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Profsąjungų ir miškininkų protesto akcija kovo 20 d. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje



ISSN 1392-6829

LeiDėjAs 
Viešoji įstaiga „Mūsų girios“
Vytenio g. 50-312, 
03229 Vilnius
Tel./faks. 8 5 2752047 
el. paštas info@musu-girios.lt
www.musu-girios.lt

Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A/S LT887044060001501044
AB SEB bankas

reDAKcinė KoLeGijA
Edmundas Bartkevičius (pirmininkas),
Marius Aleinikovas,
Marijonas Bernotavičius,
Raimondas Juzikis,
Antanas Kilčauskas,
Andrius Kuliešis,
Eglė Mankevičienė,
Rimantas Prūsaitis,
Edvardas Riepšas,
Albinas Tebėra,
Valdas Vaičiūnas

reDAKcijA
Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
tel./faks. 8 5 2752047,
mob. tel. 8 687 10616;
el. paštas rimondas.v@musu-girios.lt
Atsakingasis redaktorius
Vaclovas Trepėnaitis
tel. 8 5 2752047,
mob. tel. 8 687 10614;
el. paštas vaclovas.t@musu-girios.lt
Dizainerė – maketuotoja
Jūratė Kemeklytė Bagdonienė

Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
www.spauda.com
Tiražas 2000 egz.
Kaina 3,10 € 
su nuolaida 2,05 €

„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R.Vasiliauskas
Vytenio 50-312, LT-03229 Vilnius, Lithuania

Redakcijos ir autorių nuomonė ne visada sutampa.
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius
ar jų dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
Ž U R N A L A S

Leidžiamas nuo 1929 metų birželio
Indeksas 5057, su nuolaida – 5058
2017 m. kovas nr. 3 (827)

12017 KOVAS      

2017 / 03

Kovo 2 d. Briuselyje LMPF pirmininkė 
Inga Ruginienė susitiko su Europos staty-
bos ir miško pramonės profesinių sąjungų 
federacijos valdybos nariais. Susitikime 
aptarta numatoma miškų urėdijų valdymo 
pertvarka Lietuvoje, pažymėta socialinio  
dialogo svarba. 

Kovo 3 d.  Kaune, ASU vykusiame miško 
darbų rangos įmonių atstovų steigiamajame 
susirinkime (dalyvavo 27 rangos įmonės) 
įkurta Miško darbų rangovų asociacija. Jos 
valdybos vadovu išrinktas UAB „Miško dar-
bai“ direktorius marijampolietis Vidmantas 
Jusas.

Kovo 7 d. aplinkos viceministras Martynas 
Norbutas susitiko su LMPF pirmininke Inga 
Ruginiene. Aplinkos ministerija siūlė Lietu-
vos miško ir miško pramonės darbuotojų 
profesinių sąjungų federacijai raštu patvir-
tinti susitarimą, kad pertvarkos metu bus 
užtikrintos darbuotojų darbo, ekonominės 
bei socialinės teisės. 

Kovo 8  d. Vyriausybės posėdyje pritarta  
vienos valstybės įmonę ,,Lietuvos valsty-
biniai miškai“ steigimo projektui. 

Kovo 8 d. Lietuvos žaliųjų judėjimo atsto-
vai surengė Vilniuje prie Vyriausybės rūmų 
protesto akciją „Stabdyk nedemokratišką 
ir neskaidrią valstybinių miškų valdymo 
reformą“.

Kovo 8 d. Vilniuje tarptautinės miškinin-
kystės magistrantūros studijų programos 
„EUROFORESTER“ studentai ir dėstytojai, 
kurie domisi Lietuvos miškais, jų valdymo 
politikos aktualijomis, susitiko su Aplinkos 
ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų de-
partamento Privačių miškų skyriaus vedėja 
Ieva Klimašauske, LMSA pirmininku dr. Al-
giu Gaižučiu. 

Kovo 8-9 d. LAMMC Miškų instituto 
Ekologijos skyriaus jaunesnioji mokslo dar-
buotoja dr. Valda Araminienė dalyvavo 
tarptautiniame seminare „Forest and Cli-
mate Change: adaptation initiatives and 
new management practices“, kuris sureng-
tas Prancūzijoje, Nancy mieste. Seminare 
pristatytos miškininkystės, pritaikytos prie 
kintančio klimato, strategijos, pasidalin-
ta naujausių tyrimų rezultatais bei aptar-
ta privačių miškų savininkų įtraukimo į šį 
procesą svarba.

Kovo 11 d. „EUROFORESTER“ programos 
studentai ir dėstytojai lankėsi  Biržų miškų 

urėdijoje, kur susipažino su valstybinių 
miškų tvarkymu, ruošiama valstybinių 
miškų valdymo reforma.

Kovo 14-16 d. LAMMC Miškų instituto di-
rektorius dr. Marius Aleinikovas, vyriau-
siasis mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Ar-
molaitis, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. 
Olgirda Belova, jaunesnioji mokslo darbuo-
toja Dovilė Čiuldienė ir finansininkė Odeta 
Skaisgirienė dalyvavo tarptautinio projekto 
„Vandens valdymas Baltijos miškuose“ 
darbiniame pasitarime, kuris vyko Suomijos 
sostinėje Helsinkyje.

Kovo 15 d. Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje vyko jėgos trikovės 
konkursas – varžybos „Galiūnas 2017“. 
Visose rungtyse nugalėjo šios kolegijos 
trečiakursis Nedas Leimonas, antrąją vietą 
iškovojo Andrius Kubilius, trečiąją – Rytis 
Kudevičius.

Kovo 16 d. LR Seimo posėdyje priim-
tas Vyriausybės teiktas Miškų įstatymo 
pataisų projektas reformuoti valstybinių 
miškų valdymą, kurį pristatė aplinkos mi-
nistras Kęstutis Navickas.

Kovo 16 d. LR Seime surengta Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakci-
jos spaudos konferencija „Dėl numatomos 
valstybinių miškų valdymo reformos“.

Kovo 16 d. Seimo narys Linas Balsys suren- 
gė Seime spaudos konferenciją „Lietuvos 
miškai verčiami buldozeriu“ (plačiau – 9 p.). 

Kovo 16 d. Lietuvos miško ir miško pramo-
nės darbuotojų profesinių sąjungų federaci-
jos iniciatyva Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje surengta protesto prieš skubotą 
valstybinių miškų valdymo reformą ak-
cija, kurioje dalyvavo apie 500 miškininkų 
(plačiau – 7 p.).

 
Kovo 17 d. Rokiškio rajono savivaldybės 
salėje vyko Valstybinės miškų tarnybos 
parengto Rokiškio rajono savivaldybės 
valstybinės reikšmės miškų plotų sche-
mos pakeitimo projekto viešas svarstymas. 

Kovo 20 d. Lietuvoje jau 25-ąjį kartą pažymėta 
Pasaulinė žemės diena.  Tradiciškai kasmet 
sostinėje, Nepriklausomybės aikštėje prie 
LR Seimo pakeliama Žemės vėliava. Šiemet 
ją iškėlė ir sveikinimo žodį tarė LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
dr. Kęstutis Mažeika ir aplinkos ministras 
Kęstutis Navickas. Daugelyje šalies mokyklų 
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Jaunieji LMA mokslinių darbų konkursų nugalėtojai
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas paskyrė LMA premijas 2016 m. 

jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių 
darbų konkursų nugalėtojams. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje premijos 
skirtos LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkei dr. Nerin-
gai Rasiukevičiūtei, Miškų instituto mokslininkei dr. Dianai Marčiulynienei, dok-
torantui Benui Šilinskui. Laureatų apdovanojimai vyks balandžio pabaigoje per 
ataskaitinį LMA narių visuotinį susirinkimą. 

Dr. D. Marčiulynienei premija skirta už mokslinį darbą „Grybo Hymenoscyphus 
fraxineus skirtingos kilmės populiacijų savybės ir paprastojo uosio jautrumas li-
gos sukėlėjui“, o doktorantui B. Šilinskui –  už magistro baigiamąjį darbą „Papras-
tosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) medienos tampros modulio ir mechaninių 
medienos savybių tarpusavio ryšio analizė“.

Pagyrimo raštas įteiktas dr. Kristinai Amalevičiūtei už mokslinį darbą „Seklio-
jo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) savybių pokyčiai dėl skirtingo 
naudojimo ir renatūralizacijos“.

sios rotacijos metu planuo-
jama išauginti per 1,3 mln. 
sodinukų (plačiau – 26 p.).
 
Kovo 29 d. Vyriausybė prita-
rė Aplinkos ministerijos siū-
lymui patikslinti 13 savival-
dybių valstybinės reikšmės 
miškų plotus ir jų ribas. Iš-
taisius šių miškų inventoriza-
cijos klaidas bei atsižvelgus į 
kitas aplinkybes, 4 savivaldy-
bėms miškų plotai padidėjo 
apie 3 tūkst. ha: Kaišiadorių 
rajone – 618,6 ha, Kėdainių 
– 1666,7 ha, Trakų – 1015,9 
ha, Ukmergės – 8,1 ha. Atli-
kus valstybinių miškų terito-

rijų patikslinimą, 9 savivaldybėse (Kauno 
miesto, Vilniaus, Klaipėdos, Marijampo-
lės, Alytaus, Lazdijų, Širvintų  rajono bei 
Elektrėnų ir Birštono) šių miškų plotai su-
mažinti nuo 5,8 ha iki 70,2 ha.

Kovo 29-30 d. KMAI kolegija surengė 
Šiaulių miškų urėdijoje nemokamus 
miškininkystės ir biokuro ruošos kur-
sus privačių miškų savininkams ir ūki-
ninkams pagal programą „Atsinauji-
nantys energijos ištekliai – bioenergijos 
potencialas ir biomasės gamyba miško 
ūkyje“. 

Kovo 31 d. ASU Miškų ir ekologijos fa-
kultete surengtame seminare pristaty-
tas išleistas ,,Miško želdintojo žinynas“. 
Pastabas apie žinyno rengimą išsakė prof. 
habil. dr. Edvardas Riepšas, Aplinkos mi-
nisterijos Gamtos apsaugos ir miškų de-
partamento Miškininkystės skyriaus vyr. 
specialistė Zita Bitvinskaitė. Pranešimus 
apie miškų atkūrimo ir įveisimo aktualijas 
padarė dr. Julius Danusevičius, dr. Vytau-
tas Suchockas, dr. Julius Bačkaitis. 

Po seminaro vyko LMS valdybos po-
sėdis, kuriame aptarta valstybinių miškų 
valdymo reforma. Jo dalyviai aplankė pa-
rodą ,,Ką pasėsi...2017“. 

 
Kovo 31 d. Nemenčinės miškų urėdijoje 
vyko akcijos „Paukščiai grįžta namo 
2017“ pabaigtuvės, kur pagerbti Gene-
ralinės miškų urėdijos skelbto floristinių 
darbų konkurso nugalėtojai, Arvydų 
girininkijoje apžiūrėta, kaip auga 2010 
m. iš medžių pasodintas istorinis užrašas 
„Žalgiris – 600“.

  Valstybinė miškų tarnyba parengė 
Panevėžio ir Šilalės rajonų savivaldybėms 
valstybinės reikšmės miškų plotų sche-
mos pakeitimo projektus. Panevėžio ra-
jono savivaldybėje viešas šio projekto 
svarstymas vyks balandžio 3 d.,  Šilalės – 
balandžio 7 d.

Pasaulinę žemės dieną Telšių miškų urėdijos miškininkai ir jaunieji 
miško bičiuliai paminėjo Ubiškės girininkijos „Žvėrinčiuje“

šią dieną aplinkosaugininkai vedė žaliąsias 
pamokas (plačiau – 38 p.).  

Kovo 20 d. surengta Seimo narės Vir-
ginijos Vingrienės  inicijuota  konferencija  
„Lietuvos valstybinių miškų ir miški-
ninkystės ateities vizija“, kurioje disku-
tuota valstybinių miškų pertvarkos klausi-
mais (plačiau – 10 p.). 

Kovo 23 d. Aplinkos ministerijoje su-
rengta spaudos konferencija, kurioje pla-
nuojamą valstybinių miškų valdymo per-
tvarką pristatė aplinkos viceministras 
Martynas Norbutas ir AM Gamtos ap-
saugos ir miškų departamento direktorius 
Donatas Dudutis (plačiau – 12 p.).

Kovo 27 d. miškų urėdijose kartu su vie-
tos mokyklomis organizuotos paukščių 
sutikimo šventės „Paukščiai grįžta namo 
2017“.  

Kovo 27 d. surengti septinti nemokami 
nuotoliniai mokymai privačių miškų sa-
vininkams apie ES paramą pagal 2014-
2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos 
priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą 
ir miškų gyvybingumo gerinimą“. Juose 
vedė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos miškininkystės specialistė Vita 
Guogaitė. 

Kovo 28 d. Dubravos EM miškų urė-
dijoje pradėjo veikti medelynas, kuria- 
me miško sodmenys bus auginami su 
uždara šaknų sistema. Pirmosios rotacijos 
metu V-120 tipo konteineriuose bus augi-
nami eglės ir pušies sodinukai, o V-50 tipo 
konteineriuose – eglės sodinukai, kuriuos 
antroje vasaros pusėje medelyno darbuo-
tojai persodins į atvirą gruntą. Pirmo-

Balandžio 8 d. Generalinė miškų urėdija ir miškų urėdijos kviečia visus neabe- 
jingus miškui piliečius, kolektyvus, organizacijas, įmones į visuotinę miško 
sodinimo talką – „Nacionalinį miškasodį 2017“, kuris vyks kiekvienoje miškų 
urėdijoje.  
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Miškų urėdijų likimas – seimo

Kovo 8 d. vykusiame Vyriausybės posėdyje pritarta Aplinkos 
ministerijos rengiamai pertvarkai – 42 miškų urėdijas, 
Generalinę miškų urėdiją ir Valstybinį miškotvarkos 

institutą sujungti į vieną valstybinę įmonę „Lietuvos valstybiniai  
miškai“ su 25 filialais. Projektą pristatęs aplinkos ministras Kęs-
tutis Navickas teigė, kad tai būtų viena nuosaikiausių reformų, 
kuri nesudarys prielaidų miškų privatizavimui ar išskirtinių sąlygų 
stambiems medienos prekybininkams; sumažinus miškų valdymo 
biurokratinį aparatą, kasmet susitaupytų 10-14 mln. Eur; sutaupy-
tos lėšos bus naudojamos miško pridėtinei vertei kurti. 

Pertvarkius valstybinių miškų ūkio valdymą, prekybos me-
diena sistema būtų pritaikyta vienai valstybinių miškų valdymo 
įmonei, išlaikant dabartinį principą, kad galimybę sudaryti 
sutartį dėl medienos pirkimo turėtų didžiausią kainą aukcionuose 
pasiūlę pirkėjai. Po pertvarkos regioniniuose valstybės įmonės pa-
daliniuose bus samdomi rangovai miško darbams ir teikiamos tos 
pačios paslaugos gyventojams ir smulkiesiems ūkio subjektams, 
kaip ir dabartinėse miškų urėdijose. Tai leis išsaugoti smulkiuo-
sius rangovus regionuose ir paslaugas teikti „arčiau namų“. 

Po galutinės konsolidacijos, kuri turėtų prasidėti nuo 2018 m. 
sausio 1 d. ir tęstis visus metus, naujoje valstybinių miškų valdymo 
struktūroje liktų dirbti maždaug 3620 darbuotojų iš dabartinių 
4000. Ministro požiūriu reforma yra socialiai orientuota, nes liku-
sius miškininkus galima būtų įdarbinti prie aplinkosaugos veiklų. 

 „Aš aplinkosaugos idėjoms paskyriau 29 gyvenimo metus, 
ir ši reforma man yra ypač svarbi. Pertvarka turi vesti tvarios 
miškininkystės link, atsižvelgiant ne tik į gyvosios gamtos poreiki-
us, bet ir socialines reikmes. Siūlomas vienos įmonės variantas 
sudarytų prielaidas racionaliau paskirstyti darbus, atsižvelgus į 
nedarbą ir gamtinį jautrumą regionuose. Ten, kur didesnis gam-
tinis jautrumas ir  socialinė atskirtis, būtų siekiama labiau pa-
sitelkti žmonių darbą ir netgi kurti papildomas darbo vietas“, – 
pabrėžė aplinkos ministras. 

Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovų kovo 8 d. Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje surengta protesto akcija 

Premjeras Saulius Skvernelis posėdyje patikino, kad būsima 
miškų valdymo įmonė nebus kuriama Vilniuje, todėl pertvar-
ka prisidės prie regionų plėtros. „Tos darbo vietos, kurios yra re-
gionuose, išliks, jos bus nukreiptos į veiklą, tiesiogiai susijusią su 
miškų urėdijų veikla. Tie žmonės, kurie neturės kompetencijų, bus 
galimybė jiems persikvalifikuoti“, – teigė Ministras Pirmininkas.

Atkreipdami visuomenės dėmesį, tą pačią dieną prie Vy-
riausybės rūmų, V. Kudirkos aikštėje Lietuvos žaliųjų judėjimo 
atstovai surengė protesto akciją „Stabdyk nedemokratišką ir 
neskaidrią valstybinių miškų valdymo reformą“. 

Kovo 15 d. LR Seime Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos  
frakcijos posėdyje net 3,5 val. buvo diskutuojama apie miškų 
urėdijų reformą. Nors premjeras S. Skvernelis pripažino, 
kad sunku kai kuriuos šios frakcijos narius įtikinti reformos 
būtinumu ir pateiktais argumentais, LR Seimo pirmininkas Vik-
toras Pranckietis teigė žiniasklaidai, kad miškų urėdijų refor-
mos pateikimui Seime pritars visa frakcija, net oponavę koalici-
jos partneriai socialdemokratai. Anot LR Seimo vadovo, iš Miškų 
įstatymo reikia išimti įteisintą 42 miškų urėdijų skaičių, o po to 
būtų galima svarstyti jų statusą: ar tai liks juridinis asmuo, ar 
vienos įmonės padalinys. 

Matyt, pasikliauta tuo, kad Aplinkos ministerijos planams 
kardinaliai reformuoti valstybinių miškų valdymą išreiškė dau-
guma opozicinės Tėvynės sąjungos ir krikščionių demokratų są-
jungos frakcijos narių bei Prezidentūra.

Kovo 16-oji LR Seime prasidėjo Seimo valdybos, komitetų, 
frakcijų atstovų ir Vyriausybės narių posėdžiu dėl Seimo pavasa-
rio sesijos darbų. Po posėdžio LR Seimo pirmininkas V. Pranc- 
kietis pranešė, jog miškų urėdijų reformos pateikimui bus vie-
ningai pritarta.

Stebėti LR Seime Miškų įstatymo pakeitimo projekto teikimo 
procedūrą svečių teisėmis leista Lietuvos miškininkų sąjungos 
ir Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių 
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Ruošiamas teisinis pagrindas reformai įgyvendinti
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narių rankose   
sąjungų federacijos atstovams, kurie, apsivilkę ryškiais žaliais 
marškinėliais ir susėdę balkone, atkreipė Seimo narių dėmesį. 

Tuo metu LR Seimo rūmų prieigose nuo 11 val. vyko Lietu-
vos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 
federacijos surengta protesto akcija, kurioje dalyvavo apie 500 
uniformuotų miškininkų ir jų rėmėjų. 

Priešpietiniame LR Seimo posėdyje aplinkos ministrui Kęs-
tučiui Navickui nepavyko pristatyti reformos projekto – „Tvarkos 
ir teisingumo“ frakcijos narys Remigijus Žemaitaitis paprašė 
atidėti teikiamą Miškų įstatymo pataisų projektą. Jam pritarė ir 
kiti Seimo nariai – už pristatymo atidėjimą balsavo 62, susilaikė 
6, o 28 Seimo nariai buvo prieš atidėjimą. Daug aistrų keliantis 
Aplinkos ministerijos siūlomas Miškų įstatymo pataisų pateiki-
mas buvo atidėtas kitam posėdžiui, kuris vyko šios dienos 
pavakarę.

Socialdemokratų frakcija Seime pateikė alternatyvų miškų 
urėdijų pertvarkos projektą. Tai sutrikdė Vyriausybės teikia-
mos reformos šalininkus. Ir pats aplinkos ministras žiniasklaidai 
prisipažino, jog pirmą kartą atsidūręs tokioje situacijoje. 
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Protesto akcija Nepriklausomybės aikštėje 

Protestuotojus drąsino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 
pirmininkas Artūras Černiauskas

Nesitikėjusi tokio žingsnio ir įsižeidusi politinė Seimo dau-
guma bei premjeras S. Skvernelis pagrasino net nutraukti koa-
liciją su partneriais socialdemokratais ir formuoti mažumos 
Vyriausybę.  

Visgi, kovo 16 d. popietiniame plenariniame posėdyje, atme-
tus socialdemokratų siūlomą mažiau radikalios miškų urėdijų 
pertvarkos projektą, keliolikos balsų persvara Seimas iš antro kar-
to priėmė svarstyti aplinkos ministro K. Navicko pateiktas Miškų 
įstatymo pataisas, kuriomis būtų panaikintas 42 miškų urėdijų 
teisinis statusas. Taigi, tolimesnis miškų urėdijų pertvarkos 
sprendimas – Seimo narių rankose.   

Nepritariant LR Seime Socialdemokratų frakcijai ir daliai Sei-
mo narių iš kitų frakcijų, miškų urėdijų skubotos reformos eiga 
lėtėja – LR Seimo Kaimo reikalų komitetas kovo 22 d. nutarė kol 
kas nesvarstyti Miškų įstatymo pataisų vietoj 42 miškų urėdijų 
įsteigti vieną valstybės įmonę.

Atidėti šio klausimo svarstymą paprašė „Tvarkos ir teisingu-
mo“ frakcijos narys Vytautas Kamblevičius ir Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Juozas Rimkus. „Čia ne degtuko 
uždegimas, bet didelis valstybės turtas, į kurį turime žiūrėti atsa-
kingai“, – reziumuodamas atidėjimą sakė LR Seimo Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak-
cijos narys Andriejus Stančikas. 

Girininkų vardu pasisako LMS Girininkų bendrijos pirmininkas 
Raimondas Juzikis 

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių 
sąjungų federacija kovo 16 d. vidudienį prie Seimo rūmų 

sukvietė miškų urėdijų miškininkus į protesto akciją nepritarti 
Vyriausybės vardu teikiamam Miškų įstatymo pateikimo projektui, 
įteisinančiam valstybinių miškų valdymo reformą. 

Prieš tai profsąjungiečių iniciatyva buvo surinkta 3150 parašų,  
nepritariančių planuojamai reformai. Šią visuomenės palaikymo 
peticiją-kreipimąsi profsąjungų federacija adresavo šalies Preziden-
tei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranc- 
kiečiui, premjerui Sauliui Skverneliui ir kitiems pareigūnams.

Protesto mitinge miškininkus palaikė ir drąsino Lietu-
vos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras 

Profsąjungų ir miškininkų protesto akcija prie Seimo rūmų
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Černiauskas, kitų ūkio šakų profesinių sąjungų vadovai, Žaliųjų 
judėjimo vadovas Rimantas Braziulis, Seimo nariai Virginija 
Vingrienė, Jurgis Razma, Petras Čimbaras, buvęs Seimo narys Jo-
nas Šimėnas. Išklausyti miškininkų reikalavimų atvyko aplinkos 
viceministras Martynas Norbutas. 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas 
Artūras Černiauskas pasisakyme pažymėjo, kad reformos vykdy-
tojams taip pat reikia siekti abipusio argumentuoto derybinio dia-
logo, o ne mojuoti vėzdu – tokia politinė valia. Jis drąsino protes-
tuotojus: „Neišsigąskit. Bus ir spaudimo, kitų poveikio priemonių, 
kad nuolankiai vykdytumėte priimtus valdžios sprendimus...“   

Buvęs LR Seimo narys Jonas Šimėnas sakė nesitikėjo, jog 
valdžios sprendimai prives iki to, jog iš prigimties ramūs ir taikūs 
miškininkai turės deginti prie Seimo rūmų Vėlinių žvakutes, 
juodais kaspinais perriš atsivežtas iš miško eglaites, inkilėlius, o 
kaladėje styros įkirstas kirvis... 

Jo manymu, Aplinkos ministerijos pateiktas reformos eko-
nominis pagrindimas primena energetinių įmonių pertvarkos 
modelį ir visiškai netinka miškų ūkiui. Energetikos įmonėms paja-
mas teikia nustatytas vartojimo tarifas: kuo jis didesnis, tuo įmonė 
gauna daugiau pajamų. Miškų urėdijos išsilaiko pačios iš savo 
ūkinės veiklos ir dar sumoka valstybei nustatytus mokesčius. „Ne 
čia ieškoma skaidrumo ir biurokratų darbuotojų pertekliaus – ap-

sivalyti pirmiausia reikia pačiose ministerijose. Miškininkams tu-
rime pasakyti ačiū už nuoširdų darbą, o ne kaltinti nepagrįstai, – 
piktinosi buvęs LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.

Kas netenkina miškininkus kalbėjo LMPF pirmininkė Inga 
Ruginienė, Kauno miškų urėdijos profesinės sąjungos pirminin-
kas Ramūnas Narbutas, LMS viceprezidentas, Miško augintojų 
bendrijos pirmininkas Marijonas Bernotavičius, Girininkų bend-
rijos pirmininkas Raimondas Juzikis. 

