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Nedžiuginantys pokyčiai medienos rinkoje 
Valstybinių miškų urėdijos informaciniame pranešime teigiama, 
kad per šių metų I-ąjį ketvirtį VMU pardavė 666 tūkst. m3 žaliavi-
nės medienos, gavo 39,1 mln. eurų pajamų iš medienos pardavimo 
ir paslaugų bei uždirbo 14,3 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno.

Palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, žaliavinės medienos 
parduota 23 proc. mažiau (tuomet buvo parduota 870 tūkst. m3) bei 
gauta 10 proc. mažiau pardavimo ir paslaugų pajamų (šių metų I-ąjį 
ketvirtį pardavimo ir paslaugų pajamos sudarė 39,1 mln. eurų, per-
nai – 43,2 mln. eurų).

„Žaliavinės medienos paklausos rinkoje nuo šių metų pradžios 
sumažėjimui įtakos turėjo tai, kad Lenkijoje, Baltarusijoje ir kitose 
Europos šalyse vykdoma daug sanitarinių kirtimų, kuriais iškirsta 
mediena užpildė rinką. Dėl susidariusios situacijos medienos pir-
kėjai nevykdo ilgalaikių ir pusmetinių sutarčių įsipareigojimų, ža-
liavinės medienos nuperkama mažiau“, – teigė Valstybinių miškų 
urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Valstybinių miškų urėdija daugiau negu 93 proc. žaliavinės me-
dienos parduoda aukcionuose per Elektroninę medienos prekybos 
sistemą, sudariusi ilgalaikes, pusmetines ir trumpalaikes sutartis. 
2019 m. I-ajam pusmečiui buvo susiformavusi 56 eurų už 1 ktm vi-
dutinė žaliavinės medienos kaina. Šiuo metu žaliavinės medienos 
kaina trumpalaikiuose aukcionuose vidutiniškai sumažėjo 23 proc. 
Šis pokytis paveiks ir II-ojo ketvirčio įmonės veiklos rezultatus.  

Šiais metais minimu laikotarpiu VMU pavyko 3,3 proc. suma-
žinti veiklos sąnaudas: jos I-ąjį ketvirtį buvo 17,6 mln. eurų, o pernai 
I-ąjį ketvirtį – 18,2 mln. eurų.

Valstybinių miškų urėdija 2019 m. I-ąjį ketvirtį uždirbo 14,3 
mln. eurų normalizuoto grynojo pelno arba 3 proc. mažiau negu 
pernai. 2018 m. I-ojo ketvirčio normalizuotas grynasis pelnas buvo 
14,8 mln. eurų.

Žiniasklaidoje (www.DELFI.lt, 2019 05 15) susidariusi situacija 
medienos rinkoje vadinama net sektoriaus paralyžiumi, smulkiojo 
verslo regionuose žlugdymu, nes žaliavinė mediena laikinai neper-
kama ir iš privačių miškų.

Medienos pardavėjai piktinasi, matydami iš Baltarusijos ge-
ležinkeliais dardančius vagonus, pakrautus smulkinta mediena 
biokurui. Popiermedžių gamintojai skundžiasi, kad šių sortimentų 
kainą šiemet smukdo skandinavai, naudodami savo šalių žaliavinės 
medienos atsargas. Lietuvoje pagamintus popiermedžių sortimen-
tus pardavinėti kone už malkų kainą ekonomiškai neapsimoka. 

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) direktoriaus Aido 
Pivoriūno teigimu, bandymas pardavinėti ženkliai atpigusią žalia-
vinę medieną iš valstybinių miškų per „Baltpool“ biržą kol kas nau-
dingas tik ją įsigyjantiems tarpininkams. Be to, net ir kritus me-
dienos kainai, išlieka tendencija didėti miško darbų įkainiams, nes 
rajonuose stinga žmonių, norinčių dirbti miškuose. PMSA vadovas 
A. Pivoriūnas susidariusią situaciją medienos rinkoje vadina sun-
kiausiu periodu per paskutiniuosius 11metų. 

20 psl.
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m. Seimą J. Imbrasas išrinktas pagal partijos 
„Tvarka ir teisingumas” sąrašą.

Gegužės 17 d. Kuršių nerijoje, Smiltynėje 
Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regio-
ninio padalinio miškininkai su bendramin-
čiais iš kitų valstybinių institucijų atgaivino 
vardinių medžių sodinimo tradiciją, taip  
įamžindami pirmojo šalies prezidento An-
tano Smetonos atminimą (plačiau – 33 p.).

Gegužės18d. VDU Žemės ūkio akademijo-
je vyko Lietuvos miško ir miško pramonės 
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos 
100-mečio minėjimas (plačiau – 20 p.).  

Gegužės20d. Rumunijos sostinėje Bukarešte 
surengtame  neformaliame ES šalių aplin-
kos ministrų susitikime dalyvavo Lietu-
vos aplinkos ministras Kęstutis Mažei-
ka, vyko diskusija svarbiausiais ES aplinkos 
politikos klausimais.  
Gegužės21d.Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis 
ir Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 
Laimonas Čiakas pasirašė bendradarbiavi-
mo sutartį efektyviau spręsti bendrus klau-
simus. 
Gegužės23 d. vykusiame susitikime aplin-
kos ministras  Kęstutis Mažeika  ir aplin-
kos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė apta-
rė aktualius aplinkosaugos klausimus su 
žemdirbių savivaldos atstovais – Žemės 
ūkio rūmų pirmininku dr.  Arūnu Svitoju-
mi, vicepirmininku Algiu Baravyku, direk-
toriumi Sigitu Dimaičiu bei LMSA vicepir-
mininku  Mindaugu Šilininku. Pokalbyje 
dalyvavo miškų ir žemės ūkio bei aplinko-
saugos  sritis kuruojančios AM Gamtos ap-

Gegužės6d. aplinkos viceministrės pareigas pradėjo eiti dr.rasaVaitkevičiūtė,  
kuriai pavesta kuruoti gamtos apsaugos ir miškų sektorių.   

Viceministrė gimė 1984 m. Kaune, 2007 m. baigė tuometiniame LŽŪ universite-
te aplinkotyros ir ekologijos bakalauro, 2009 m. – aplinkos ir ekologijos magis-
trantūros miško ekologijos specializacijos studijas, tais pačiais metais įstojo į 
miškotyros krypties doktorantūrą. 

2013 m. apgynė disertacinį darbą „Paprastojo kadagio (Juniperus communis L.) ekologijos ypa-
tumai Lietuvoje“ (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. E. Riepšas, konsultantė – doc. dr. Janina 
Šepetienė), už kurį jai suteiktas žemės ūkio mokslų daktaro laipsnis. ASU bakalauro studijų 
studentams ji dėstė kinologijos pagrindus (pasirenkamas studijų dalykas) bei medžioklinę šu-
nininkystę, dalyvavo 6 mokslinėse konferencijose Rumunijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Laisvalaikiu 
domisi medžiokline šunininkyste, turi eksperto kinologo kvalifikaciją. 

R. Vaitkevičiūtė yra dirbusi Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje, pastaruoju metu – Aplin-
kos apsaugos departamento Kauno valdybos Kauno agentūroje. Šis darbas buvo susijęs su 
valstybine aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrole. 

Gegužės6d.  LR Seime surengta konferencija 
„Ar lieka miške dirbančiam vietos miške“, 
kuria Miško darbų rangovų asociacija ir Sei-
mo Aplinkos apsaugos komiteto narys miš-
kininkas Kęstutis Bacvinka siekė atkreipti 
Aplinkos ministerijos naujos vadovybės ir 
politikų dėmesį  į miškuose  dirbančių žmo-
nių socialinę padėtį, spręstinas rangovų pro-
blemas (plačiau – 6 p.).

Gegužės9d.Austrijos sostinėje Vienoje vyko 
Europos Komisijos komiteto Augalų, gy-
vūnų, maisto ir pašarų sekcijos „Miško 
dauginamoji medžiaga” darbo grupės po-
sėdis, kuriame aptarti miško sodmenų pre-
kybos tarp ES ir trečiųjų šalių klausimai. 

Gegužės10d.Telšiuose VMT Telšių regioni-
nio padalinio ir Valstybinės saugomų terito-
rijų tarnybos darbuotojai pristatė Germanto 
kraštovaizdžio draustinyje atnaujintus pa-
žintinius takus (plačiau – 18 p.).

Gegužės13d.aplinkos ministro įsakymu pa-
tvirtinti kanopinių žvėrių, kurių medžiok- 
lė limituojama, sumedžiojimo per 2019-
2020 metų medžioklės sezoną limitai.

Gegužės16d. LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininku vietoj aplinkos mi-
nistru paskirto Kęstučio Mažeikos patvir-
tintas Juozas Imbrasas. Jo kandidatūrą į 
šias pareigas pateikė Seimo frakcija „Tvarka 
ir teisingumas“. 

J. Imbrasas gimė 1941 m. Ukmergės rajo-
ne, baigė Kauno politechnikos instituto Vil-
niaus filialą, kur įgijo inžinieriaus statybinin-
ko diplomą. Jis  buvo dukart išrinktas Vilniaus 
miesto meru bei dukart – į Seimą, taip pat 
buvo Europos Parlamento narys. Į 2016–2020 
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Gegužės 28 d. Vilniuje, VSTT lankyto-
jų centre buvo pristatyti JMB konkurso 
„Miško draugas“ baigiamajame etape 
išaiškinti nugalėtojai: I vieta skirta Pa-
nevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos JMB bū-
reliui „Miško meistreliai“ (vadovas Romas 
Kupčinskas), antroji – Jurbarko r. Veliuo-
nos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bū-
reliui „Girinukas“ (vadovė Loreta Pocienė), 
trečioji – Panevėžio r. Miežiškių pagrindi-
nės mokyklos būreliui „Eiguliukai“ (vado-
vė Vaida Sarapienė). Paskatinti kiti aktyvūs 
konkurso dalyviai. Prizus įteikė renginyje 
dalyvavę: VSTT direktorius A. Stanislo-
vaitis, VMU direktorius M. Pulkauninkas, 
LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius. 

Gegužės 29 d. Aplinkos ministerijoje su-
rengtas želdynų projektų rengimo vado-
vų atestavimo komisijos posėdis. 

saugos ir miškų politikos grupės vyr. pata-
rėjas Nerijus Kupstaitis, kiti ministerijos 
specialistai.

Gegužės23d.Kuršių nerijoje, VMU Kretin-
gos regioninio padalinio Juodkrantės giri-
ninkijos Smiltynės miške (460 ha plote) 
buvo atliktas aviacinis purškimas apsau-
goti pušis nuo verpiko vienuolio pakenki-
mų, o  gegužės 24–25 d. ši priemonė tai-
kyta 2000 ha miškų plote VMU Veisiejų 
regioninio padalinio Stalų girininkijoje 
(Kapčiamiesčio seniūnija). Purškimą orga-
nizavo Valstybinė miškų tarnyba.

Gegužės 23 d. VDU ŽŪA surengta vieša 
diskusija  „Nuo agrostudijų iki karjeros 
Europos Komisijoje“, kurioje dalyvavo ir 
miškininkas Marius Lazdinis, dirbantis 
Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros skyriaus vadovo pavaduotoju.

Gegužės24d.minima Europos parkų die-
na, kuri siejama su 1909 m. gegužės 24 d. 
Švedijoje pirmųjų nacionalinių parkų įkū-
rimu Europoje. Siekiant tobulinti saugomų 
teritorijų valdymą ir bendradarbiauti tarp 
Europos valstybių, dalintis gerąja praktika, 
1973 m. Vokietijoje susikūrė EUROPARC 

federacija, vienijanti narius iš 36 valsty-
bių. Šiai organizacijai priklauso ir Lietuvos 
saugomos teritorijos: Žemaitijos ir Kuršių 
nerijos nacionalinių parkų direkcijos, Dzū-
kijos nacionalinio parko ir Čepkelių valsty-
binio gamtinio rezervato direkcija, Aukš-
taitijos nacionalinio parko ir Labanoro 
regioninio parko direkcija, Kurtuvėnų regi-
oninio parko direkcija bei Lietuvos valsty-
binių parkų ir rezervatų asociacija.

Gegužės 24 d. Tauragės r. savivaldybėje 
vyko Valstybinės miškų tarnybos pareng-
to Tauragės rajono savivaldybės valsty-
binės reikšmės miškų plotų schemos pa-
keitimo projekto viešas svarstymas.

Gegužės 25 d. vasaros sezonui atidarytas 
Kuršių nerijos lankytojų centras Smil-
tynėje. 

Gegužės 28 d. LR Seimo Teisės ir teisė-
tvarkos komitetas įregistravo  Miškų ir 
kitų lydinčiųjų įstatymų projektus, ku-
riuose taisomi ypatingos skubos tvarka 
priimtų teisės aktų miškų urėdijų reformai 
vykdyti trūkumai. Juos nurodė LR Kons-
titucinis Teismas 2019 m. balandžio 16 d. 
nutarimu Nr. KT12-N4/2019. 

MišKiNiNKystėsParodoje„BaLtijosMišKai2019“

Šiemet miškininkystės ir miško technikos paroda 
„Baltijos miškai“ surengta jau septintą kartą. Ji vyko 

gegužės 16–18 d. Paluknio (Trakų r.) aerodromo teri-
torijoje. 

Šiųmetėje parodoje „Baltijos miškai“ įvairios fir-
mos demonstravo miškų priežiūros, tvarkymo, kirtimo 
techniką, medienos transportavimo priemones, mede-
lynų techniką, miškų apsaugos priemones bei įrangą, 
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 Mocevičiaus firmos „Ginalas“ paviljonas

biokuro ruošimo techniką. Savo veiklą pristatė Valsty-
binių miškų urėdija, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fa-
kultetas, LMSA, Trakų rajono savivaldybė, kitos orga-
nizacijos, atvyko ir jaunieji miško bičiuliai. Surengtos 
medkirčių pjūklininkų, medvežių operatorių varžytu-
vės. Plačiau – interneto svetainėje  www.zurnalasmis-
kai.lt.

MG inf.

Prie VMU paviljono demonstruojami miško sodmenys ir sodinimo įrankiai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kur-
šėnų regioninio padalinio miško pa-
reigūno spaudą Nr. 20/16 laikyti ne-
galiojančiu. 

SKELBIMAS 
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Valstybiniame miškų sektoriuje dir-
bantys miškininkai gegužę šiek tiek 
atsikvėpė: šiaip ne taip baigtas miš-

kasodis, sužėlus žolei ir kiek palijus prislo-
po pievų ir miško gaisrai, aviatoriai padėjo 
naikinti verpikų vienuolių kenkėjų židinius 
Kuršių nerijos ir Veisiejų pušynuose.   

Deja, sunkiai sprendžiama Miško darbų 
rangovų asociacijos iškelta socialinė pro-
blema – Valstybinių miškų urėdija neno-
ri samdyti miško darbų vykdytojus už juos 
tenkinančius darbų įkainius, todėl pavasarį 
per miškasodį daug kur sodintojams buvo 
atsiskaitoma pagal ūkininkų laikiniems 
darbams naudojamus paslaugų kvitus. 

LR Seimo Aplinkos apsaugos komite-
to nario miškininko Kęstučio Bacvinkos ir 
Miško darbų rangovų asociacijos iniciatyva 
gegužės 6 d.   Seime surengta konferencija 
„Ar lieka miške dirbančiam vietos miške“, 
kuria siekta atkreipti Aplinkos ministerijos 
naujos vadovybės ir politikų dėmesį  į miš-
kuose   dirbančių žmonių socialinę padėtį 
bei į tai, kad ateityje nebus kam juose dirbti, 
jei nesikeis požiūris į darbo vertę. 

