAMMC Miškų instituto Miško
augalų biotechnologijų laboratorijos jaunesnįjį mokslo darbuotoją dr. AUDRIŲ GRADECKĄ,
16 d. – Šakių miškų urėdijos Kidulių girininki
jos eigulį GINTARĄ STULGAITĮ, Panevėžio miš
kų urėdijos Karsakiškio girininkijos miškų ūkio
darbininką GINTARĄ NAVARDAUSKĄ, 22 d. –
Tytuvėnų miškų urėdijos miško pjovėją ARŪNĄ

Kryžiažodžio „Žiemos belaukiant...“,
išspausdinto 2016 m. 11 nr.,
atsakymai
Vertikaliai:
1. Česnakas. 2. Genas. 3. Ėdžios. 4. Farsas. 5.
Šydas. 6. Kokainas. 10. Mostas. 13. Vitaminas 14. Garlaivis. 16. Žirklės. 17. Kaištis. 22.
Juokas. 23. Gigantas. 25. Fruktozė. 28. Arykas. 29. Tvoklė. 30. Pauzė. 32. Kaukė.
Horizontaliai:
7. Serenada. 8. Varžybos. 9. Untai. 11. Ragas.
12. Kompostas. 15. Kailis. 18. Paršas. 19. Žibalas. 20. Smarka. 21. Įšalas. 24. Žėrutis. 26.
Pirsas. 27. Gitara. 31. Krūmarovė. 33. Andai.
34. Karta. 35. Žaizdras. 36. Gliukozė.
JAU ATSKRIDO SVIRBELIAI

SAUSį
ZAKĄ, Prienų miškų urėdijos patalpų valytoją
VIDĄ MICKEVIČIENĘ, 27 d. – Panevėžio miškų
urėdijos vairuotoją RYTĮ ŽIŽĮ.

Su 60-uoju gimtadieniu

Sausio 2 d. šią sukaktį pažyminčią Kaišiadorių
miškų urėdijos vyriausiosios buhalterės pava
duotoją ONĄ ARBOČIENĘ, 3 d. – Vilniaus miš
kų urėdijos Parudaminos girininkijos girininką
GENADIJ JOSIF MOROZ, 4 d. – Valstybinės
miškų tarnybos Miško genetinių išteklių sky
riaus vyriausiąją specialistę RENĘ RAGELIENĘ,
6 d. – Ukmergės miškų urėdijos Pašilės girininkijos girininko pavaduotoją VYTAUTĄ KATINĄ,
Varėnos miš
kų urė
di
jos buhalterę MARYTĘ
BAČINSKIENĘ, 11 d. – Trakų miškų urėdijos
Ropėjų girininkijos girininko pavaduotoją ROBERTĄ LEKSTUTĮ, 14 d. – Ignalinos miškų urė
dijos Minčiagirės girininkijos girininkę DANUTĘ
TRUSKAUSKIENĘ, Kauno miškų urėdijos me
dienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio šaltkalvį VITĄ KUNIGONĮ, 22 d. – Tauragės
miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką ANTANĄ
GAUDIEŠIŲ, Mažeikių miškų urėdijos Ruzgų
girininkijos eigulį VICENTĄ LENKAUSKĄ, 25
d. – Jonavos miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio mechaniką VYTAUTĄ VALAIKĄ.
Sausio 2 d. sukanka 65-eri KMAI kolegijos profesijos mokytojui EDUARDUI DVARANAUSKUI,
5 d. – buvusiam ilgamečiam Kauno miškų urėdijos urėdui, vyriausiajam miškininkui JUOZUI
JERMALAVIČIUI.

Su 70-uoju gimtadieniu

Sausio 4 d. šią sukaktį pažymintį buvusį ilgametį Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotoją ANTANĄ ŽALIADUONĮ, 5 d. – Aplinkos
apsaugos agentūros Viešųjų pirkimų skyriaus

vyriausiąjį specialistą, miškininką RIMANTĄ
ŠALKAUSKĄ, 10 d. – buvusį ilgametį Raseinių
miškų urėdijos miško želdinimo inžinierių SIGITĄ KAZIMIERĄ DOVYDAITĮ, 19 d. – Šakių miškų
urėdijos statybų darbininką VIDĄ PETRĄ JOKŪBAUSKĄ, 27 d. – Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio
poskyrio vedėją PETRĄ GALGATAVIČIŲ, 31 d. –
buvusį ilgametį Valstybinio miškotvarkos insti
tuto darbuotoją GRIGORIJŲ KAZLOVĄ.
Sausio 2 d. sukanka 75-eri buvusiam ilgamečiam Ukmergės miškų urėdijos Šešuolėlių girininkijos girininkui ROMUALDUI VASKELAI, 5
d. – buvusiam ilgamečiam LAMMC Miškų instituto vyriausiajam mokslo darbuotojui, direktoriaus pavaduotojui, LMSA Garbės pirmininkui
habil. dr. STASIUI MIZARUI, 7 d. – buvusiam ilgamečiam Dubravos EMM urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio šaltkalviui VYTAUTUI BRAKAUSKUI, 12 d. - buvusiam
ilgamečiam Zarasų miškų urėdijos Antazavės
girininkijos girininkui MYKOLUI DAINIUI ir bu
vusiam ilgamečiam šios miškų urėdijos Smalvų girininkijos girininkui RIMANTUI ŠEDUIKIUI,
16 d. – buvusiam ilgamečiam Šilutės miškų
urėdijos Saugų medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio traktorininkui-šaltkalviui
JOKŪBUI KLUMBIUI, 31 d. – buvusiai ilgametei
Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojai
BRONISLAVAI ELSBERGIENEI.