M. Bernotavičiaus manymu, po pertvarkos darbo gali netekti 
mažiausiai 1000 darbuotojų, o ne 400, kaip teigia reformatoriai. 
Be to, reformos pasekmes pajus ir atleistų miškininkų šeimų na-
riai. Todėl reikėtų kalbėti apie žymiai didesnį žmonių skaičių, ku-
riems ši reforma pablogintų gyvenimą. Abejotina ir ekonominė 
nauda. 

M. Bernotavičiaus pasvarstymu, įsteigus vieną įmonę ir cent-
ralizavus žaliavinės medienos pardavimą, vidutinė jos kaina gali 
sumažėti apie 20 proc. Todėl laukiamų grąžos milijonų gali būti 
ir mažiau. 

Po Seimo posėdžio atėjusi į aikštę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos frakcijos narė Virginija Vingrienė kvietė kartu ieškoti 
sprendimų, kaip racionaliausiai pertvarkyti valstybinių miškų 
valdymą, naudojimą ir nepamiršti valstybės turtą saugančių, 
tvarkančių, kuriančių žmonių. Reikia taisyti valdžios padarytas 

Kalba buvęs LR Seimo Aplinkos 
komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas 

Gedulo simboliais išreikšta neaiški miškų ateitis 

Seimo narė Virginija Vingrienė kvietė 
kartu ieškoti sprendimų 

Aplinkos viceministras Martynas Norbutas pristato 
planuojamos reformos gaires  
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Seimo narys Linas BALSyS:   
matome nacionalinių išteklių švaistymą

Kovo 16 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys, Lie-
tuvos žaliųjų partijos atstovas Linas Balsys surengė spaudos 

konferenciją „Lietuvos miškai verčiami buldozeriu“, kurioje da-
lyvavo Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. dr. Edmun-
das Bartkevičius, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų 
profesinių sąjungų federacijos vadovė Inga Ruginienė.

IŠGIRDO TUOS PačIUS aRGUMENTUS, TIK IŠ KITų LūPų. Seimo 
narys L. Balsys sakė nematantis kitų būdų, kaip tik per viešą erdvę 
kalbėtis apie, jo žodžiais tariant, buldozeriu Seime stumiamą taip 
vadinamą miškų antikorupcinę reformą. Jo teigimu, jokių debatų 
tarp Aplinkos ministerijos, miškininkų bendruomenės, politikų ne- 
buvo, o viešumoje girdima retorika – ne nauja ir jam gerai žinoma. 

„Praeitoje kadencijoje jau esu visa tai girdėjęs. Tai, ką dabar 
kalba aplinkos ministras, ką kalba premjeras, ką kalba „valstiečių“ 
lyderis buvo girdima praeitos kadencijos pabaigoje, kai taip pat 
staiga iš kažkur atsirado poreikis reformuoti miškų urėdijas. Nors 
miškų urėdijos visada dirbo pelningai, išskyrus kai kurias (šiuo 
metu visos dirba pelningai), tačiau jau tada buvo argumentuoja-
ma, kad tai yra kažkokios „kunigaikštystės“, kad jose yra  stag-
nacija, korupcija, kad dirba nepelningai, nėra grąžos...“, – kalbėjo 
L. Balsys. 

Jo manymu, tik skaidrumo anoje Seimo kadencijoje buvo dau-
giau, nes tuos žodžius Seimo nariams kartodavo į Aplinkos ap-
saugos komitetą atėję stambiosios medienos pramonės lobistai, 
labai įtakingi žmonės. Priešinantis lobistų stumiamai reformai 
tada buvo pasirinktas kelias – įrašyti Miškų įstatyme 42 miškų 
urėdijas.

SPRENDIMaS – GERaS PRaMONININKaMS, BET NE LIETUVOS 
VaLSTyBEI. Seimo narys L. Balsys priminė, kad konkretus miškų 
urėdijų skaičius į Miškų įstatymą įrašytas kaip laikina apsauga, 
o Aplinkos ministerijai tuomet buvo duota užduotis paruošti 
tinkamą svarstyti valstybinio miškų ūkio reformos projektą, 
pateikiant mokslinę analizę, skaičius, išvadas.

„<...> dar ir aname Seime galėjom pakeisti Miškų įstatymą, kad 
nebūtų įrašytos 42 miškų urėdijos, – tvirtino L. Balsys. – Deja,  
tuo metu nurimo visos aistros, artėjo rinkimai… Po jų buvom 
susirinkę į LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, vėl prašėm naujo 
ministro – neškit tą reformą, nes reikia tikrai. Nieko nesulaukėm, 
tiktai išgirdom per televizorių, kad reforma jau paruošta. Ir argu-
mentacija lygiai ta pati – medienos pramonės lobistų“.
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L. Balsys pacitavo aplinkos ministro Kęstučio Navicko ištartus 
žodžius: „Konkurencija šitoje vietoje nėra sveika ir toleruoti-
na“. Seimo narys mano, kad šiuo pasakymu ministras išsidavė ir 
atskleidė tikruosius valstybinių miškų ūkio pertvarkos tikslus.

Jis pabrėžė, kad šiuo metu konkurencija yra, nes 42 miškų 
urėdijos kiekviena skelbia savo aukcionus, kurie vyksta per 
elektroninę medienos prekybos sistemą, o kainos būna įvairios, 
jos priklauso nuo medienos kokybės ir kitų dalykų.

„Kainos truputėlį aukštesnės, negu norėtų didieji medienos 
pramonės apdirbėjai, todėl pasiūlytas variantas – turėti vieną 
įmonę su viena hierarchija, be jokių atskirų juridinių asmenų ir be 
jokių atskirų aukcionų“,  – sakė  L. Balsys. 

Jis suabejojo, ar vienoje įmonėje būtų rengiami atskirų 
padalinių aukcionai. O vienas aukcionas, L. Balsio teigimu, būtų 
geras sprendimas pramonininkams, bet ne Lietuvos ekonomi-
kai. Anot jo, organizuojant 42 aukcionus valstybė gauna dau-
giau pajamų, nes kainos yra aukštesnės, nei jos būtų parduodant 
medieną viename aukcione, kuomet stambieji gamintojai galėtų 
sakyti – „perkam daug, kainą mušam“.

„Mes matome nacionalinių išteklių švaistymą, įvedant šitokią, 
atseit, protingą ir logišką sistemą, kuri nėra nei protinga, nei 
logiška“, – įsitikinęs L. Balsys. Jo manymu, už stumiamos refor-
mos slypi korupciniai interesai, ir tai kelia didžiulį nerimą.

„<...> žmonės laukia pokyčių, bet matome, kad po pokyčių 
vėliava kyšo stambaus medienos perdirbimo verslo interesai 
ir jų ausys“, – pažymėjo L. Balsys. Jis taip pat nerimavo, kad, 
įgyvendinus pasiūlytą valstybinių miškų ūkio reformą, labai 
didelis kiekis žmonių netektų darbo ir pajamų, kad miškų urėdai 

klaidas, ypač komunikacines, nes nepakankamai argumentuo-
tai kalbėta su miškininkų bendruomene. Ji kvietė miškininkus ir 
visuomenines organizacijas aktyviai dalyvauti kovo 20 d. Seime 
jos iniciatyva organizuotoje konferencijoje „Lietuvos valstybinių 
miškų ir miškininkystės ateities vizija“.

Išklausyti protestuojančius miškininkus atėjęs Seimo narys 
Jurgis Razma sakė neesąs iš kitos „barikados pusės“ – posėdyje jis 
balsavo už socialdemokrato Juozo Oleko teiktą valstybinių miškų 

pertvarkos modelį, kuris jam pasirodė šiuo metu priimtinesnis.     
Kaip visuomet radikalių pasiūlymų nestokojantis Žaliųjų ju- 

dėjimo vadovas Rimantas Braziulis paragino buvusį kolegą, ap-
linkos ministrą atsistatydinti. Jis kvietė miškininkus išlikti tvir-
tais, kad tai nebūtų paskutinė „žaliosios armijos“ kova dėl miškų 
ir savo ateities. Jo paraginta „žalioji“ minia skandavo: „Monopo-
lijai – Ne“.       

MG inf. 

Kai kurių Seimo narių ir visuomeninių organizacijų 
bandymas ieškoti kompromiso   
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viešai buvo pristatomi kaip korumpuoti karaliukai. Todėl siūlė 
nuvažiuoti aplinkos ministrui ar premjerui, pavyzdžiui, į Utenos 
miškų urėdiją, susitikti asmeniškai ir pažiūrėti į akis vienintelei 
Lietuvoje miškų urėdei moteriai, kuri sąžiningai laimėjo konkursą 
ir prikėlė miškų urėdiją iš nuostolingos į pelningą.

PROFSąJUNGOS REIKaLaUJa GaLIMų SPRENDIMų VaRIaNTų 
IR DISKUSIJų. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų 
profesinių sąjungų federacijos vadovė Inga Ruginienė konferen- 
cijoje teigė, kad Vyriausybė parengė veiksmų planą, kuris prieš-
tarauja jos programos nuostatoms, susijusioms su regionine poli-
tika ir darbo vietų saugojimu. Profsąjungų vadovė patikslino, kad 
palikti 1600 darbuotojų valstybiniame miškų ūkyje – tik pirmi-
nis planas, o ateityje jų turėtų likti tik 1000, jei kiekvienam būtų 
priskirta prižiūrėti po 1000 ha miško. 

„Kur dėsis likę trys tūkstančiai? Koks jų likimas?“ – klausė 
federacijos vadovė. Ji teigė, kad nei iš aplinkos ministro, nei iš 
viceministro negavo atsakymo, kas nutiks su tais darbo neteku-
siais žmonėmis, koks socialinis paketas jiems bus pasiūlytas?

Aplinkos ministerijos teiktą siūlymą pasirašyti su profsąjungų 
federacija sutartį I. Ruginienė pavadino visiškai nedemokratiniu 
poelgiu ir visiško socialinio dialogo nebuvimu, nes profsąjungoms 
buvo primetamas tik vienas variantas – pritarti reformai, kuri su-
jungia visas miškų urėdijas į vieną įmonę be kitų variantų svarsty-
mo. 

Ji atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį ir į Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos frakcijos sprendimą atmesti visus kitus varian-
tus ir balsuoti tik už Aplinkos ministerijos teikiamą pertvarkos 
variantą. 

Paneigdama klaidinančią informaciją apie tai, kad profsąjungos 
neva nenori kalbėtis su Aplinkos ministerija, I. Ruginienė priminė 
3150 darbuotojų pasirašytą kreipimąsi, kuriame jie prašė sudaryti 
derybinę grupę ir pradėti diskusijas.

„Mes ne prieš reformą, mes irgi sutinkam, kad turim keistis, 
turim tobulėti, tačiau procesas turi vykti taip, kaip numato Darbo 
kodeksas ir pagrindinės TDO konvencijos“, – tvirtino profesinių 
sąjungų federacijos vadovė.

PROF. DR. E. BaRTKEVIčIUS: TaI, KaS DaBaR SIūLOMa, yRa NE 
REFORMa, O GRIūTIS. Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas 
prof. dr. Edmundas Bartkevičius konferencijoje sakė, kad situacija 
yra keista, nes diskutuojama ne tiesiogiai, bet per žiniasklaidą, be to, 
niekas negali pasakyti realių numatomos reformos tikslų. Komen-
tuodamas viešumoje skelbtus nuogąstavimus, kad miškų urėdijos 
neva bankrutuos, jis priminė, kad 2016 m. visos baigė pelningai. 
Atsakydamas į klausimą apie neva per mažą grąžą valstybei, pro-
fesorius tvirtino, kad miškų urėdijos dirba efektyviau nei liaupsina-
mos miškų įmonės Latvijoje, Švedijoje ar Suomijoje (lyginant paja-
mas iš 1 ha, esant vienodam kirtimo intensyvumui). Į argumentą, 
kad miškininkai neva per daug pinigų „suvalgo patys“ – skiria savo 
išsilaikymui ir per mažai atiduoda miškui, E. Bartkevičius atsakė 
pateikdamas konkrečius skaičius: 2007 m. grąža miškui buvo 53 
mln. eurų, 2016 m. – 58 mln. eurų ir ji nemažinama.

Jis neatmetė ir vienos įmonės steigimo varianto, bet iš pradžių 
reikia tam gerai pasiruošti, o vienas iš pasiruošimo darbų – su-
vienodinti informacines technologijas buhalterijos ir visų darbų 
apskaitai. Anot jo, tai galima daryti negriaunant esamų miškų 
urėdijų, ir tai yra daroma.

Seimo narė Virginija VINGRIENĖ: ieškokime 
sprendimų, kaip racionaliausiai pertvarkyti 
valstybinių miškų valdymą ir naudojimą 

Kovo 20 d., per Pasaulinę žemės 
dieną, LR Seimo 3-uose rūmuose 

Aplinkos apsaugos komiteto narės Vir-
ginijos Vingrienės iniciatyva surengta 
išplėstinė konferencija „Lietuvos vals-
tybinių miškų ir miškininkystės atei-
ties vizija“. 

Į ją buvo atvykęs LR Seimo Aplin-
kos apsaugos komiteto pirmininkas 
dr. Kęstutis Mažeika, nemažai Sei-
mo narių, dalyvavo aplinkos viceministras Martynas Norbutas, 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento 
direktorius Donatas Dudutis, nepriklausomybės akto signatarė 
Birutė Valionytė, generalinio miškų urėdo pavaduotojas And- 
rius Vancevičius, LMS prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius, 
LMPF vadovė Inga Ruginienė, ASU, KMAI kolegijos, Miškų ins-
tituto mokslininkai, miškų urėdai, kiti miškininkai bei privačių 
miškų, medienos perdirbimo, miško darbų rangos įmonių aso-
ciacijų vadovai. 

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas dr. Kęstutis 
Mažeika pakvietė konferencijos dalyvius pradėti diskusiją nuo 
naujo lapo, pripažindamas, kad valstybinių miškų valdymo refor-
mos projekte reikia sudėlioti ir saugiklius, kad nekiltų priešprieša, 
darbas būtų bendras ir sėkmingas.      

Konferenciją vedusi LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
narė Virginija Vingrienė įžanginėje kalboje retoriškai klausė: ką 
šioje situacijoje daryčiau kitaip, būdama aplinkos ministro vieto-
je? Ji įvardino, kad pirmiausia nusistatytų konkretesnes reformos 
gaires, suderintų visas reformos alternatyvas, skaidrumo siekį, 
kas bus atsakingas už miškų apsaugą, miško gaisrų gesinimą ir 
kitus svarbius darbus. Todėl reikėtų pasikviesti ekspertus, kad 
atliktų kaštų ir naudos analizę, įvertintų socialinius pokyčius. 
Šioje situacijoje būtinas interesų suderinimas ir atsakomybės 
prisiėmimas. 

Aplinkos viceministras Martynas Norbutas teigė, kad re- 
formos siekis kilnus – padidinti valstybės įmonių veiklos efek-
tyvumą, skaidrumą, nepakankamą finansavimą aplinkosau-
gai ir ekologinėms funkcijoms, suvienodinti miškininkų darbo 
užmokestį visose miškų urėdijose, medienos prekybos, adminis-
tracines funkcijas perkelti į vienos įmonė centrą. Vienu iš skaid-
rumo garantų bus tai, kad medienos prekybos taisykles tvirtins 

Prof. dr. E. Bartkevičius priminė, kad mokslininkų skaičiavimu, 
didžiausio  efektyvumo pasiekia vidutinio dydžio miškų urėdijos. 
Jis pažymėjo, jog miškininkų bendruomenė pasisako už tai, kad 
kai kurios miškų urėdijos būtų stambinamos, bet siūlomas ne 
revoliucinis, o evoliucinis kelias. Jie taip pat siūlo ne miškų urėdų 
rotaciją, bet atestacijas, kurios atskleistų, kuris miškų urėdas 
tinkamai dirba, o kuris – ne.

„Kas dabar yra siūloma, tai – ne reforma, o griūtis”, – sakė 
LMS prezidentas prof. dr. E. Bartkevičius.

Parengė Gintarė JANIŠKIENĖ 
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ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto docentas dr. 
Marius Kavaliauskas pristatė alternatyvias Lietuvos valstybinio 
miško ūkio plėtros galimybes pertvarkos kontekste. Jo požiūriu 
Seimui pateiktame svarstyti projekte nėra valstybinio miško ūkio 
ambicingos vizijos, o numatyta pertvarka nesprendžia esminių 
grėsmių (medienos kainos mažėjimas rinkoje, darbo užmokesčio 
didinimas miškininkams ir rangovams, teisiniai suvaržymai ir 
kt.). Svarbu parinkti mažiausiai skausmingas priemones ir būdus 
pokyčiams įgyvendinti, o dar svarbiau – nepakenkti miško geri-
nimo prielaidoms. Pranešėjo duomenimis, diegiant miškininkų 
siūlomą pertvarkos variantą (kai liktų apie 30 sustambintų miškų 
urėdijų), ekonominis efektas būtų 11,4 mln. eurų per metus. 
Išliktų nesugriauta esama sistema, pertvarka galėtų būti vykdo-
ma etapais (pvz., 3 metus). Per tą laiką būtų stiprinamas miškų 
urėdijų ilgalaikis ekonominis gyvybingumas, girininkijų lygmuo, 
mažinamas personalo skaičius, sudaromos prielaidos konsolida-
cijai ir centralizacijai. 

Mokslininko įžvalgomis, Aplinkos ministerijos pateiktos re-
formos įgyvendinimas pasirinktas lengviausiu keliu – darbo 
vietų mažinimu, nors darbų apimtys miškų ūkyje nemažėja, o 
kiekviena darbo vieta kuria pridėtinę vertę valstybei. Atsakingai 
reikėtų vertinti ir į aukštesnį lygį keliamą aplinkosauginį aspektą 
valstybinių miškų sąskaita. 

Jeigu norime klestinčio miško ūkio, turi būti svarstomos 
plėtros perspektyvos, kuriančios naujas paslaugas ir darbo vietas, 
kurių sukurti neturi galimybių privatus sektorius (pvz., Vokie- 
tija, Austrija, Suomija, Latvija). Lietuvos valstybinių miškų ir 
miškininkystės ateities vizija neįsivaizduojama be mokslo vaid-
mens. Apie tai  reformatoriai irgi nekalba. Manau, kad nepasiekus 
norimų rezultatų, po 5 metų vėl reikės optimizuoti miškų ūkį, 
atleidinėti žmones. Gal mums reikia pereiti į Žemės ūkio minis-
terijos pavaldumą, tuomet normaliai ūkininkautume?, – svarstė 
mokslininkas.     

Nepriklausomybės akto signatarė, miškininkė Birutė Valio-
nytė sakė pirmiausia šioje valdžios stumiamoje reformoje pasi-
gendanti grąžos valstybei, kuri turi būti skaičiuojama ne vien tik 
iš valstybinių miškų, bet ir iš medienos perdirbėjų. Be to, reikėtų 
priimti domėn, kad apie 30 proc. medienos Lietuvoje kasmet 
supūva miškuose be naudos. Norint didesnės grąžos, turime siek-
ti kompleksinio ūkio kartu su medienos perdirbimu, energetika 
(biokuro panaudojimu). 

Jos teigimu, nuo 1993 m. švedų kompanijų planuose Baltijos 
šalių miškai tėra pigios žaliavinės medienos tiekimo zona. Lat-
vijos miškuose jau šeimininkauja privatus kapitalas, siekiantis 
kuo didesnės naudos ne valstybės naudai. Dėl krizės 2008 m. pa-
didintos miškų kirtimo normos čia lig šiol neatšauktos. Miškų 
kontrolė – minimali ir neefektyvi. Miškininkavimas Latvijoje pri-
mena negyvenamoje teritorijoje (Sibiro, Kanados taigoje) taikomą 
ūkininkavimą. Nutiesiam kelią į daug medienos turinčią biržę, 
iškertam, vėl tiesiam kelią į kitą panašią biržę... Neliko net miškų 
masyvų, girininkijų pavadinimų, tik teritoriniai vienetai pagal 
medienos išvežimo kryptis... 

„Ko galime pasimokyti iš Lenkijos miškininkavimo sistemos? 
Ten išlikę regionuose miškų urėdijos, už valstybinius miškus gene- 
ralinis miškų urėdas kasmet atsiskaito Seime. Todėl tikimės protin-
gų sprendimų miškų sektoriuje ir iš mūsų Seimo“, – sakė signatarė.  

Buvusio miškų ūkio ministro Algirdo Martulionio sūnus prof.  
sociologas Arvydas Matulionis apgailestavo, kad toks miškų  VA
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Vyriausybė, Aplinkos ministerija tai derins su kitomis ministeri-
jomis. Anot viceministro, nesusikalbėjimą su miškininkų bend-
ruomene didina daug viešai paskleistos netiesos, dezinformacijos, 
įvairios interpretacijos, gąsdinimai masiniais darbuotojų atleidi-
mais ir pan.         

Į tribūną pakilęs KMAI kolegijos docentas dr. Albinas 
Tebėra sakė, kad nežiūrint susikaupusio pykčio, įtampos, tu-
rime dalykiškai kalbėti apie valstybinio miško ūkio valdymo 
tobulinimą, pasirinkti tinkamesnį kelią. Jo pateiktais duomeni-
mis, ekonominė situacija valstybiniame miškų sektoriuje nėra 
tragiška, kaip dažnai įvardija oponentai (apie šio sektoriaus rodik-
lius ir siūlomą reformą pranešėjas detaliai rašė ,,Mūsų girių“ 2017 
m. 2 nr.). 

Anot pranešėjo, Vyriausybės siūloma valstybinių miškų refor-
ma gali atnešti tam tikrų grėsmių ir negatyvų pasekmių: bendrųjų 
pajamų ir grąžos valstybei sumažėjimą, miškininkystės darbų 
kokybės kontrolės silpnėjimą, miškų išteklių būklės blogėjimą, 
žemutinėse miško ūkio grandyse motyvacijos, atsakomybės 
sumažėjimą bei šešėlinės ekonomikos didėjimą, mažų ir vidutinių 
medienos apdirbimo įmonių galimus bankrotus. „Todėl atsakin-
gai pareiškiu: antrasis, mūsų siūlomas reformos kelias – pras-
mingesnis”, – reziumavo dr. A. Tebėra. 

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius 
pristatė per 20 metų Generalinės miškų urėdijos įgyvendintus dar-
bus valstybiniame miškų sektoriuje, pateikė svarbiausius miškų 
urėdijų ekonominius rodiklius. Vidutinis miškų urėdijų specialistų 
mėnesinis darbo užmokestis lyginant su 2010 m. padidėjo apie 
200 Eur ir 2016 m. buvo 933 Eur. Prognozuojama, kad 2017 m. jis 
sieks apie 980 Eur. Miškų urėdijų kapitalinės investicijos (miškų 
ūkinei veiklai ir medienos ruošai) pastaraisiais metais nuolat augo 
ir 2016 m. sudarė 15,7 mln. Eur. Miškų urėdijų pajamų ir vidutinio 
metinio konsoliduoto grynojo pelno (grynasis pelnas, padidintas 
netipiniais mokesčiais valstybei ir ekologinės bei socialinės veiklos 
sąnaudomis, atskaičius pelno mokestį) rodikliai per pastaruosius 
keturis metus laikėsi vienodame lygmenyje ir 2016 m. atitinkamai 
sudarė 157,6 mln. Eur ir 34,2 mln. Eur. 

Dabar miškų urėdijose dirbantis 3841 žmogus nėra tik statis-
tinis vienetas. Reforma vienaip ar kitaip palies kiekvieną iš jų. Cent- 
ralizuotam vienos įmonės valdymui reikalingos gerai veikiančios 
informacinės sistemos, o miškų urėdijose IMŪVIS dar neįdiegtas. 

Konferencijos dalyviai
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ūkio valdymo centralizavimas jam primena per prievartą 
XX a. 8-ame dešimtmetyje vykdytą miškų ūkio gamybinių 
susivienijimų kūrimą Lietuvoje. Manyta, kad iš „centriukų“ bus 
geriau matyti, kas dedasi miške, negu mato girininkas. Jei rajo-
nuose bus uždaromos su kitomis įstaigomis ir miškų urėdijos, 
dar labiau  didės socialinė atskirtis, išstumsime iš kaimo vietovių 
inteligentiją, jaunus žmones. Jau dabar pilnakraujis gyvenimas  
Lietuvoje vyksta tik sostinėje ir Kaune, kažkiek dar Klaipėdoje.         

Buvęs miškų ūkio ministras Rimantas Klimas pastebėjo, kad 
bandymas griauti esamą valstybinio miškų ūkio sistemą vyksta 
nuo 2007 m., bet šis kėslas vis likdavo nepasiektas. Dabar ardyti 
miškų urėdijas ėmėsi net šį sektorių kuruojanti ministerija. Tai 
nelauktas akibrokštas miškininkams. Kodėl taip atkakliai siekia-
ma šią reformą per metus įgyvendinti? Kas užsakovai? – piktinosi 
buvęs ministras.

Miško darbų rangos asociacijos narys Audrius Radvilavičius 
priminė, kad miško darbų rangos paslaugas teikia apie 4000 
žmonių, kuriuos taip pat palies reforma. Rangovai nežino, kas 
jų laukia ateityje, kaip vyks konkursai, kokie bus darbų įkainiai.  
Medis miške nepradės augti greičiau, pasikeitus miškininkų va-
dovybei, bet sumaišties įneš...      