Susidariusią situaciją apžvelgė ir spręs-
tinus klausimus pristatė Miško darbų ran-
govų asociacijos vadovas Vidmantas Jusas, 
savo nuomones ir įžvalgas išsakė LR Seimo 
nariai Kęstutis Bacvinka, Simonas Gentvi-
las, aplinkos ministras dr. Kęstutis Ma-
žeika, Valstybinių miškų urėdijos vado-
vas Marius Pulkauninkas, Jonavos rajono 
savivaldybės meras Mindaugas Sinkevi-
čius,  Lietuvos profesinių sąjungų konfe-
deracijos pirmininkė Inga Ruginienė, Eu-
ropos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, 
LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulte-
to dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevi-
čius ir KMAI kolegijos direktorius dr. Vai-
dotas Lygis pranešimuose atkreipė dėmesį 
ir į miškininkų rengimo aktualijas, kokios 
kompetencijos  miškininkų reikės ateities 
darbo rinkoje. 

VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulte-
to Miško biologijos ir miškininkystės ins-

VACLOVAS TREPĖNAITIS

tituto lektorius dr. Julius Bačkaitis pateikė 
diskusinį pranešimą „Ar neplyni kirtimai 
yra daug pranašesni už plynuosius“. 

Renginio įrašą galima rasti Seimo 
„YouTube“ paskyroje:  https://www.youtu-
be.com/watch?v=GY83sjujCuM

Kodėlmiškedirbantisžmogustapo
neįdomusvaldžiaiirvisuomenei?
Pradėdamas konferenciją Miško darbų ran- 
govų asociacijos valdybos narys Audrius 
Radvilavičius įžanginėje kalboje pažymė-
jo, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje 
visuomenė labiau susirūpinusi tik dėl ply-
nų kirtimų Lietuvos miškuose, dar disku-
tuojama saugomų teritorijų plėtimo klau-
simais, bet niekas nekalba apie miškuose 
dirbančius žmones, jų socialinę padėtį, 
kaip juos paveikė 2018 m. įvykdyta miškų 
urėdijų reforma, griežtinami gamtosaugi-
niai reikalavimai miškuose. 

Šios asociacijos vadovas Vidmantas Ju-
sas pranešime pasisakė dar kritiškiau: „Kai 
prieš 25 mėn. susibūrėme į Miško darbų 
rangovų asociaciją ir pradėjome kalbė-
ti apie mūsų problemas, nustebome, kad 
dauguma Lietuvos žmonių nėra girdėję 

apie tokią ūkinę veiklą ir ja užsiimančius 
žmones. Jie manė, kad valstybiniuose miš-
kuose visus darbus padaro miškų urėdijų 
etatiniai darbininkai, o privačius miškus 
išsikerta jų savininkai. Kai apie mus visuo-
menė nežino, tai ir mūsų problemos nie-
kam nerūpi.

Aš beveik 40 metų sodinau mišką, jį 
ugdžiau, kirtau kitų sodintą, miškas tei-
kė daugeliui kaimo žmonių pragyvenimui 
maistą, šilumą, medieną, tenkino ir visuo-
menės reikmes. Dabar sakoma, kad mums 
reikia ne tokio miško. Visko, ko norisi, 
galima nusipirkti „Maximoje“ ar kitame 
prekybos centre, nereikia nei sodinti, nei 
pjauti – biokurą atsivešime iš Baltarusi-
jos, baldus atveš IKEA, medieną pakeičia 
plastikas. Miškas reikalingas tik poilsiui 
nuo miesto ūžesio. Gal todėl ir VDU ŽŪA 
studijuoti miškininkystės stoja vis mažiau 
studentų, kai prieš 40 metų mūsų kurse 
buvo 50-ties būrys. Ar iš tiesų miškininkai 
ir kiti dirbantys miške Lietuvai jau nerei-
kalingi?

Taip manantiems norėčiau priminti, 
kad Lietuvoje miško darbų rangovai atsi-
rado jau XIV a. kartu su medienos verslais. 
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Miškųsektoriujebūtinaspręsti

Diskusija su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika (centre)
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Apie tai liudija ir išlikę kaimų pavadinimai 
Būda, Būdelė, Būdvietis, kiti, reiškiantys 
medienos verslo vietą ir čia gyvenusius lai-
kinuose būstuose samdomus medkirčius, 
dervininkus, anglininkus. Tokiose būdose 
dirbo iki kelių dešimčių darbininkų. 

Dabar kai kur vėl matau skurdų „būdi-
ninkų“ gyvenimą: darbus miškuose atlieka 
jau ne vietos gyventojai, o iš aplinkinių ar 
net tolimų miestelių atvežami darbinin-
kai; kad nereikėtų kasdien toli važinėti  į 
kirtavietes, jie laikinai apsigyvena vagonė-
liuose, apleistose sodybose... 

Iš miškininkystės istorija besidomin-
čio Algirdo Bruko paviešintos 1675 m. su-
tarties tarp karališkų miškų valdytojo ir 
rangovo matome, kad ji buvo sudaroma 
3 metams, nurodytos kainos, išvardytos 
pareigos ir teisės. Samdomi valstiečiai kir-
to žiemomis mišką ir XX a. tarpukario Lie-
tuvoje. 

Atkūrus nepriklausomybę, nuo 1991 
m. buvau vienas iš pirmųjų miškinin-
kų, pradėjusių propaguoti rangą miškuo-
se. Miškų urėdijoms buvo naudinga visus 
medienos ruošos rūpesčius nuo girininko 
pečių perkelti rangovui, jos masiškai at-
leidinėjo miško darbininkus. Šiems beliko 
burtis į nedideles miško darbų paslaugas 
teikiančias įmonėles. Nuo 2004 m. daugu-
mą miško darbų atliko tik rangovai. Deja, 
darbų įkainiai liko miškų urėdijų rankose. 
Tik keliose tuometinėse miškų urėdijose 
buvo galvojama apie rangovą, kaip apie il-
galaikį partnerį... 

Per 10 pastarųjų metų rangos dar-
bų įkainiai buvo padidinti vidutiniškai 15 
proc., o infliacija per tą laiką išaugio 25 
proc. Atlikome asociacijos narių įmonėse 
dirbančių miško pjovėjų amžiaus analizę. 
Jie pasiskirsto į 2 grupes: pirma – jaunų, 
kuriems vidutiniškai apie 30 metų, ir vy-
resnių – vidutiniškai apie 50 metų. Galime 
spėti, kad vyresniųjų grupė dar dirbs, kol 
leis sveikata, nes jiems sunkiau psicholo-
giškai ieškotis kitur darbo, jie pripratę prie 
savo gyvenamosios vietos, sunkaus darbo. 
Užtat jaunesniųjų grupė tikrai paliks miš-
ką, jei negaus jų poreikius atitinkančių at-
lyginimų. Jau dabar jėgingas pjūklininkas, 
jei negauna 800 eurų į rankas, išeina į sta-
tybas ar emigruoja. 

Dauguma rangovų negali staigiai nu-
traukti savo įmonės veiklos, nes turi įsipa-
reigojimus likusiems darbuotojams ir kre-
ditoriams. Už skolas individualios įmonės 
savininkas gali likti net be savo namų ir 
kito turto. 

Todėl daug kur pasirašytos darbų su-
tartys tik 1 metams, darbininkai samdomi 
pagal paslaugų kvitus arba dirba su indivi-
dualaus verslo liudijimais (patentais). 

Teoriškai būtų galima daugiau miško 
kirsti mašinomis ir Lietuvoje. Deja,  nėra 
jomis mokančių dirbti operatorių: turin-
tieji įgūdžių emigravo į Skandinavijos ša-
lis, o naujokų Lietuvoje niekas praktiškai 
nemoko. Be to, medkirte dirbti išmoksta-
ma tik realiomis sąlygomis miške. Ar įma-
noma šią problemą išspręsti, kai miškų 
sektorius priskirtas Aplinkos ministerijai, 
o profesinis mokymas – kitai ministerijai, 
atsakingai net ir už sportą?  

Niekas rangovams neatlygino per-
nai už prastovas, kai dėl kilusio skandalo 
Aplinkos ministerija sustabdė kirtimus 
saugomose teritorijose. Kaip mes išgyven-
sim, nesidomėjo ir gamtosauga besirūpi-
nanti visuomenė. Šiuo metu dalis rangovų 
yra be darbo, nes nevykdomi kirtimai sau-
gomose teritorijose, kurios apima arti 40 
proc. visų miškų. Kai kuriuose VMU regi-
oniniuose padaliniuose sustabdyti visi kir-
timo darbai, nes, pasikeitus kainoms, sun-
kiai vyksta medienos realizavimas. 

Įmonių darbininkams įstatymas ga-
rantuoja kompensaciją už prastovos laiką, 
o iš kur kompensacijai paimti pinigų ran-
govui-darbdaviui?

Negatyvų požiūrį į miškininkus de-
monstruoja ir Aplinkos ministerijos abejin-
gumas miškininkystės paveldui. Prieš 100 
metų buvo kuriamos miškų urėdijos, kelių 
kartų miškininkai sodino, augino tai, ką 
dabar kertame. Toje istorijoje yra paliktas 
ir kelių dešimtmečių rangovų darbo pėdsa-
kas. Nesigirdi, kad būtų rengiamasi pami-
nėti šią sukaktį. Nejaugi pasinaudojant miš-
kų urėdijų pertvarka visa tai nurašysime, 
ištrinsime ir iš žmonių atminties? 

Lietuvos profesinių sąjungų konfede-
racijos pirmininkė Inga Ruginienė primi-
nė, kad vykdant miškų urėdijų pertvarką, 
miškininkai patyrė nepelnytą neigiamos 

informacijos antpuolį, formuojantį nega-
tyvų visuomenės požiūrį į šią profesiją. 
Dabar matome pasekmes: tapo  nepopu-
liaru studijuoti miškininkystę, nes jauni-
mui įteigta, kad miškininkai totaliai nio-
koja gamtą (kerta mišką, medžiodami 
žudo žvėris, nesaugo biologinės įvairovės), 
prie to prisideda ir socialinės problemos – 
mažėja miškų ūkio sektoriuje darbo vietų, 
darbas sunkus, o atlyginimai nedideli.               

„Priartėjome prie ribos, kai gresia ben-
dras profesinis kvalifikacijos praradimas, 
bendras miškininkystės veiklos suprasti-
nimas. Mane stebina jūsų atsidavimas šiai 
profesijai, darbui miške, kurį stengiatės iš-
laikyti“, –   pastebėjo profsąjungų vadovė.

Pasak LMSA vadovo Algio Gaižučio, 
miškininkų vaidmuo visuomenėje ėmė 
menkti dar anksčiau, kai gamtosaugai 
buvo skiriamas žymiai didesnis politinis 
dėmesys ir didžiulės ES bei šalies biudžeto 
lėšos, o miškų sektorius stengėsi išgyventi 
iš savų resursų. Atkūrus nepriklausomy-
bę, Miškų ūkio ministerijoje įsteigtame 
Nacionalinių parkų skyriuje dirbo tik 4–5 
specialistai, o dabar Aplinkos ministeri-
joje ne ką daugiau beliko  miškininkystės 
specialistų. Todėl ir visuomenėje svaresnį 
balsą bei įtaką įgavo gamtosaugoje dirban-
tys žmonės, nors jie irgi turi savų siekių, 
ne visada subalansuotų su ūkine veikla. Iš 
miškininkų buvo atimtas net jų įkurtas ir 
skatintas jaunųjų miško bičiulių ugdymas. 
Jaunų žmonių galvose formuojama nuos-
tata, kad kirsti mišką vos ne tolygu nusi-
kaltimui žmoniškumui. Net kaimo vaikas, 
parėjęs iš mokyklos, jau ima priekaištauti 
tėvui, kodėl jis kasdien važiuoja į mišką su 
pjūklu, kodėl yra „bebras“ – miško žudi-
kas...    

Europos ekonomikos ir socialinių rei-
kalų komiteto narys Mindaugas Maciule-
vičius taip pat pasisakė prieš tokį jaunuo-
menės švietimą. „Kurie esame tikresni 
žalieji: tie, kurie atsodiname miškus, juos 
prižiūrime, saugome nuo gaisrų, kenkėjų, 
piktavalių žmonių, ar kurie jame saugome 
tik biologinę įvairovę ir gėrimės pūvančia 
mediena“, – jis retoriškai klausė auditori-
jos. – Darna yra tada, kai subalansuotos 
trys pagrindinės miško funkcijos, o miškas 
vystosi nepertraukiamu ciklu“.      

irsocialinesproblemas
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Lietuvos profesinių sąjungų konfede-
racijos pirmininkė Inga Ruginienė pasi-
džiaugė, kad Seime ryžtasi surengti ak-
tualią konferenciją besikaupiančioms 
problemoms aptarti. „Mus bandyta su-
priešinti, kad būtų lengviau vykdyti refor-
mą, valdyti žmones. Turime vienytis, kad 
ir į miške dirbančius būtų atsigręžta, kad 
būtų sprendžiamos jų socialinės proble-
mos. Turi būti aiškiai pasakyta, kiek reikia 
miškų sektoriui miškininkų specialistų ir 
miško darbininkų, kokių darbų paslaugų, 
kokios siekiame jų kokybės, kad būtų ra-
cionaliai naudojami, tvarkomi ir saugomi 
šalies miškai, – sakė profsąjungų vadovė. 
– Užimtumas miškininkystėje galėtų pri-
stabdyti jaunų žmonių emigraciją regio-
nuose, skatinti juose ūkio plėtrą. Antraip, 
toliau tuštės kaimai ir miesteliai“.  

 „Jei   neišsaugosime dabar miške dir-
bančių žmonių, vėliau juos susigrąžinti bus 
sunku“, – šią mintį išsakė ir kalbėję Seimo 
nariai Kęstutis Bacvinka, Simonas Gentvi-
las, LMSA vadovas Algis Gaižutis. Anot S. 
Gentvilo, būtina ieškoti optimalaus balan-
so tarp Valstybinių miškų urėdijos, kaip 
įmonės, ekonominių siekių ir žmogiškų-
jų resursų, technikos, naujų technologijų 
panaudojimo miškų sektoriuje. Atsakin-
giems už šio sektoriaus veiklą turi rūpėti ir 
miške dirbančių žmonių sauga, kvalifika-
cijos kėlimas, adekvatus darbo atlygis.     

Konferencijoje dalyvavęs Jonavos ra-
jono savivaldybės meras Mindaugas Sin-
kevičius teigė, kad Jonavos rajone neturi 
darbo daugiau žmonių negu šalies mastu, 
o miškų ūkio sektoriuje vidutinis atlygini-
mas yra ženkliai mažesnis, negu kitų ūkio 
sričių. Tam įtakos turėjo ir miškų urėdijų 
pertvarka. Vietiniams žmonėms jau tampa 
problema įsidarbinti ir statybų sektoriuje, 
nes nemažai darbuotojų atvyksta iš Ukrai-
nos, Baltarusijos, juos kol kas tenkina mo-
kamas atlyginimas.   

Valstybinių miškų urėdijos direkto-
rius Marius Pulkauninkas bandė situaci-
ją švelninti, sakydamas, kad nuo šių metų 
kovo 1 d. įmonėje įsigaliojo nauja darbo 
užmokesčio sistema darbuotojams, šie-
met darbo užmokesčio fondui skirta 55 
mln. eurų. Padidinti iki 11–13 eurų/m3 ir 
miško kirtimo darbų įkainiai rangovams. 
Valstybiniuose miškuose tik trečdalis dar-
bų atliekama įmonės pajėgumais, o 2/3 jų 
samdomi rangovai (dirba 300 rangos įmo-
nių). Miškuose galėtų dirbti 6–7 tūkst. 
miško darbininkų.    

Naujasis aplinkos ministras Kęstutis 
Mažeika pasisakyme pripažino, kad sku-
botoje valstybinių miškų valdymo per-
tvarkoje buvo padaryta klaidų ir jas būtina 
taisyti. „Turime siekti, kad žmonės nenusi-
viltų darbu miške, nebūgštautų dėl bedar-
bystės. Aplinkos ministerija dės pastangas 

suderinti  biologinės įvairovės išsaugoji-
mą su ūkine veiklą miškuose. Turime la-
biau pasiremti ir užsienio šalių patirtimi. 
Bet miškininkavimas turi būti panašus ir 
valstybiniame, ir privačiame miškų sekto-
riuje, kad nesusidarytų vieniems išskirsti-
nės sąlygos, kiti jų neturėtų“, – reziumavo 
ministras.           