Su 80-uoju gimtadieniu

Sausio 28 d. šią sukaktį pažymėsiantį buvusį
ilgametį Panevėžio miškų urėdijos Upytės girininkijos girininką KAZIMIERĄ DIRŽĮ.
Sausio 5 d. sukanka 85-eri buvusiam ilgamečiam Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojui VYTAUTUI MAČIULAIČIUI.

Su 90-uoju gimtadieniu

Sausio 20 d. šią sukaktį pažymėsiantį buvu
sį ilgametį Valstybinio miškotvarkos instituto
darbuotoją BRONIŲ MAKŠTĮ, 23 d. – buvusią
ilgametę Anykščių miš
kų urė
di
jos Kavarsko
girininkijos girininko padėjėją LINĄ BALČIENĘ.

Kryžiažodyje „Baigiasi metai...“
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.
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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.
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darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Išėję negrįžti

Regimantas
Vyšniauskas

1970 08 15 – 2016 11 25

Almina
Žalandauskaitė –
Ramanauskienė

B

aigiantis rudeniui netikėtai netekome Kauno miškų urėdijos Vilkijos girininkijos girininko Regimanto Vyšniausko. Jam ėjo 47-ieji metai. Regimantas buvo
kilęs iš Kauno rajono, miškininkų šeimos. Jo tėtis – Jonas Vyšniauskas net 44 metus 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 nedvejodamas įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, 1993 m. įgijo miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją. 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 girininku. Šiose pareigose dirbantį ištiko netikėta mirtis...
Remigijus daug dėmesio skyrė miškų atkūrimui. Per 21-nus jo girininkavimo metus 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, draugiškumas 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 ekologijos fakultete.
Lapkričio 29 d. į Vilkijos kapines palydėjome amžinam poilsiui Vilkijos girininkijos 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
Mirus LMS Girininkų bendrijos tarybos nariui, Kauno miškų urėdijos Vilkijos girininkijos girininkui Remigijui Vyšniauskui, reiškiame nuoširdžią
užuojautą velionio šeimai, mamai, broliui ir kitiems jų artimiesiems –
Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų bendrija

1961 02 21 – 2016 12 10

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

P

o sunkios ligos gruodžio 10 d. mirė Šiaulių miškų
urėdijos Lukšių girininkijos girininko pavaduotoja
Almina Ramanauskienė.
Almina gimė Kelmės rajone, Žalpiuose, mokėsi Žalpių mokykloje. Baigusi 1980 m. Kauno miškų technikumą, ji dirbo Šiaulių miško pramonės ūkio, vėliau Šiaulių
miškų urėdijos Lukšių girininkijos girininko pavaduotoja. 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

Naujos pareigos
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 vyriausiuoju specialistu, paties prašymu nuo 2016 m. lapkričio 2 d. atleistas
iš šių pareigų, perėjus dirbti į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją direktoriaus pavaduotoju plėtrai ir inovacijoms;
LINA ŠIMKEVIČIŪTĖ, 2007 m. LŽŪU įgijusi miškininkystės magistro
laipsnį, nuo 2016 m. spalio 21 d. paskirta Miškų kontrolės skyriaus
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Panevėžio teritorinio poskyrio vyriausiąja specialiste. Prieš tai dirbo
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje;
MINDAUGAS JOKNYS, 2009 m. LŽŪU įgijęs miškininkystės bakalauro laipsnį, nuo 2016 m. lapkričio 10 d. paskirtas Miškų kontrolės
skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiuoju specialistu;
RAMŪNAS STANKEVIČIUS, dirbęs Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus 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.
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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 atsakomybė, darni darbo atmosfera darbuotojams – tai pagrindiniai kriterijai, kurių dėka įmonė pasiekė tokių aukštų veiklos rezultatų.
„Mūsų asmeninis dėmesys klientui ir vertybės, kuriomis vadovaujamės savo kasdieniniame darbe, daro mus išskirtiniais, – tvirtina
generalinė direktorė Lina Morkūnaitė. – Džiugu, kad esame vieni iš
nedaugelio įmonių, kurioje didžioji dalis darbuotojų dirba nuo įmonės įkūrimo pradžios, taigi, galime drąsiai sakyti, kad esame stabili,
patikima, tačiau kartu ir ambicinga įmonė.“
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

B

sėkmingos veiklos metų

endrovės Konekesko Lietuva 15 veiklos metų jubiliejų paminėti
gruodžio 1-osios vakarą į Kauno Žalgirio areną susirinko įmonės 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 pasirodymai dar labiau sustiprino gana ekspresyvią, bet tuo pačiu ir jaukią
bei šiltą pobūvio atmosferą.
Neatsitiktinai Konekesko Lietuva generalinė direktorė Lina Morkūnaitė akcentavo, jog vakaro tema labiausiai atspindi įmonės santykį 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 išvien galėjome pasiekti tai, ką turime šiandien.“ – sveikindama susirinkusius 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 Alijošiutė 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 grupės 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
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į mūsų šalies rinką ir šiuo metu užima ženklią jos dalį. Igaamžiškumu,
patikimumu, inovatyviomis technologijimis pasižyminčios Ponsse
medkirtės ir medvežės sėkmingai darbuojasi valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Kaip teigė Statybinės technikos departamento
direktorius Giedrius Cicėnas, Lietuvos miškininkai, įsitikinę šios kompanijos 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 bylojantys 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 kategorijoje, 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 sėkmingai 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

Rimondo Vasiliausko nuotraukos
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***
UAB Konekesko Lietuva nuo 2006 metų yra oficiali Suomijos
kompanijos Ponsse atstovė Lietuvoje. Gerai visame pasaulyje žinoma Ponsse miško ruošos technika pamažu, bet užtikrintai skverbėsi
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