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių 
sąjungų federacijos vadovės Ingos Ruginienės manymu, reforma 
neturi kelti visuotinį žmonių nepasitikėjimą, bet kaip to pasiekti, jei 
viešumoje sklando daug mistinės informacijos, nematoma valdžios 
kompromisinių sprendimų, dedamų saugiklių. Kol kas žaidimas 
vyksta į vienus vartus. Žmonės jaučiasi saugūs tik iki 2018 m.  
pradžios, kol neįkurta planuojama vienos įmonės adminis- 
tracija. Miškininkai raminami būsimais didesniais atlyginimais, 
bet Latvijoje regionuose dirbančio miškininko atlyginimas siekia 
tik 700 eurų. Ar tai mums geresnio gyvenimo vizija?..                

Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų aso-
ciacijos valdybos pirmininkas Arvydas Urbis pasisakyme paneigė 
sklandantį mitą, kad medienos pramonininkai siekia sunai-
kinti miškų urėdijas ir perimti iš valstybinių miškų teikiamos 
žaliavinės medienos rinką. Jo požiūriu miškininkai dirba savo 
darbą profesionaliai, tačiau iš Lietuvos neturėtų būti išvežama 
žaliavinė mediena. Siekiant didesnės grąžos iš valstybės miškų, 
turi vykti gerai organizuotas ūkinis ciklas: medienos auginimas –  
perdirbimas vietinėse įmonėse – lėšos į valstybės biudžetą. 
„Mes taip pat su nerimu stebime diskusijas apie miškų valdymo 
pertvarką, nes smulkios ir vidutinės medienos perdirbimo įmonės 
gąsdinamos, jog centralizavus medienos prekybą nepajėgs įsigyti 
žaliavinės medienos. Kai kurios dėl nežinios jau sustabdė inves-
ticijas. Mes irgi norėtume dalyvauti šioje politinėje diskusijo-
je, nes sėdime viename laive, bet nesikišime į valstybinių miškų 

valdymo administracinę pertvarką. Nevadinkite mūsų – miškų 
žudikais“, – emocingai kvietė pramoninkų atstovas A. Urbis.           

Lietuvos gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas 
pranešime „Darni miškininkystė: ūkinių miško naudojimo tikslų 
derinimas su socialiniais ir rekreaciniais tikslais“ akcentavo, kad 
darni miškininkystė negalima be ekologinių problemų sprendi-
mo. Jo teigimu, Latvijoje dėl netinkamo valstybinių miškų tvar-
kymo buvo atimtas tarptautinis FSC sertifikatas. Todėl po refor-
mos naujoje miškų įmonėje galėtų būti įsteigtas Gamtos apsaugos 
ir gamtotvarkos skyrius, o gamtotvarkos darbai priskiriami prie 
privalomųjų miškų ūkio darbų. Anot E Greimo, gamtosauginiams  
darbams miškuose vertėtų skirti apie 25-30 proc. Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų. Šių priemonių 
įgyvendinimas galėtų būti įtrauktas ir į patikslintą 2012-2020 m. 
nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros programą. 

E. Greimo pastebėjimu, Latvijoje į centralizuotą miškų 
valdymo pertvarkymą eita trejus metus, ieškota geresnės vadybos 
būdų. Pas mus kol kas neišdirbtas pradinis reformos modelis, at-
sirado du politizuoti poliai, viešumoje gąsdinama monopolistinės 
sistemos sukūrimu, kitomis grėsmėmis, miškininkai pateikia 
vienus skaičius, jų oponentai – kitokius. „Kur teisybė? Gal per 
vidurį?“, – svarstė gamtosaugininkas E. Greimas, linkėdamas 
miškų urėdijoms sulaukti jubiliejinio šimtmečio.     

Į apibendrinančią diskusiją Seimo narė V. Vingrienė pakvietė 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento 
direktorių Donatą Dudutį, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų 
ir eksportuotojų asociacijos valdybos pirmininką Arvydą Urbį, 
Lietuvos gamtos fondo direktorių Edmundą Greimą, signatarę 
Birutę Valionytę, LMPF vadovę Ingą Ruginienę ir LMS Girininkų 
bendrijos atstovą Petrą Būdvytį. 

Diskutuojamais klausimais savo nuomonę ir pastabas išsakė 
Seimo nariai Juozas Olekas, Algimantas Salamakinas, Linas Bal-
sys, Baltijos korporatyvinio valdymo instituto prezidentas Rytis 
Ambrazevičius, LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, asociacijos 
„Lietuvos mediena“ direktorius Raimundas Beinortas, Lietuvos 
žaliųjų judėjimo vadovas Rimantas Braziulis, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos Vilniaus skyriaus atstovas, buvęs miškininkas 
Faustas Jurkevičius, kaip reforma palies būsimus miškininkus – 
ASU MEF studentas Martynas Papartis. 

Parengta rekomendacinė rezoliucija.  
Konferencijos dalyviai galėjo pasigrožėti Seimo rūmų foje 

surengta Švenčionėlių miškų urėdijos miškininkų fotomenininkų 
Jono Barzdėno ir Rimanto Nalivaikos fotografijų paroda. Seimo 
narė V. Vingrienė fotomenininkus paskatino Padėkomis.   

MG inf. 

Aplinkos viceministras Martynas NORBUTAS:  
mes norime apsaugoti darbuotojus 

aplinkos viceministras M. Norbutas kovo 23 d. susitikime 
su žurnalistais aiškino, kad Aplinkos ministerijos siūloma 

valstybinių miškų ūkio pertvarka remiasi dar 2016 m. priimtu 
sprendimu stambinti miškų urėdijas – tokios išvados tuomet 
priėjo darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo ir miškininkai, ir 
profsąjungos atstovai. Vienintelis pakeistas dalykas, anot M. Nor-

buto, siūlymas administravimą perkelti į centrinę būstinę. „Tai le-
mia, kad miškų urėdijos netenka atskiro juridinio statuso ir savo 
sąskaitos“, – sakė aplinkos viceministras.

Vėliau konferencijoje AM Gamtos apsaugos ir miškų depar-
tamento direktorius Donatas Dudutis teigė, kad ir po pertvarkos 
miškų urėdijos turės savo sąskaitas ir galės disponuoti tam tikro-
mis lėšomis, tačiau kaip tos lėšos bus formuojamos ir valdomos, 
aiškaus atsakymo nebuvo pateikta.

Aplinkos ministerija pateikė savo poziciją
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aplinkos viceministras pabrėžė, kad miškų urėdijų administracinį 
centrą planuojama įsteigti ne sostinėje Vilniuje, bet kitame re-
gione. Kol kas svarstoma, kokiais kriterijais remiantis būtų galima 
išrinkti tinkamą vietą.

Akcentuotas socialinis siūlomos pertvarkos aspektas. „Vie-
nas iš esminių dalykų, ką bandome daryti šia reforma, tai norime 
apsaugoti darbuotojus. Sektoriuje jų mažėja. Mes norime tai  
sustabdyti, nes manome, kad būtent tie, kurie dirba tiesiogiai 
miške, yra esminiai žmonės ir turi likti miške bei atlikti tas funk-
cijas“, – pabrėžė M. Norbutas.

Jo teigimu, vienos įmonės rėmuose būtų sprendžiama, kurio- 
se miškų urėdijose būtų naudojama technika ir dėl to reikėtų 
mažiau darbuotojų, o kuriose reikėtų įdarbinti daugiau žmonių. 
Būtų atsižvelgiama ir į konkrečias gamtines sąlygas, į regiono ne-
darbo lygį. Būtų išnaudojamos galimybės plėsti darbuotojų funk-
cijas, siekiant išsaugoti darbo vietas. Labiausiai reforma paliestų 
administravimo grandį.  

M. Norbuto aiškinimu, tai turėtų atsispindėti naujos įmonės 
įstatuose, vidinės tvarkos sistemoje, struktūroje, kolektyvinėje 
sutartyje.

Jis atsiribojo nuo viešumoje pasirodžiusių kai kurių klai-
dinančių, galimai suklastotų,  dokumentų apie pertvarką ir patiki-
no, kad Aplinkos ministerija visada laukia suinteresuotų asmenų 
klausimų ir bet kokios su pertvarka susijusios informacijos. Vice-
ministras pripažino, kad kol kas nėra konstruktyvaus bendradar-
biavimo su profsąjungomis, bet sakė tikįs, kad nuo emocijų lygio 
bus pereita prie argumentų aptarimo ir konkrečių siūlymų, į ku-
riuos atsižvelgus bus sukurta kuo daugiau saugiklių.

Formaliai pašnekesys apie pertvarkos įgyvendinimą turėtų 
prasidėti tuomet, kai bus priimtos Miškų įstatymo pataisos, nors 
Aplinkos ministerija geranoriškai konsultuojasi su suinteresuo-
tosiomis pusėmis jau daug anksčiau.

AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento vadovas Do-
natas Dudutis patikino, kad iš miškininkų sudaryta darbo grupė 
šiuo metu analizuoja, kokių problemų gali iškilti įgyvendinant 
pertvarką, detalizuoja pertvarkos gaires, jas konkretina, svarsto, 
kokia galėtų būti VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“ struktūra. 

Pristatydamas pertvarkos įgyvendinimo planą, D. Dudutis 
sakė, kad priėmus Miškų įstatymo pataisas Aplinkos ministerija 
laikinai taptų Generalinės miškų urėdijos, Valstybinio miškų ins-
tituto, miškų urėdijų steigėja ir iki šių metų pabaigos prisiimtų 
tiesioginę atsakomybę bei koordinuotų jų reorganizavimą. 
Generalinė miškų urėdija tuo metu ir toliau vykdytų savo funk-
cijas, koordinuotų miškų urėdijų veiklą, bet atsakomybė būtų Ap-
linkos ministerijos.

D. Dudučio teigimu, tai labai svarbu socialinės apsaugos 
požiūriu, nes būtų įmonė, kuri galėtų pasirašyti darbo sutartis. 
„Tokiu būdu būtų eliminuota grėsmė, tiksliau – baimė miškų 
urėdijų darbuotojų, kad galbūt ne visi bus perkelti“, – sakė  
D. Dudutis.

Jis patikslino, kad pertvarkos proceso metu dar neįsteigus 
naujos įmonės būtų galimybė pasirašyti darbo sutartis su vi-
sais miškų urėdijų darbuotojais, išskyrus miškų urėdus, kadangi 
jie yra įmonių vadovai. Kiti darbuotojai nuo 2018 m. sausio 1 d. 
pradėtų dirbti valstybės įmonėje „Lietuvos valstybiniai miškai“ – 
būtų pasirašyti tik darbo sutarčių pakeitimai, nes Valstybinė dar-
bo inspekcija patvirtino ministerijai, kad tai neprieštarautų Dar-

bo kodekso nuostatoms. D. Dudutis taip pat atkreipė dėmesį į tai, 
kad darbo netekę įmonių vadovai galėtų pretenduoti į VĮ „Lietu-
vos valstybiniai miškai“ padalinių vadovų darbo vietas, dalyvau-
dami konkursuose.

Aplinkos ministerija pateikė žurnalistams medžiagą, panei-
giančią viešumoje skleidžiamą klaidinančią informaciją, kurią jie 
pavadino mitais:

 kad miškų urėdijų pertvarkos metu bus atleisti 3000 
darbuotojų (tiesa – darbo neteks apie 400 specialistų, daugiausia 
dirbančių bendrojo administravimo srityje);

 kad vykdant reformą siekiama privatizuoti valstybinius 
miškus ir miškų urėdijas (tiesa – visi galiojantys saugikliai dėl 
valstybinės reikšmės miškų išsaugojimo išlieka LR Konstitucijoje 
ir Miškų įstatyme bei VĮ statusas garantuoja apsaugą nuo privati-
zavimo);

 kad reforma vykdoma stambiųjų pramonininkų užsakymu, 
siekiant sumažinti medienos kainas (tiesa – jokių išskirtinių 
sąlygų ir lengvatų medienos perdirbėjams nenumatoma, nes pa-
liekama atvira prekybos apvaliąja mediena sistema AMEPS);

 kad rinka bus monopolizuota vienam stambiausiam tiekėjui 
reguliuojant medienos kainas (tiesa – prekybos mediena sistema 
AMEPS bus adaptuota, išlaikant principą, kad kainą aukcionuose 
nustato pirkėjas, be to, nesikeičia faktinė padėtis dėl valstybinių 
miškų ūkio koncentracijos ir dominavimo rinkoje);

 kad po pertvarkos suklestės korupcija (tiesa – bus standar-
tizuotos pirkimo ir pardavimo procedūros):

 kad nebus motyvacijos dirbti, nes pinigai suplauks į centrą 
(tiesa – bus sukurta ir įdiegta efektyvi vieninga darbuotojų 
kontrolės ir motyvacijos sistema);

 kad nukentės regionai ir juose gyvenantys bei dirbantys 
žmonės (tiesa – bus įgyvendinama galimybė darbuotojams GPM 
mokėti pagal gyvenamąją vietą, regioniniuose padaliniuose ir su-
stiprintose girininkijose bus teikiamas tas pats paslaugų paketas 
gyventojams ir ūkio subjektams, dalis atleidžiamų specialistų bus 
įdarbinami centriniame padalinyje (ne Vilniuje), kitiems bus or-
ganizuojamas perkvalifikavimas);

 kad centrinis padalinys bus Vilniuje (tiesa, kad centrinis 
padalinys bus viename iš regionų).

                   Parengė Gintarė JANIŠKIENĖ
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stituto bei Valstybinio miškotvarkos insti- 
tuto, Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos ir miškų departamento Miškininkystės 
skyriaus atstovai, žmona Ingrida, kiti ar-
timieji.

ASU rektoriaus prof. A. Maziliausko 
teikime Lietuvos mokslų akademijai 
rašoma: 
...Miškų monitoringo laboratorijos moks-
lininkai jau XX a. 9-me dešimtmetyje 
pradėjo vykdyti aplinkos veiksnių komp- 
leksiško poveikio miško ekosistemoms  
tyrimus pagal koordinuojamos Valstybinės 
aplinkos monitoringo programos Sąly-
giškai natūralių miško ekosistemų komp- 
leksiško monitoringo paprogramės rei-
kalavimus. Vykdant šiuos tyrimus komp-
leksiškai buvo sprendžiami rūgščiųjų 
komponenčių metinių, sezoninių ir mė-
nesinių koncentracijų ore, jų iškritų ir 
priežemio ozono poveikio Lietuvoje vy-
raujančių medžių lajų būklei, kamienų 
augimui į skersmenį bei kitų ekosiste-
mos biotos komponentų rūšių įvairovei 
ir gausai, reikšmės klausimai. Atskleistų 
dėsningumų pagrindu pasiūlomos prie- 
monės, didinančios medynų, pirmiau- 
siai pušynų, produktyvumą ir atsparumą 
nepalankiems aplinkos veiksniams. Lie- 

tuva įtraukiama į ekosistemų komplek-
siškumo ir jų teikiamų paslaugų socialinį-
ekologinį vertinimą Europos mastu. 

Vykdant šiuos sudėtingus ir aktualius 
tyrimus Miškų monitoringo laboratorijo-
je, prof. dr. A. Augustaitis aktyviai bend-
radarbiavo su užsienio mokslininkais, 
ypač IUFRO organizacijoje (2008-2011 
m. buvo IUFRO WG darbinės grupės 
7.01.01 narys, nuo 2012  m. šios grupės 
„Poveikio nustatymas ir stebėsena“ koor-
dinatorius).

Gautus rezultatus jis pristatė Lietuvos 
ir užsienio šalių leidiniuose,  konferencijo-
se, kongresuose. Autorius dalyvavo tarp-
tautiniuose projektuose, kaip ES finan-
suojamame Life + projektas „ENVeurope“ 
ir COST veikla FP0913 bei vadovavo 
Švietimo ir mokslo ministerijos finansuo-
jamam projektui „Tvaripušis“ – „Papras-
tosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė 
įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato 
kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“, ir 
dabar vadovauja LMT nacionalinės moks-
lo programos projektui „ROREstRESS 
„Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos 
streso veiksnių poveikis miškų gebai 
adaptuotis ir švelninti globalios kaitos 
grėsmes“. Mokslo darbų cikle „Aplinkos 
veiksnių kompleksiško poveikio miškų 
būklei ir produktyvumui dėsningumai 
globalios kaitos sąlygomis (2001-2015)“ 
autorius apibendrino 15 metų mokslinio 
darbo veiklos patirtį. 

Svarbesni prof. Algirdo Augustaičio 
biografijos ir veiklos akcentai
Profesinė karjera. ,,Gimiau 1962 m. 
gruodžio 3 d. ilgamečio Kauno politech-
nikos instituto Elektrotechnikos fakulte-
to dėstytojo Algirdo Augustaičio ir medi-
kės Ramintos Kairiūkštytės šeimoje. 
Nors augau Kauno mieste, domėtis 
miškais paskatino nuo 1969 m. su tėvais 
leidžiamos kasmetinės vasaros atosto-
gos Kuršių nerijos nacionaliniame parke, 
kur su broliu Rimantu buvo išvaikščiotos 
didžiosios kopos,  surastos gausios tik- 
rinių baravykų augavietės. Vėliau apsi-

Lietuvos mokslo 2016 m. premijos 
laureatas – prof. dr. Algirdas Augustaitis 

Už Lietuvai reikšmingus fundamen-
tinius ir taikomuosius mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės (sociali-

nės, kultūrinės) plėtros darbus nuo 1993 m. 
kasmet skiriamos kelios Lietuvos mokslo 
premijos. 2016 m. konkurse šioms premi-
joms gauti pretendavo 24 mokslo darbai.  

Lietuvos mokslo premijų komisija  
šių metų vasario 6 d. paskelbė  2016 m. Lie- 
tuvos mokslo premijų laureatus. LMA 
didžiojoje konferencijų salėje kovo 7 d.  
surengtose laureatų diplomų teikimo iš-
kilmėse 8 šalies mokslininkams įteiktos 
6 mokslo premijos, tarp jų – biomedi-
cinos ir žemės ūkio mokslų srityje šia 
premija apdovanotas ASU Miškotvarkos 
ir medienotyros instituto profesorius,  
Miškų monitoringo laboratorijos vedėjas 
prof. dr. Algirdas Augustaitis už darbų 
ciklą „Aplinkos veiksnių kompleksiško 
poveikio miškų būklei ir produktyvu-
mui dėsningumai globalios kaitos są-
lygomis (2001–2015)“. Tai maloni žinia 
visai miškininkų bendruomenei, kad po 
aštuonių metų, kai 2009-aisiais Lietu-
vos mokslo premijų laureatais tapo grupė  
Lietuvos miškų instituto mokslininkų –  
Rimvydas Gabrilavičius, Alfas Pliūra, 
Julius Danusevičius, Virgilijus Baliuc- 
kas, Darius Danusevičius už darbų 
ciklą „Miško sėklinės bazės, selekci-
jos ir genetinių išteklių išsaugojimo sis-
temos sukūrimas tvariai ir intensyviai  
miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994–
2008 m.)“, vėl įvertintas ilgametis miško-
tyrininko triūsas.

Geriausiais 2016 m. konkurse pripa-
žintus mokslininkus pasveikinti atvyko  
LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pir-
mininkas, akademikas, prof. Eugenijus Jo-
vaiša, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita 
Petrauskienė, Vyriausybės kanclerė Mil-
da Dargužaitė, kolektyvų atstovai, šeimų 
nariai. Nemažas būrys sveikintojų apsupo 
prof. A. Augustaitį – tai ASU rektorius 
prof. Antanas Maziliauskas, buvęs rekto-
rius prof. Romualdas Deltuvas, MEF deka-
nas prof. Edmundas Bartkevičius, kolegos 
iš ASU Miškotvarkos ir medienotyros in-

Prof. dr. A. Augustaitis su pasveikinti atvykusiais valstybinių institucijų atstovais ir kolegomis, žmona Ingrida  
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Mokslo premijos laureatas 
prof. dr.  Algirdas Augustaitis 

pristato savo darbus 
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spręsti studijuoti miškininkystę prisidėjo 
ir prof. Mečislovo Valiaus patarimas. 
Tad baigęs 1980 m. Kauno IV vidurinę 
mokyklą, nedvejodamas stojau į LŽŪA 
Miškų ūkio fakultetą. Gavęs diplomą su 
pagyrimu, 1985 m. rugsėjį įsidarbinau 
inžinieriumi prie Miškų ūkio fakulte-
to įsteigtoje Miškų monitoringo labora-
torijoje. Netrukus paskyrė jaunesniuo-
ju mokslo darbuotoju. 1987 m. įstojau 
į biologinių mokslų srities ekologijos 
mokslų krypties neakivaizdinę aspi-
rantūrą Rusijos mokslų akademijos Glo-
balinio klimato ir ekologijos institute, 
kuriame 1992 m. apsigyniau disertaciją 
„Pušynų augimo dėsningumai esant įvai-
riam aplinkos užterštumo laipsniui”. 
1993 m. Lietuvoje suteiktas žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsnis. 

2006 m. LŽŪU atlikau habilitacijos  
procedūrą „Aplinkos veiksnių poveikio 
miškų būklės kaitai dėsningumai”. Miškų 
monitoringo laboratorijos vedėjo (nuo 
1991 m.) ir šios laboratorijos vyriausio-
jo mokslo darbuotojo (nuo 2007 m.) pa-
reigas derinu su pedagogine veikla, dirb-
damas nuo 2007 m. dabartiniame ASU 
Miškotvarkos ir medienotyros institute 
profesoriumi (puse etato). Nuo 1997 m. 
dalyvauju tarptautinėje miškų mokslo spe-
cialistų (IUFRO) organizacijoje. 

Gyvenimo moto: dirbk, nes nėra tokio 
atlikto darbo, už kurį kada nors negautum 
atlyginimo. Vertybės – artimųjų meilė ir 
aplinkinių ištikimybė. Pomėgiai: žvejyba 
ir medžioklė, taip pat sportas – krepšinis 
ir plaukimas. Bet nelabai žinau, kas tai yra 
laisvalaikis?..“

Moksliniai tyrimai. Tai būtų miškų  
tvarumas ir globali kaita; aplinkos užterš-
tumo ir klimato kaitos kompleksiškas po- 
veikis miško ekosistemoms; miškų atsi-
kūrimo ypatumai po streso; medžių reak-
cijos į palankius ir nepalankius aplinkos 
veiksnius; medžių gyvybinis potencia- 
las, medžių atsako reakcijų modeliavimas; 
miškų būklė ir produktyvumas, medžių 
prieaugis, jį sąlygojantys veiksniai. 

Profesorius be keliolika užsakomųjų 
tyrimo darbų bei projektų šalies ir 
užsienio lygmenyje kartu su žmona In-
grida Augustaitiene organizavo Lietu-
voje vykusią jungtinę IUFRO (miško 
mokslų specialistų), APW (Š. Amerikos 
oro taršos specialistų), COST veik-
los Nr. FP0903, tarptautinio projekto 
ENVeurope, LTEReurope (ekosistemų 
ilgalaikių mokslinių tyrimo objektų) 
ir Integruoto monitoringo programos 
pasaulinę mokslinę konferenciją „Kli-
mato kaitos ir oro taršos poveikis miško 
ekosistemoms“, kurioje dalyvavo 220 
mokslininkų iš 34 pasaulio šalių. Jis 
taip pat buvo kelių IUFRO konferencijų 
koordinatorius ir sesijų moderatorius 
(2013 m. Ilheus, Brazilija; 2014 m. JAV 
Salt Lake Sitis; 2015 m. Nica, Prancūzija; 
2016 m. Stambulas, Turkija) bei pa- 
kviestas į 2017 m. būsimas konferenci-
jas Vokietijoje (Freiburgas) ir Japonijoje 
(Tokijas). 

Prof. A. Augustaitis už mokslo straips-
nių rinkinius 2003, 2005, 2008, 2012 ir 
2014 m. paskatintas ASU mokslo premijo- 
mis, 2013 m. ir 2015 m. jam suteiktos „Ge-
riausias ASU mokslininkas“ nominacijos. 

Bendradarbiavimas su kolegomis. 
„Mokslininko kelias man, matyt, yra 
prigimtinis, žinant mano tėvų bei senelių 
(VDU profesoriaus, filosofijos mokslų dr. 
Prano Augustaičio ir gydytojo doc. Vlado 
Kairiūkščio) veiklas. Pažinti miškotyros 
mokslo subtilybes padėjo buvęs Miškų 
fakulteto mokslo darbuotojas, dabar VDU 
Aplinkotyros katedros prof. Romual-
das Juknys. Jo vadovaujamas paruošiau 
disertaciją, gilinausi į pušų augimo ypa-
tumus keičiantis aplinkos užterštumo 
laipsniui bei nustatant kritines teršalų 
bei medžių pažeidimų ribas, kurias 
viršijus prasideda neatsikuriantys proce-
sai miško ekosistemose. Medžių augimo ir 
būklės kaitos scenarijai bei miškų tvaraus 
vystymosi sampratos supratimas gimė 
išsamiuose diskusijose su ilgamečiais bu-
vusios Miškotvarkos katedros darbuoto-
jais doc. Juozu Mažeika, prof. Jonu Daniu-
liu ir jo buvusiu mokiniu prof. Gintautu 
Mozgeriu bei su buvusiu LŽŪU rektoriu-
mi prof. Romualdu Deltuvu. Gebėjimą būti 
laisvu ir nepriklausomu, išsakyti ir gin-
ti savo poziciją mokiausi iš visų darbų 
bendražygio doc. Almanto Kliučiaus. 
Mokslininko – tyrėjo pavyzdžiu visuomet 
buvo LAMMC Miškų instituto vyriausia-
sis mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Armo-
laitis.