Kaipparengtirinkaikompetentingą
specialistąbeinvesticijųįjomokymą?
Valstybinių miškų urėdijos direktorius 
Marius Pulkauninkas atkreipė dėmesį į 
tai, kad naujos kartos technologijos (dro-
nai, lazeriai, robotika ir kt.) neišvengiamai 
ateis ir į miškų ūkio sektorių. Joms dieg-
ti ir procesus valdyti reikės plataus profi-
lio aukštos kvalifikacijos darbuotojų, ku-
rie kartu būtų ir pareigingi, sąžiningi, 
kompetentingi miškininkystėje. Jau dabar 
Valstybinių miškų urėdijai reikėtų kasmet 
įdarbinti apie 90–100 naujos specializaci-
jos žmonių. Kas juos parengs?     

VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulte-
to dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevi-
čius pranešime „Kokios kompetencijos bus 
reikalingos ateities miškininkui“ priminė, 
kad profesiniame mokyme iki šiol jaučia-
mos 2009 m. balandžio 30 d. priimto LR 
mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo 
pasekmės. Nuo 2009 m. šalyje specialistų 
rengimas buvo įstumtas į bendros rinkos 
sąlygas, pasirinkus šešias valstybės finan-
suojamas sritis. Stojantys studijuoti miš-
kininkystės buvo priskirti biomedicinos 
mokslų studijų sričiai ir jiems teko kon-
kuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų 
(krepšelių) su pasirinkusiais mediciną, bi-
ologiją, žemės ūkio sritį. Įstojusiųjų į Miš-
kininkystės studijų programos valstybės 
finansuojamas vietas 2003–2011 m. kon-
kursiniai vertinimai išaugo iki 18 balų. Tai 
aukštoka kartelė. 

Iš 2018 m. į tuometinį ASU įstoju-
sių studijuoti miškininkystės bakalau-
ro programą tik 4 studentams buvo skir-
tas valstybinis finansavimas, kiek daugiau 
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dotuotų vietų suteikta miškininkystės ma-
gistrantūros studijoms.

Dekano teigimu, VDU ŽŪA šių metų 
balandžio 23 d. vykusiame specialis-
tų rengimo forume „Žemės ūkis 2050: į 
kokias kompetencijas būtina investuoti 
šiandien?“ buvo išsakyti 10 reikalingiau-
sių specialistų įgūdžių darbo rinkoje (ge-
bėjimas spręsti problemas kompleksiškai, 
kritinis mąstymas, komandinis darbas, 
derybų įgūdžiai, sprendimų priėmimas, 
žmogiškųjų išteklių valdymas, orientavi-
masis į paslaugas, kūrybiškumas, emoci-
nis intelektas). Ateities specialistų kom-
petencijos: analitiniai gebėjimai suprasti 
ir analizuoti didelius informacijos kiekius; 
socialiniai įgūdžiai, reikalingi intensyviai 
bendraujant su skirtingų kultūrų žmonė-
mis iš skirtingų šalių; komunikacijos plat-
formų supratimas ir teisingas jų pasirin-
kimas; gebėjimas lengvai prisitaikyti prie 
kintančios informacijos ir kt.). Miškinin-
kų kompetencijai priskirtas gebėjimas 
profesionaliai diskutuoti su visuomene ir 
būtinybė ruošti tokius specialistus dar-
bui viešojoje erdvėje. Nesant to, kyla daug 
nepasitenkinimo miškininkų veikla, o vė-
liau persikelia į politikos lygmenį ir dažnai 
tampa įrankiu populistų siekiams. Taip 
pat svarbus miškininkavimo principų pa-
sirinkimas dėl klimato kaitos ir kitų prie-
žasčių, skaitmenizacija miškininkystėje ir 
miško pramonėje, miškininkų mobilumo 
didinimas tarp ES šalių. Būtinos ir nau-
jos su mišku susijusios studijų programos, 
kaip miško rekreacija, pedagogika, rein-
džerystė, renginių vadyba.    

Džiugi žinia – JMB būrelio nariams, 
stojantiesiems į VDU ŽŪA Miškų ir eko-

logijos fakulteto Taikomosios ekologijos ir 
Miškininkystės  studijų programų valsty-
bės nefinansuojamas vietas, bus prideda-
mas 1 papildomas balas.

Norinčių studijuoti miškininkystę ma-
žėjimą ima jausti ir KMAI kolegija. Šios 
kolegijos direktoriaus dr. Vaidoto Lygio 
teigimu, 2017 m. mokėsi 97, 2018 m. – 83, 
2019 m. – 55 jaunuoliai, kasmet tik 10–20 
įstoja mokytis darbininkiškų profesijų. 
Kyla klausimas: ar apsimoka išlaikyti kole-
gijoje Profesinio mokymo skyrių?     

Norint darbo rinkai pateikti kompe-
tentingus specialistus, reikia jiems suteikti 
ir praktinių profesinių įgūdžių, turėti gerą 
mokymo bazę. KMAI kolegijos direkto-
riaus dr. V. Lygio teigimu, Latvijoje ir Esti-

joje miškininkus rengiančiosios mokyklos 
turi priskirtus nemažus valstybinio miško 
plotus, kur studentai mokosi atlikti visus 
miško darbus, įgauna gamyboje reikiamų 
įgūdžių, o mokyklos iš miškų ūkinės vei-
klos gauna papildomų pajamų mokymo 
reikmėms. 

Pasak dr. V. Lygio, KMAI kolegijos vei-
klą kuruojančios dabartinės Mokslo, švie-
timo ir sporto ministerijos skiriamų lėšų 
pakanka tik pastatų ir darbuotojų išlaiky-
mui, o iš ko atnaujinti praktinio mokymo 
bazę? Pavyzdžiui, praktiniam mokymui 
šiemet vikšrinę miško kirtimo mašiną rei-
kėtų pakeisti mobilesne ratine, būtina at-
naujinti ir mokymo laboratorijas.   

Lietuvoje iki miškų urėdijų reformos 
studentai atliko mokomąsias praktikas 
Dubravos ir Kazlų Rūdos miškų urėdijose, 
kurioms buvo suteiktas mokomųjų urėdi-
jų statusas. Tapus joms VMU regioniniais 
padaliniais, čia galimas studentų praktinis 
mokymas tik geranorišku susitarimu. Ar 
miškininkus rengiančios mokyklos Lietu-
voje turi pačios išspręsti iškylančias ugdy-
mo ir finansavimo problemas? 

Išsakyta mintis, kad į darbo rinkai rei-
kalingų specifinių aukštos kompetencijos 
specialistų rengimą turėtų investuoti ir jų 
laukiančios įmonės.  

Konferencijos pabaigoje priimta rezo-
liucija–kreipimasis į valstybines instituci-
jas, kuriame prašoma iki šių metų liepos 1 
d. informuoti Miško darbų rangovų asoci-
aciją, kada ir kaip bus sprendžiamos išsa-
kytos problemos. 
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VSTT Lankytojų centre gegužės 28 d. vykusiame JMB renginyje dalyvavęs LMS prezidentas 
prof. E. Bartkevičius kvietė jaunuomenę studijuoti VDU ŽŪA MEF miškininkystę ir ekologiją

Be praktinio mokymo miške mokyklos neparuoš kvalifikuotų 
medkirčių operatorių – teigia miško ruošos darbų rangovai  
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trysmiškųmokyklos: 
kuojospanašiosirskiriasi
Norėtume trumpai pristatyti nuo seno tar-
pusavyje besivaržančias, bet daug bendro  
turinčias kaimyninių šalių miškininkystės 
mokyklas.

Uogrės technikumas – vienintelė miš-
kininkus ruošianti profesinė mokykla Lat-
vijoje, kurios profilis pastaraisiais metais 
gana smarkiai išsiplėtė. Veiklos pradžia – 
1939 m. įsteigta Aizupės miškų mokykla, 
kuri 1985 m. buvo perkelta į Uogrę ir pa-
vadinta Uogrės miškų technikumu (Ogres 
Meža tehnikums). Iki 2011 m. ši švieti-
mo įstaiga ruošė tik miškų ūkio specia-
listus. Technikumo direktorė Ilze Brante 
papasakojo, kad nuo 2011 m. prie Uogrės 
miškų technikumo buvo prijungta Uo-
grės vidurinė amatų mokykla ir Profesi-
nė vidurinė mokykla. Dabar technikumas 
ruošia miškininkus, miško mašinų ope-
ratorius, mechanikus, medienos gami-
nių ir baldų gamybos, interjero, reklamos, 
aplinkos tvarkymo, informatikos, elek-

tronikos, vizualaus meno bei maisto ga-
mybos ir aptarnavimo sferos specialistus. 
Nuo šių metų rugsėjo dar rengs ir profe-
sionalius bitininkus. Čia mokosi apie 900 
moksleivių, mokyklos bendruomenę su-
daro apie 150 darbuotojų (iš jų – apie 100 
pedagogų). Mokykla turi puikią mokymo 
bazę – jai skirta beveik 2400 ha miško, ku-
riame ūkininkauja. Iš ūkinės veiklos gau-
tas pelnas investuojamas į technikumo 
infrastruktūrą bei mokymo bazės plėtrą. 
Pastaroji ypač gerai sukomplektuota: įsi-
gytos naujausios medienos apdirbimo sta-
klės, miško mašinų remonto klasėje stovi 
naujausios miško technikos atskirų agre-
gatų pavyzdžiai, jų veikimo stendai, įreng-
tos motorinių pjūklų remonto, kitos miš-
ko technikos klasės, modernūs darbo su 
miško mašinomis simuliatoriai. Techni-
kumas bendradarbiauja su pasaulyje žino-
momis miško ir žemės ūkio mechanizmų 
gamybos firmomis „Konekesko“, „Pons-
se“, „Husqvarna“, „MTZ“ ir kitomis. Kad 
technikumas paruoštų gerus jų gamina-

mos technikos aptarnavimo bei remonto 
specialistus, šios formos svariai prisideda 
prie mokyklos materialinės mokymo ba-
zės kūrimo ir tobulinimo. 

Praktikų metu moksleiviai su techni-
kumo Miškininkystės, medienos produk-
tų ir medžioklės skyriaus vadovu miški-
ninku Kārliu Ranga rūpinasi mokymo 
įstaigai priklausančiu mišku, realiai susi-
pažįsta su visais miško atkūrimo, priežiū-
ros, apsaugos bei kirtimo darbais, moko-
si dirbti medkirtėmis, medvežėmis, kita 
miško ūkio technika.

Estijoje 1948 m. įkurta Luua miškų 
mokykla – vienintelė šalyje miškininkus 
ruošianti profesinė mokykla – vykdo trijų 
krypčių studijas: miškininkystės, sodinin-
kystės (čia labiau orientuojamasi į mede-
lynų kūrimą, vystymą ir želdynų dizainą) 
ir gamtinio turizmo. Šiuo metu mokyklo-
je mokosi apie 500 studentų, dirba 35 pe-
dagogai. Per 70 gyvavimo metų mokykla į 
gyvenimą yra išleidusi per 4000 absolven-
tų. Be to, Luua miškų mokykloje kasmet 

Norsčempionaisirnetapome…

Latvijoje, Uogrės technikume balandžio 11–13 d. vyko jau 55-asis Baltijos šalių miškininkystės studentų pro-
fesinio meistriškumo čempionatas, kuriame, kaip ir kasmet, dalyvavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kole-
gijos (KMAIK) studentų komanda, vadovaujama Profesinio mokymo skyriaus vedėjo Nerijaus Marcinkevičiaus. 
Palaikyti komandos į čempionatą vyko ir kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis, Miškininkystės katedros vedė-
jas doc. dr. Vidmantas Verbyla, šios katedros docentė dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė. Daugelis komandos 
narių tokiose varžybose dalyvavo pirmą kartą, todėl didelių siekių sau nekėlėme. 

ĮspūdžiaiišLatvijojevykusio55-ojoBaltijosšaliųmiškininkystės
studentųprofesiniomeistriškumočempionato

Prieš varžybas dalyvius konsultuoja  KMAI kolegijos 
absolventas Antanas Brunevičius

Grandinės keitimo rungtyje  – KMAI kolegijos 
studentas Tautvydas Grimaila 
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organizuojamus įvairius mokymus, kursus 
lanko per 700 suaugusiųjų. 

Galime tik pavydėti: ši mokykla turi 
įspūdingą mokymo bazę – per 9000 ha 
priskirto miško, taip pat 9 ha sumedėjusių 
augalų kolekciją – arboretumą.

Latvijoje ir Estijoje miškininko profe-
sija laikoma prestižine, garbinga. Toks vi-
suomenės požiūris turi įtakos ir mokslei-
vių nusiteikimui studijuoti miškininkystę, 
studijų metu įgyti kuo daugiau profesinių 
įgūdžių. Neabejinga miškininkų ruošimui 
ir valstybinė sistema. Tai leidžia latvių ir 
estų mokykloms užtikrinti aukštą profe-
sinių miškininkystės studijų kokybę bei 
materialinės bazės tobulinimą, jaustis ma-
žiau priklausomoms nuo moksleivių/stu-
dentų skaičiaus ar už švietimą atsakingų 
valdžios institucijų požiūrio bei sprendi-
mų. Neatsitiktinai šių šalių studentai kas-
met demonstruoja vis geresnius rezultatus 
įvairiose miškininkystės rungtyse. 

Mūsų kolegija iš visų aukštąjį neuni-
versitetinį išsilavinimą teikiančių Lietuvos 
švietimo įstaigų vienintelė šalyje rengia 
miškininkystės, sodininkystės, nekilnoja-
mojo turto kadastrinių matavimų specia-
listus bei hidrotechninės statybos inžinie-
rius ir suteikia profesinį bakalauro laipsnį. 
Kolegijoje taip pat galima rinktis želdynų 
dizaino ir žemėtvarkos aukštųjų studi-
jų programas, veikia Profesinio mokymo 
skyrius. Šiuo metu KMAI kolegijos ben-
druomenę sudaro beveik 110 darbuotojų 
(iš jų – 60 dėstytojų), mokosi apie 800 stu-
dentų, organizuojami įvairūs kvalifikaci-
jos kėlimo ir perkvalifikavimo kursai, mo-
kymai miškininkams, miško savininkams, 
ūkininkams ir kt. KMAI kolegija vieninte-
lė šalyje ruošia studentus miškininkystės 
profesinio meistriškumo varžyboms. 

Deja, pastaruoju metu šiek tiek silpsta 
mūsų moksleivių susidomėjimas „žemiško-

mis“ profesijomis, tarp studentų vis mažiau 
yra norinčių pademonstruoti savo profesi-
nius įgūdžius, juos nuolatos tobulinti, daly-
vauti profesinio meistriškumo varžybose. 

Tenka pripažinti, kad atsiliekame nuo 
kaimynų ir miškininkų mokymo baze. Lie-
tuvoje miškininkų praktinis rengimas su-
siduria su vis didesniais iššūkiais: neturint 
savo mokymo bazės pagrindo – miško, ko-
legijai tenka nuolatos jaustis priklausomai 
nuo miško valdytojo, savininko ar rangovų 
įmonių geros valios. Iki 2018 m. pradžio-
je įvykdytos valstybinių miškų reformos 
mūsų kolegija glaudžiai bendradarbiavo su 
Dubravos eksperimentine-mokomąja miš-
kų urėdija, sulaukdavo daug visapusiškos, 
geranoriškos pagalbos. Deja, po reformos 
įsteigtas Valstybinių miškų urėdijos Du-
bravos regioninis padalinys prarado mo-
komosios-eksperimentinės urėdijos sta-
tusą ir buvę tamprūs ryšiai su mokslo ir 
švietimo įstaigomis pastebimai susilpnė-
jo. Žiūrint į ateitį,  norėtųsi, kad ir su nau-
ja valstybinius miškus administruojančia 
įmone  nusistovėtų draugiški santykiai, 
neapipinti teisiniais ir biurokratiniais su-
varžymais, kad poreikis investuoti į jau-
nosios miškininkų kartos ugdymą taptų 
vienu iš prioritetinių Valstybinių miškų 
urėdijos uždavinių.