Sunkiausias veiksnys mokslininko pro-
fesijoje – laiko trūkumas ir būtinybė tuo 
pačiu laiku būti skirtingose vietose ir vyk-
dyti skirtingus darbus.

Esu dėkingas žmonai Ingridai, ASU 
anglų kalbos dėstytojai, už visokeriopą 
palaikymą visose mokslinio darbo organi-
zavimo bei gautų rezultatų sklaidos srity-
se: organizuojant ekspedicijas miške, ren-
kant medžiagą, ją analizuojant ir ruošiant 
aukščiausio lygio publikacijas bei ren- 
giant mokslines konferencijas Lietuvoje ir 
užsienyje. 

Laimėtas LMT inicijuotos nacionalinės 
mokslų programos projektas atvėrė naujas 
galimybes pažinti priežastinius ryšius tarp 
aplinkos veiksnių ir medžių prieaugio bei 
būklės, kartu su ASU prof. Vitu Marozu 
įsigilinant į netaikytus iki šiol Lietuvoje 
sudėtingus ekofiziologinius metodus bei 
medžių momentines reakcijas į aplinkos 
kaitą. Šioje srityje jau apie 20 metų bendra-
darbiauju ir su pasaulio mokslininkais –  
Elena Paoletti, Andrzej Bytnerowicz, 
Rainer Matyssek.“

Parengė Vaclovas TREPĖNAITIS

Prof. dr. A. Augustaitis su pasveikinti atvykusiais valstybinių institucijų atstovais ir kolegomis, žmona Ingrida  
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Perskaičius „Mūsų giriose“ (2016 m., 
11 nr.) išspausdintą prof. habil. dr. 
Edvardo Riepšo ir prof. dr. Kęstučio 

Armolaičio straipsnį „Juodkrantės sengirės 
išsaugojimo ir atkūrimo problemos“, ku-
riame kalbama apie didžiųjų kormoranų 
kolonijos Juodkrantėje pažeistą sengirę ir 
bandymą šių paukščių apleistose jos dalyse 
atsodinti mišką, norėčiau išsakyti kai ku-
riuos savo pastebėjimus. 

Sąmoningai vengiu autorių vartoto ter-
mino sengirės atkūrimas, nes medelių so-
dinimas nėra tolygus sengirės atkūrimui, 
net jei iš viso toks vyksmas, kaip sengirės 
atkūrimas, būtų įmanomas, kadangi miš-
kas tampa sengire tik tada, kai netrukdant 
jam vystytis pasiekiama biologinė medžių 
branda bei kartu susiformuoja senam 
miškui būdinga struktūra, dirvožemis bei 
biologinė įvairovė. 

Nenustebino straipsnio autorių gauti 
duomenys apie dirvožemio chemines sa- 
vybes kormoranų kolonijoje. Jie gana pa-
našūs į tuos, kuriuos gavome ir mes, taip 
pat kitų šalių tyrėjai, dirbę kormoranų ar 

Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

kitų žuvimis mintančių paukščių koloni-
jose (pvz., Ellis ir kt., 2006; Breuning ir 
kt., 2012; Garcia ir kt., 2012). Visur vy-
rauja panašios tendencijos, o išryškėjantys 
skirtumai būna nulemti tiriamųjų vietų 
dirvožemių  specifikos, reljefo ir klimatinių 
sąlygų. 

Tiesa, kai kurių momentų šio straips-
nio autoriai nepaminėjo. Pavyzdžiui, kad  
ne tik dirvožemyje pastebimas azoto jun-
ginių pagausėjimas. Kolonijos aplinkoje, 

ypač perėjimo laikotarpiu, gausu skystų 
paukščių išmatų, kuriose esanti šlapimo 
rūgštis aplinkoje labai greitai skyla į amo-
niaką (Bachrach, 1957). Šios dujos yra 
toksiškos ne tik gyvūnams, bet ir auga- 
lams (Britto ir Kronzucker, 2002), ypač  
tokiems, kurie įprastai auga mažai azo-
to turinčioje aplinkoje (pvz., pušims). Ki-
tas žalingas kormoranų išmatų poveikis 
yra tiesioginis: jos padengia augalų la-
pus (ar spyglius) ir sutrikdo fotosintezę, 
kvėpavimą bei sukelia cheminius nude-
gimus. O kormoranai, deja, skraido bei 
dalina savo „dovanėles“ ir ten, kur „at-
kuriama sengirė“. Nepaminėta ir dar 
viena savybė, būdinga tiek Juodkrantės 
kormoranų kolonijai, tiek kitoms žuvimis 
mintančių paukščių kolonijoms pasaulyje. 
Visose būna ypač padidėjęs dirvožemio 
druskingumas, kartais tiek, kad jose tarp 
augančių augalų nemažą dalį pradeda su-
daryti halofitai – rūšys, toleruojančios 
didelius druskų kiekius, būdingos jūrų ir 
vandenynų krantams ar kontinentiniams 
druskožemiams.  Taigi, sąlygos kormoranų 

Pastabos apie kormoranus 
ir juodkrantės miško atkūrimą 
(atsikūrimą)

Senose kormoranų kolonijos dalyse įsivyravę šeivamedžiai 
nukonkuruoja kitus sumedėjusius augalus

Seniausioje kolonijos dalyje tankiai suaugę aukštų žolių sąžalynai su vyraujančiais 
didžialapiais šakiais yra stiprūs konkurentai jauniems medeliams

 Kormoranų išmatos padengia kolonijos 
teritorijoje augančių augalų lapus ir trikdo jų 

gyvybines funkcijas
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kolonijoje, net ir tose dalyse, kur paukščiai 
jau nebeperi, nelabai tinkamos miškui, 
ypač pušynui augti.  

Straipsnio autoriai nurodo, kad Bota-
nikos instituto tyrėjų grupė (tiksliau būtų –  
Gamtos tyrimų centro, nes grupėje dir-
bo visų trijų šio centro institutų moks-
lininkai) nepasiūlė aktyvių priemonių 
sengirės atkūrimui. Norėčiau patikslinti, 
kad nepasiūlėme būtent dėl to, kad ne-
blogai susipažinome ne tik su Juodkrantės 

2010). Japonų ir lenkų tyrėjai (Ishida 1996; 
Żółkoś ir Markowski, 2006) teigia, kad dėl 
paukščių kolonijų veiklos žuvusių medynų 
vietoje susiformavę krūmynai dar ilgai 
neleis atsikurti miškui, kadangi greitai 
augančios rūšys (pavyzdžiui, šeivamedžiai) 
veiksmingai panaudoja ornitogeninį azotą 
ir nukonkuruoja mažiau azoto junginių 
pertekliui tolerantiškas augalų rūšis, taip 
sukurdamos ekologiškai nuskurdintą bu-
veinę (Dalton ir Brand-Hardy, 2003). 

Ispanijos mokslininkų atlikta analizė 
parodė, kad nėra veiksmingų ir ekologiškai 
saugių priemonių, kurios leistų per san-
tykinai trumpą laiką išvalyti ornitogeninės 
taršos pažeistą miško dirvožemį (Garcia ir 
kt., 2011). Būtent dėl šių žinių ir nesiūlėme 
jokių aktyvių priemonių miškui atkurti, 
kadangi tai būtų arba neprasmingas laiko 
ir resursų švaistymas (ką parodė E. Riepšo 
ir K. Armolaičio straipsnyje pateikti ty-
rimo rezultatai), arba būtų padaryta dar 
didesnė žala aplinkai. Visus šiuos duo-
menis mes būtume mielai pateikę, jei kas 
būtų paprašęs. Deja, miškininkai, matyt, 
nepakankamai domisi Lietuvoje atlieka-
mais tyrimais, net ir tada, kai jie tiesio-
giai susiję su jų darbu. Senas institucinis 
nepasitikėjimas? O gaila.

kormoranų kolonijoje esančiomis aplinkos 
sąlygomis, bet ir palyginome jas su kitose 
šalyse analogiškose vietose gautais rezul-
tatais ir užsienio kolegų išvadomis, kurios 
absoliučiai vienareikšmiškos. Dar 1991 m. 
danų mokslininkai (Dal ir kt.) prognozavo, 
kad net kormoranų jau apleistos koloni-
jos pažaidos miške išliks dešimtmečius, 
o gal ir daugiau. Toje pačioje vietovėje 
po 20 metų atlikti tyrimai šias progno-
zes patvirtino (Breuning-Madsen ir kt., 
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Ruderaliniai nitrofiliniai augalai (pvz., ugniažolės, pievinės miglės, 
šeivamedžiai) efektyviai išnaudoja ornitogeninį azotą
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Liepos (Tilia) genties augalai anksčiau 
buvo priskirti liepinių (Tiliaceae) 
šeimai. Dabar ši šeima panaikinta 

ir gentis priskirta dedešvinių (Malvaceae) 
šeimai. 

Liepų yra 46 rūšys, o veislių dar dau-
giau. Tai įvairaus aukščio (15-35 m) ir 
lajų pločio (10-25 m) medžiai. Lietuvos  
želdynuose auginamos mažalapė (T. cor- 
data), didžialapė (T. platyphyllos), euro-
pinė liepos (T. europaea). Plačiausiai pa-
plitusi mažalapė liepa, kuri puošia pa-
keles, miestų parkus, sodybas. Savaime 
auga derlingesnių žemių miškuose, pau-
piuose. Želdynuose sodinama pavieniui, 
grupėmis, alėjose. Ji atsparesnė mažam 
pomedžio plotui miestų šaligatviuose bei 
oro taršai. Ši liepa tinka ir aukštaūgėms 
karpomoms gyvatvorėms, nes pakenčia 
karpymą, ilgai išlaiko jai suteiktą formą. 
Pražysta apie 20-tus gyvenimo metus, 
žiedai gelsvi, labai medingi. Suaugęs me-
dis subrandina iki 60 tūkst. žiedų. Bitės 
iš tokio medžio surenka iki 50 kg nekta-
ro. Liepžiedžiai plačiai naudojami liaudies 
medicinoje. 

Mažalapės liepos paplitusios vakarų, 
vidurio ir rytų Europoje, Kaukaze, vakarų 
Azijoje, išgyvena net 600 metų. 

Vilniečius džiugina Antakalnio rajone, 
Sapiegų rūmų parke auganti dvikamienė 
mažalapė liepa, įtraukta į gamtos paveldo 
objektų sąrašą. Jai daugiau kaip 300 metų, 

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

apie 28 m aukščio, kamieno apimtis 1,3 m 
aukštyje – apie 4,40 m.

 Lietuvoje seniausia liepa išlikusi Kazlų 
Rūdos girios apsuptame Braziūkų kaime. 
Ji vadinama „Liepa Motinėle“, saugoma 
valstybės.

Liepa išaugina labai stiprią šaknų 
sistemą, todėl atspari vėjams. Miške – ir 
dirvos gerintoja, kai auga su pušimi ar egle. 
Kalkingi liepos lapai neleidžia susiformuo-

Mažalapę liepą (Tillia cordata) 
Liepų lapų nekrozė Liepinė pasalora  

Seniausia liepa Vilniuje, auganti Sapiegų rūmų parke 

Šešėlinė diskulė 

Suodligė  Pseudomasarija ant smulkių šakeliųLiepinė septorija

ti rūgščiam dirvos humusui. Liepa daugi-
nasi atžalomis, atlankomis, sėklomis. Kai 
kuriose vietovėse su kitais lapuočiais su-
daro liepynus. Liepos mediena naudojama 
apdailai, drožybai. 

Natūralioje ir urbanizuotoje aplinko-
je augančias liepas pažeidžia įvairios gry- 
binės ligos, kurių sukėlėjų išplitimui di-
džiausią reikšmę turi klimatinės oro są- 
lygos, kenkėjai ir antropogeninė veik-
la. Lietuvos miestuose apie 60 proc. lie- 
pų, augančių gatvėse, yra mechaniškai 
sužalotos. Dėl ypač mažo pomedžių ploto, 
blogos šaknų aeracijos, netinkamo šakų 
genėjimo, maisto medžiagų trūkumo, 
žiemą barstomų druskų jau birželį paste-
bima ankstyva liepų lapų nekrozė. Ant 
liepų aptinkama per 50 įvairių rūšių grybų. 
Nušalusias ar nuo sausros išdžiūvusias 
liepų šakas puola saprotrofiniai ir pa-
togeniniai grybai. Patogeninių grybų žala 
įvairiais metais būna labai skirtinga. Vieni 
jų pažeidžia lapus, žiedus, vaisius, kiti – 
kamienus, šakas, šaknis.               

Pateiksime labiausiai paplitusius maža-
lapės liepos ligų sukėlėjus, kurie dažniau 
aptinkami ant lapų, šakų, kamienų urban-
izuotoje teritorijoje, priemiesčių miškuose 
ir parkuose.

Nepatogeninės kilmės lapų nekro-
zė. Lapų pakraščiai paruduoja, susisuka,  
apmiršta, lapai anksti nukrenta. Priežastys: 
įvairių mitybos elementų trūkumas, 
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netinkama dirvožemio vandenilio jonų 
koncentracija (pH), mažas pomedžio plo-
tas, suspausta šaknų sistema, sausra, 
nušalimas, oro tarša, mažas pomedžio plo-
tas ir kt.

Dechromacija. Lapai praranda žalu-
mą, pasidaro šviesiai žalsvi arba gelsvi, kai 
trūksta cheminių elementų, kurie įeina į 
chlorofilo molekulės sudėtį (azoto, man-
gano, geležies arba magnio). 

ankstyvoji defoliacija. Lapai per ank-
sti pradeda gelsti ir kristi, atskiros medžių 
šakos arba visas medis anksti meta la-
pus. Defoliaciją, kaip ir nekrozę arba 
dechromaciją, sukelia skurdžios medžių 
augimo sąlygos miestų želdiniuose, mi-
tybos elementų trūkumas, netinkamas 
dirvožemio rūgštingumas (pH), sausra, 
ligos ir kenkėjai, ypač amarai, oro tarša, 
mažas pomedžio plotas.

Patogeninės kilmės ligos
Liepinė pasalora (Mycosphaerella mil-
legrana). Grybas lapus išmargina ap-
skritai kampuotomis, tamsiai rudomis, 
šviesėjančiais viduriais, ryškiu, tamsiai 
rudu arba beveik juodu apvadu apjuos-
tomis dėmėmis. Stipriau pažeisti lapai 
ir žiedai visiškai nuruduoja ir nudžiūsta.  
Esant vėsesnėmis ir drėgnesnėmis vasa-
romis su sausros periodais, rudmargė 
dažniau aptinkama ir labiau pažeidžia 
įvairių rūšių liepų lapus.

Šešėlinė diskulė (Apiognomonia er-
rabunda). Ant lapų gelsvos, pilkšvai rus- 

Smulkiaspuogis (Phomopsis irreg-
ularis). Tai pavojingas ligos sukėlėjas, 
pasireiškiantis liepų jaunų šakelių džiū-
timi. Labiausiai puola nusilpusias, apša-
lusias šakas ir jas nudžiovina. Grybas 
pavasarį produkuoja gausybę sporų, ku- 
rios užkemša augalo vandens indus.

Tirostroma (Thyrostroma compac-
tum). Ant nusilpusių, apšalusių liepų šakų 
matosi gausybė iškilimų, kuriose aptinka-
ma labai daug daugialąsčių, stambių 
sporų. Vėliau iškilimai sprogsta ir atrodo, 
kad visa augalo žievė lupasi. Grybas plinta 
pavasarį ir vasarą sporomis. 

Paprastasis raudonspuogis (Nectria 
cinnabarina). Jeigu grybas išplinta aplink 
visą medžio šaką arba kamieną, jų dalis 
virš žaizdos nudžiūsta, o iš apačios gali 
ataugti sveikos atžalos.

Rožiakraštė vaškuotė (Peniophora 
rufomarginata).  Ant džiūstančių šakų 
išplinta vaisiakūniai, kurie iš pradžių 
būna apskritų lopelių pavidalo, priaugę 
prie substrato. Vėliau jie susilieja, kraštai 

Smulkiaspuogio sporų eksudatas ant šakų

Žvynotoji skylėtbudė nuimama nuo liepos kamieno

Tirostroma ant šakų Paprastasis raudonspuogis ant ūglių 
ir šlamabudė šaknų kaklelyje

pažeidžiantys grybai
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vos arba rudos, šviesesniu viduriu, daž- 
niausiai netaisyklingos dėmės, dažniau- 
siai prasideda nuo lapo pakraščio ir gali 
apimti didelę jo dalį. Smarkiai plintant 
šviesmargei, liepų lapai pradeda džiūti, 
anksčiau kristi.

Liepinė septorija (Septoria tiliae). Ant 
lapų rudos dėmės su tamsiai raudonu, rudu 
arba beveik juodu apvadu. Dėmėse atsir-
anda juodų pabirų taškelių (spuogelių) –  
retai aptinkamų grybo piknidžių.

Suodligės (Antennaria) genčių gry-
bai. Lapai padengti juodu, suodžius prime-
nančiu apnašu. Tai sankaupos grybų, 
kurie, misdami augalų išskiriamomis 
medžiagomis, plinta lapo paviršiumi ir su-
daro ploną tamsių, birių arba supuolusių, 
lengvai nuplaunamų apnašų sluoksnį. 
Šių grybų išplitimui daugiausiai įtakos 
turi amarai, kurių ekskrementais taip 
pat minta ir grybai. Todėl amarų nai-
kinimas – vienas iš pagrindinių apsaugos 
nuo suodligės būdų. Liga ne tik sumenki-
na augalų dekoratyvumą, bet, sumažėjus 
lapų asimiliaciniam plotui, nusilpnina ir 
augalą.

Pseudomasarija (Pseudomassaria  
chondrospora). Ant liepų džiūstančių 
smulkesnių šakų matosi išsibarstę juodi 
taškai – grybo vaisiakūniai. Šakelės būna 
šviesios, labai trapios. Grybas plinta spo-
romis. Žiemoja pažeistose ant medžių arba 
nukritusiose jų šakelėse. Grybui smarkiai 
išplitus, net nuo stipresnio vėjo pradeda 
lūžinėti ir kristi liepų šakos.

Paprastoji alksniabudė ant kamieno Auksaviršė skujagalvė liepos šaknies kaklelyjeRožiakraštė vaškuotė ant šakų
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Juodkotė skylėtbudė 
ant kamieno

Paprastasis kelmutis, paprastoji 
alksniabudė ant kamieno 

Juodkotė ugniabudė 
šaknų kaklelyje

Kamščiapintė apdegelė Spindulinio raukšliagrybio vaisiakūnis Kamščiapintė padegėlė ant kelmo

užsiriečia, viršutinis paviršius – rudai 
juodas, džiūdami sutrūkinėja skersiniais 
plyšiais. Būna rožiniai pilki, violetiniai 
arba rudi. Grybo apniktos šakos lūžta ir 
esant visai silpnam vėjui.

Paprastoji skylalakštė (paprastoji 
alksniabudė) (Schizophyllum commune). 
Ši liga ypač pažeidžia smarkiai nugenėtas 
liepas, kenčiančios dėl mažo gyvybinio  
ploto šaligatviuose, asfalte. Ypač plinta  
esant ilgam ir šiltam rudeniui.

auksaviršė skujagalvė (Pholiota au-
rivella). Ant kamieno arba šakų išsidėstę 
grupelėmis pusiau apvalūs, plataus varpe-
lio formos, gelsvi, apšepę rusvais, priglu-
dusiais žvyneliais vaisiakūniai. Auksaviršė 
skujagalvė dažna ant liepų bei kitų lapuočių 
medžių šakų, kamienų, kelmų, stuobrių. 
Sukelia medienos puvinį.

Juodkotė skylėtbudė (Picipes mel-
anopus). Tai ant kamieno arba šakų 
kotuotų kepurėlių pavidalo, odiški arba 
kamštiški vienmečiai vaisiakūniai. Jie auga 
miškuose, miestų želdiniuose ant įvairių 
lapuočių medžių negyvos medienos. Kar-

tais aptinkami ant žievėgraužio tipografo 
pažeistų liepų kamienų ir šakų, dažniau – 
ant smarkiai nugenėtų medžių apmirusių 
šakų. Sukelia aktyvų medienos puvinį. 

Žvynuotoji skylėtbudė (Polyporus 
septosporus). Auga ant gyvų ir negyvų 
lapuočių kamienų, kelmų. Sukelia medie-
nos centre baltąjį puvinį. Gyvų medžių pu-
vimas trunka daug metų, kol medį sunai-
kina.

Paprastasis kelmutis (Armillaria 
mellea). Grybo vaisiakūniai liepų šaknų 
kaklelyje auga didelėmis krūvelėmis. Be 
vaisiakūnių ant kelmų, šaknų susida-
ro tamsiai rudos, storos, į išsišakojusias 
šaknis panašios kelmučių rizomorfos 
(grybienos laidai). Dalis rizomorfų būna 
tarp žievės ir medienos, kitos driekia-
si dirvoje, pasiekdamos sveikų medžių 
šaknis ir jas apkrečia. Kelmutis puola apie 
200 skirtingų augalų rūšių. Sukelia baltąjį 
periferinį puvinį. 

Juodkotė ugniabudė (Flammuli-
na velutipes). Vaisiakūniai – iki 10 cm 
skersmens, su gūbreliu, gelsvai arba net 

oranžiškai rudi, išblunkantys. Trama 
minkšta. Auga rudenį bei ypač šiltomis 
žiemomis ant lapuočių, dažniausiai 
įsitvirtina sužalotose medžių vietose. Ant 
liepų randama želdiniuose bei ant kelmų 
miškuose.

Pilkšvoji kreivabudė (Pleurotus pul-
monarius). Auga ant gyvų ir džiūstančių 
lapuočių medžių. Vaisiakūniai vienmečiai. 
Sukelia medienos puvinį.

Raudonkraštė pintainė (Fomi-
topsis pinicola). Vaisiakūniai – dideli, 
daugiamečiai, šonu priaugę prie substra-
to, pavieniai arba suaugę po keletą, kie-
ti, sumedėję. Būna šviesiai geltoni, rudi 
ar kaštoniniai. Auga dažnai ant lapuočių 
medžių. Sukelia rudąjį medienos puvinį. 
Vėliau nusilpusius medžius puola ir kiti 
puvinių sukėlėjai.

Kamščiapintė apdegėlė (Bjerkan-
dera adusta). Vaisiakūniai – vienmečiai, 
bekočiai, kraštu prisitvirtinę prie sub-
strato, čerpiškai suaugę, išsiplėtę. Esant  
šiltoms žiemoms, auga ištisus metus ant 
lapuočių medžių, kartais pasitaiko ir ant 

Raudonkraštė pintainė ant kamieno Išvirto puvinio numarinta liepaPilkšvoji kreivabudė ant kamieno lapkritį
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Nuimta nuo kelmo korėtoji 
skylėtbudė 

Rudoji šakabudė kamieno 
šakavietėje 

Neinfekcinės kilmės grybai – šlamabudė 
(Mycena sp.) ant kamieno

spygliuočių. Sukelia baltąjį medienos 
puvinį.  

Spindulinis raukšliagrybis (Phlebia 
radiata). Vaisiakūniai išsiplėtę, minkšti, 
sendami kietėja, šviesiai rausvi. Auga ant 
džiūstančių lapuočių medžių, rudenį ir 
anksti pavasarį bei nešaltomis žiemomis. 
Sukelia baltąjį medienos puvinį. 

Korėtoji skylėtbudė Polyporus arcu-
larius (Lentinus arcularius). Vaisiakūniai 
– nedideli, vienmečiai, auga pavieniui arba 
po kelis. Sukelia baltąjį medienos puvinį. 

Kiti grybai ir organizmai. Jie aptinka-
mi vasarą ant nusilpusių liepų ar jau 
pažeistų paprastąja alksniabude.

Norint nustatyti liepų lapų nekrozės 

priežastį urbanizuotose teritorijose, rei-
kėtų padaryti lapų ir dirvos cheminę 
analizę. Nustačius trūkstamus mikroele-
mentus, medžius turėtume tręšti rei-
kalingomis trąšomis, išlaikant tinkamą 
NPK santykį. Esant labai dideliam mais-
to medžiagų trūkumui, liepų lapai api-
purkškiami magnio, geležies arba man-
gano sulfatų 1-2 proc. tirpalais. Taip 
pat nustatoma žemės pH. Kiekvienam 
medžiui, augančiam dengtuose plytelėmis 
šaligatviuose, būtina palikti 1,5x1,5 m 
pomedžio plotą. O miško liepynuose vyk-
dytini sanitariniai kirtimai, kuriais būtų 
pašalinti medžiai, intensyviai pažeisti me-
dienos puvinius sukeliančiais grybais.

PATIKSLINIMAS
Straipsnyje „Paprastojo šermukš-

nio (Sorbus aucuparia) nauda, ligos ir 
kenkėjai“ („Mūsų girios“, 2017 m. 1 nr., 
20 p.) įdėtos iliustracijos pavadinime 
įsivėlė klaida – turėtų būti ne ąžuolinė 
kempinė, o kietoji kempinė (Phellinus 
igniarius) pūdo šermukšnio kamieną. 