Miškininkystėsstudentųprofesinio
meistriškumočempionatas
Varžytuvės vyko 3 dienas. Pirmąją dieną 
Uogrės technikumui priklausančiame pu-
šyne surengta miškininkystės žinių estafe-
tė. Joje reikėjo pademonstruoti praktines 
miškininkystės, miško taksacijos, biolo-
gijos žinias: apskaičiuoti medžių skaičių 
hektare, atpažinti įvairių miškuose gyve-
nančių gyvūnų rūšis pagal kailio, kaukolės, 
ragų ir kitus požymius, įvertinti mišraus 
medyno rūšinę sudėtį, nustatyti medyno ir 

atskiro medžio amžių, pagal įvairių medie-
nos pažeidimų pavyzdžius nustatyti miško 
kenkėjus ir ligas, vizualiai įvertinti medy-
nų taksacinius rodiklius bei atskirų me-
džių aukštį, skersmenį ir apskaičiuoti tūrį, 
įvertinti atstumą iki medžio ir kt. Visa tai 
reikėjo atlikti per kuo trumpesnį laiką ne-
sinaudojant jokiais prietaisais. Viena iš su-
dėtingesnių buvo dendrologinė užduotis, 
kai miško medžių rūšis reikėjo atpažinti 
tik pagal žiemojančių ūglių morfologinius 
požymius – žievės spalvą, pumpurų išsi-
dėstymą ir kt. Smagu, kad mūsų kolegijos 
studentai Tautvydas Grimaila, Martynas 
Drungilas, Tautvydas Burokas ir Karolis 
Adomonis šioje rungtyje savo žiniomis ne-
nusileido Latvijos ir Estijos komandoms.

Netoli Rygos esančiame parodų centre 
„Ramava“ dvi dienas vyko įtemptos med-
kirčių varžybos, kur varžėsi ne tik trijų 
Baltijos šalių miškininkystės mokyklų stu-
dentai, bet ir Latvijos, Lietuvos, Estijos ir 
Baltarusijos profesionalios medkirčių ko-
mandos (vyko atviras Latvijos medkirčių 
čempionatas). Tad studentams buvo ir iš 
ko pasimokyti. 

Medkirčių profesinio meistriškumo 
rungtyse studentai ir profesionalai varžė-
si tradicinėse medžio vertimo, grandinės 
keitimo, kombinuoto bei tiksliojo pjaus-
tymo ir genėjimo rungtyse. Šiose rung-
tyse mūsų kolegiją atstovavo Tautvydas 
Grimaila, Martynas Drungilas, Edvinas 
Lisauskas ir Karolis Petrusevičius. Nors 
čempionais netapome, mūsiškių rezulta-
tai tikrai nenuvylė, parsivežėme šūsnį gerų 
emocijų, įspūdžių ir patirties. Be to, Latvi-
joje įgyta patirtis neabejotinai pravers sie-
kiantiems daugiau!

Dr. Vaidotas LYGIS,
doc. dr. Vidmantas VERBYLA,  

Nerijus MARCINKEVIČIUS 

Kombinuotojo pjovimo rungtyje – KMAI kolegijos 
studentas Martynas Drungilas

KMAI kolegijos komanda medkirčių varžybose – Martynas Drungilas, 
Edvinas Lisauskas, Tautvydas Grimaila ir Karolis Petrusevičius 
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Lrmiškųvalstybėskadastras,paslaugos,
plėtra,ateitiesperspektyvos

RIČARDAS BENIUŠIS, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus vedėjas
ASTA KULIEŠIENĖ, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus patarėja
VAIDAS GRIGAITIS, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistas 

Kadastroteisinispagrindas 
ir funkcijos
LR Vyriausybės nutarimu 2003 m. buvo 
įsteigtas Lietuvos Respublikos miškų vals-
tybės kadastras (toliau – Miškų kadastras), 
jo valdytoja yra Aplinkos ministerija, o 
tvarkytoja – Valstybinė miškų tarnyba.

Miškų kadastro veiklą reglamentuoja 
LR miškų įstatymas, LR valstybės infor-
macinių išteklių valdymo įstatymas bei 
vyriausybės nutarimu patvirtinti Miškų 
kadastro nuostatai ir kiti teisės aktai.

Miškų kadastro paskirtis yra tvarkyti 
Miškų kadastro duomenis, juos teikti suin-
teresuotiems fiziniams ir juridiniams asme-
nims. Dažniausiai tokie duomenys yra teikia-
mi privačių miškų savininkams, valstybinių 
miškų valdytojams, aplinkos apsaugos valst-
ybinę kontrolę atliekančioms institucijoms, 
miškų inventorizacijos vykdytojams, mati-
ninkams, teisėsaugos institucijoms, savival-
dybėms, mokslo ir studijų institucijoms.

Miškų kadastro tvarkymo ir duomenų 
teikimo funkcijas įgyvendina Valstybinės 
miškų tarnybos Miškų kadastro skyrius.

Kadastroturinys
Miškų įstatymas nurodo, kad Miškų kadast- 
ras sudaromas sklypinės miškų inventori-
zacijos duomenų pagrindu ir apima visumą 
duomenų apie Lietuvos miškus, jų priklau-
somybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir 
ekonominę vertę. Miškų kadastro nuosta-
tai nustato, kad Miškų kadastro objektas – 
miško žemės taksacinis sklypas. Šių objek-
tų visuma sudaro visos šalies miško žemės 
plotą. Taigi, Miškų kadastre registruojami 
ir saugomi duomenys apie visus šalies miš-
kus, nepriklausomai nuo nuosavybės for-
mos ar saugojimo režimo. Yra žinomos visų 
medynų ar kitų miško žemės naudmenų 
charakteristikos ir geografinės ribos 1994 
m. Lietuvos koordinačių sistemoje.

Kiekvienam Miškų kadastro objektui 
suteikiamas individualus identifikavimo 
kodas, o objekto grafiniai ir aprašomieji 
duomenys įrašomi grafinių ir aprašomųjų 

duomenų bazėse. Šiuo metu Miškų kadas-
tre įregistruota daugiau nei 1,7 mln. miško 
žemės taksacinių sklypų, kurių plotas su-
daro beveik 2190 tūkst. ha miško žemės.

Miškų kadastro objektą nusako de-
šimtys įvairių sklypinės miškų inventori-
zacijos metu nustatomų rodiklių: plotas, 
miško žemės naudmena, medyną apibū-
dinantys duomenys (vyraujanti medžių 
rūšis, kilmė, bonitetas, skalsumas, tū-
ris ir kt.), miško augavietė, miško grupė 
ir pogrupis, miško valdytojų ir naudotojų 
grupė, medžius apibūdinantys duomenys 
(medžio rūšis, ardas, medžio rūšies koe-
ficientas ardo rūšinėje sudėtyje, vidutinis 
amžius, vidutinis aukštis, vidutinis skers-
muo), įvykdytos ūkinės priemonės ir kt.

Kadastro objektų vaizdavimui sudaro-
mas Miškų kadastro žemėlapis 1994 m. Lie-
tuvos koordinačių sistemoje. Žemėlapį su-
daro miško masyvų, miško kvartalų, miško 
žemės taksacinių sklypų, valstybinio miško 
valdytojo administruojamų teritorijų (regi-
oninių padalinių, girininkijų), miškų gru-
pių ir pogrupių, valstybinės reikšmės miš-
kų plotų ir kitų su Miškų kadastru susijusių 
valstybės registrų duomenys.

Kadastropaslaugos
Miškų kadastras duomenų gavėjams tei-
kia pažymas ir išrašus apie miško žemės ir 
medynų vertę, apie taksacines (aprašomą-
sias) miškų charakteristikas, apie grafinius 
kadastro duomenis. Teikiami ir skaitme-
niniai kadastro aprašomieji bei grafiniai 
duomenys (formatas *.dbf ir *.shp), taip pat 
archyviniai Miškų kadastro dokumentai. 
Tai sklypinės miškų inventorizacijos do-
kumentai (medynų planai, kvartalų žemė-
lapiai, ortofotoplanai ir kt.), valstybinės 
reikšmės miškų plotų ir miškų tvarkymo 
schemos, privačių miškų miškotvarkos 
projektai ir kiti dokumentai.

Nuo 2018 m. veikia elektroninė Miškų 
kadastro pažymų, išrašų teikimo paslau-
ga, sukurta 2016–2018 m. Miškų kadastro 
plėtros projekto metu. Elektroninė paslau-

ga miško savininkui, prisijungusiam per 
Elektroninius valdžios vartus, leidžia ope-
ratyviai peržiūrėti Miškų kadastro duome-
nis nuosavybės teise valdomuose žemės 
sklypuose, užsisakyti ir atsisiųsti pažymas, 
išrašus apie aprašomuosius bei grafinius 
kadastro duomenis. Ši paslauga leidžia su-
teikti skaitmeninius įgaliojimus ir įgalioti 
kitus asmenis užsakyti pažymas, išrašus. 

Tie miškų savininkai, kurie nėra linkę 
ar neturi galimybių įvaldyti naujų techno-
logijų, Miškų kadastro duomenis galės ir 
toliau gauti pagal teikiamus prašymus.   

Atkreiptinas dėmesys, kad Miškų ka-
dastro pažymos, išrašai teikiami už atlygi-
nimą, išskyrus tuos atvejus, kai LR įstaty-
mai nustato, kad kadastro duomenys turi 
būti teikiami neatlygintinai. Pavyzdžiui, 
neatlygintinai Miškų kadastro duomenis 
gauna Aplinkos ministerijai pavaldžios 
institucijos, Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos, savivaldy-
bės, mokslo ir studijų institucijos.

Miškų kadastro duomenų užsakovai, 
kuriems duomenys teikiami už atlygi-
nimą, prieš gaudami duomenis ar doku-
mentus, sumoka 2016 m. rugsėjo 7 d. LR 
Vyriausybės nutarimu Nr. 906 nustatytą 
atlyginimą. Pažymėtina, kad atlyginimas 
skaičiuojamas tik už duomenų parengimą 
ir pateikimą. Patys Miškų kadastro duo-
menys yra nemokami.

Miškų kadastro pažymos, išrašai yra už-
sakomi ir teikiami nustatytais terminais: per 
2; 10; 20 d. d. Kuo terminas trumpesnis, tuo 
kaina už dokumento parengimą ir pateikimą 
yra didesnė. Terminą elektroninėje paslau-
goje ar prašyme nurodo dokumentų gavėjas.
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Skaitmeniniai Miškų kadastro aprašo-
mieji ir grafiniai duomenys yra parengia-
mi ir pateikiami per 10–20 d. d. laikotarpį, 
kuris yra nustatomas Miškų kadastro duo-
menų teikimo sutartyse.

Kiti Miškų kadastro dokumentai pa-
rengiami ir pateikiami per 20 d. d. Tais 
atvejais, kai yra užsakomas didelis doku-
mentų kiekis, dokumentų parengimo ir 
pateikimo terminas gali būti pratęstas.

Būtina paminėti, kad duomenų teikė-
jų Miškų kadastrui teikiami duomenys yra 
įregistruojami nemokamai per 20 d. d. 

Taip pat teikiama Miškų kadastro že-
mėlapio peržiūros elektroninė paslauga, 
kuri leidžia vartotojams peržiūrėti aktu-
alius kadastro grafinius ir aprašomuosius 
duomenis, integruotus visai šalies terito-
rijai parengtame žemėlapyje. Elektroninė 
paslauga turi dvi Miškų kadastro žemėla-
pio prieigas: M-GIS ir VMT-GIS. 

Prieiga M-GIS yra skirta viešai teik-
ti geografinę informaciją apie miškus ne-
registruotiems vartotojams. Per šią priei-
gą pateikiama pagrindinė informacija apie 
taksacinius sklypus, miško kvartalus, miš-
kų administracinį suskirstymą, miškų pri-
skyrimą miškų grupėms, apie valstybinės 
reikšmės miškų plotus ir ne miško žemės, 
apaugančios mišku, plotus, taip pat teikia-
ma leidimų kirsti mišką geografinė ir apra-
šomoji informacija.

Prieiga VMT-GIS yra skirta registruo-
tiems vartotojams. Per šią prieigą patei-
kiama išsami informacija apie miško že-
mės taksacinius sklypus, miško žemės 
linijinius objektus, saugomas teritorijas, 
kultūros paveldo objektus. Šioje prieigo-
je galima peržiūrėti Nacionalinės žemės 
tarnybos ortofotoplanus ir specializuotus 
sklypinei miškų inventorizacijai rengtus 
ortofotoplanus. Šios prieigos funkcionalu-
mas leidžia vartotojams į Miškų kadastro 
žemėlapį įkelti savo grafinius duomenis, 
atlikti miško ūkinių priemonių projekta-
vimo darbus, pagal įkelto grafinio objekto 

ribas gauti duomenis apie miško žemės ir 
medynų vertę. Vartotojai, kuriems Miškų 
kadastro duomenys yra mokami, už nau-
dojimąsi VMT-GIS prieiga jie moka LR Vy-
riausybės nutarimu Nr. 906 nustatytą abo-
nementinį mokestį. 

Miškų kadastro elektroninių paslaugų 
naudojimo galimybės, prašymų Miškų ka-
dastro duomenims gauti formos, duomenų 
pateikimo terminai ir kitos sąlygos yra iš-
dėstytos Valstybinės miškų tarnybos tin-
klalapyje. Čia taip pat pateikti atsakingų 
specialistų, kurie teikia išsamias konsulta-
cijas Miškų kadastro duomenų teikimo ir 
gavimo klausimais, kontaktiniai duomenys.

Kadastroplėtra
Dažnai žemės savininkai susiduria su situ-
acija, kai Miškų kadastro ir Nekilnojamojo 
turto registro duomenys apie miško žemės 
plotą konkrečiame žemės sklype skiria-
si. Tai susiję su skirtingais miško žemės 
apskaitos metodais. Preliminarių ar ka-
dastrinių matavimų metu nustatyti žemės 
naudmenų plotų duomenys įregistruo-
ti Nekilnojamojo turto registre paprastai 
nekinta, kol nėra atliekami pakartotiniai 
kadastriniai matavimai arba jų patikslini-
mas. Įregistruoti duomenys apie miško že-
mės plotus Nekilnojamojo turto registre 
nekinta jau kelis dešimtmečius.

Valstybinė sklypinė miškų invento-
rizacija buvo vykdoma kas 10 metų, o jos 
metu nustatyti miško žemės plotų po-
kyčiai būdavo įregistruojami Miškų ka-
dastre. Miško žemės plotų padidėjimą ar 
miško atsiradimą žemės sklypuose, ku-
riuose miško naudmenų niekada nebuvo, 
dažniausiai lemia savaiminis miško augi-
mas pagal paskirtį nenaudojamuose žemės 
ūkio naudmenose. Čia išaugęs, Miškų įsta-
tyme keliamus reikalavimus atitinkantis, 
sklypinės miškų inventorizacijos metu in-
ventorizuotas miškas yra įregistruojamas 
Miškų kadastre ir yra saugomas teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

Plėtojant Miškų kadastro funkcionalu-
mą, siekiant užtikrinti Miškų kadastro są-
veiką su Nekilnojamojo turto registru, yra 
sukurti programiniai įrankiai, leidžian-
tys Nekilnojamojo turto registrui pateikti 
duomenis apie žemės sklypuose esančius 
miško žemės plotus, registruotus Miškų 
kadastre. Pateiktų duomenų pagrindu že-
mės savininkai Nekilnojamojo turto re-
gistro išrašuose matys informaciją kiek 
žemės sklypuose yra miško pagal Miškų 
kadastro duomenis ir galės užtikrinti tin-
kamą jų apsaugą bei naudojimą.

ateitiesperspektyvos
Įvykus miškų urėdijų reformai ir Valstybi-
nį miškotvarkos institutą prijungus prie VĮ 
Valstybinių miškų urėdijos, nebevykdoma 
valstybinė sklypinė miškų inventorizacija. 
Ji kasmet apimdavo apie dešimtadalį ša-
lies teritorijos, buvo inventorizuojami visų 
nuosavybės formų miškai. Vieno duomenų 
teikėjo surinkti inventorizacijos duomenys 
buvo pateikiami Valstybinei miškų tarny-
bai, nustatyta tvarka patikrinami ir įregis-
truojami Miškų kadastre. 

Dabar kiekvienas miško valdytojas ar 
savininkas prisiima atsakomybę už savo 
miško inventorizaciją ir duomenų pateiki-
mą Miškų kadastrui. Taigi, Miškų kadas-
tras susiduria su iššūkiu bendradarbiauti 
su šimtais sklypinės miškų inventorizaci-
jos duomenų teikėjų, juos konsultuoti, pa-
tikrinti jų teikiamus duomenis ir juos įre-
gistruoti Miškų kadastro duomenų bazėse.

Vienintelis kelias, siekiant užtikrinti 
daugelio duomenų tiekėjų pateiktų skly-
pinės inventorizacijos duomenų opera-
tyvų patikrinimą ir įregistravimą Miškų 
kadastre, yra tolimesnė Miškų kadastro 
funkcionalumo plėtra, kuriant naujus pro-
graminius įrankius, leidžiančius duome-
nų teikėjams nuotoliniu būdu, tam tikroje 
programinėje aplinkoje ir pagal nustatytus 
reikalavimus perduoti duomenis į Miškų 
kadastro duomenų bazes.
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Prof. ANDRIUS KULIEŠIS

Nelengvaskeliasįmiškininkystę
Būsimasis mokslininkas gimė 1916 m. spalio 12 d. 
Rokiškio krašte,  tuometinio Juodupės valsčiaus Žio-
giškio kaime. Mokėsi Armonių kaimo pradžios mo-
kykloje, 1931–1939 m. Rokiškio gimnazijoje. Miškų 
mokslus teko studijuoti ŽŪA Dotnuvoje, nuo 1941 
m. Vilniaus universitete. Baigęs studijas 1944 m. įsi-
darbino Rokiškyje įsteigtame miško pramonės ūkyje 
Juodupės girininkijos girininku, vėliau dirbo inspek-
toriumi, inžinieriumi. 1945–1946 m. pakviestas dės-
tytoju į Vilniaus miškų technikumą, kur skaitė pas-
kaitas miško taksacijos, miško dirvožemio mokslo ir 
miško apsaugos klausimais. Nepripažinus karo me-
tais įgyto universitetinio išsilavinimo, 1946–1949 m. J. Butėnas 
įsidarbino Vilniaus universitete vyresniuoju laborantu, pakartoti-
nai studijavo miškininkystę VU pagal tarybinę programą. Studi-
jas baigė su pagyrimu. Jam pasiūlytas asistento, vėliau vyresniojo 
dėstytojo darbas Kaune, LŽŪA. 1948–1950 m. jis dirbo ir miško-
tvarkoje. 

Mokslinėsveiklostrauka
Lietuvos mokslų akademijos Miškų institutas 1952 m. pasiūlė 
Juozui Butėnui kelti kvalifikaciją tikslinėje aspirantūroje Maskvos 
miško technikos institute, kur jo moksliniu vadovu buvo prof. N. 
Anučinas, įtakingas ne tik tarp mokslininkų, bet ir tarp tuometi-
nės valdžios. Į jo nuomonę buvo įsiklausoma nustatant šalyje miš-
ko naudojimą, kirtimo amžių ir kirtimo būdus. 

J. Butėnas per trejus metus Lietuvos eglynuose surinko labai 
gausią eksperimentinę medžiagą: atrinko 66 tyrimo barelius, 1275 
modelinius medžius, 5444 apskaitos medžius, 1956 m. balandyje 
apgynė disertacinį darbą „Eglės, augančios LTSR miškuose, stiebo 
formos tyrimai, tūrio ir nulaibėjimo lentelių sudarymas“. Tai buvo 
labai svarbi Lietuvos miškininkystei, miškotvarkai, miškų inven-
torizacijai reikalingų normatyvų rengimo pradžia.

Jaunas mokslininkas, su jam būdingu atkaklumu ir organizuo-
tumu, nedelsdamas 1956 m. balandyje įsidarbino Lietuvos miškų 
institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, po metų patvir-

tintas vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, šio-
se pareigose dirbo 25 metus. 1960 m. jam suteik-
tas vyr. mokslinio bendradarbio mokslinis vardas. 
Miškų institute J. Butėnas greitai užsirekomenda-
vo kaip savarankiškas, brandus mokslininkas, suge-
bantis spręsti aktualiausias Lietuvos miškininkys-
tei problemas.  

Mokslininkas domėjosi skaičiavimo technika, 
jos taikymo galimybėmis apdorojant miškų duo-
menis, baigė specialius skaičiavimo technikos tai-
kymo kursus. Pašlijus sveikatai, 1981 m. jis perėjo 
dirbti į Miškų institute įkurtą skaičiavimo centrą 
operatoriumi.

Juozas Butėnas mirė 1984 m. birželio 7 d., eidamas 66-tus me-
tus. Palaidotas Kauno rajono Šlienavos kapinėse. Jis buvo drau-
giškas, dėmesingas kitiems, reiklus sau, daug dėmesio skyrė 
bendradarbių darbo ir buities sąlygų pagerinimui, nei vienas prof-
sąjungos susirinkimas neapsieidavo be jo pasisakymų, už tai buvo 
gerbiamas kolegų.

Betarpiškapažintissumokslininku
1961 m. vasarą, baigęs LŽŪA Miškų ūkio fakultete pirmo kurso 
studijas, panorau paragauti mokslininko duonos. Kartu su kursio-
ku Jonu Karaluku buvome priimti vasaros atostogų metui Lietu-
vos miškų institute į J. Butėno darbo grupę, kuri tais metais tyri-
nėjo juodalksnynus Kazlų Rūdos girioje. Vasara pasitaikė lietinga, 
tad romantika po truputį išgaravo. Grupės vadovas buvo labai 
darbštus ir reiklus, iš darbuotojų reikalavo preciziškumo, atidu-
mo, labai skrupulingai planuodavo savo darbus. Kai grupė po dar-
bo dienos ilsėdavosi, J. Butėnas vakarais eidavo į mišką atrinkti 
objektus kitai dienai. Po vieno tokio vakarinio pasivaikščiojimo 
miške netoli Braziūkų kaimo vadovas grįžo labai susijaudinęs ir 
tepratarė:  „Galėjau visai negrįžti“... Dairydamasis tinkamo objek-
to, jis nepastebėjo, kad per šlapią medyną eina šakomis klotu taku, 
kol nepamatė rūkstančio dūmelio. Bravoro šeimininkas ateinantį 
su planšete per petį svečią palaikė valdžios atstovu. Kai šis atsi-
sakė paragauti „samanės“ (J. Butėnas buvo visiškas abstinentas), 

juozoButėnomokslinispalikimas
irjosvarbašiandienosmiškininkystėje
beimiškųapskaitoje

Pernai dabartinėje VDU ŽŪA organizuotoje mokslinėje konferencijoje buvo priminti šiandieninei miškininkų kartai XX a. 
antroje pusėje mokslininkų Juozo Butėno ir Jono Kenstavičiaus nuveikti darbai  dendrometrijos bei miškotvarkos srityje. 
Juozas Butėnas prieš 52 metus parengė pagrindinius dendrometrinius  normatyvus, reikalingus miško sklypų, biržių in-
ventorizacijai, miškų apskaitai. Pirmą kartą Lietuvoje buvo sukurtas visas kompleksas lentelių, modelių, pakeičiant iki tol 
buvusioje TSRS naudotus visasąjunginius normatyvus tikslesniais vietiniais. Tai buvo esminis indėlis, kuriant nacionali-
nės miškotvarkos bei miškų apskaitos pagrindus. 
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degtindaris dar labiau suirzo. Grupės vadovui teko panaudoti vi-
sus savo diplomatinius gebėjimus, kol išsiskyrė taikiai...

Iš J. Butėno per tą vasarą išmokau daug praktinių taksacinių 
dalykų: kaip atriboti barelį, teisingai išmatuoti medžių aukščius, 
skersmenis, atrinkti modelinius medžius, paimti „ripkas“ augimo 
analizei. Įgavę jo pasitikėjimą, buvome kviečiami vėliau LŽŪA po 
paskaitų analizuoti modelinius medžius, apdoroti pirminius duo-
menis. Antrą kartą ir jau ilgesniam laikui su J. Butėnu susitikome 
po 11 metų Miškų institute, dirbant Miškotvarkos ir miško tak-
sacijos skyriuje. 

Mokslinispalikimas
Didžiausia Juozo Butėno mokslinių darbų, atliktų Lietuvos pušy-
nuose, eglynuose, beržynuose ir juodalksnynuose (85 proc. viso 
Lietuvos miškų), reikšmė – jie sudarė normatyvų (nuo A iki Z), 
reikalingų miškų inventorizacijai, miškotvarkai, biržių planavi-
mui, rėžimui, pagrindą. Pagrindiniai darbų rezultatai yra paskelb-
ti 18 straipsnių, kai kurie yra tiesiog monografinio pobūdžio su 
detaliu metodikų, darbo apimčių, rezultatų aptarimu, galutiniais 
darbo rezultatais – modeliais ar lentelėmis. Be originalių straips-
nių J. Butėnas skelbė darbų santraukas informaciniuose biulete-
niuose, populiarino miškų mokslą, tyrimo darbus įvairiuose žur-
naluose. Daugelis jo darbų baigiasi išvadomis apie gautų rezultatų 
išskirtinumą, lyginant su kitose šalyse gaunamais rezultatais. Tai 
iš vienos pusės buvo svarbu pateisinant tyrimams išleistas lėšas, 
iš kitos pusės – tai buvo ir autoriaus įsitikinimų rezultatas. Jis kiek 
nepatikliai žvelgė į idėją ieškoti bendrų dėsningumų, bendrų są-
lyčio taškų su kaimyninėse šalyse nustatytais dėsningumais. Na-
grinėdamas beržų ir juodalksnių stiebų formą, nulaibėjimą, J. 
Butėnas padarė aktualią ir šiems laikams išvadą, jog rąstų tūrio 
lentelės (jos naudojamos ir dabar) mažina, ypač stambesnių rąs-
tų tūrį 7–12 proc. Kai kurie rezultatai, trūkstant stebėjimų iš pa-
stovių tyrimo barelių duomenų, dėl taikomų metodikų specifikos 
buvo tikslinami vėlesnių tyrimų metu. Daugelyje augimo eigos 
lentelių nustatytas su amžiumi ryškiai gęstantis einamasis prie-
augis, siekiantis brandos amžiuje iki 3–4 m3/ha, nepasitvirtino 
vėlesnių tyrimų ar inventorizacijų metu. Prieaugis brandžiuose 

medynuose išlieka dvigubai didesnis, tik medžių žūtis ypač per-
brendusiuose medynuose gali viršyti einamąjį prieaugį. Autoriaus 
naudotas paprastas „matematinis statistinis“ (2–3 sigmų) įvairių 
priklausomybių tyrimo metodas dėl per didelio apibendrinimo, 
eksperimentinių duomenų pasiskirstymo, ne visada pasiteisino. 

Juozo Butėno darbus suskirstėme į 9 grupes: 
1. Medžių stiebų forma, nulaibėjimas, formrodžių, form-

rodinių aukščių, tūrio modeliai, lentelės. Siekiant harmonizuo-
ti apskaitą 1997 m. visuose normatyvuose, naudojančiuose stiebų 
tūrio funkcijas, buvo priimta tikslesnė ir universalesnė formro-
džio priklausomybės nuo skersmens ir aukščio funkcija, kai J. Bu-
tėno darbuose ši funkcija priklauso tik nuo aukščio. Jo priimta 
funkcija naudojama sąsajai tarp standartinių skerspločių ir tūrių 
lentelių nustatyti; 

2. Medžių stiebų aukščio ir skersmens tarpusavio santykis,  
aukštumo klasių lentelės. Aukščio priklausomybės nuo skers-
mens funkcija, nustatyta vieninga atitinkamos rūšies medynams 
ir taikyta praktikoje net du dešimtmečius, buvo pakeista diferenci-
juota pagal vidutinį skersmenį funkcija, kaip žymiai tikslesnė;

3. Tarpusavio ryšys tarp stiebo skersmens kelme ir skers-
mens 1,3 m aukštyje. Naudojama ir šiuo metu. Be šios funkcijos 
pagal nacionalinės inventorizacijos duomenis yra sudaryta tiks-
lesnė bei patikimesnė ryšio tarp ploniausios vietos šaknies kakle-
lyje ir skersmens 1,3 m aukštyje funkcija;

4. Medžių stiebų žievės storio ir tūrio modeliai, lentelės. 
Šiuo metu yra trijų autorių nepriklausomai parengti, ne visai ta-
patūs modeliai. Iš jų turėtų gimti apibendrintas visai Lietuvai mo-
delis;

5. Medžių stiebų tūrio struktūros, sortimentinės lentelės. 
Jos buvo modeliuotos, modernizuotos, integruojant unifikuotas 
stiebų tūrio, aukštumo klasių priklausomybes; 

6. Medynų augimo eigos ir našumo lentelės; pušynams ir 
juodalksnynams – bonitetinės ir tipologinės. Jos turi svarbią 
pažintinę reikšmę, praktiniam naudojimui pakeistos medynų na-
šumo modeliu; 

7. Augaviečių bonitavimo pagal medynų augimą į aukštį 
lentelės. Naudojamos iki šiol sklypinėje inventorizacijoje, prakti-
niam naudojimui modifikuotos, nustatant bonitetą pagal apatinę 
aukščio ribą;   

8. Medynų standartinės skerspločių sumų ir tūrių len-
telės. Siekiant duomenų apie miško išteklius tęstinumo, naudo-
jamos J. Butėno sudarytos originalios standartinės skerspločių 
sumų lentelės. Tai užtikrina duomenų palyginamumą nuo 1966 
metų. Standartinių tūrių reikšmės modifikuotos pagal  formro-
džių reikšmių sudarymo ir šiuo metu santykį;

9. Medynų kiekinė, techninė ir natūrali brandos, kirtimo 
amžiai. Brandos ir kirtimo amžiai yra artimi naudojamiems, iš-
skyrus eglynų, kurie buvo pakoreguoti vėliau, atsižvelgiant į egly-
nų tvarumą, jų atsparumą vėjui, sausroms, vis dažniau pasireiš-
kiantiems klimato kaitos poveikyje.

Tęsiant tyrimus vienoje ar kitoje išskirtose srityse, rekomen-
duotina susipažinti su J. Butėno gautais rezultatais, padarytomis 
išvadomis. 

Juozas Butėnas, didžiąją gyvenimo dalį paskyręs eksperimen-
tinės medžiagos rinkimui, labai vertino daug darbo ir atidumo 
reikalaujantį procesą, siūlė sudaryti Lietuvos miškų tyrimo duo-
menų bendrą banką, buvo parengęs atitinkamą projektą, aktualų 
ir šiandien. 

Juozo Butėno darbo grupė 1961 m. vasarą tyrinėjusi Lietuvos juodalksnynus: iš 
kairės – Juozas Dauknys, studentas Andrius Kuliešis, Kęstutis Staniškis, vadovas 
Juozas Butėnas, vairuotojas (pavardė nežinoma) ir studentas Jonas Karalukas 
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augalųdeformacijos–galai

Galai – tai parazitinių erkių, vabz-
džių, amarų sukeltos deformacijos 
augalų audiniuose. Jas gali sukelti 

ir sraigės (moliuskai), grybai, bakterijos, 
net gyvūnai. Daugiausiai žalos augalams 
padaro vabzdžiai, kurie ant augalų lapų pa-
deda kiaušinėlius, o iš jų išsiritusios lervos 
išskiria tam tikras dirginančias medžiagas. 
Jos sukelia augalo audinių ląstelėse gauses-
nį dalijimąsi bei intensyvesnį augimą, išsi-
vysto įvairiausių formų ir skirtingo dydžio 
(nuo kelių milimetrų iki kelių centimetrų) 
apskritos, citriniškos, šerpėtos išaugos – 
galai. Juose aptinkama daugiau maisto me-
džiagų, kuriomis ir maitinasi kenkėjai. 