Pholiota sp. prie liepos šaknų kaklelio

Gelsvoji raudenė ant kamieno

VĮ Kėdainių miškų urėdija sutarti- 
nėmis kainomis parduoda 3 metų pa- 
prastojo ąžuolo sėjinukus, 2-3 metų 
mažalapės liepos, paprastojo klevo sė-
jinukus, paprastosios eglės ir juodalks-
nio sėklas, įvairius dekoratyvinius sod-
menis. 

Tel. pasiteirauti: 
(8 347) 60499, 8 686 18229.

Forest King F
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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Nuo gilios senovės lietuviai vartoja klevų ir beržų sulą kaip 
gėrimą troškuliui numalšinti, kaip vaistą nuo kai kurių 
ligų, taip pat naudojama kosmetikoje, konditerijoje ir ki-

tose srityse. Todėl kiek sugalvota sulos pikantiškų gėrimų receptų –  
šviežia, rauginta ir konservuota su visokiais priedais ir pagardini-
mais, o iš beržų sulos daroma dar ir gira, šampanas. 

Kanadoje ir kitose šalyse sula perdirbama į sirupą gavimo 
vietose arba netoli nuo jų. Per 2-3 paras, priklausomai nuo oro 
temperatūros, sula turi patekti pas vartotoją arba būti perdirbta. 
Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje sula vertinama kaip geras maisto 
ingredientas ir naudojama įvairių produktų ir gėrimų gamybo-
je (pavyzdžiui, sūrio gamyboje, siekiant apsaugoti produktą nuo 
kenkėjų). 

Baltarusijoje per metus išgaunama 20-30 tūkst. tonų su-
los, kiek mažiau Latvijoje. Lietuvoje pramoninė sulos gavyba tik 
pradedama. 

Sula – mokslo tyrimų objektas. LAMMC Sodininkystės 
ir daržininkystės institute, ASU bei Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje atliekami tyrimai apie beržų sulos cheminę 
sudėtį, gavybos apimtis, perdirbimo galimybes. 

Literatūroje teigiama, kad karpotasis beržas (Betula pendula 
Roth) išskiria mažiau sulos, tačiau dėl saldesnio skonio ji labiau 
mėgiama nei plaukuotojo beržo sula  (Betula pubescens Ehrh.). 
Karpotųjų beržų vidinėje žievėje (karnienoje) yra daug gliukozidų 
(20-60 mg/g žievės s. m.), o plaukuotųjų beržų – mažai (<0,5 
mg/g) (Lundgren et al., 1995). Tuo remiantis galima suformu-
luoti hipotezę, kad daugiau gliukozidų yra ne tik karpotojo beržo 
žievėje, bet ir pačioje medienoje bei suloje. 

Pastebėta, kad sula yra saldesnė po sausos vasaros bei šaltos 
žiemos, o sulos cukruje dominuoja gliukozė ir fruktozė. 

Svarbu laiku pradėti leisti sulą. Beržai sulą pradeda išskirti 
tirpstant sniegui, kai vidutinė paros temperatūrai pakyla iki 4-60 
C laipsnių ir ima brinkti lapų pumpurai. Lietuvoje tai dažniausiai 
būna antroje arba trečioje kovo mėn. dekadoje. Sulos tekėjimo 
periodas gali trukti iki balandžio pabaigos, kol išsiskleidžia 
beržų lapai. Pradedant skleistis lapų pumpurams, suloje ženkliai 
sumažėja organinių rūgščių, todėl ji saldesnė būna tekėjimo pa-
baigoje. Beržo sulos tekėjimo intensyvumas ir jos cheminė sudėtis 
priklauso ir nuo paros laiko. Nustatytas intensyvesnis beržų sulos 
išsiskyrimas nuo  vidurdienio (12 val.) iki vakaro (18 val.). 

Atlikti mūsų tyrimai patvirtino, kad karpotasis (Betula pen-
dula Roth) ir plaukuotasis (Betula pubescens Ehrh.) beržai ski-
riasi fenotipiniais požymiais, fenologija, ekologiniu paplitimu bei 

Doc. dr. VyTAUTAS BAREIKA, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
Dr. MARINA RUBINSKIENĖ, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas 

našumu ir medienos kokybe (Bareika, Ozolinčius, „Mūsų girios“, 
2006 m., Nr. 7-9; 2008 m., Nr. 2; 2009 m., Nr. 3-4). 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute buvo 
ištirtos iš mišrių, neatskiriant karpotųjų ir plaukuotųjų beržų 
rūšių, surinktos beržų sulos savybės (Viškelis, Rubinskienė, 2011, 
„Sodininkystė ir daržininkystė“, Nr. 30 (3-4), p. 75-81). Tyrimų 
rezultatai paskelbti žurnale „Baltic Forestry“ (2017, Nr. 22 (2), p. 
222-229) ir skirti  prof.  Remigijaus Ozolinčiaus atminimui. Šiuos 
tyrimus pristatysime ir ,,Mūsų girių“ skaitytojams.  

Tyrimus atliko kelios mokslo įstaigos. 2013-2015 m. sulos 
tyrimams atrinkti vidurio Lietuvoje (Kauno r.) augantys 50-60 
metų gryni karpotųjų ir plaukuotųjų beržų  medynai. Juose (N ir 
L hidrotopuose bei c trofotope) išskirti 3 pastovūs  bareliai. Beržų 
sulą rinkome balandžio mėnesį –  tekėjimo pradžioje ir masinio 
tekėjimo metu. Medyje 55 cm nuo žemės paviršiaus darytas vie-
nas gręžinys. Tekėjimo pradžioje ir masinio tekėjimo metu ištirtos 
šviežios beržų sulos cheminės savybės. 

Beržų atrinkimą, jų rūšies nustatymą bei sulos ėminių 
paėmimą ir pristatymą atliko Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegija, šviežios beržų sulos cheminius tyrimus – LAMMC 
Sodininkystės daržininkystės institutas, o mineralinė sulos 
sudėtis analizuota LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje.

Sulos saldumui (cukraus kiekiui) gali turėti įtakos paros bei 
tekėjimo laikas (pradžia/pabaiga), medžio stambumas, amžius 
ir dirvožemio derlingumas, klimato sąlygos, net dujų sudėties 
pokyčiai atmosferoje. Mums buvo įdomu sužinoti, kaip kinta 
įvairių cukrų kiekiai beržų Betula pendula Roth ir Betula pube-
scens Ehrh. suloje tekėjimo metu laikinai perteklingo drėgnumo 

Kurio beržo sula 
skanesnė 
ir vertingesnė?
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1 pav. Cukrų kiekis šviežioje beržų Betula pendula Roth ir Betula pubescens Ehrh. 
suloje (Lcp miško augaviečių tipas)
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miškininkystė

dirvožemyje (Lcp). Pastebėjome, kad tekėjimo pradžioje abiejų 
rūšių beržų suloje cukrų buvo daugiau, tačiau Betula pubescens 
Ehrh.  beržų sula buvo saldesnė (1 pav.). Masinio sulos tekėjimo 
metu cukrų koncentracija sumažėja 5,4 proc. Betula pendula 
Roth ir 36,3 proc. Betula pubescens Ehrh beržų suloje. Betula pen-
dula Roth suloje praktiškai nekinta monosacharidų ir sacharidų 
santykis visą tekėjimo laikotarpį. Tačiau Betula pubescens Ehrh. 
beržų suloje trečdaliu sumažėjus sacharozei, ėmimo pabaigoje 
angliavandenių tarpusavio santykis padidėja.

Norėdami įvertinti dirvožemio įtaką sulos saldumui, rinkome 
sulą iš Betula pendula Roth beržų, kurie auga laikinai perteklinio 
drėgnumo (Lcp) ir normalaus drėgnumo lengvame dirvožemyje 
(Ncl). Tyrimų rezultatai atskleidė, kad nepriklausomai nuo 
ėmimo laiko, šlapesnėse augavietėse Betula pendula Roth beržų 
suloje nustatyti didesni mononsacharidų ir sacharidų kiekiai 
(2 pav.). Sulos tekėjimo laikas taip pat turėjo įtakos Betula pen-
dula Roth beržų sulos saldumui. Perteklinio drėgnumo (Lcp) 
dirvožemyje tekėjimo pradžioje beržų sula yra kiek saldesnė, o 
masinio tekėjimo metu cukrų joje sumažėja iki 5 proc. Augančių 
normalaus drėgnumo lengvame Ncl dirvožemyje karpotųjų beržų 
suloje mononsacharidų ir sacharidų nustatyta mažiau (2 pav.). 
Tačiau, priešingai nei Lcp dirvožemyje augančių šios rūšies beržų, 
masinio tekėjimo metu cukrų suloje padidėja iki 10 proc., dau-
giausiai iš jų – sacharidų.  

Beržų sula nepriskiriama prie vitaminingų produktų. Ne-
priklausomai nuo ėmimo laiko ir dirvožemio tipo, vitamino C joje 
randama 7-8 mg/100 g. Tiek pat šio vitamino sukaupia daugelis 
Lietuvoje užaugintų obuolių.

 Beržų suloje subalansuotas maistinių medžiagų kiekis leidžia 
teigti, kad ji yra puikus gėrimas, pagristai tyrėjų priskiriama prie  
mineralizuotų gėrimų. Ankstesni Lietuvoje augančių beržų su-
los tyrimai rodo, kad pagal gausą mineraliniai elementai išsidėsto 
tokia tvarka: kalis (115 mg/kg), kalcis (56,5 mg/kg), magnis  
(22 mg/kg), natris (14,5 mg/kg), cinkas, manganas, geležis, varis  
ir chromas (Viškelis, Rubinskienė, 2011, „Sodininkystė ir dar-
žininkystė“, Nr. 30 (3-4), p. 75-81). Mūsų tyrimais įvertinta dviejų 
tipų dirvožemyje augančių beržo rūšių sulos mineralinė sudėtis. 
Joje nustatyti šeši makro ir mikroelementai (3-4 pav.). Masinio 
tekėjimo metu (balandžio 22-29 d.) normalaus drėgnumo leng-
vame dirvožemyje (Ncl) augančių Betula pendula Roth beržų su-
los mineralinė sudėtis ženkliai pagerėja (3 pav.). Joje daugiausia 
aptikta kalio (69,8 mg/kg), kalcio (57,7 mg/kg), magnio (21 mg/
kg). Masinio tekėjimo metu ženkliai suloje padidėja geležies, 
cinko ir mangano. 

Betula pendula Roth beržų suloje nustatyti didesni makro ir 
mikroelementų kiekiai: kalio ir kalcio – 1,3, magnio – 1,4, manga-
no – 1,5, cinko – 1,8 karto daugiau nei Betula pubescens Ehrh. su-
loje (4 pav.). Nepriklausomai nuo augimo vietos ir sulos tekėjimo 
laiko karpotojo beržo sula išsiskiria didesniu mineralinių me-
džiagų kiekiu.

Įvairiuose šaltiniuose teigiama, kad beržų suloje yra žmogaus 
organizmui būtinų cheminių elementų: magnis būtinas for-
muojantis skeletui bei nervų ir raumenų jaudrumui; manga-
nas reikalingas susidarant jungiamajam ir kauliniam audiniui. 
Iš angliavandenių randamas natris būtinas vandens balansui 
ir rūgščių – šarmų balansui palaikyti, kalis reguliuoja skysčių 
pusiausvyrą organizme (būtinas širdies, skeleto raumenų, nervų 
sistemos darbui); kalcis svarbaus kaulų sistemai, širdies veiklai, 
kraujo krešėjimui; geležis reikalinga pernešant deguonį iš plaučių 
į audinius ir anglies dvideginį iš audinių į plaučius; cinkas skati-
na ląstelių dauginimąsi, būtinas žaizdų gijimui; fosforas svarbus 
energijos apykaitai, reikalingas formuojantis kaulams ir dantims. 
Organinės rūgštys gerina virškinimo trakto veiklą, pasižymi 
antimikrobinėmis, priešgrybelinėmis savybėmis. 

Taigi, beržų sula yra puikus mineralinis tonikas, tinkamas 
žmogaus organizme palaikyti mineralinių medžiagų lygį (kiekį), 
ypač ankstyvo pavasario laikotarpyje, kai po ilgos žiemos organiz- 
mui labai reikalingos įvairios maisto ir mineralinės medžiagos. 
Todėl beržų sulos tyrimai bus tęsiami ir tikslinami ateityje.

Straipsnis skiriamas prof. Remigijaus Ozolinčiaus atminimui, nes šių 
tyrimų idėja buvo aptarta prieš kelerius metus kartu su rašinio autoriais. 

2 pav. Cukrų kiekiai šviežioje beržų Betula pendula Roth suloje

3 pav.  Mineralinių medžiagų kiekiai  beržų suloje normalaus drėgnumo 
lengvame dirvožemyje (Ncl) 

4 pav. Mineralinių medžiagų kiekiai  beržų suloje  masinio tekėjimo metu laikinai 
perteklinio drėgnumo dirvožemyje (Lcp) 
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Pažvelgus į valstybinių miškų valdymo 
raidą Lietuvoje, matosi, kad miškų 
urėdijos pradėtos kurti 1919 m. 

kartu su kitomis nepriklausomos Lietuvos 
valstybės įstaigomis. 1938 m. turėjome 45 
miškų urėdijas, vidutinis jų plotas buvo apie 
20 tūkst. ha, o girininkijų – 2,5 tūkst. ha. 

1950 m. miškų ūkių (urėdijų) buvo 23, 
jų plotas siekė per 54 tūkst. ha. Girininki-
jos vidutinis plotas – 6,9 tūkst. ha. 1961 m. 
miškų ūkių ir miško pramonės ūkių buvo 
50, vidutinis plotas sumažėjo iki 28 tūkst. 
ha. Girininkijos vidutinis plotas – apie 
3000 ha. 

Miškų administravimas plėtojant
Dr. JULIUS DANUSEVIČIUS, nusipelnęs šalies miškininkas  

Dirbant 1952 m. Nemenčinės miškų 
ūkyje Pabradės girininkijos girininku, 
teko administruoti ir prižiūrėti net 7000 
ha miškų. Kasmet buvo kertama po 10 000 
ktm pagrindiniais kirtimais, kuriuos vykdė 
Švenčionėlių miško pramonės ūkis. Pasta-
rasis tik iškirsdavo mūsų įtaksuotas biržes 
ir išsiveždavo medieną. Tad girininkijai 
tekdavo iškirstas biržes išvalyti, apželdinti, 
remontuoti sugadintus kelius. Kiekvieną 
pavasarį želdėme beveik po 100 ha, kas-
met ugdėme per 50 ha miško jaunuolynų. 
Rūpinomės sanitarine ir priešgaisrine 
miškų apsauga. Sanitariniais kirtimais pa-
gamindavome apie 7000 ktm medienos. 
Miškai buvo degūs, todėl teko įrengti ap-
saugines priešgaisrines juostas, akylai sau-
goti nuo gaisrų. Girininkijoje dirbome ke-
turiese, įskaitant buhalterį, ir turėjome 15 
eigulių. Darbininkų netrūko, nes ir jiems 
teikti sodybiniai žemės sklypai (0,6 ha), 
pievos (2 ha), malkos kurui (12 ktm).     

Pokaryje Lietuvos miškuose buvo žen-
kliai viršijama pagrindinių kirtimų norma. 
Prof. Mykolas Jankauskas prisiminimų 
knygelėje „Istorijos skraistę nubraukus“ 
(2016) rašo, kad tuometiniam miškų ūkio 
ministrui Algirdui Matulioniui ir jam de-
rybose su Maskvos pareigūnais pasisekė 
įrodyti,  jog Lietuvoje negalima tiek daug 
kirsti miško ir būtina pereiti prie kirti- 

mo normos. Kad aprūpintų vietinę medžio 
pramonę žaliavine mediena, Lietuvos res- 
publika gavo savo žinion Karelijoje Kliu-
šinagorsko miško pramonės ūkį. Ten iš-
kirstą medieną gabenta į Lietuvą. Lietuvos 
miškininkams tai leido pereiti prie nor-
muoto miško kirtimo, ėmė gerėti miškų 
kiekybės ir kokybės rodikliai, kurie paro-
dyti 1 lentelėje. 

Lietuvoje nusausinta daug šlapių me-
dynų, įrengta miško kelių, priešgaisrinių 
juostų, sukurta moderni gaisrų stebėjimo 
sistema, gamybinė bazė. Iš viso įveista 
apie 530 tūkst. ha miško želdinių, sufor-
muoti miško genetiniai ištekliai (3700 ha 
genetinių draustinių), sukurta sėklinė 
bazė (868 ha sėklinių plantacijų), miškai 
atkuriami selekciniais sodmenimis. Giri- 
ninkijose vienam specialistui teko prižiū-
rėti miško: 2003 m. – 830 ha, 2014 m. – 
1030 ha. Taikant sklypinį ūkininkavimą 
vienam specialistui galima priskirti 500-
1000 ha miško.  

Palyginus Lietuvos ir kaimyninių vals- 
tybių miškų produktyvumą ir adminis-
travimą, matome (2 lent.), jog mūsų šalies 
miškininkai išpuoselėjo našesnius miškus 
ir sukaupė didesnius medienos kiekius.

Lietuvoje sėkmingai  plėtojama tau-
sojanti miškininkystė, vadovaujantis tva- 
raus miškų valdymo ir daugiafunkcinio  

1 lentelė. Pagrindinių rodiklių kaita Lietuvos valstybiniuose miškuose

Šiemet sukanka 70 metų, kai 1947 m. buvo įkurta Miškų ūkio ministerija, ėmusi organizuoti valstybinius miškų ūkius, 
ir 60 metų, kai 1957 m. įsteigta bendra Miškų ūkio ir miško pramonės ministerija, apjungusi kompleksinį miškų ūkį.  

Nuo 1950 m. būdamas miškininku (1950-1959 m. dirbau Nemenčinės miškų ūkyje – Naujosios Vilnios girininkijos 
girininko padėjėju, Pabradės girininkijos girininku, Nemenčinės miškų ūkio vyriausiuoju miškininku, direktoriumi, 1959-
1971 m. –  Jonavos miškų ūkio direktoriumi, nuo 1972 m. – Lietuvos miškų institute) mačiau ir išgyvenau ne vieną 
Lietuvos miškų valdymo sistemos pertvarką, todėl norėčiau tai priminti ir palyginti su dabar užsimota pertvarka ir 
galimomis pasekmėmis.

rodikliai Mato vnt. 1949-1951 m. 1990-1995 m.  2015 m.

Krašto miškingumas % 20 30 33,4

Medynų produktyvumas m3/ha 76 193 251

Brandžių medynų kiekis % 5 11 21

Miškų urėdijos plotas tūkst./ha 54 33 25

Girininkijos plotas tūkst./ha 7,1 3,3 3,1

Autorius Biržų girioje
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lių specialistų esame gerai įvertinami. 
Prielaidos pokyčiams pateikiamos tik 
deklaratyvios, ekonomiškai nepagrįstos. 
Apie miškininkystės pažangos plėtrą re-
formatoriai net nekalba. 

(ekologinio, ekonominio, socialinio) miš-
kų vaidmens principais. Prie to prisidėjo 
miškų administravimo stabilumas, profe-
sionali miškotvarka. 

XX a. 7-ame dešimtmetyje šalies miškus 
pradėjus tvarkyti augaviečių pagrindu, tai-
kant sklypinį miškininkavimą, sudarytos 
sąlygos maksimaliai išnaudoti skirtingų 
dirvožemių savybes ir auginti našius me-
dynus. Sklypinė miškininkystė galima tik 
prižiūrint specialistui nedidelį miško plotą 
(500-1000 ha) bei esant savarankiškoms 
miško įmonėms, taikančioms tam rajonui 
tinkamą ūkininkavimą ir turinčioms ati- 
tinkamas gamybos priemones. Intensy-
vėjant miškininkavimui tikslinga įsteigti 
miškų būklės monitoringą, apimantį ir  
miškų genofondą, sėklų ir sodmenų ra-
jonavimą bei miškų atkūrimą.

 Optimizuojant miškų urėdijų didžius, 
būtina įvertinti ir gamtosauginius, socia-
linius bei ekonominius faktorius, sutei-
kiant jiems atitinkamus indeksus. Miško 
vertė medienos išraiška sudaro tik 33,8 
proc., o kitai  produkcijai tenka 10,8 proc., 
gamtosauginė bei socialinė miško vertė 
siekia 55,4 proc. Europos Sąjungos miškų 
ūkio strategijoje užfiksuoti lygiaverčiai 
principai, apibūdinantys medienos gavybą, 
aplinkosaugą ir rekreaciją, sukuriant na-
cionalines  miškų politikos sistemas. 

Pakitus miškų priklausomybei, pasi-
keitė ir miškų administravimo tvarka. 
Manau, kad privatūs miškai kol kas neturi 
tobulos valdymo struktūros, dar daug yra 
niekieno miškų. Sumažėjus šalyje vals- 
tybiniams miškams perpus, kai kurios 
miškų urėdijos liko mažos ir ekonomiškai 
silpnos. Todėl tikslinga atlikti pertvarką. 
Bet tam būtina sudaryti tipinės miškų 
urėdijos modelį su ribiniais rodikliais, ku-
riems nustatomi svoriniai indeksai. Re-
formuoti tikslinga mažas miškų urėdijas. 
Vertinant miškų urėdijas, būtina apim-
ti ne tik ekonominius rodiklius, bet ir 
miškų paskirtį, medynų rūšinę sudėtį, 

kuri sąlygoja ūkininkavimo sudėtingumą, 
o taip pat mokslinės techninės pažangos 
lygį miškuose. 

Daugeliui miškininkų nesuprantama,  
kam parūpo kardinaliai pertvarkyti visą 
valstybinių miškų valdymą, nors kitų ša-

           Rodikliai Metai     Lietuva     Latvija Šiaurės Lenkija

Medynų produktyvums, m3/ha

1990 193 175 191

2011 218 186 216

2015 251 188 220

Miškų urėdijos bei jai atitikmens plotas, tūkst. ha 2014 33 131 17

Girininkijos plotas, tūkst. ha 2014 3,1 13,0 1,5-2,0

Miško plotas 1 specialistui, ha 2014 1000 1500 500

sklypinę miškininkystę
2 lentelė. Miškų našumas ir administruojami miškų plotai

sortimentas 2017 m. vasario 
mėn. vidutinė kaina

indeksas 2017 m. 
sausis=100

2017 m. sausio - vasario 
mėn. vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 54 98 54

eglės pjautinieji rąstai 64 100 64

Ąžuolo pjautinieji rąstai 213 102 210

Uosio pjautinieji rąstai 114 97 115

Drebulės pjautinieji rąstai 44 98 45

Beržo pjautinieji rąstai 73 100 73

juodalksnio pjautinieji rąstai 57 100 57

Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 47 98 47

Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 36 100 36

eglės popierrąsčiai 25 96 26

Pušies popierrąsčiai 25 100 25

Beržo popierrąsčiai 26 100 26

Drebulės popierrąsčiai 23 105 23

Uosio popierrąsčiai 40 100 40

Plokščių mediena (spygliuočių) 21 100 21

Plokščių mediena (lapuočių) 21 100 21

Malkinė mediena 23 100 23

iš viso apvalioji mediena 38 97 39
Kainos be PVM ir transporto išlaidų                                                     GMU inf.

Miškų urėdijų 2017 m. vasario mėn. parduotų apvaliosios  
medienos sortimentų kainos, eur/m³

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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VĮ Dubravos eM miškų urėdijoje 
pradėjo veiklą pirmasis 
Lietuvoje medelynas, 
auginantis sodmenis 
su uždara šaknų sistema

Sodmenys su uždara šaknų sistema transportuojami bei 
auginami pakelti nuo žemės ant specialių metalinių padėklų. 
Gamybos procese bus naudojama 5100 vnt. padėklų. Konteinerių užpildymo bei sėjimo linija

Paskutinius linijos derinimo darbus atlieka kompanijos 
BCC technikas Rickard Soderkvist bei medelyno viršininko 
pavaduotojas Vytautas Grunskis.

Pirmosios rotacijos metu buvo sėjama eglė į V 120 
tipo konteinerius. Šio tipo konteineriuose eglės 
sodinukai bus užauginami per vienerius metus. 

Medelyno viršininkas Jonas Paičius ir medelyno 
viršininko pavaduotojas Vytautas Grunskis džiaugiasi 
sėkmingai įgyvendintu projektu.

Užsėti bei perlitu mulčiuoti konteineriai 5 savaites 
bus laikomi šiltnamyje, o vėliau pervežami į lauko 
auginimo aikšteles

Sodmenys bus auginami plastikiniuose konteineriuose. 
Iš viso įsigyta 5,6 mln. konteinerių.

Dubravos EMMU inf. 



272017 KOVAS      

nus, bet ir į miško prieaugį per ilgą laikotarpį“, – pabrėžė „INVL 
Baltijos miškų fondo I“ valdytoja Sigita Bizulienė. 

Fondo investicinio komiteto narys Vytautas Plunksnis yra 
sukaupęs daugiau kaip 15 metų patirties Baltijos šalių privataus 
kapitalo rinkoje ir dalyvavo vykdant stambius tarptautinio priva-
taus kapitalo sandorius. 