Lietuvoje labiau paplitę plėviasparnių 
(Hymenoptera), vabzdžių (Insecta) būrys. 
Dauguma jų yra naudingi, bet pasitaiko ir 
kenkėjų, kaip gumbavapsvių (Cynipidae) 
šeimos atstovai (jų žinoma per 400 rūšių 

žiedpumpurius, išauga nenormalūs žiedai, 
jų apyžiedžio lapeliai pažaliuoja. Tikrieji 
lapeliai nukrenta. Žiedynuose susidarę ga-
lai iš pradžių būna rausvi, vėliau ruduoja, o 
žiemojantys  tampa rusvai pilki. 

Miškuose ant aviečių stiebų aptinkami 
avietinės gumbavapsvės (Diastrophus rubi) 
sukelti galai. Pavasarį iš lėliukių išsiritusios 
gumbavapsvės deda kiaušinėlius grupėmis 
ant stiebų, išsiritusios lervos sulenda po 
žieve. Pažeistose vietose stiebai storėja, pu-
čiasi, susidaro didoki gumbai, kuriuose iki 
rudens maitinasi kenkėjo lervos. 

Pavasarį uodai „Karklų rožė“ Rab-
dophaga rosaria (Diptera, Cecidomyiidae) 
deda kiaušinėlius į karklų viršūninius pum-
purus. Iš jų išlindusi lervutė išleidžia tam ti-
krus fermentus, kurie skatina pumpurų au-
gimą ir juos deformuoja. Iš tolo tokie ūgliai 
yra panašūs į rožių arba vilkdalgių žiedus.

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. DAIVA BUROKIENĖ, dr. ANTANAS MATELIS 
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Augalų patologijos laboratorija

Europoje bei 2 kartus daugiau Šiaurės Ame-
rikoje). Lietuvoje plačiau paplitę: obuoliškoji 
ąžuolinė gumbavapsvė (Cynips quercusfo-
lii), kekiškoji ąžuolinė (Neuroterus quercus-
baccarum) bei rožinė gumbavapsvė (Di-
plolepis rosae). Ant gluosnio žilvičio lapų 
aptinkami ir Pontania viminalis (Tenthredi-
nidae) sukeltos deformacijos galai.

Gegužę–rugpjūtį į jaunesnių papras-
tųjų ąžuolų (Quercus robur) adventyvi-
nius viršūninius ar šoninius ūglių pumpu-
rus gumbavapsvių patelės padeda po vieną 
kiaušinėlį ir toje vietoje pradeda formuo-
tis lapo išauga – gumbas. Obuoliškosios 
gumbavapsvės galai išauga iki 2–2,5 cm, 
o kekiškosios – iki 6 mm. (plačiau rašėme 
„Mūsų giriose“, 2013 m. 11 nr.).

Rožinė gumbavapsvė yra nedidelis 
(4 mm) vabzdys. Pavasarį ji padeda kiau-
šinėlius į rožių ar paprastojo erškėčio 

Galai ant gluosnio žilvičio Ant gluosnio žilvičio lapų

Žalia rožė rudenį Susiformavusios žalios rožės ant gluosnio žilvičio Deformuoti mažalapės liepos lapai

Galai ant kalninės guobos birželįTuopų šakų vėžiškos išaugos Ant kalninės guobos rudenį

Ant japoninio ožekšnio šaknų
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Pavasarį, kai tik pradeda skleistis liepų 
lapai, paplinta 0,3–0,5 mm dydžio liepinės 
gyslinės erkės (Eryophyes tiliae). Įkandimų 
vietose formuojasi lapo išaugulė – galas. 
Jie būna lygūs, su nežymiais plaukeliais, 
raudoni, tiesūs arba šiek tiek išlankstyti. 
Vasarą erkės gyvena ir dauginasi galuose, 
o rudeniop ruošiasi žiemojimui – iš galų 
išeina ir sulenda po pumpurų pirmaisiais 
žvyneliais ar po žieve.

Plačiau paplitęs guobinis gumbadaris 
amaras (Tetraneura ulmi) puola guobas, 
skirpstus, vinkšnas. Gegužės pabaigoje ant 
guobų lapų matosi gausybė įvairių formų 
(dažniausiai ąsočio) žalių su rausvu ats-
palviu 12–15 mm ir didesnių iki 2 cm galų. 
Juose visą vasarą vystosi kelios besparnių 
patelių kartos. Rugpjūčio pradžioje iš galų 
išskridusios sparnuotos patelės tupia ant 
žolių, dažniausiai varpinių. Čia jos dar kurį 
laiką vystosi, o rudenį vėl sugrįžta ant guo-
bų lapų, kur vystosi jau abiejų lyčių karta. 

Rugsėjį apvaisintos patelės ant šakelių deda 
kiaušinėlius, iš kurių pavasarį išsiris ama-
rai. Lietuvoje iki šiol šie kenkėjai augalams 
didelės žalos nepadaro. Galima naudoti tik 
mechanines apsaugos priemones – išpjaut 
pažeistas augalų dalis ir jas sunaikinti.

Didžiulius galus suformuoja Exobasi-
diaceae šeimos Exobasidium genties gry-
bai, paplitę visame pasaulyje. Šiuo metu 
priskaičiuojama per šimtą šios genties rū-
šių grybų, kurie labiausiai pažeidžia eriki-
nių (Ericaceae) šeimos augalų (bruknių, 
spanguolių, mėlynių, rododendrų) lapus, 
žiedkočius, žiedus bei stiebus. Palankiau-
sios sąlygos plisti šių grybų sporoms – kai 
oras yra vėsus ir drėgnas. Mūsų šalyje ap-
tinkamos dvi grybų rūšys: Exobasidium 
japonicum ant rododendrų ir E. vaccinii 
– ant bruknių, rečiau spanguolių (plačiau 
„Mūsų giriose“, 2015 m. 4 nr.).

Augalų stiebų, šakų gumbai, vėžiškos 
išaugos gali susidaryti veikiant dirvože-

mio bakterijoms (Agrobacterium 
tumefaciens). Pasaulyje ši bakteri-
ja pažeidžia per 600 žolinių ir su-
medėjusių augalų rūšių iš 90 šei-
mų. Bakterija turi vėžinių ataugų 
formavimuisi reikalingą plazmidę, 
kuriai patekus į augalą-šeimininką 
yra skatinamos jo ląstelių tolimes-
nis dauginimasis. Sužadinti pum-
purai produkuoja daug gyvybinių 
ląstelių, jos koncentruojasi į gum-
bus, kurie kietėja, šerpėja. Gumbai 
formuojasi prie stiebo pagrindo 
(prie pat žemės), ant stiebų, šakų 
ir gali būti dešimtmečiais. Gum-
bai aptinkami ant blindės, pajū-
rinio karklo, tuopų, vaismedžių, 
rododendrų, rožių, šilauogių, for-

zitijų, ožekšnių ir kt. Šios bakterijos ilgą 
laiką gali išgyventi įvairaus tipo dirvože-
miuose, ypač priesmėlio, kuriame augo pa-
žeisti augalai. Patekus bakterijoms į stiebų 
(pvz., skiepijant) ar šaknų žaizdas (po šal-
nų), audinių išsipūtimas gali būti pastebi-
mas po 2 savaičių. Apsaugai nuo šių bak-
terijų reikėtų auginti tik sveiką, patikrintą 
augalinę medžiagą. Būtina sterilinti skie-
pijimui naudojamus įrankius. Jei dirva už-
krėsta, prieš įkuriant daigyną/medelyną 
rekomenduojama kelis metus toje vietoje 
auginti kukurūzus ar kitas grūdines kul-
tūras. Daigus ar skiepijamąją medžiagą 
rekomenduojama sudrėkinti ar apipurkšti 
biokontrolei taikoma medžiaga – Agrobac-
terium radiobacter gerųjų bakterijų turin-
čiais preparatais.

Tankiai sužėlusiuose, drėgnuose sąža-
lynuose aptinkama daug sraigių (molius-
kų), kurios pamažu grauždamos augalų 
lapus juos deformuoja. Mūsų aptiktos spi-
ralinės sraigės pažeidė penkialapio vynvy-
čio lapus. Daug amorfinių auglių dėl gyvū-
nų ar mechaninių sužalojimų aptinkama 
ant lapuočių, o kartais ir ant spygliuočių 
medžių kamienų. Jie auga pamažu, jų ne-
būtina nuiminėti, kadangi medžiui žen-
klios žalos nedaro.

Ant smulkialapės guobos Ant paprastojo erškėčio vaisiaus

Ant rododendrų lapųApniktas visas erškėčio vaisius Ant bruknių lapų

Ant paprastojo uosio kamieno

Penkialapio vynvyčio lapų deformacijos 
nuo sraigių pažeidimų

Ant paprastojo ąžuolo 
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Gegužės 10 d. Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio 
padalinio ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atsto-
vai pristatė visuomenei Germanto kraštovaizdžio draus-

tinyje atnaujintą pažintinį taką ir  rekreacijai skirtą veiklą. Vals-
tybinis Germanto kraštovaizdžio draustinis (užima 924 ha plotą) 
buvo įsteigtas vienas pirmųjų Lietuvoje, beveik prieš 60 metų. Į 
draustinio teritoriją pateko Džiuginėnų, Pagermantės, Lieplaukės 
miškai, Germanto, Ilgio, Durbino ežerai su Durbinio, Gėrupio, 
Stujų, Gelžupio upeliais. 

Draustinio tvarkymo projektą parengė architektas Aurimas 
Vengris, jo įgyvendinimą prižiūrėjo VMU Telšių regioninio pada-
linio vyr. miškininkas Arvydas Jokužys. Darbus vykdė UAB „Tel-
šių meistras“, UAB „ATMA“ akmens meistrai Jeronimas Garška 
ir Remigijus Martinkus, skulptorius Osvaldas Neniškis sukūrė 
akmenines skulptūras. Įrengiant stendus talkino leidykla „Lutu-
tė“, Telšių dailės mokyklos moksleiviai. Tvarkymo darbai užtruko 
metus. 

Didžioji jų dalis vyko prie Ilgio ežero, pagrindinės German-
to ežero poilsiavietės ir vakarinėje Germanto ežero dalyje, netoli 
Lieplaukės. Dabar lankytojai gali palei Ilgio ir Germanto ežerus 
keliauti pėsčiomis ar dviračiais dviem lygiagrečiai įrengtais ta-
kais, kurie sujungti žiedais. Rytinėje Germanto ežero pakrantėje 
įrengti informaciniai stendai supažindina lankytojus su drausti-

nyje esančiomis kraštovaizdžio vertybėmis. Miške įrengta apmąs-
tymų aikštelė su lauko akmenų energetiniu labirintu, meditacijos 
nameliais, ugnies pojūčių vieta. Keliaudami nuo Germanto link Il-
gio ežero, jaunieji gamtos mylėtojai gali išbandyti gamtos pažini-
mo įrenginius „Paukščio lizdas“, „Vabalų viešbutis“, „Medžių pa-
žinimas“, „Miško klasė“ ir kitus. 

Prie Germanto taip pat nutiestas pojūčių takas eiti baso-
mis per pelkę, žvyrą, durpes, akmenis. Šios ir kitos įdomy-
bės skirtos lankytojams pėsčiųjų ir dviračių takuose. Įreng-
ti mediniai takai neįgaliesiems su patogiu privažiavimu prie 
vandens. Germanto ežero pakrantės sutvirtintos akmeni-
mis ir žvyru, sutvarkytas šaltinėlis. Draustinyje taip pat at-
likti želdinių tvarkymo darbai – iškirsti biologiškai pažeis-
ti medžiai, pašalinti tankūs krūmynai, apšienauta teritorija. 
Kraštovaizdžio draustinis sutvarkytas ir pritaikytas lankymui pa-
gal VSTT vykdomą projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir 
pritaikymas pažinti (I)“, kuris finansuotas ES struktūrinių fondų 
bei  VMU Telšių regioninio padalinio lėšomis. Bendra šio projek-
to vertė – daugiau kaip 600 tūkst. eurų. 

Germanto kraštovaizdžio draustinis tapo vienu patraukliau-
sių lankymosi objektų Žemaitijoje.

 
VMU Telšių regioninio padalinio inf. 
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Telšiuose atnaujintas Germanto draustinio pažintinis takas
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PROFsąJUnGŲ VEikLA

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuo-
tojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) 
gegužės 18 d. VDU Žemės ūkio akademijos 

Iškilmių salėje paminėjo savo veiklos tęstinumo 
šimtmetį. Prisimintos LMPF veiklos ištakos, jos 
raida, pagerbti buvę šios visuomeninės organiza-
cijos aktyvistai, paskatinti dabartiniai, aptartos nū-
dienos aktualijos.

Dabar LMPF    jungia 37 profesines sąjungas, 
vienija apie 1700 narių, iš jų – apie 1500 dirba 
Valstybinių miškų urėdijos įmonėje.

Į iškilmingą minėjimą atvyko Lietuvos profe-
sinių sąjungų konfederacijos ir LMPF pirminin-
kė Inga Ruginienė, buvęs ilgametis LMPF vadovas 
Algirdas Rauka, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos 
pirmininkas Juozas Neverauskas, Žemės ūkio darbuotojų profe-
sinių sąjungų federacijos pirmininkė Regina Dapšytė, LR Seimo 
nariai – Juozas Olekas (2002 m. buvęs Lietuvos profsąjungų cen-
tro vadovas), Kęstutis Bacvinka, Vytautas Kamblevičius, Valstybi-
nių miškų urėdijos vadovybė, Lietuvos miškininkų sąjungos pre-
zidentas prof. Edmundas Bartkevičius, kiti svečiai. 

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio proginį pasveikini-
mą įteikė patarėja Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė. 

Renginį vedė aktorius Giedrius Arbačiauskas.

LMPF veiklos šimtmetis: 
ištakos ir dabartis 

Profsąjungųištakųiršimtmečiokelioapžvalga
Profsąjungų veiklos ištakas lentpjūvystės, medienos perdir-

bimo, baldų, popieriaus gamybos įmonėse ir miškininkystės sek-
toriuose, nueitą kelią iki šių dienų pranešime išsamiai apžvelgė 
1979–2014 m. LMPF pirmininku dirbęs Algirdas Rauka. Jo su-
rinktais duomenimis, pirmos šakinės profesinės sąjungos Lie-
tuvoje įsikūrė 1919 m. Kaune:  rugpjūčio 21 d. buvo įregistruo-
ta lentpjūvių–malūnų (tartokų) darbininkų profesinė sąjunga, 
jungusi apie 600 narių; rugpjūčio 27 d. Vidaus reikalų ministe-
rijos Piliečių apsaugos departamente įregistruoti Kauno degtu-

Renginys suvienijo skirtingose įmonėse dirbančius žmones ir svečius
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VMU valdybos pirmininkė ir 
profsąjungų atstovė Ina Bikuvienė

Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas 
su profsąjungietėmis Inga Ruginiene ir Asta Čepiene
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kų fabrikų darbininkų profesinės sąjungos įstatai, ši sąjunga jun-
gė  200 narių. 1919 m. antroje pusėje buvo parengti „Pavyzdiniai 
profsąjungų įstatai“ ir nuorodos, kaip kurti profesines sąjungas 
įmonėse. 

Profsąjungų judėjimas Lietuvoje vystėsi kartu su pramonės, 
ūkio  augimu, bet galimybės aktyviau veikti nemažai priklausė ir 
nuo tuometinės valdžios politikos, esamų įstatymų, įmonių paval-
dumo. Miškų urėdijos, būdamos valstybinėmis įstaigomis, sam-
dydamos darbininkus tik sezoniniams miško darbams, šiame ju-
dėjime iki 1940 m., galima sakyti, nedalyvavo, nes to netoleravo ir 
tuometinė valdžia, laikiusi profsąjungas kairiąją opozicija.     