Naujos galimybės uždirbti
Fondo valdytojai siekia konsoliduoti miško sklypus, investuoti į miš- 
ko priežiūrą ir taip padidinti jų vertę. Profesionalus fondo valdy-
tojų požiūris, orientuotas į ilgalaikę perspektyvą – tai ir naujos 

galimybės miškų savininkams, norintiems parduoti 
savo mišką. 

„Naujasis fondas patrauklus investuotojams, kurie 
nenori valdyti miško patys tiesiogiai, nes tai reikalauja 
specifinių žinių ir patirties. Dėl to į fondą investuoja 
tie Lietuvos gyventojai, kurie vertina miškus kaip pers- 
pektyvius gamtos išteklius ir siekia apsaugoti savo pi-
nigus nuo nuvertėjimo“, – pastebi V. Plunksnis. Veik-

los pradžioje į fondą siekiama pritraukti iki 5 mln. eurų, o vėliau 
fondo dydis augs.

Fondą valdanti bendrovė „INVL Asset Management“ priklau-
so nuo 1991 metų veikiančiai „Invaldos INVL“ grupei. Šios grupės 
įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias inves-
ticijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas 
finansines priemones. 2016 metų pabaigoje joms daugiau kaip 170 
tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai inves-
tuotojai patikėjo virš 500 mln. eurų vertės turto.

Svarbi informacija
Visa išdėstyta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti 
interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas inves-
tuoti į „INVL Baltijos miškų fondą I“, skirtą informuotųjų investuotojų 
statusą atitinkantiems investuotojams. Šis fondas yra uždaras, todėl 
investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investi-
cinius vienetus yra apribota. Priimant sprendimą investuoti į fondą, 
reikia įvertinti fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, vi-
sas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo 
taisykles, kurias galima rasti www.invl.com. 

Baltijos šalių miškų rinkoje veiklą pradėjo patikimas ir patyręs 
dalyvis: viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietu-
voje „INVL Asset Management“ pristatė naują fondą, kuris 

investuoja į miškus. 
„INVL Baltijos miškų fondas I“, valdomas patyrusių specialis- 

tų komandos, superka įvairius miškus, kurie bus auginami ir prižiū- 
rimi remiantis atsakingos miškininkystės principais. Tai – pirma-
sis miškų valdytojas šalyje, kurį valdo turto valdymo bendrovė. Ji 
priklauso nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo dirbančiai ir dide-
lę patirtį sukaupusiai turto valdymo įmonių grupei. Be to, šis fondas  
veikia prižiūrimas Lietuvos banko, pagal jo patvirtintas taisykles. 

Superka įvairius miškus
„INVL Baltijos miškų fondas I“ investuoja į Baltijos šalių, pirmiau-
sia – Lietuvos miškus, tinkamus miškininkystės veiklai. Superka-
mi įvairaus amžiaus ir įvairios būklės miškai. Fondo valdytojai 
siekia sukurti konsoliduotą miško sklypų paketą, taip didindami 
jų vertę. Planuojama, kad fondas veiks iki 10 metų. 

Fondo valdytojai orientuojasi į tvarios veiklos principus, ne-
siekdami tiesiog greitai uždirbti iš nukirsto miško. Profesiona-
li fondo valdytojų komanda ieško ir investuoja į įvairius miškų 
sklypus. Dėl šios priežasties fondas yra patrauklus miškų 
savininkams, kurie norėtų parduoti savo turimus miško 
paskirties sklypus. 

Dirba patyrę specialistai
Fondą valdo ilgametės patirties finansų, miško ir žemės ūkio 
paskirties žemės valdymo srityse sukaupę profesionalai. 

Fondo valdytoja Sigita Bizulienė Aleksandro Stulgins-
kio universitete įgijo miškininkystės magistro laipsnį bei  
baigė tarptautinę magistro studijų programą „Euroforester“ Šve- 
dijos žemės ūkio universitete. 2005-2014 metais S. Bizulienė  
„Invaldos INVL“ grupėje valdė žemės ūkio paskirties žemių 
portfelį, o 2014-2016 m. buvo miškų pirkimo vadovė tarptautinėje 
miškų valdymo bendrovėje.

S. Bizulienė, komentuodama naujojo fondo veiklos tikslus, 
pabrėžia tvarios miškininkystės principų taikymą. „Baltijos šalių, 
o ypač Lietuvos miškai turi didelį potencialą. Iki šiol rinkoje ne-
retai vyravo siekis greitai uždirbti pelno iš miško kirtimų. Tuo 
tarpu mes investuojame ne tik į kirtimo amžių pasiekusius medy-

Miškų rinkoje – naujas solidus 
investuotojas „inVL Baltijos miškų fondas i“

Profesionali fondo valdytojų komanda investuoja 
į įvairius miškų sklypus. Dėl šios priežasties fondas 
yra patrauklus miškų savininkams, kurie norėtų 
parduoti savo turimus miško paskirties sklypus.

„INVL Baltijos miškų fondas I“ nuolat perka 
miškus. Fondas domisi skirtingo amžiaus ir 
būklės miškais. Atsiskaito notarinio sandorio 
metu, padeda sutvarkyti sandoriui reikalingus 
dokumentus. Kreiptis tel. 8 620 71 080.

Užsakymo nr. 2017/03-01
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Vasario 4 d. – kovo 11 d. vyko 
Generalinės miškų urėdijos ir VšĮ 
„Muzikos fiesta“ organizuotas pir- 

masis krepšinio turnyras Generalinės miš-
kų urėdijos taurei laimėti. Turnyre daly-
vavo Generalinės miškų urėdijos, miškų 
urėdijų, ASU ir Valstybinio miškotvarkos 
instituto komandos. 

Pirmos varžytuvės grupėmis prasidėjo 
vasario 4 d. Telšių sporto rekreacijos cent- 
re – varžėsi Telšių, Kretingos, Rieta-
vo, Šilutės, Tauragės, Kuršėnų ir Šiaulių 
miškų urėdijų komandos. Čia pajėgiausi 
buvo Kuršėnų ir Tauragės miškų urėdijų 
krepšininkai. Tritaškininkų turnyrą laimė- 
jo kuršėniškių kapitonas, Gulbinų girinin- 
kijos girininkas Raimondas Bernotas, 
surinkęs 7 taškus; antrą vietą užėmė (5 
taškai) Kretingos miškų urėdijos miško 
ruošos, prekybos ir techninio padalinio 
viršininkas Tomas Banys.

Vasario 11 d. Druskininkuose rungėsi 
Druskininkų, Vilniaus, Kaišiadorių, Valki-
ninkų, Varėnos, Alytaus miškų urėdijų ir 
Generalinės miškų urėdijos krepšininkai. 
Šioje grupėje teisę žaisti finale iškovojo 

Varėnos miškų urėdijos ir Generalinės 
miškų urėdijos krepšininkai. Geriausiai 
tritaškius mėtė Varėnos miškų urėdijos 
Glūko girininkijos girininkas Petras Balu-
konis ir antrą vietą pelnęs Vilniaus miškų 
urėdijos Kalvelių girininkijos girininko 
pavaduotojas Almantas Pašukonis. 

Vasario 18 d. Prienų kultūros ir sporto 
centre susirungė Prienų, Dubravos, Kazlų 
Rūdos Marijampolės, Šakių miškų urėdijų, 
ASU ir Miškotvarkos instituto komandos. 
Čia pajėgiausia pripažinta Šakių miškų 
urėdijos komanda, įveikusi varžovus iš 
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos 
ir ASU. 

Taikliausiai tritaškius mėtė Šakių miš-
kų urėdijos prekybos vadybininkas Rim-
vydas Šimaitis, antru liko Dubravos EMM 
urėdijos Ežerėlio girininkijos girinin- 
kas Rimas Krasauskas. 

respublikiniame miškininkų krepšinio 

Vasario 26 d. Anykščių sporto ir lais-
valaikio centre vyko paskutinysis atran-
kinis turnyras. Jame dėl kelialapio į finalą 
kovojo Anykščių, Rokiškio, Panevėžio, 
Ukmergės, Švenčionėlių, Kėdainių ir Jona-
vos miškų urėdijų krepšininkai. Čia sėkmė 
lydėjo Jonavos ir Ukmergės miškų urėdijų 
atstovus. Taikliausiai tritaškius mėtė 
Švenčionėlių miškų urėdijos Modžiūnų 
girininkijos girininko pavaduotojas 
Artūras Kaleckas, ne ką nuo jo atsiliko 
Anykščių miškų urėdijos Mikierių giri-
ninkijos girininkas Laimis Trumpickas. 

Kovo 11 d. Prienų kultūros ir spor-
to centre surengtos šio turnyro finalinės 
varžytuvės, kur dėl Generalinės miškų 
urėdijos taurės rungėsi 8 komandos, užė-
musios pirmąsias ir antrąsias vietas 4 gru- 
pių varžybose: Kuršėnų, Tauragės, Šakių, 
Jonavos, Ukmergės, Varėnos miškų urė-

Baigiamasis krepšinio turnyras Prienuose prasidėjo dalyvių rikiuote Turnyro prizai 

Turnyro nugalėtojai – Šakių miškų urėdijos krepšininkai su svečiais

 Kuršėniškiai – pajėgiausi Žemaitijos krepšininkai  
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dijų, Generalinės miškų urėdijos ir ASU.
Baigiamasis krepšinio turnyras pra-

sidėjo iškilmingomis valstybės himno 
gaidomis ir dalyvių rikiuote. Finalo rung-
tynes įdėmiai stebėjo atvykę: LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
dr. Kęstutis Mažeika, Lietuvos krepšinio 
federacijos prezidentas Arvydas Sabonis, 
Prienų-Birštono komandos „Vytautas“ vy- 
riausiasis treneris Virginijus Šeškus, gene- 
ralinis miškų urėdas dr. Rimantas Prū-
saitis, generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas Andrius Vancevičius. 

Per varžytuves netrūko emocijų. Pir-
majame susitikime Šakių miškų urėdijos 
komanda 22:12 rezultatu įveikė Aleksan-
dro Stulginskio universiteto atstovus, o 
Generalinės miškų urėdijos   ir Varėnos 
miškų urėdijos krepšininkų varžytuvės 
baigėsi minimalia Generalinės miškų 

urėdijos krepšininkų persvara 15:14. 
Kuršėnų miškų urėdijos ekipa įveikė 11:5 
taškais Tauragės miškų urėdijos komandą, 
o Jonavos miškų urėdijos komanda pra-
laimėjo 11:15 ukmergiškiams. 

Vėliau Šakių miškų urėdijos komanda 
įveikė 24:13 kuršėniškius, o Generalinės 
miškų urėdijos ekipa 13:10 Jonavos miškų 
urėdijos žaidėjus. 

Tauragės miškų urėdijos komanda  
21:7 laimėjo prieš ASU krepšininkus, varė-
niškai 10:9 skirtumu įveikė Ukmergės miš-
kų urėdijos krepšininkus.  

Priešpaskutinėse grupių varžybose su-
sirungė Šakių miškų urėdija – Tauragės miš-
kų urėdija ir Generalinė miškų urėdija –  
Ukmergės miškų urėdija. Pogrupiuose per- 
galę šventė Šakių miškų urėdijos (17:7) ir 
Generalinė miškų urėdijos (14:12) koman-
dos. 

Rungtynės tarp Varėnos ir Jonavos    
miškininkų baigėsi varėniškių pergale  
(15:7), o ASU komanda įveikė 19:16 kur-
šėniškius. 

Įtemptai vyko Šakių ir Varėnos miškų 
urėdijų krepšininkų susitikimas. Tik po 
pratęsimo Šakių miškų urėdijos ekipa po 
taiklaus tritaškio užsitikrino pergalę re-
zultatu 14:12. Generalinės miškų urėdijos 
komanda taip pat tik paskutinėmis rung-
tynių akimirkomis persvėrė rezultatą 12:11 
ir pateko į finalą. Treti pateko Varėnos 

miškų urėdijų krepšininkai, įveikę 15:7 
varžovus iš Tauragės miškų urėdijos. 

Turnyro taurę finale iškovojo Šakių 
miškų urėdijų krepšininkai, rezultatu 20:8  
įveikę Generalinės miškų urėdijos   krep-
šininkus. Sidabro medaliai atiteko Gene-
ralinės miškų urėdijos, o bronzos – Va-
rėnos miškų urėdijos žaidėjams. 

Tritaškių konkurse tarp 8 varžovų snai-
perio taurę pelnė Kuršėnų miškų urėdijos 
Gulbinų girininkijos girininkas Raimon-
das Bernotas, nuo jo ne ką atsiliko Kretin-
gos miškų urėdijos miško ruošos, prekybos 
ir techninio padalinio viršininkas Tomas 
Banys ir Dubravos EMM urėdijos Ežerėlio 
girininkijos girininkas Rimas Krasauskas.

Visos turnyre dalyvavusios koman-
dos paskatintos atminimo prizais, kuriuos 
įteikė LKF vadovas A. Sabonis. 

Varžybų metu savo komandas palaikė 
aktyvūs sirgaliai, iš kurių balsingumu ir 
spalvinga apranga išsiskyrė jonaviečiai, o 
būgnų garsais šakiečių komandos kovinę 
dvasią kėlė jų sirgaliai. 

Šakių miškų urėdijos komandą finale 
palaikęs sūduvis Kęstutis Mažeika sakė, 
kad šis miškininkų turnyras suteikė ne tik 
gerų emocijų, bet ir parodė miškininkų 
organizuotumą, sutelktumą, linkėjo tęsti 
atgaivintą krepšinio turnyrą. 

Parengta iš www.miškininkas.eu tinklapio     

turnyre

Turnyre netrūko įtampos ir emocijų  

Generalinės miškų urėdijos  komanda Geriausi Dzūkijos krepšininkai – Varėnos miškų urėdijos ekipa 

Atkakliai žaidusi Tauragės miškų urėdijos komanda 
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Medienos ruoša, kartu ir malkų gamyba skirtingo paval-
dumo miškuose, yra didelis iššūkis pavieniams malkau-
tojams, įsigyjantiems teisę kirsti mišką, perkantiems jį 

nenukirstu mišku. Pagrindinis argumentas tokiu būdu pasirūpinti 
malkomis – ypač maža medienos kaina, lyginant su pagamint-
omis miškų urėdijos medienos sandėlyje šalia išvažiuojamo kelio. 
Kadangi su medienos ruošos procesais, konkrečiau – darbu mo-
toriniu  grandininiu pjūklu, susiduriu nuo 1988 metų, kai pradėjau 
dirbti lektoriumi tuometinės LŽŪA Miškų ūkio fakultete, noriu 
pasidalinti mintimis bei įžvalgomis apie saugų darbą su šiuo labai 
naudingu, bet pavojingu įrankiu valstybinėje  bei privačioje  miško 
valdoje.

Pastaruoju metu sulaukiame daug klausimų, kodėl girininki-
jose neišduodami leidimai medieną pirkti nenukirstu mišku, ne-
turint dokumento, įrodančio gebėjimus vykdyti medienos ruošos 
darbus. Kas gi sąlygojo tokį sprendimą, kai metų metais niekam 
nerūpėjo, nei kokiais įrankiais malkautojai ruoš medieną, nei kok-
ie jų praktiniai įgūdžiai, nei kokius drabužius jie dėvi ar avalynę 
avi? 

Džiaugiuosi ir žemai lenkiu savo žilstelėjusią galvą prieš tuos 
girininkus bei girininkijų darbuotojus, kurie pareigingai vykdo 
teisėtus UAB „NEPCon LT“, atliekančios FSC miškų tvarkymo ir 
sertifikavimo paslaugas visose miškų urėdijose, reikalavimus dėl 
saugaus darbo miške. Šie FSC principai ir kriterijai 2015 m. lie-
pos 22 d. buvo naujai peržiūrėti (FSC-STD-01-001). Juose rašoma: 
„Visi darbų saugos reikalavimai dirbant miške yra taikomi tiek 
fiziniams, tiek juridiniams asmenims, perkantiems medieną ne-
nukirstu mišku. Taip yra todėl, kad FSC sertifikato turėtojas 
privalo užtikrinti darbų saugos reikalavimų laikymąsi visais atve-
jais, kai veikla yra vykdoma sertifikuotoje teritorijoje, nepriklau-

Pamąstymai apie saugų ir 
somai nuo to, kas ją vykdo“. Taigi, ir malkautojai turi paisyti šių 
reikalavimų valstybinėse miškų valdose, nors visa tai, mano nuo-
mone, turėtų būti reglamentuota valstybiniu lygiu atitinkamais 
įstatymais. 

Medienos ruoša motoriniu pjūklu priskiriama pavojingų 
darbų kategorijai, nes malkautojai dažniausiai gauna pavojingi-
ausio lygio „objektus“ (sausuoliai, vėjavartos ir vėjalaužos), ku-
riuos „lukštenti“ nėra paprasta ir profesionaliems medkirčiams. 
Kyla klausimas, kodėl medkirčiams, kurie turi darbo sutartis su 
darbdaviais, būtina paisyti visų įstatymais numatytų reikalavimų 
bei abipusių įsipareigojimų (dirbančiųjų mokymas, atestavi-
mas darbų saugos klausimais, aprūpinimas indidualios apsau-
gos priemonėmis, saugiais medkirčio drabužiais, avalyne ir 
kt.), o asmenims, ruošiantiems malkas, tvarkant tikrai pavojin-
gus medžius, nereikėjo iki šiol jokių nei kvalifikaciją įrodančių 
dokumentų (šiuo metu tai yra medkirčio diplomas, kurį išduoda 
licencijuotos valstybinės ar nevalstybinės mokymo įstaigos), 
nei specialių drabužių, nei motorinio pjūklo su esančiais ir 
veikiančiais saugumą užtikrinančiais konstrukciniais elemen-
tais? Esant darbo santykiams darbdavys bijo tikrintojų, nes gali  
gauti didelę baudą už savo įsipareigojimų nevykdymą darbuotojo 
atžvilgiu, o eilinis malkautojas miške yra pats sau ponas. 

Galima tik pasidžiaugti įvedamos tvarkos pradžia šioje ypač 
pavojingoje miškininkystės veikloje, nors ši tvarka buvo inicijuota 
ir ne valstybinių institucijų. Bent jau kol bus galimybė privatiems 
asmenims įsigyti medienos miškų urėdijose nenukirstu mišku, 
bus galima tikėtis ir tinkamo požiūrio į saugų darbą medienos 
ruošoje.

Tačiau neramina paliktas savieigai nesaugaus darbo židinys 
privačiose miškų valdose. Seminarų bei mokymų miško sa-
vininkams ir  profesionaliems miškininkams metu dažnai tenka 
išgirsti: Ar reikia miško savininkui, sumaniusiam padirbėti mo-
toriniu pjūklu savo miške, medkirčio pažymėjimo? Ar būtina jam 
turėti pagalbines medžių vertimo priemones, apsauginį šalmą, 
apsauginius drabužius bei avalynę? Ar atsitikus nelaimei miške 
įvykis bus tiriamas atsakingų pareigūnų?

Šiuos  klausimus privačių miškų savininkai  dažnai pateikia 
Valstybinės darbo inspekcijos (toliau VDI) darbuotojams. Teko 
išgirsti jų atsakymus: kadangi medienos ruoša privačiame miške 
daugeliu atvejų nesusijusi su darbo santykiais, VDI darbuoto-
jai netiria nelaimingų atsitikimų, susijusių su tokia veikla. Tai-
gi, asmeniui, kuris savame miške kerta medžius, malkauja, nėra 
tikrintojų. 

Nors privačiame miške kirtimų tvarka daug liberalesnė (pa-
prasčiau tvarkyti pavojingus medžius, paprastesnė leidimų kirsti 
mišką gavimo tvarka) nei valstybiniuose miškuose, privačiam as-
meniui dirbant su motoriniu pjūklu pavojai išlieka tie patys. 

Saugų darbą visų nuosavybės formų miškuose Lietuvoje regla-
mentuoja gerokai senstelėję „Miško darbų saugos taisyklės DT 
1-96“ (toliau – Taisyklės), patvirtintos 1966 m. lapkričio 25 d.  

EDUARDAS DERENKA, Mocevičiaus firmos „Ginalas“ vadovo pavaduotojas
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buvusios Miškų ūkio ministerijos ir suderintos su LR Vyriau-
siuoju valstybiniu darbo inspektoriumi M. Pluktu. Jos kol kas yra 
pagrindinis dokumentas, kurio turinys ir reikalavimai privalomi 
vykdyti visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems 
medienos ruošos darbus. Taisyklėse pažymėta: „Asmenims, ne-
turintiems reikiamos profesinės kvalifikacijos, ...neturint tam dar-
bui numatytų apsauginių drabužių bei kitų apsaugos priemonių, 
draudžiama leisti dirbti.“ Bet kas privačiam asmeniui uždraus 
miške dirbti, jei jis neatitinka nurodytų Taisyklėse nuostatų? Jei 
šiuo atveju nėra darbo santykių, jei privatus miškas nėra sertifi-
kuotas pagal FSC reikalavimus, tai ko turėtų bijoti savam miške 
dirbantis asmuo? Juolab, jeigu jis dar mano, kad mokėjimo dirbti  
įrodymas (pažymėjimas) ar apsauginiai  
drabužiai, avalynė reikalingi tik į darbo  
vietą atvykusiam tikrintojui, o ne jam pa-
čiam ir jo sveikatai? 

Klaidinga būtų manyti, kad miško sa-
vininkui, sumaniusiam pasigaminti savo 
miške malkų, pakanka tik įsigyti bet kokį 
motorinį  pjūklą ir vienam vykti į darbo 
vietą. Taisyklėse numatyta: „Asmeninia-
me ūkyje gali dirbti vienas asmuo, jeigu 
užtikrinama reguliari antrojo asmens 
kontrolė“. Tai labai svarbu nelaimės atve-
ju, kai būtina suteikti pirmąją pagalbą ar 
nukentėjusį nugabenimą į medicininės pa-
galbos vietą. Ar verta rizikuoti?  

Dar vienas mano pastebėjimas dėl 
motorinio pjūklo saugios konstrukcijos.  
Taisyklėse teigiama, kad už technikos prie- 
monės (motorinio pjūklo) saugų darbą at-
sakingi jų operatoriai (šiuo atveju – med-
kirtys). Kas bus atsakingas už nelaimin-
go atsitikimo pasekmes, jeigu motorinis 
pjūklas yra pigus plagiatas iš tolimųjų 
Rytų ar modelis, nesertifikuotas ES rin-
kai, jeigu nelaimė įvyko dėl neesančių ar 
tinkamai neveikiančių medkirčio sau- 
gumą užtikrinančių motorinio pjūklo 
konstrukcinių elementų (apsauginio 
stabdžio, pjovimo grandinės gaudytuvo 
ir kt.)? Privatus asmuo ar miško savinin-
kas pasirenka (įsigyja) įrankį, kuris mūsų 
rinkoje atsirado galbūt ir nelegaliai. Tačiau 
yra valstybinės institucijos, kurios at-
sakingos už tai, kad nesaugūs ar neserti-
fikuoti įrenginiai (mašinos) nepatektų 
į mūsų šalį ir jais nebūtų prekiaujama. 
Profesionalūs medkirčiai jau praėjo šią 
„mokyklą“. 

nesaugų malkavimą
Egzistuoja ir tokia probleminė situacija: privataus miško sa-

vininkas gali pats ir neiti į mišką ruošti medienos, o sutarti su as-
menimis ar įmone, kuri vykdo tokius darbus. Tuomet savininkui 
visai nerūpi nei dirbančių miške kvalifikacija, nei saugūs įrankiai, 
apranga, o tik rezultatas bei išlaidos už atliktus darbus. 

Kol yra neatsakytų atsakymų į iškylančias miške situacijas, 
prisiminkime populiarų posakį „nežinojimas neatleidžia nuo 
atsakomybės“, kurio, deja,   labiau paisoma darbo santykiams, 
kai šalys turi po vieną darbo sutarties egzempliorių. Visi kiti 
malkautojai ir medienos ruošėjai kol kas įpratę pasikliauti savo 
gebėjimais, galimybėmis ir tikisi, kad viskas bus gerai, kaip praeitą 
kartą ar dar anksčiau. Bet ar tai išeitis..? 
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Vasario 25 d. vykęs neeilinis Lietuvos 
miškininkų sąjungos suvažiavimas 
nepritarė Aplinkos ministerijos siū- 

lomai valstybinių miškų valdymo reformai, 
įsteigiant vieną valstybės įmonę. Prieš tokį 
pertvarkos variantą pasisakė, pasirašydami 
viešą kreipimąsi, ir 3150 miškų urėdijų 
darbuotojų. Siūlomam pertvarkos varian-
tui viešame kreipimesi nepritarė LMS Gi-
rininkų bendrija. Prieš monopolinės įmo- 
nės sukūrimą kovo 16 d. įspėjamojoje pro-
testo akcijoje prie LR Seimo mitingavo apie 
500 miškų urėdijų atstovų. Siūlomai per-
tvarkai nepritaria ir Lietuvos savivaldybių 
asociacija. 