Pasikeitus 1940 m. Lietuvoje politinei santvarkai ir suvalsty-
binus medienos pramonės įmones, 1941 m. balandžio 26 d. su-
rengtas Medžio apdirbimo pramonės darbininkų ir tarnautojų 
profsąjungos 1-ąsis suvažiavimas, bet prasidėjęs karas sustabdė 
tolimesnę veiklą. Ji buvo atkurta tik 1950 m. ir jungė popieriaus,  
baldų ir miško pramonės įmonėse dirbančius darbuotojus. Tuo 
metu miškų ūkiuose dirbę miškininkai ir darbininkai priklausė 
Žemės ūkio  profesinei sąjungai. 

1954 m. vasario 20 d. įvykusioje respublikinėje konferencijoje 
šakinė profsąjunga pavadinta Miško ir popieriaus pramonės dar-
bininkų sąjunga, jos komiteto pirmininku išrinktas A. Savėnas,  
sekretoriumi – O. Bogdanovas. 1956 m. sausio 18 d. vykusioje 
2-oje respublikinėje konferencijoje prie šios profsąjungos prisi-
jungė ir miškininkai, jos vadovu išrinktas J. Skorupskas, sekreto-
riumi – M. Dubianskas. 1958 m. vasario 12 d. 3-je konferencijoje 
šakinė profsąjunga pavadinta Miško, popieriaus ir medžio apdir-
bimo pramonės darbininkų profesinė sąjunga, jungusi ir įmonių 
tarnautojus. 

J. Skorupskui perėjus vadovauti Grigiškių, vėliau ir Kauno po-
pieriaus įmonėms, 1962 m. jungtinės profsąjungos komiteto pir-
mininku išrinktas M. Dubianskas, sekretoriumi – miškininkas J. 
Urniežius. Po  metų M. Dubianskui perėjus dirbti į Vilniaus baldų 
kombinatą, profsąjungos vadovu išrinktas J. Urniežius, sekreto-
riumi –J. Vyšniauskas, vėliau – A. Mikučionis. Deja, 1973 m. J. Ur-
niežius turėjo atsistatydinti iš šių pareigų, nes iš užsienio kelionės 
su turistų grupe, kuriai jis vadovavo, grįžo be vieno keliautojo. Jis 
18 metų dirbo Vilniaus baldų kombinate.

  J. Urniežių pakeitęs J. Gudašius vadovavo šakinės profsąjun-

gos komitetui iki 1979 m., bet dėl šeimyninių priežasčių turėjo pa-
likti šį postą. Jį irgi priglaudė Vilniaus baldų kombinatas. 1979 m. 
profsąjungų komitetui ėmė vadovauti Algirdas Rauka.  

1975 m. prie šakinės profsąjungos prisijungė Medžiotojų ir 
žvejų draugijos įmonių darbuotojai. 

„Lietuvai dar nepaskelbus nepriklausomybės, 1990 m. vasa-
rio 8 d. pirmieji Lietuvoje sušaukėme Vilniuje šakos profesinių 
sąjungų suvažiavimą (jame dalyvavo 386 delegatai, atstovavę 38 
tūkst. narių). Dalis delegatų siūlė išsivaikščioti ar laukti tolimes-
nių įvykių raidos. Galiausiai buvo sutarta ne išsivaikščioti, o at-
sisakyti tarybinio „demokratinio centralizmo”, nutraukti mokėti 
sąjunginei federacijai nario mokestį, priimti savarankiškus Įsta-
tus, Veiklos programą. Įsteigta Lietuvos miško ir miško pramo-
nės darbuotojų profesinių sąjungų federacija. 1993 m. ji priimta į 
Statybos ir medienos apdirbimo, 1995 m. – Chemijos, energetikos 
ir kitų profesijų darbuotojų pasaulines tarptautines organizacijas.  
2008 m.  LMPF įstojo į Europos šakinę federaciją.  

Prasidėjo intensyvus bendravimas su Baltijos ir Šiaurės šalių 
profsąjungomis: vyko kelionės vienų pas kitus, bendri seminarai. 
Šiaurės šalys teikė LMPF paramą. 

Nuo 1990 m. profsąjungų komitete vietoje sekretorių buvo 
renkami pavaduotojai, jais dirbo A. Gabalis, R. Grikevičius, A. 
Lukonas, I. Ruginienė. 2014 m. spalio 16 d.  LMPF pirmininke iš-
rinkta Inga Ruginienė, pernai tapusi ir Lietuvos profesinių sąjun-
gų konfederacijos vadove“, – pažymėjo A. Rauka.

Pranešėjas apžvelgė ir spręstas socialines problemas. Iki ne-
priklausomybės atkūrimo 1990 m. daugumą federacijos narių 
sudarė baldų ir popieriaus įmonių darbuotojai. Šios įmonės tuo 
metu buvo ekonomiškai stabilios, galėjo išlaikyti profilaktoriu-
mus darbuotojų poilsiui, sveikatingumui gerinti, veikė sporto sa-
lės, vaikų vasaros poilsio stovyklos. 

Po  1990 m. LMPF teko spręsti iškilusias socialines problemas. 
Tuo metu dar nebuvo valstybinio draudimo, todėl teko sudary-
ti federacijos „Šalpos“ ir „Draudimo“ fondus. Priimtas Federaci-
jos tarybos nutarimas iš surinkto nario mokesčio apdrausti visus 
profsąjungos narius 1000 talonų suma nuo nelaimingų atsitikimų 
gamyboje. Įvykus nelaimingam atsitikimui gamyboje, profsąjun-
gos nariui buvo išmokama draudimo suma, atsižvelgiant į trau-
mos sunkumą pagal patvirtintus nuostatus ir komisijos nutarimą. 

Pirmajam „Padėkos lašas“ 
įteikiamas 35 metus federacijai 

vadovavusiam Algirdui Raukai

Seimo narys K. Bacvinka (dešinėje) įteikia padėką 
LMPF pirmininkės pavaduotojui Juozui Ūsui  

B
R

O
N

IS
LO

VO
 A

M
B

R
O

ZO
 ir

 
R

IM
O

N
D

O
 V

A
SI

LI
A

U
SK

O
 n

uo
tr

au
ko

s 

Seimo nario V. Kamblevičiaus padėka Miškų ir 
ekologijos fakulteto dekanui prof. Edmundui 
Bartkevičiui už miškininkystės specialistų rengimą         
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PROFsąJUnGŲ VEikLA

Nemažai darbuotojams aktualių socialinių klausi-
mų spręsta įmonėse sudarant kolektyvines sutartis. 

Prasidėjus pramonės įmonių tuštėjimo metams, 
profsąjungos narių ženkliai sumažėjo, aktyvesni 
tapo miškininkai, dirbę stabiliai veikusiose miškų 
urėdijose. Deja, per du dešimtmečius reformos ge-
rokai praretino ir jų gretas. „Kuria linkme pakreips 
miškininkų gyvenimą 2018 m. miškų urėdijų per-
tvarka, palieku pamąstymui ir istorijai”, – baigė  
veiklos apžvalgą A. Rauka.

Linkėtaištvermės,ryžto,pradedant
antrąjįveiklosšimtmetį
Profsąjungiečius su šia sukaktimi pasveikinti 

pirmasis pakilęs į tribūną Valstybinių miškų urė-
dijos direktorius Marius Pulkauninkas, nežiūrint 
buvusio skirtingo požiūrio į miškų urėdijų reformą, 
kvietė kartu atsakingai dirbti šiame šimtmetyje, kad 
miške visiem būtų gera. 

Buvęs profsąjungų vadovas, LR Seimo narys Juo-
zas Olekas sveikinimo kalboje LMPF įvardino brandžia organi-
zacija, su kuria sieja bendros pastangos kovojant dėl valstybinių 
miškų ateities, priimant Miškų įstatymo pataisas. „Mes bendrai 
sieksime apginti mišką ir miške dirbantį žmogų“, – sakė jis. Šiam 
siekiui pritarė ir delegatus sveikinęs LR Seimo narys, miškininkas 
Kęstutis Bacvinka. 

LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius tribūnoje sunkiai 
tramdė susikaupusias emocijas. „Su skaudančia širdimi žiūrime 
į susidariusią situaciją miškų ūkyje, nepagarbą miškininkams. 25 
metus gyriau valstybinius miškininkus, kad jie po kiekvienų Sei-
mo rinkimų atsilaikė prieš besikeičiančių valdžių peršamus įvai-
rius miškų ūkio reformos modelius. Deja, atėję į valdžią „valstie-
čiai“ su žaliaisiais įveikė miškininkus – panaikino miškų urėdijas. 
Nematau šios reformos ateities“, – sakė jis. 

V. Kamblevičiaus požiūriu, Valstybinių miškų urėdijos buvei-
nė turėtų būti orientuota į Kauną, kur yra sutelktos pagrindinės 
miškininkystės mokymo, mokslo ir kitos institucijos, o ne dirbti-
nai išstumiama į kokį šalies pakraštį. Jis kvietė sutelkti ir profsą-
jungų jėgas prieš tokią valstybinių miškų valdymo politiką.                               

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. Edmundas 
Bartkevičius sveikinime pasidžiaugė, kad šis renginys buvo gera 

proga daugeliui miškininkų apsilankyti reorganizuotoje ŽŪA, bet 
kartu ir apgailestavo, kad tenka švęsti bendrai nueitą kelią tokio-
mis sąlygomis, kai visuomenė negatyviai nuteikta prieš miškinin-
kus, jų darbus. Jis kvietė ir profsąjungas susitelkti į visuomenės 
švietimą, buvusio miškininkų įvaizdžio atkūrimą.                   

Į renginį atvykę buvę Miškų urėdų valdybos pirmininkai –   
buvusios Raseinių miškų urėdijos ilgametis miškų urėdas Anta-
nas Kilčauskas ir Trakų miškų urėdijos ilgametis miškų urėdas 
Vygantas Mierkis sveikinimo kalbose juokavo, kad smagu, jog 
profsąjungos prisiminė buvusius miškų urėdus ir kartu nueitą ke-
lią, atliktus darbus šalies miškų labui. 

V. Miekis pažymėjo, kad su Trakų miškininkais tampriai buvo 
susiję dabartiniai LMPF vadovai: šioje miškų urėdijoje daug metų 
inžinieriumi dirbo Juozas Ūsas; besimokydama KMAI kolegijoje, 
čia miškininkystės praktiką atliko ir miškininkų darbą, jų sociali-
nes reikmes pažino Inga Ruginienė. Jis apgailestavo, kad netęsia-
mi reformos sumanytojų ir vykdytojų duoti pažadai, nuraminti 
sutrikusius buvusių miškų urėdijų miškininkus. Kaip pavyzdį pa-
minėjo, jog jo žiniomis darbuotojų atlyginimai padidinti ne tiek, 
kiek buvo žadėta. Siekiant užsibrėžtų tikslų, V. Mierkis profsąjun-
goms linkėjo ryžto ir atkalumo.  

Buvęs Raseinių miškų urėdijos urėdas Antanas Kilčauskas 
kvietė visus nepamiršti kartu su profsąjungomis vykusios miškų 
urėdijų raidos istorijos, kad ji nebūtų skaičiuojama tik nuo 2018 
metų, kai įsikūrė viena įmonė – Valstybinių miškų urėdija. „Per 
šimtmetį tūkstančiai žmonių dirbo, rūpinosi šalies miškais, rėmė 
į miškus išėjusius partizanus. Raskime būdą, kaip šiuos žmones 
pagerbti“, – sakė jis.        

Išlikti LMPF vieninga, aktyvia profesinių sąjungų bendruo-
mene linkėjo ir kolegos – Lietuvos pramonės profesinių sąjungų 
federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, Žemės ūkio darbuo-
tojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Regina Dapšytė.     

apdovanojimaiLMPFaktyvistams
Šimtmečio proga LMPF vadovybė įsteigė suvenyrines „Padė-

kos lašo“ nominacijas, kurios įteiktos 15-kai profesinių sąjungų 

Minėjimo dalyviai

Aktyvūs profsąjungiečiai miškininkai –  
tauragiškis girininkas Bronislovas Ambrozas 
ir VMU Mažeikių RP vyr. miškininkas  
Nerijus Lemežis

Pasveikinti profsąjungiečių atvyko buvę  
Miškų urėdų valdybos pirmininkai  

Antanas Kilčauskas ir Vygantas Mierkis
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veikloje labiausiai pasižymėjusių aktyvistų. Pirmajam ši nomina-
cija buvo įteikta 35 metus federacijai vadovavusiam Algirdui Rau-
kai – sėkmingai ją vedusiam per santvarkų kaitą, išsaugojusiam 
nuo privatizavimo patalpas, turtą bei atsispyrusiam  pagundoms 
susijungti su kitomis federacijomis. A. Rauka ir dabar yra Darbo 
ginčų komisijos narys. „Lašais“ paskatinti buvę ilgamečiai įmonių 
profsąjungų komitetų pirmininkai, kurių nemažai buvo renkami 
ir į federacijos vadovybę (tarybą ir valdybą) bei dirbantys naujoje 
Valstybinių miškų urėdijos struktūroje. Nominantais tapo: Au-
dra Lesniauskienė (VMU Varėnos RP), Algirdas Masaitis (VMU 
Raseinių RP), Algirdas Stuglys (VMU Rokiškio RP), Ramūnas 
Narbutas (buvusios Kauno m. u.), Rimvydas Maslinskas (VMU 
Ukmergės RP), Dainius Dapkus (VMU Radviliškio RP), Bronis-
lovas Ambrozas (VMU Tauragės RP), Dalia Mačiežienė (VMU 
Jurbarko RP), Ina Bikuvienė (VMU valdybos pirmininkė ir prof-
sąjungų atstovė), Asta Čepienė (VMU Kazlų Rūdos RP), Evaldas 
Vitkevičius (VMU Dubravos RP), Diana Raitelaitienė (AB „GRI-
GEO“), Irena Keliauskienė (AB „Šilutės baldai“). Už aktyvų prof-
sąjunginio judėjimo ir jaunųjų miško bičiulių veiklos propagavi-
mą šia nominacija paskatintas VMU Kazlų Rūdos RP darbuotojas 
Redas Rutkauskas.

LR Seimo narys K. Bacvinka įteikė savo padėkas LMPF vado-
vams Ingai Ruginienei, Juozui Ūsui bei Inai Bikuvienei, Astai Če-
pienei. LR Seimo narys V. Kamblevičius padėkojo Ingai Ruginie-
nei už drąsą buriant reformos skaidomus miškininkus bei VDU 
ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanui prof. Edmundui Bart-
kevičiui už miškininkystės specialistų rengimą.         

Buvęs LMPF vadovas A. Rauka padėkojo buvusiems federaci-
jos darbuotojams: Genovaitei Šarkūnienei, Gražinai Miškinienei, 
Kazimierui Patiejūnui, Juliui Aukštaičiui, Vidai Voldemarienei, 
Kristinai Kaveckaitei, Stanislovui Žebrauskui, Artūras Balčiui 
ir kitiems, kurie vėliau sėkmingai dirbo valstybinėse institucijo-
se. Jis minėjo, jog buvę profesinių sąjungų pirmininkai Kęstutis 
Bielskus, Stepas Bairašauskas, Aleksas Abromavičius tapo  miškų 
urėdijų vadovais, kiti – vyr. miškininkais, miškų  urėdų pavaduo-

tojais.  Daug metų profsąjunginei veiklai yra skyrę miškininkai 
Hiliarijus Čeponas, Antanas Šeduikis, Arvydas Lekavičius, Ala 
Vitkevičienė ar AB „GRIGEO“ profsąjungų vadovė Diana Raite-
laitienė, AB „Šilutės baldai“ – Kristina Šveikauskienė, Irena Šiau-
dvytienė-Keliauskienė ir kiti, su kuriais visada buvo malonu bend-
rauti ir spręsti iškilusius klausimus. 

Minėjimo dalyviams kėlė ūpą muzikiniais intarpais aktorius 
ir bardas Giedrius Arbačiauskas su žmona violončelininke Agne 
bei ŽŪA kapela ir šokių kolektyvas.