Jau pirmame susitikime su Lietuvos  
miško ir miško pramonės darbuotojų pro-
fesinių sąjungų federacijos (LMPF) at-
stovais aplinkos viceministras Martynas 
Norbutas pasiūlė pasirašyti susitarimą tarp  
Aplinkos ministerijos ir LMPF dėl infor-
mavimo-konsultavimo procedūrų. Nors 
susitarimo punktai bendrąja prasme yra 
teisingi, tačiau jo įžangoje konstatuotas 
pritarimas  steigiamai valstybinių miškų 
valdymo įmonei „Lietuvos valstybiniai 
miškai”. Šio susitarimo pasirašymas, esant  
tokiai darbuotojų nuostatai reformos klau- 
simais, būtų LMPF, kaip darbuotojų atsto-
vės, sukompromitavimas. Dabar Miš- 
kų įstatymo pataisų svarstymas, kartu ir 
priimtų sprendimų dėl miškų valdymo 
pertvarkos pasekmių, persikėlė į Seimą. 
Kokios bebūtų priimtos Miškų įstatymo 
pataisos, miškų urėdijų (visų ar tik kai ku- 
rių) struktūriniai pertvarkymai neišven-
giami.

 Vadovaujantis Darbo įstatymais, vyk-
dant įmonės ar įmonių reorganizavimą, 
prieš priimant sprendimus privaloma in-
formuoti darbuotojų atstovus ir konsul-
tuotis su jais dėl priimamų sprendimo 
priežasčių bei teisinių, ekonominių ir 
socialinių padarinių darbuotojams ir dėl 
numatytų priemonių galimiems padari-

niams išvengti arba jiems sušvelninti. Kol 
kas Aplinkos ministerijos vadovybės nuos-
tatos yra labai „lanksčios” ir nepastovios. 

Šių metų sausį pristatant reformą buvo 
kalbama apie vienos valstybės įmonės 
steigimą su 25 padaliniais. Priminus, kad 
Lietuvoje miškų urėdijos turi šimtametę 
tradiciją, dabar sakoma, kad tie 25 padali- 
niai bus vadinami miškų urėdijomis. 
Tame pačiame pristatyme nurodyta, kad  
pilnai įgyvendinus reformą 1000 ha vals-
tybinių miškų tvarkyti liks vienas dar-
buotojas, o dabar sakoma, kad bus atleista 
tik 400, o gal ir mažiau darbuotojų. Taip 
pat žadėta, kad po reformos darbuotojų 
atlyginimai padidės 1,5 karto. Dabar gir-
dime, kad jie gal padidės 25 proc. per 4 
metus ir tai tik mažiausiai apmokamiems 
darbuotojams. Pradžioje buvo skelbta, kad 
įspėjimo lapelius apie atleidimą iš darbo 
gaus visi darbuotojai. Paskui informuota, 
kad įspėjimo lapeliai nebus įteikiami, ka-
dangi įmonių sujungimas ar padalijimas 
negali būti priežastimi nutraukti dar-
bo santykius. Tai kokiu būdu bus atleis-
ti tie  400 „pasmerktųjų”? Be įspėjimo?.. 
Taip pat kalbėta, kaip ir reikalauja darbo 
įstatymai, apie atleidžiamų darbuotojų 
perkvalifikavimą. Dabar girdime, kad per-
sikvalifikuoti nereikės, nes bus atleisti 
paklausių profesijų specialistai, kurių tik 
ir laukia darbo rinka. 

Šie ir  kiti iš Aplinkos ministerijos 
girdimi prieštaringi pareiškimai glumina 
ir kelia abejones. Todėl, LMPF nuomone, 
atėjo laikas siekti konkretumo. Reikia 
sukurti bendrą derybinę grupę iš Aplinkos 
ministerijos ir darbuotojų atstovų, kuri, 
apsibrėžusi problemų ratą, ieškotų bendrų 
sprendimų, konkrečiai juos aptartų, pri-
imtų sutarimus vienu ar kitu klausimu 
bei juos fiksuotų sutarimų protokole, taip 
išvengiant vėlesnių interpretacijų. 

Iki šiol Aplinkos ministerijos vadovybė 
susitikimuose su LMPF atstovais bandė tik 

Laikas realioms 
konsultacijoms

primesti savo nuostatas, neatsižvelgdama į 
socialinių partnerių siūlymus.

Bet kuriuo reformos variantu (su-
jungus dvi ar kelias įmones) negalės jose 
būti kelių tas pačias pareigas atliekančių 
darbuotojų. Pagal skelbtą būsimo pada-
linio struktūrą jame liks tik 10 pareigybių. 
Tikėtina, kad po miškų urėdijų reorgani-
zavimo proceso į vieną įmonę ar į sustam- 
bintas miškų urėdijas įsijungs įmonės 
struktūrinių pertvarkymų mechanizmas –  
vyks vidinės struktūros keitimai, kai ku-
rios funkcijos bus centralizuojamos. O tai 
ir  bus svarbios priežastys nutraukti dar-
bo santykius. Kiekvienam žmogui darbo 
vieta labai svarbu, nes tai jo ir jo šeimos 
pragyvenimo šaltinis. Todėl vienokių ar 
kitokių sprendimų priėmimas kiekvie-
no darbuotojo atžvilgiu turi būti aiškiai 
pagrįstas ir atliktas, laikantis teisės aktų 
reikalavimų. 

Dar viena problemų grupė yra susijusi 
su įmonių kolektyvinėmis sutartimis. Jos 
sudarytos visose miškų urėdijose, kuriose 
veikia profesinės sąjungos. Kadangi atskirų 
miškų urėdijų galimybės skirtingos, ne-
vienodos profesinių sąjungų derybinės ga-
lios, žymiai skiriasi kolektyviniai susitari-
mai. Sujungus įmones ar prijungus įmonės 
dalį su skirtingomis  kolektyvinėmis su-
tartimis, kils problema, kuria kolekty-
vine sutartimi vadovautis reorganizaci-
jos metu. Jau reorganizuotoje įmonėje dėl 
struktūrinių pertvarkymų atleidžiant dar-
buotojus neturėtų būti taikomos skirtingos 
kolektyvinių sutarčių nuostatos. Šios ir daug 
kitų problemų reikalauja išsiaiškinimo ir 
sprendimų. LMPF tikisi, kad aplinkos vice-
ministro M. Norbuto pateikto susitarimo 
su LMPF projekte išreikštos nuostatos apie 
pagarbą darbuotojų darbo, ekonominėms 
bei socialinėms teisėms, apie darbuotojų 
atstovų informavimą ir konsultacijas su 
jais, apie visapusišką bendradarbiavimą 
nėra tik tuščia deklaracija. 

Miškininkai 2017 m. kovo 16 d. protesto akcijoje Vilniuje, 
Nepriklausomybės aikštėje  

INGA RUGINIENĖ, LMPF pirmininkėVA
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Kovo 14 d. Kaune, „Best Western“ 
Santakos viešbutyje surengtas 
BTSF-TADS (Global frame-

work for the progressive control of trans-
boundary animal diseases) praktinis 
seminaras afrikinio kiaulių maro (AKM) 
priežiūros ir laukinių gyvūnų kontrolės 
klausimais. Jame dalyvavo Lietuvos 
medžiotojų organizacijų bei veterinari-
jos tarnybų atstovai. Užsiėmimus vedė 
tarptautinės kategorijos ekspertai – len-
kas Tomasz Padgorski ir  latvė Kristine 
Lamberga. 

Lektorė K. Lamberga pristatė kelis 
teisinius ir teorinius pranešimus:  AKM 
Rytų Europos šer- 
nų populiacijoje  
(geografinis pa- 
plitimas, epide- 
miologinis šernų  
vaidmuo, užkrato  
plitimo kelias, rizi- 
kos veisniai); tarp- 
tautiniai AKM 
reglamentuojan- 
tys teisės aktai:  
ES teisės aktai, Pa- 
saulinės gyvūnų sveikatos organizaci-
jos (OIE) teisės aktai; ES diagnostinių 
standartų vadovas; ES sausumos gyvū- 
nų sveikatos kodekso priežiūros mo-
deliai; AKM priežiūra šernų populia- 
cijose (ankstyvas nustatymas vietovė-
se, turinčiose AKM nepaveiktos teri- 
torijos statusą, AKM stebėsena užkrės-
tose vietovėse, mėginių ėmimas ir 
epidemiologinių parametrų apytikris  
įvertinimas); biosauga AKM užkrėstose 
šernų populiacijose (biosaugos priemo-
nių vaidmuo medžioklės metu, skerde-
nų (gaišenų) ir sumedžiotų užsikrėtusių 
žvėrių saugus tvarkymas, biosaugos 
priemonių medžioklės aikštelėse užtik-
rinimas, sumedžiotų žvėrių skerdenų 
tvarkymas, laukiant AKM testų rezul-
tatų). 

Lektorius T. Podgorski supažindino 
su šernų ekologija, duomenų apie 
šernų populiaciją 
rinkimu AKM 
užkrėstose teri-
torijose bei su 
AKM kontrolės 
praktiniais as-
pektais. Semina-
ro pabaigoje vesti 
praktiniai užsiė-
mimai grupėse.

Kantriausi skaitytojai turėtų prisimin-
ti – esu išpažinęs, kad esu bedievis.

Bet šiandien noriu atlikti išpa-
žintį. Ne, ne kunigui. Žurnalistei (ui).

Esu kaltas, esu labai, labai kaltas.
Nežaidžiu nei golfo, nei teniso, nei poke-

rio, nei kriketo. Bet esu medžiojęs kartu su 
A. Brazausku ir net su B. Bradausku. Dar 
blogiau. Mano, kaip ir garsiausio lietuviško 
personažo Hanibalo Lekterio (kas nematėt –  
pasiguglinkit), visko pradžia buvo vaikystė-
je. Būdamas ne spaliukas (kaimo moterėlė –  
mano mama – neleido), trečioje klasėje, 
nesugebėjau pasipriešinti tėvo – eigulio –  
prievartai (kokie baisūs laikai buvo!). 
Privalėjau varyti pačiam A. Sniečkui. Nuo 
tada viskas ir prasidėjo. Medžiojau su krūva 
sekretorių, dviem premjerais, trimis tuzinais 
Seimo ir Vyriausybės narių ir geru šimtu vi-
sokio kalibro valstybės veikėjų. Esu kaltas, 
valstybės veikėjai manes nepatenkino. Todėl 
mano sąžinę slegia šiurpesni nusikaltimai.

Esu medžiojęs su savo mokytoju, profe-
soriumi Ričardu Kazlausku (jeigu kas tokį 
dar prisimena), su maestro Virgilijum Norei-
ka (nedrįskit prisipažinti, kad nežinot) ir net 
su pačiu ,,kašio“ profesoriumi Kurčiu (Sabą 
sąmoningai praleisiu) bei su futbolo akade-
miku Narbekovu. O dabar, būna, kad kartais 
medžioju su pasauliniu džiazo grandu, pro-
fesoriumi Petru Vyšniausku ir su geriausiu 
jaunuoju Europos trimitininku, jo sūnumi 
Dominyku. Bet tai manęs irgi nepatenkino.

Todėl esu kaltas, nes pirmoji mano nuo- 
dėmė iš kapitalistinio pasaulio buvo me-
džioklė su visų Lietuvos sodininkų ir dar-
žininkų trąšų svajone, suomių ,,Kemiros“ 
valdyba. ,,Anys Rakiškin atvažiavą pasilsėt, 
i da vienų japoškų atsivežė“. Po suomių sekė 
medžioklė su Pavaročio draugeliu, garsiau-
siu Vokietijos bosu (ne šiaip bosu, bet balso 
bosu) Kurt Moll, savo paprastumu išvertė 
iš klumpių Pandėlio ir Rokiškio parapijų 
medžiotojus ir net bažnyčių giedorius. Tada 
atėjo eilė Liuksemburgo grafui, pasaulinio 
garso gamtos fotografui (žodžių žaismas), 
Liuksemburgo medžiotojų draugijos am-
basadoriui, mano bendravardžiui Eugeni-
jui Reiteriui. Jo nufotografuoti stumbrai 
prie Krekenavos sukėlė Europos parlamento 
ovacijas. Bet net ir tai manęs nepatenkino.

Esu kaltas. Medžiotojo vardą naudo-
jau nepadoriom pažintim užmegzt. Esu la-
bai kaltas, esu spaudęs ranką aštuoniems 
ministrams – Maltos, Estijos, Moldovos, 
Italijos, Vokietijos, Zimbabvės, Kinijos ir 
Danijos, vienam premjerui – Vengrijos (ne 
šitam), vienam šeichui – Um el Kaivaino 
ir dviems prezidentams – Slovakijos ir Vo-
kietijos (visa tai be Lietuvos ir be tuntų 
visokių kraštų ir Europos parlamentarų 
bei kitokių ypatingų veikėjų).

Bet vistiek esu kaltas. Esu kaltas, nes, ko  
gero, esu vienintelis lietuvis retkarčiais bend- 
raujantis su paskutinio abiejų tautų Res-
publikos valdovo, Jo Didenybės Stanislo-
vo Augusto Poniatowskio palikuonimi, Jo 
Šviesybe, Princu Aleksandru Poniatowskiu...

Bet esu dar labiau kaltas. Viešai išpažįs- 
tu didžiausią savo nuodėmę: esu per daug  
ilgai vėpsojęs ir varvinęs seilę į Jos dideny-
bės Karalienės Elžbietos II, Dievo valia, 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Jungtinės Karalystės ir Jos kitų karalysčių ir 
teritorijų karalienės, Sandraugos šalių gal-
vos, Tikėjimo Sergėtojos vyro, Princo Fili-
po Škotijoje sumedžiotų, įspūdingų elnių 
ragus, pakabintus Jos Didenybės Edin- 
burgo rezidencijos laiptinėje, šalia ceremo-
nijų menės, kur, tiesą pasakius, tokie švil-
pukai, kaip aš, nėra labai laukiami.

Taigi, panele (ponia) (pone) žurnaliste, 
nesikankinkit skaitydama(s) medžioklės 
lapus. Imkit mane ir skaitykit. 
 Eugenijus TIJUŠAS

PS Pasaulinio garso, vokiečių operos  
dainininkas Kurt Moll šių metų kovo 
5 dieną, taip ir nesumedžiojęs savo el-
nio Pandėlio giroje, iškeliavo į geresnius 
medžioklės plotus...

Jo šviesybė, Princas Aleksandras Po-
niatowskis (pamirštas Lietuvos), šiuo me- 
tu, be kitos savo kultūrinės veiklos, va-
dovauja CIC (kaip jau esu rašęs, tai tokia, 
pasaulinė medžiotojų organizacija) kultū-
ros divizionui...

Norint pamatyti medžiotojo, atsipra- 
šau, Princo Filipo trofėjus, šalia karališ-
kosios Edinburgo rezidencijos ceremonijų 
menėje, kur Jos didenybė šventina serus, 
reikia tyliai šmurkštelt per vidurį menės 
kairėn (žiūrint nuo sosto), pro siaurą 
praėjimą. Eiti negalima, bet neužtverta (ir 
verta).

     
     
     
     
     
     

ŽODIS skaitytojui
( V I e Š A  I Š P A ž I N T I S )
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nustatytas 1 km2 per mėnesį leistinas 10 kg pašarų kiekis. Lietu-
voje šių pašarų kiekis didesnis 10 kartų: 1 km2 leidžiama įruošti 
vieną jaukinimo vietą, kurioje  galima naudoti 100 kg pašarų. 

Lektorės K. Lamberga duomenimis, tik atsiradus AKM 
užkratui Europoje buvo skelbiama, jog epidemija plis žaibiškai ir 
kaip mat išgaiš visi šernai. Tačiau vėliau vokiečių mokslininkai 
nustatė, kad AKM virusas nėra taip labai užkrečiamas sveiko-
je žvėrių kaimenėje. Užsikrėtęs, ligotas šernas paskleidžia viru-
sus į aplinką tik paskutinėje ligos stadijoje, kai karščiuoja, krau-
juoja ir gaišta. AKM užkrato inkubacinis laikotarpis yra 3-5 
d. Natūralioje aplinkoje vizualiai nustatyti apsikrėtusį šerną 
praktiškai neįmanoma. Todėl svarbu medžioklės plotuose kiek 
galima greičiau surasti ir likviduoti šernų gaišenas. Virusas jose 
gali išbūti gyvybingas visą šaltąjį metų periodą, o nuo gaišenų 
virusą platina ir vabzdžiai, maitėdos žvėrys bei paukščiai.

Mūsų medžiotojų pastebėjimu, Vakarų Europos šalyse, dali-
nai ir Lenkijoje, medžioklėse nesilaikoma tokių griežtų biologinės 
saugos reikalavimų kaip Lietuvoje: sumedžioti šernai dorojami 
miške, ten pat paliekamos atliekos, o AKM nėra labiau paplitęs 
nei pas mus.

Lektorių manymu, profilaktiniai reikalavimai dėl AKM ke-
liami visose šalyse vienodi, tačiau ne visur jų laikomasi ir ne 
visur tai griežtai kontroliuojama. Pavyzdžiui, Latvijoje mažiems 
medžiotojų būreliams, kurie neturi galimybės įsirengti medžiotojų 
būstines su visa reikalinga įranga, šernieną iki veterinarinio pa-
tikrinimo leidžiama laikyti ir namuose, buitiniuose šaldytuvuose. 

Kokią įtaką biosaugos reikalavimų pažeidimai turi AKM pliti-
mui įvairiose šalyse, nėra nustatyta. Nors Lietuvoje taikomi patys 
griežčiausi apsaugos reikalavimai ir vykdoma griežta jų laikymosi 
kontrolė, AKM atrodo mūsų miškuose gyvuos dar ilgai. Lektorės 
K. Lamberga teigimu, Pabaltijyje per metus AKM į naujas teri-
torijas pasislenka apie 50 km. Reikėtų žinoti, kad taikomos prieš 
AKM dezinfekcinės priemonės neveikia žiemos metu, ypač esant 
neigiamai temperatūrai. 

Veterinarijos specialistai visas viltis deda į vakcinos prieš 
AKM sukūrimą, tačiau jos dar teks palaukti. Todėl reikia išmokti 
gyventi su AKM, nes nemanau, kad kas nors pritartų vieno se-
minaro dalyvio siūlymui – pasitelkus kariškius ištratinti visus 
šernus... O ir praktiškai vargu ar tai neįmanoma būtų padaryti.

Maras dar pabuvos Lietuvoje...
Didžioji pranešimų dalis buvo skirta veterinarijos tarnybos 

specialistams, o medžiotojams išsakyta informacija buvo gerai 
mums žinomos tiesos. Didesnio medžiotojų dėmesio susilaukė 
lektoriaus T. Podgorski pateikta informacija apie Lenkijoje, Bul-
garijoje, Vokietijoje bei Italijoje atliktus bandymus, mėginant 
įvertinti šernų migraciją. Tam suaugusiems šernams ant kaklų 
buvo uždedamos apykaklės su GPS siųstuvais, o jaunikliai 
pažymėti įsagais ausyse. Nustatyta, kad suaugę patelės, grupių 
vedlės, nuolatos gyvena toje pačioje teritorijoje (ar tame pačiame 
miške) apie 7 km2 plote. Dienoja šernės irgi tose pačiose vietose, 
o naktimis kiek didesniais atstumais išeina pasimaitinti į laukus. 
Iš viduryje Belovežo girios antkakliais pažymėtų 140 suaugusių 
šernų tik 10 proc. jų išsirengdavo į tolimesnes keliones, o likusieji 
gyveno grupėmis neišeidami iš girios. Anot lektoriaus, tik pavie-
niai šernai kartais nuklysta iki 20-28 km. Dažniausiai tai būna 
suaugę patinai rujos metu ar naujas grupes formuojančios patelės. 
Bet vėliau dauguma sugrįžta į senas nuolatinio gyvenimo vietas. 

T. Podgorski pažymėjo, kad šernus didesniais atstumais nuklys- 
ti priverčia ir varymo medžioklės. Tačiau po jų šernų grupės irgi 
sugrįžta į savo gyvenamąsias vietas. Šernai yra socialinė gyvūnų 
rūšis, gyvenanti grupėmis, kurių dydis gali būti 4-15 (30) galvų. 
Tik suaugę patinai gyvena pavieniui ir prie grupių prisijungia rujos 
metu. Šernų grupių gyvenamoji teritorija gali persidengti, tuomet 
atskirų grupių žvėrys tarpusavyje ima kontaktuoti, taip platinda-
mi AKM užkratą. Todėl svarbu tinkamai vykdyti duomenų apie 
šernų populiaciją rinkimą AKM užkrėstose teritorijose. Ši sritis 
daugiausiai surišta su medžiokle, nes medžiotojai pateikia veteri-
narijos tarnybai mėginius nustatyti AKM užkratą sumedžiotuose 
šernuose. Jie teikia ir duomenis apie šernų populiacijos gausą, 
tankį, demografinę struktūrą, vykdo šernų gaišenų paieškas. Ka-
dangi AKM plitimas tiesiogiai priklauso nuo šernų populiacijos 
tankio, būtina mažinti šernų skaičių, o tai efektyviausiai galima 
padaryti tik intensyviai juos medžiojant. Tačiau reikia pasirinkti 
tinkamus medžioklės būdus, nes varymo medžioklės didina šernų 
migraciją. Bet kovojant su AKM užkratu, lektorius nesiūlė visiškai 
atsisakyti varymo medžioklių, kaip iš pradžių buvo daroma Len-
kijoje, nes šiomis medžioklėmis efektyviausiai galima sumažinti 
šernų populiacijų gausą.

Šernų populiacijos gausą lengviausia ir greičiausia ženkliai 
sumažinti galima išmedžiojant jauniklius, kurių būna daugiau-
sia grupėse. Tačiau norint pasiekti ilgalaikio ženklaus populiaci-
jos sumažėjimo, būtina daugiau medžioti suaugusias šernes, ką 
medžiotojai daro labai nenoriai. Kitas šernų populiacijos gausos 
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Seminaro dalyviai 

Kur patrauks šis šernas?
mažinimo būdas  – nešerti 
žvėrių. Dėl efektyvesnės 
medžioklės tykojant palie-
kamas tik šernų jaukini-
mas. 

Kai kurie seminaro daly- 
viai suabejojo, ar pakanka-
mas jaukinimui Lenkijoje 
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Manau, kad atėjo laikas keisti nuo sovietmečio mažai ką 
pakitusio Lietuvos medžiotojo bilieto formą. Galėtų 
tai būti maža kortelė su būtiniausių duomenų nuro-

dymu. Visiškai nereikalingi dabartiniame biliete lapai su užrašu: 
„Medžiotojo bilietas galioja“. Kadangi medžiotojui jokio kasmetinio 
mokesčio valstybei mokėti nereikia, tad ir biliete atžymų apie kas-
metinio galiojimo pratęsimą neturėtų būti. Lietuvos medžiotojo 
bilietas privalo galioti visą laiką arba nurodytą terminą. Sakykim, 
10 metų, kaip vairuotojo pažymėjimas. Kasmetinis duomenų 
pateikimas medžiotojų sąvadui visiškai nereikalingas ir artimiau-
siu metu jo reikėtų atsisakyti. Medžiotojui selekcininkui turėtų 
būti išduodamas atskiras pažymėjimas, o medžiotojo vadovo kat-
egorijos, atrodo, neliko iš viso. 

Laikas keisti Lietuvos medžiotojo bilieto formą

Žymas apie saugaus elgesio medžioklėje  taisyklių egzamino išlaikymą tenka spausti ant bilieto 
viršelio, o į greta esantį tuščią lapelį to daryti neleidžiama. Kodėl?

„Kitoms atžymoms“, kur dedami spaudai, nurodantys apie 
saugaus elgesio medžioklėje egzaminų išlaikymą, paskirta bilie-
to vidinė viršelio pusė, kuri bemat užsipildo. Be to, ant jos kieto 
paviršiaus sunku užspausti spaudą. Gretimame tuščiame lapelyje, 
įvardintame „Medžioklės vadovo kvalifikacija suteikta“, spaudo 
apie egzamino išlaikymą spausti kažkodėl negalima (bent Kaune). 
Todėl išmarginus įrašais šį viršelį tenka keisti bilietą nauju. Kodėl 
apie saugaus elgesio medžioklėje atžymas negalima talpinti greti-
mame tuščiame lapelyje?

Apie šio egzamino išlaikymą taip pat turėtų būti išduodama 
atskira pažyma, kaip vairuotojui, praėjus medicininę apžiūrą.

Medžiotojus vienijančios organizacijos, norėdamos drausmin-
ti savo narius, gali sukurti savus nario bilietus ar pažymėjimus, 

kuriuose galima būtų įrašyti visus duomenis, kurie 
konkrečios organizacijos vadovybės nuomone būtų 
reikalingi. Dar nuo sovietmečio išlikusi klaidinga 
nuostata, kuria Lietuvos medžiotojo bilietas suta-
patinamas su medžiotojų draugijos ar sąjungos na-
rio bilietu.

Tikimės, kad naujos formos medžiotojo bilie-
to sukūrimui pritars ir medžiotojas, LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis 
Mažeika. O tuomet gal ledai ir pajudės...

Vytautas RIBIKAUSKAS

medŽiokLė
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Ar žinote, kad...
Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama 
su distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Cen-
tras“, sukūrė skaitmeninį šalies medžioklės plotų žemėlapį, 
kuris įdėtas Lietuvos erdvinės informacijos portale. Šiame 
žemėlapyje  pažymėti medžioklės plotų vienetai, nubrėžtos 
jų ribos, nurodyti naudotojų pavadinimai. Žemėlapiu galima 
naudotis ir mobiliajame įrenginyje, turinčiame „Android“ 
operacinę sistemą. GPS funkcija leis matyti ir savo buvimo 
vietą žemėlapyje. Žemėlapis prieinamas ir visuomenei.
Į Dzūkijos nacionaliniame parke tarp Marcinkonių ir Zervy-
nų kaimų Stėgalių gamtiniame komplekse kuriamą apie 100 
ha dydžio aptvarą per dvejus metus planuojama perkelti iki 
25 stumbrų, kurie vėliau bus išleisti į laisvę. Vietos gyvento-
jai baiminasi, jog į skurdesnius Varėnos miškus išleisti stum-
brai gali pridarys panašių bėdų kaip Kėdainių krašte.
Šiemet buvo renkamas Europos metų medis iš 16 kandidatų. 
Pirmą kartą tokiam konkurse dalyvavusi Lietuva siūlė metų 
medžiu rinkti Stelmužės ąžuolą, kurį šalies gyventojai 2016 
m. išrinko Lietuvos medžiu. Europos Parlamente surengtoje 
Europos medžio apdovanojimų ceremonijoje pirmoji vieta 
skirta ąžuolui Jozef iš Lenkijos Pakarpatės vaivadijos, kuris 
surinko 17597 balsus, antroji vieta atiteko Brimono ąžuolui 
iš Jungtinės Karalystės (16203 balsai), trečioji – Lipkos liepai 
iš Čekijos (14813 balsai). Lietuvos Stelmužės ąžuolas liko  
13-oje vietoje. 

Miškas ir visuoMenė

MG inf.
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Daugelyje šalies mokyklų šią dieną aplinkosaugininkai vedė 
žaliąsias pamokas. Aplinkos viceministras Martynas Norbu-
tas „mokytojavo“ sostinės Jono Basanavičiaus progimnazijoje, 
Valstybinės miškų tarnybos specialistai lankėsi Kauno mies-
to „Santaros“ gimnazijoje, Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykloje, Kauno technikos profesinio mokymo centre, Lie-
tuvos geologijos tarnybos specialistai – Vilniaus ir Elektrėnų 
mokyklose.

Tradiciškai mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose Pasauli-
nei Žemės ir Miškų dienoms skirti renginiai vyks iki balandžio 
20 d. Talkinant miškų urėdijų miškininkams organizuojamos 
sparnuočių sutiktuvės, inkilų kėlimo akcijos, miško sodinimo 
talkos.

Generalinė miškų urėdija 2013 m. kovo 18 d. pakvietė visus 
gamtos mylėtojus dalyvauti visuomeninėje akcijoje „Devynias-
dešimt paukščių pavasarių“ iškeliant savo inkilą. Nuo 2014 m. ši 

Žemės dieną – šimtai žaliųjų pamokų
Jau 25-ąjį kartą pažymint tarptautinę Žemės dieną kovo 20-ąją  

daugelyje šalies vietų buvo iškeltos Žemės vėliavos. Iš pat 
ryto vėliava buvo iškelta prie Aplinkos ministerijos, 12 val. 

tradiciškai Nepriklausomybės aikštėje prie LR Seimo. Čia Žemės 
vėliavą iškėlė ir sveikinimo žodį tarė LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Mažeika ir aplinkos ministras 
Kęstutis Navickas. Minėjimo ceremonijoje dalyvavo LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto nariai, kiti parlamentarai. 

Gražiu žaliu šios ceremonijos akcentu tapo gausus unifor-
muotų miškininkų būrys, kurie tą dieną dalyvavo LR Seimo 
3-uose rūmuose vykusioje LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
narės Virginijos Vingrienės iniciatyva organizuotoje išplėstinėje 
konferencijoje „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės atei-
ties vizija“.         

Pasaulinė Žemės diena pažymėta Aleksandro Stulginskio uni-
versitete, KMAI kolegijoje, Miškų institute, kitose įstaigose. 
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Gražiu šios ceremonijos akcentu tapo gausus miškininkų būrys

Žemės dienos minėjimo ceremonijoje prie Seimo susirinkusius sveikina aplinkos ministras K. Navickas

akcija įsitvirtino pavadinimu „Paukščiai 
grįžta namo“. Šiemet kovo 27 d. miškų urė-
dijos pakvietė gamtos bičiulius į šventę 
„Paukščiai grįžta namo 2017“. 

Jaunosios kartos kūrybingumui ugdyti  
akcijos koordinatoriai pasiūlė susirungti  
kuriant floristinius paveikslus, kuriuos 
moksleiviai pateikė miškų urėdijų ver-
tinimo komisijoms. Atrinkti floristinių 
paveikslų konkurso laureatai kovo 31 d. 
suvažiavo į Nemenčinės miškų urėdiją, kur 
Gamernės viensėdyje įrengtoje poilsia-
vietėje surengtos akcijos „Paukščiai grįž-
ta namo 2017“ pabaigtuves. Apdovanoti  
kūrybiškiausi vaikų darbai, pagerbti jų  
kuratoriai. O Arvydų girininkijoje apžiū-
rėtas nuo 2010 m. iš medžių suformuo-
tas istorinis užrašas „Žalgiris – 600“, 
jaunieji miško bičiuliai su Nemenčinės 
miškų urėdijos miškininkais kėlė inkilus 
sparnuočiams. 

MG inf. 
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 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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Laisvą Minutę

Tarp gr ižtančių paukščių . . .

Vertikaliai:
1. Vištinių šeimos kuoduotas miškų paukštis. 2. Drėgnų pievų 
baikštus paukštis, sutemus garsiai griežiantis kartotine skardžia 
giesme. 3. Kikilinių šeimos gelsvai žalias paukštis. 4. Bulvinių šeimos 
labai nuodingas augalas ar šviesus ratas apie saulę ar mėnulį. 7. Į Lie-
tuvos Raudonąją knygą įrašyta nedidelė smalsi pelėdžiukė, gyvenan-
ti spygliuočių miškuose. 8. Ant rankos pirštų mūvimas papuošalas, 
kuriuo tam tikru tikslu papuošiama ir paukščio koja. 12. Tilvikinių 
šeimos paukštis, labai panašus į perkūno oželį, tik didesnis. 13. Medi- 
nis namelis jaunikliams perėti ir auginti. 16. Didžiausias genių šeimos  
paukštis raudonu viršugalviu, kurio balsas girdimas visus metus. 17. Į 
gandrą panašus, bet mažesnis paukštis, pakaušyje turintis ilgą juodą, 
nusvirusį kuodą, tai ir Austrijos nacionalinis paukštis. 20. Didžiausias 
tilvikinių šeimos paukštis dalgio pavidalo snapu. 21.  Sėjikinių šeimos 
vieversio dydžio paukštis, kurio patinėlis tuoktuvių metu skraido 
neaukštai virš žemės ratais ir visaip vartaliojasi, skleisdamas girdi-
mas frazes „kuviu-kuviu-kuviu“. 23. Žvirblinių šeimos paukštelis 
plonu lenktu snapu, uodega pasiremdamas laipioja medžių kamie-
nais. 24. Antį primenantis, bet per pusę mažesnis vandens paukštelis.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18. 19.

20. 21.

23. 22. 24.

25. 26.

27. 28.

Horizontaliai:
5. JAV nacionalinis paukštis baltagalvis ... 6. Vilniaus 
miškų urėdijoje ir Neries regioniniame parke kasmet or-
ganizuojama … žydėjimo šventė. 9. Suomijos naciona-
linis paukštis – … giesmininkė. 10. Lietuvos roko grupė 
ir laukinis arba naminis įvairiai raibas vandens paukštis. 
11. Jūrų pakrančių paukščio, dažnai atimančio grobį 
iš kiro ar žuvėdros, patelė. 14. Žvirblinių būrio laukų ir 
krūmų paukštelis Lietuvoje aptinkamas ištisus metus. 
15. Paukščio žiočių raginis atsikišęs galas. 18. Rudai rai-
bas plėšrus paukštis. 19. Kitas kranklio pavadinimas. 
22. Ryškiai margas paukštis ilgu lenktu snapu, dide-
liu vėduoklišku kuodu, tai ir Sirvėtos regioninio parko 
simbolis. 25. Pilkai baltas, nesunkus metalas, vartoja-
mas radiotechnikoje ir elektronikoje. 26. Smailūs smai-
gai su galvutėmis, be kurių neįmanoma sukalti inkilų. 27. 
Dažniausias vanaginių būrio paukštis, paplitęs visame 
krašte, dar neseniai buvo priskiriamas prie saugomų rūšių. 
28. Miškinio vieversio kitas pavadinimas.  
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Balandžio 1 d. šią su kak tį pa žy mintį 
Kaišiadorių miš kų urė di jos me die nos ruo - 
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio med-
kirtės ope ra to rių LAIMĮ VAŽNEVIČIŲ, 
11 d. – Utenos miš kų urė di jos me die nos  
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio  
viršininką VAIDĄ PAKERĮ, 14 d. – Kaišia-
dorių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio medkirtės ope-
ra to rių MARTYNĄ BARKAUSKĄ, 16 d. –  
Alytaus miš kų urė di jos Sudvajų girininki- 
jos eigulį AUDRIŲ KUZMICKĄ, 23 d. –  
Tauragės miš kų urė di jos Eičių girin-
inkijos gi ri nin ko pa va duo to ją AUDRIŲ 
BALANDĮ, 26 d. – Ša kių miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos ir darbų saugos inžinierių 
REMIGIJŲ MILIŲ. 
 
Su 40-uo ju gim ta die niu
Balandžio 19 d. šią su kak tį pa žy mintį Jur- 
barko miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre- 
 ky bos ir tech ni nio pa da li nio traktorininką 
RAMŪNĄ KRIAUČIŪNĄ, 21 d. – Valsty-
binės miškų tarnybos Miškų kontrolės 
skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vy- 
riausiąjį specialistą MARIJONĄ JUŠKAUS-
KĄ, 23 d. – Kaišiadorių miš kų urė di jos 
Būdos gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to-
ją SAULIŲ MITKŲ, 28 d. – Tauragės miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio meistrą VYTAUTĄ 
JUŠKEVIČIŲ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Balandžio 3 d. šią su kak tį pa žy mintį Ma-
ri jam po lės miš kų urė di jos Sasnavos gi ri-
nin ki jos miško darbininką ALGIMANTĄ 
JAKUČIONĮ, 4 d. – ASU Miškų ir ekologi-
jos fakulteto Miškotvarkos ir medieno-
tyros instituto lektorių JONĄ SALADĮ, 
Šalčininkų miš kų urė di jos miškų ūkio 
darbininką VLADISLAV MILEVSKIJ, 7 d. –  
Ukmergės miš kų urė di jos me die nos ruo-

šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
traktorininką ARVYDĄ PAULAUSKĄ, 
15 d. – LAMMC Miškų instituto vyriau-
siosios buhalterės pa va duo to ją SIGITĄ 
GAGIENĘ, 21 d. – Rokiškio miš kų urė di jos 
Kamajų girininkijos gi ri nin ko pa va duo to ją 
DANUTĘ DIRŽIENĘ, 22 d. – Švenčionėlių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio medvežės operatorių 
RAIMUNDĄ ŠEIKĮ, 23 d. – Anykščių 
miš kų urė di jos Troškūnų girininkijos gi-
ri nin ką AUDRIŲ KUSTĄ, 24 d. – Telšių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio kūriką – sargą 
ARŪNĄ MIEČIŲ, 25 d. – Panevėžio miš-
kų urė di jos Anciškių gi ri nin ki jos gi ri nin-
ką EUGENIJŲ KEŽEVIČIŲ, Valkininkų 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio mechaniką – 
kalvį SAULIŲ ŠAUDĮ, 27 d. – Telšių miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio medienvežio automo-
bilio vairuotoją VIDMANTĄ RIMEIKĮ, 
Švenčionėlių miš kų urė di jos medelyno 
traktorininką RIMANTĄ KUGELEVIČIŲ, 
28 d. – Veisiejų miš kų urė di jos vyriausiąjį 
inžinierių AUDRIŲ SPITRĮ, 30 d. – Rietavo 
miš kų urė di jos Tenenių girininkijos eigulį 
EVALDĄ UBARTĄ, Šiau lių miš kų urė di-
jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medvežės operatorių ARVYDĄ 
SONGAILĄ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Balandžio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Pa-
kruojo miš kų urė di jos Linkuvos gi ri nin-
ki jos gi ri nin ko pavaduotoją ALGIRDĄ 
PLAKBARZDĮ, Kėdainių miš kų urė di jos 
Labūnavos gi ri nin ki jos miško darbininkę 
OLGĄ ŠEŠKAUSKIENĘ, 6 d. – Šiau lių 
miš kų urė di jos Lukšių girininkijos ei gu-
lį KĘSTUTĮ  TOLEIKĮ, 14 d. –  Bir žų miš-
kų urė di jos Kriklinių girininkijos gi ri nin ko 
pa va duo to ją JUOZĄ ZULONĄ, 21 d. –  

Jonavos miš kų urė di jos prekybos vady-
bininkę NIJOLĘ VĖBRIENĘ, 29 d. – 
Švenčionėlių miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
šaltkalvį ALVIDĄ KAMINSKĄ.  

 Balandžio 8 d. sukanka 65-ri Ši lutės 
miš kų urė di jos Saugų me die nos ruo šos,  
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio medien-
vežio automobilio vairuotojui VYTAUTUI 
MAURICUI, 10 d. – LAMMC Miškų ins-
tituto vairuotojui JONUI GARBAUSKUI, 
20 d. – bu vu siai il ga me tei Nacionalinės 
žemės tarnybos Žemės tvarkymo depar-
tamento Žemėtvarkos skyriaus vyriausia-
jai specialistei, miškininkei VIOLETAI 
VELIČKIENEI, 21 d. – Rokiškio miš kų urė-
di jos Obelių girininkijos miško darbininkei 
GRAŽINAI SKVARNAVIČIENEI. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Balandžio 15 d. šią su kak tį pažymintį bu vu- 
 sį ilgametį Ša kių miš kų urė di jos mechaniką  
VIDMANTĄ VAIČIŪNĄ, 16 d. – bu vu sį  
ilgametį Jonavos miš kų urė di jos vyriausiąjį 
miškininką GEDIMINĄ MIGAUSKĄ, buvu- 
sį Utenos miš kų urė di jos Utenos, Rudesos 
girininkijų ei gu lį ČESLOVĄ JURAVIČIŲ, 
24 d. – bu vu sį il ga me tį Ra sei nių miš kų urė-
di jos miško ruo šos punkto meistrą JUOZĄ 
ANTANĄ NEVERDAUSKĄ.

Balandžio 2 d. sukanka 75-ri bu vu siai  
il ga me tei Rokiškio miš kų urė di jos Pandėlio 
girininkijos gi ri nin ko pa va duo to jai GENO-
VAITEI JUODSNUKIENEI, 15 d. – bu vu- 
 siam ilgamečiam Jonavos miš kų urė di jos  
Gaižiūnų girininkijos gi ri nin kui ALBINUI  
LESKAUSKUI, 29 d. – bu vu siam ilgamečiam  
Kazlų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos 
darbuotojui KAZIUI LIUDUI BIELSKUI.  

Balandžio  27 d. sukanka 85-ri bu-
vu siam ilgamečiam ASU Miškų ir 
ekologijos fakulteto Miško biologijos ir 
miškininkystės instituto docentui dr.  
ALGIRDUI NAVASAIČIUI.   

Kryžiaždžio „Pasižvalgius po pelkę...“, 
išspausdinto 2017 m. vasario mėn., at-
sakymai

Vertikaliai:
Vertikaliai: 1. Kragas. 2. Karklas. 3. Inkilas. 4. 
Nendrė. 7. Garnys. 8. Akenis. 12. Atgiris. 13. 
Balžuva. 16. Kurklė. 17. Laksva. 20. Kurtinys. 21. 
Antrokas. 23. Kiminas. 24. Gedutis.

Horizontaliai:
5. Saidra. 6. Akmenė. 9. Naras. 10. Erika. 11. 
Raistas. 14. Gyvatė 15. Gailis. 18. Builis. 19. 
Dvokas. 22. Puriena. 25. Alkis. 26. Gervė. 27. 
Pintis. 28. Polius.

Kryžiažodžio „Tarp grižtančių paukščių... “ atsakymus (visus žodžius) iki 
balandžio 18 d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, Vytenio g. 50-312, 03229 
Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt, nurodydami savo vardą ir pavardę.

Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia UaB „MMC Forest“ įsteigtas prizas 
– ErgoComfort kastuvas Fiskars. 

Už kryžiažodžio „Pasižvalgius po pelkę“, išspausdinto 2017 m. 
2 nr., teisingą atsakymą įsteigtą prizą – žirkles prasilenkiančiais 
ašmenimis POWER CUT RR 530 laimėjo arūnas Žukauskas. 
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt 
arba tel. 8 687 10616.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos 
darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Gamtoje. Kalvų atokaitoje prasimer-
kia žibutės, lazdynų žirginiai tilindžiuoja 
vėjyje skelbdami džiaugsmą. Balandį Kar-
veliniu, Velykų, Sultekio mėnesiu vadin-
davo. 

Lietuvoje peri 4 karvelių rūšys: uldu-
kas, keršulis, paprastasis purplelis, pieti-
nis purplelis. Uldukas – Raudonojoje kny-
goje. Keršuliai – dažni miškų paukščiai. 
Jie stambiausi iš karvelių, kapsi druską, 
lesa mėlynes, giles, grūdus, juos drėkina 
gūžyje. Vaikus maitina „pienu“ – balta, su- 
virškinta ir atryta tyre. Žmonės neturėjo 
ugnies. Dievas pagailėjo ir per balandį ją 
atsiuntė. Nešant ugnį snapelis įkaito iki 
raudonumo. Ugnį atidavė jau iš užsidegusio 
snapelio. Nuo to laiko snapas ir liko raudo-
nas. Žmonės balandį gerbia, vaikams sako: 
ugnis šventa, su ja reikia pagarbiai, atsar-
giai elgtis. Tai reikia atsiminti ir tiems, ku-
rie ruošiasi žolę deginti.

Pradeda tekėti sula, iš požemių išro-
poja skruzdėlės. Atgyja driežiukai, gyvatės 
pasipuošia karūnomis ir pradeda budėti 
raistuose. Saulėje mirga spalvoti drugelių 
sparneliai. Daugiau kaip 2 val. pailgėja die- 
na, temperatūra iki +250 C dieną ir iki 
–170 C naktį (tokį temperatūrų svyravimą 
iškenčia mūsų oda). Spėdavo orus: jei 
daug sulos, vasara – lietinga; jei žvaigždės 
paryčiais mirga, lauk lietaus; jei žvirbliai 
balose maudosi – atšils; o šalpusnio žiedai 
užsidaro prieš blogą orą. Garmančių upe-
lių neužtvenksi. Jie į tėkmę suima viską, 
kas pakeliui pasitaiko. Perspėkime aplinką 
teršiančius. Tegul balandis būna gamtos 
gelbėjimo mėnuo. 

Žvaigždės nuteikia romantikai. Žiemos  
žvaigždės – žydros, pavasario – žalsvos it  
lūšies akys. Dar regime Grigo ratus, bet 
ryškiausia – Aušrinė (Venera). Tai myli-
miausia prof. T. Ivanausko žvaigždė – 
plazdantis žibintas. Meironyse patekėjus 
Aušrinei viršum Dringio, Lūšių ežerų, 
žvejų žmonos sakydavo: „Aušra aušrelė –  
Saulės tinklely aukso žuvelė. Ta žuvelė ne  
iš marių marelių, o iš Meironių upelio.  
Bėkit žuvys žuvelės į žvejų tinklelius, 
bučius su sidabro ąselėm“. 

Horoskopai lietuviškai. Prof. E. Šim-
kūnaitė balandį vadino ievos ir kurmio 
mėnesiu. Ieva – balta nuotaka. Meilės me-
dis, žiedų sodas pilnas aistros ir pagundų. 
Mergelė – stuomeninga, pilnakrūtė. 
Karšta kaip žarija: paežerių bernai tinklus 
pamiršta ją išvydę. Ieva – sveikos moters 
potraukiais apdovanota, iš medaus ir pie-
no sukurta. Tauragnų, Lamėsto, Taukelių, 
Indubakių moterys dainuoja: „Ant tėvelio 
didžio dvaro sidabro ieva žydi, su bal-
ta skara jaunas dienas lydi“, „Marelių 
paukštelis, baltas balandėlis tai nutūpė į 
ievos medelį“, „Oi krinta, byra ievos raselės 
ant margų skrynelių“. Vestuvėse dainuo-
davo „Vidury lauko ievelė, ant tos ievelės 
gūžtelė, toj gūžtelėj – mažas vaikelis“. 
Ievaičiai – tiek bernai, tiek vyrai – tvirtai 
žemėn šaknis suleidę. Ieva – Saulės ir at-
gailos medis. Minčioj negandų užkluptieji 
ėjo prie Bukos upės, apsikabindavo ievą ir 
jiems palengvėdavo. Ji sugeria blogumus.

Profesorė sako, kad kurmio akys mato 
menkai, bet kailiniuose yra mikroskopinių 
„antenų“, kuriomis orientuojasi. Ausys 
puikiai girdi, uoslė nuostabi, uodegėlė, 
kaip požeminis vedlys: išrausti koridoriai –  
apie 100 m². Kurmio ženklu pažymėti 
žmonės – sudėtingo, painaus charakterio. 
Jie – lipšnūs, bet tik sau naudos siekiant. 
Gudrus yra žaltys, bet kurmis jį pralen-
kia: gaus kokią valdininko vietą ir tyliai  
rausiasi kol iki poniško krėslo nutipena. 
Kurmiukės bernus iki alpulio žavi. Jos 
nuogom krūtim apsvilins, bet nuodėmės 
išvengs, berną pajuoks. Kurmiai apie orus 
praneša. Jei kumiarausiai pabaly – bus 
sausa; jei kupstas žemas, bus karšta; jei jie 
aukštai – lietinga.

Šventės. Balandžio 1-oji – Melų die-
na. Darbai nespaudžia, apgaudinėja vienas 
kitą iki pietų. Jei pasisekė apgauti – visus 

metus seksis. 4-oji diena – šv. Izidoriaus, 
Artojo. Balandžio 23-oji – Jurginės, Jorė. 

S. Daukantas rašo, kaip Jorei aukoda-
vo: „Linksmą pavasarį mums pagražini, tu 
laukus ir daržus gaivini, girias žaliuodini... 
Lapodink medžius, brandink žiedus, mar- 
gink vaisius“. Jorės spalvos – žalia ir bal-
ta. Senovėje apsirengę baltais rūbais 
jodinėdavo baltu žirgu. Jorė ir Jurginės 
vėliau buvo sutapatinti. Krikščionybėje šv. 
Jurgis – karys, dvasios riteris, nukankintas 
imperatoriaus Diolektiano laikais. Jurgis 
vaduotojas liaudyje tapo gyvulių globėju.

Senose pavasario šventėse daug reikš- 
mės kiaušiniui – gyvybės simboliui. Duo- 
nos kepimas rytą – ritualas. Kepale įspaus-
davo tiek griovelių, kiek ūky gyvulių. Joje 
įkepdavo kiaušinį: kuo didesnis kiaušinis, 
tuo skalsesnė duona. Ūkininkai apeida-
vo valdas nešdami 2 kepaliukus. Auko-
davo Žemei: atsiklaupdavo, pabučiuodavo 
ir vieną užkasdavo (apvaisindavo žemę). 
Šventai buvo suvokiami vyro ir moters – 
sėjėjo ir augintojos – santykiai. Antrąjį 
kepalą nešdavo namo, išimdavo kiaušinį ir 
jį dalydavo šeimos nariams. 

Balandžio 25-oji – šv. Morkus. Sie-
tyno žvaigždynas – šv. Mergelės Marijos 
stebuklas. Sakoma: šv. Marijai dingo sie-
tas – velnias nugvelbė. Peklon ji pasiuntė 
Morkų. Jam teko kovot. Griaudint pirmai 
perkūnijai sako: daužosi, kaip Morkus po 
peklą. Marija juo nebegalėjo sijoti, nes 
buvo sulankstytas. Pakabino danguje. 
Kiek siete skylučių, tiek sužibo žvaigždžių. 
Jų pulkelį vadina Sietynu. 

Diena Perkūnui garbinti. Per Morkų 
žabodavo eržilus, kad būtų ramūs (Perkūno 
galios apribojimas). Ketvirtadienis skiria-
mas Perkūnui. Jis įsivaizduojamas kaip 
galingas, senas vyras. Sėdi geležiniuose 
ratuose, važinėja geležiniais tiltais, iš po 
jų lekia ugnys – žaibai, o griausmas – 
ratų dundesys. Pirmoji perkūnija, kurią 
lydėdavo lietus, atrakina Žemę. Senoliai, 
išgirdę pirmą perkūniją persiversdavo per 
galvą, kad laimės daug būtų. Nuo Perkūno 
apsaugo gandralizdis – į jį netrenkia. Jei 
pirmas griausmas iš rytų, bus geri metai; 
jei iš vakarų – badas. 

Tegul griaus iš rytų. Ir per galvą per-
siverst nepamirškite – gero gyvenimo per 
daug nebūna.   

Dalia SAVICKAITĖ

Balandis Perkūno ratais atbilda
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