Parengė Vaclovas TREPĖNAITIS 

ŽŪA kapelos ir šokių kolektyvo pasirodymas

NOKIAN TRACTOR KING
Naujos padaNgos
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Baigėsi rinkimų bei referendumų fiesta Lietuvoje. Mūsų karalystėje vėl 
taika, tvarka, teisingumas ir ramybė. Gal tik pasakų pasigesime apie 
daugybę kelių, vedančių į sotų, laimingą ir be jokių rūpesčių rytojų. 

Man labiau patinka pasakos apie paslaptis. Apie rūmus ir jų filialų paslaptis. 
Norit pasakos apie Daukanto aikštės rūmų, tiksliau jų filialo Turniš-

kėse, paslaptį? Iš akių matau, kad norit. 
Ar žinot gerieji žmonės, kodėl mūsų išrinktieji ar paskirtieji kaip vel-

nias kryžiaus bijo Turniškių. Nedaug jų, priėmę valdžios naštą, išdrįso ten 
apsigyventi. Štai kad ir paskutinių prezidentinių rinkimų trys reitingų ka-
raliai. Vieningi buvo vienu klausimu. Iš namų į Turniškes – ne, ne, ne!!!

Pikti liežuviai plaka, kad dėl to kalta mūsų valdžia. Kur tu matei, kad 
kiaurą parą apie žmones galvojantis žmogus gaištų laiką, lakstydamas: 
darbas – namai. Imkim, kad ir britus. Jų karalienė miega, valgo, vai-
kus, anūkus, proanūkius prižiūri ir juos (ne proanūkius, o britus) valdo, 
sėdėdama vienoj troboj. Atsiprašau – rūmuose. Sutaupo ,,ant kuro“ ir 
aplinkos neteršia.

Patriotiški liežuviai mala kitaip. Jeigu negali palikt savo namų – tik-
ras lietuvis ar lietuvė esi. Koks tu gaspadorius ar gaspadinė, būdamas 
kampininku. Ir tautos išmintis skelbia: savi marškiniai ir savas nekilno-
jamas turtas – arčiau kūno. Ne veltui tiek ąžuolų virto, ir tiek pakaušių 
kirvapentėm išlyginta, kai tekdavo tėvo prakaito vaisiais dalintis. Net 
ketvirtoji valdžia (žiniasklaida) tikros Turniškių baimės priežasties ne-
gali atkapstyti.

Taip jau nutiko, kad dievulis man pakišo rakto skylutę akies krašte-
liu pamatyti vieną Turniškių paslaptį. Vieną dieną sulaukiau skambučio 
iš Daukanto aikštės rūmų. Ne iš pačių viršūnių, bet ir ne iš apačių. 

Rūmuose sužinojau, kad valstybės galva turi didelę bėdą. O ta bėda 
tupi Turniškėse po krūmu. Palyda palydi iki rezidencijos vartų. Ten 
laukia ūkvedys ir veda į pušinėlį, supantį rezidenciją. Jis su rezidencija 
aptverti aukšta tvora. Ūkvedys prideda pirštą prie lūpų ir rodo į dailią 
dėžę. Joje padėta šviežių morkų ir kopūstų lapų. Išpūtęs akis atsisuku į 
ūkvedį. Jo pirštas rodo į patvorį, o ten... 

O siaube! Iš už samanų kupsto kyšo dvi ilgos ausys. Visų laikų gud-
riausias ilgaausis susirado sau saugiausią buveinę rezidencijoje. Nak-
timis laimingas laigo po gėlynus, vaiposi prieš apsaugos sistemos da-
viklius ir veda iš proto apsauginius bei ūkvedį. Kaip padaryti, kad ir 
žvairys sveikas bei laimingas būtų, ir valstybės galva saldžiai miegotų. 
Pabandyk tu, su neišsimiegojusia galva, teisingai klimatą atšaldyti arba 
gerovės valstybę sukurti.

Sukaupęs visą savo išmintį, išvardinau visus man žinomus kiškio 
išvarymo būdus ir buvau palydėtas atgal iki vartų. Daugiau skambučių 
nesulaukiau.

Net trys kandidatai į prezidentus ožiavosi, o dabar ir išriktasis atbu-
lai į tą pusę žiūri...

Su atėjusia vasara, mielieji.
Eugenijus TIJUŠAS

P.S. Buvo laikai, kai mūsų kunigaikščiai visada po ranka turėjo vy-
riausiąjį medžioklį kiškiams ganyti... 

ŽoDIS
skaitytojui

Tai ne klausimas, o esamos situacijos įvardijimas. Jei 
būtų klausimas, atsakymas būtų – neieškoti. Deja, 
neieškoti negalima. Reikia vykdyti žvėrių apskaitą, 

suteikti jai tikslumo ir objektyvumo regimybę, kad būtų 
galima konstatuoti – vilkų daug mažiau nei suinteresuoti 
piktavaliai medžiotojai ir ūkininkai skelbia. 

Prieš keletą metų rašiau, kaip mes trys, gerai žinantys 
Punios šilą (2,7 tūkst. ha), esant optimaliomis žvėrių aps-
kaitos pagal pėdsakus sąlygomis, eidami iš anksto nusta-
tytais maršrutais, nesuradome vilko pėdsakų, nors gerai 
žinojome, kad jis šile yra.

Daugelį metų dirbęs profesionaliu medžiotoju teoriš-
kai žinojau, kad Rusijos taigos platybėse, esant nedide-
liam  žvėrių tankumui, naudojamas maršrutinis apskai-
tos metodas. Dar 1962 m. tuometinio Gamtos apsaugos 
komiteto leidinyje „Medžiojamųjų žvėrių ir paukščių 
apskaita“ buvo rekomenduojami tikslesni metodai, o 
maršrutinis net neminimas. 

Europos medžiotojų spaudoje paskaitinėdamas apie 
šiuolaikinius žvėrių apskaitos metodus, pavyzdžiui, tau-
riųjų elnių apskaitą identifikuojant juos pagal šviežiose 
išmatose liekančią genetinę medžiagą, atsidusdavau – 
mes tokiems darbams stokojame pinigų. Kai Aplinkos 
ministerija papildė Medžioklės taisykles įpareigojimu 
medžioklės plotų naudotojams kasmet atlikti apskaitą ir 
paskelbė jos atlikimo metodiką, tikrai nustebau, palygi-
nęs ją su kita metodika – „Zimnij maršrutnij učet ocho-
tničjich životnich“ ( S. G. Priklonskij), išspausdinta 1973 
m. Okos valstybinio rezervato darbuose. Rusų metodika 
remiasi 1932 m. sudaryta A. N. Formozovo formule, nu-
statančia sąryšį tarp žvėrių tankumo ir pėdsakų, kertan-
čių apskaitos maršrutą. Trečias nemažiau svarbus fak-
torius nustatant žvėrių skaičių – tos rūšies žvėrių paros 
kelio ilgis, kurį taip pat būtina nustatyti apskaitos metu. 

Rusiška apskaitos instrukcija buvo išversta į lietuvių 
kalbą gana kūrybingai, pritaikyta vietos sąlygoms. Deja, 
yra vienas esminis skirtumas – visiškas nepasitikėjimas 
dabartinių apskaitų vykdytojais, manant, kad provincijos 
kvaileliai atskirsime, anot lenkiško medžiotojų humoro, 
„lyg tai jaunas vilkas, lyg tai sena katė“. Todėl reikalauja-
ma: viską fotografuokite ir siųskite į sostinę, o čia geriau 
žinome kas yra kas.

Pėdsakų skaičiavimas apskaitos maršrutuose – pusė, 
dargi mažiau kaip pusė darbo. Norint suskaičiuoti žvėris, 
o ne tik jų pėdsakus, būtina žinoti kiekvienos žvėrių rū-
šies vidutinio paros maršruto ilgį, apie kurį lietuviškoje 
instrukcijoje net nekalbama. Taigi, net ir  pavadinimas 
„Medžiojamųjų gyvūnų apskaita“ – iš esmės neteisingas, 
nes tai tik jų pėdsakų skaičiavimas.

Jei bandysime maršrutinę apskaitą taikyti gyvūnų 
paros maršruto ilgį nusižiūrėję nuo lubų, tokius turėsime 
ir rezultatus. Žiūrėjimą į lubas man priminė GAA „Bal-
tijos vilkas“ tarybos pirmininkės Linos Paškevičiūtės in-
ternete paskelbtas skaičius, kad Lietuvoje tėra 208 vilkai. 
Įdomu, ar šis skaičius nėra atnaujintų, Sibiro platybėms 
pritaikytų, apskaitų metodų taikymo rezultatas?

XX a. 9-ame dešimtmetyje, saugodamas nuo vilkų 
Punios šile aklimatizuojamus muflonus, nuėjau daug ki-
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lometrų vilkų pėdsakais, ne kartą pavyko juos apsupti vėliavėlė-
mis, organizuodavau sėkmingas medžiokles. Įsitikinau, kad vilkas 
sėkmingai naudojasi išvažinėtais miško keliais, slepia savo pėdsa-
kus ne tik žvėrių bandų takuose, bet ir pavienių šernų, elnių pė-
dose. Jis sudvejina pėdsakus, grįždamas jais atgal, nuo kelio, žvė-
rių tako ar pėdsako paprasčiausiai nenužengia, o nušoka tokiose 
vietose, kur krūmai, nusvirę šakos riboja matomumą. Norint rasti 
vilko pėdsakus, reikia jų atidžiai ieškoti. Jei vilkui reikia patekti iš 
taško A į tašką B, kuriuos skiria 2 km, o tarp šių taškų vingiuoja 3 
km gerai išvažinėto kelio, vilkas nebris tiesiai per mišką, o nuris-
nos patogiu keliuku. Miškuose, kur vyksta miško ruošos darbai, 
esant didesniam kanopinių žvėrių tankumui, vilkų apskaita pagal 
pėdsakus neįmanoma. 

Vilkas bijo tik jam nesuprantamų dalykų, kaip, pavyzdžiui, vė-
liavėlių, o žmogus, medžioklė, šūviai jam nedaro įspūdžio. Vokie-
tijoje pirmosios vilkų populiacijos susiformavo kariuomenės pra-
tybų poligonuose, kuriuose nuolat aidi šūviai.

Žmonėms, nežinantiems kanopinių žvėrių etologijos, įtikina-
mai skamba tauškalai, kad vilkas padeda miškininkams saugoti 
miškus nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, juos išsklaidydamas. 
Vokiečių patirtis rodo, kad vilkai suvaro kanopinius žvėris į di-
deles bandas, kurios priverčiamos apsistoti tuose miško plotuo-
se, kur gali iš toliau pastebėti plėšrūnus. Taigi, negalėdami laisvai 
pasirinkti optimaliausių mitybos vietų, kanopiniai žvėrys tuose 
plotuose padaro itin didelę žalą.

Kita pasaka, kad vilkas neša naudą kanopiniams žvėrims, iš-
medžiodamas sergančius, silpnus žvėris, irgi remiasi nežinojimu. 
Silpni, sergantys žvėrys yra pačių elninių žvėrių išvejami iš bandų 
ir gyvendami pavieniui, mažai judėdami dažniausiai išvengia vil-
kų dėmesio. 

Šveicarijoje probleminiai, darantys didelę žalą, vilkai yra su-
medžiojami. Tokiais vilkais dažniausiai būna vienišiai ir jų sume-

džiojimas neturi „auklėjamosios“ reikšmės. Todėl biologai  jau siū-
lo pradėti tikslingai sumedžioti atskirus didesnių gaujų narius, kad 
likusieji pasimokytų, suprastų, jog už įžūlumą gali būti baudžiami.

Medžioklės plotai, kuriuose dabar medžioju, ribojasi su Žu-
vinto gamtiniu rezervatu, dalis jų  įeina į biosferos rezervato ri-
bas. Tenka nuolat bendradarbiauti su rezervato darbuotojais, 
keičiamės informacija apie gyvūnijos stebėjimus. 2018 m. žvėrių 
maršrutinės apskaitos metu rezervate gyveno tik 4 vilkai, tačiau 
apskaitos maršrute jų pėdsakai nebuvo užfiksuoti. Žinoma, daug 
kartų žvėrių stebėjimo kameros juos visus filmavo, iš drono buvo 
nufilmuota pavienės šlubos vilkės manevravimas nendrynuose. 
Deja, tai – ne apskaita. Rudeniop paaugus jaunikliams ir prisijun-
gus antramečiams, gauja padidėjo iki 9 vilkų. Kartais, prisijungus 
kitiems vilkams, susidarydavo net vienuolika.

Tokiai gaujai išgyventi reikia nemaža mėsos: vien tik  mūsų 
medžioklės plotų vieneto ribose buvo sudraskyta 12 avių, 1 veršis. 
Kas nuveikta kitų medžioklės plotų vienetų ribose, Alytaus ir Ma-
rijampolės rajonuose, dar reikia suskaičiuoti. Daug žalos padaryta 
rezervato briedžiams –  dauguma patelių liko be jauniklių. Vienas 
mūsų medžiotojas, sėdėdamas žvėrių tykojimo bokštelyje, girdėjo 
ilgą ir šiurpų vilkų draskomo briedžiuko vaitojimą.

2019 m. rezervato žvėrių apskaitos maršrute užfiksuoti 9 vil-
kų pėdsakai. Manome, kad dar pora ar net trejetas jų sėkmingai 
„pasislėpė“.

Aš anaiptol netvirtinu, kad pagal lietuviškai sibirietiškos žvė-
rių apskaitos metodiką kiekvienoje kaimiškoje savivaldybėje „nu-
slėpta“ po ketvertą vilkų. Tokia galimybė nepaneigiamai egzistuo-
ja. Tai sudarytų bent 180 vilkų šalies mastu. Pridėjus šį skaičių 
prie L. Paškevičiūtės pripažįstamų 208, būtų 388 vilkai.

Taip pat netvirtinu, kad vilkų populiacija per metus gali padi-
dėti 2,5 karto, tačiau tokia galimybė, kaip rodo Žuvinto rezervato 
pavyzdys, nepaneigiamai reali. 

Dar 2016 m. žurnale „Medžiotojas ir meškeriotojas“, aprašęs 
kaip vilkai metai iš metų drąsėja, pasiūliau, kad, jei atsiras vil-
kų žmogėdrystės atvejų, atsakovais laikyti GAA „Baltijos vilkas“. 
Matyt, pasiūlymas atrodė toks įžūlus, kad niekas neišdrįso net 
prisipažinti jį skaitęs.

„Baltijos vilko“ didelių pastangų dėka dabartiniai vilkai įsiti-
kino, kad yra saugomi, todėl su žmogumi gali nesiskaityti: kie-
muose draskyti šunis, pjauti gyvulius, lįsti į tvartus, o progai pa-
sitaikius prisiminti ir žmogienos skonį.

Labai neteisinga, kad vilkų daroma žala gyvulių augintojams 
atlyginama iš savivaldybėse kaupiamų lėšų, kurias suneša me-
džiotojai, apmokėdami už teisę naudoti medžiojamuosius žvėris. 
Neseniai šie mokesčiai padidinti dvigubai. Gal vėl reikės didin-
ti, nes gausėjant vilkų populiacijai reikės vis daugiau pinigų. Jų 
trūksta medžioklėtyrai ir medžioklėtvarkai, nėra net minimaliam 
būtiniausios literatūros leidimui. 

Kol už nuostolius nebus priverstas mokėti vilkų mylėtojas ir 
globėjas GAA „Baltijos vilkas“, tol nesibaigs triukšminga, bepras-

Kaip nesurasti vilko…
ALGIMANTAS KAMIČAITIS
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miška (regimai kažkam labai pelninga) kova už vilkų, kuriems jo-
kie pavojai negresia, išsaugojimą.

Didžiausios grėsmės, kuriomis remiasi vilkų saugotojų kelia-
mas triukšmas, yra jų pačių sugalvotos. Detaliau šį visuomenės 
kvailinimo kampanijos teorinį pagrindą analizavau šio žurnalo  
2015 m. 2 nr. spausdintame straipsnyje „Apsauga nuo išgalvotų 
grėsmių“. Plačiąją visuomenę kvailinti nesunku, tačiau Aplinkos 
ministerijoje turėtų būti ir patyrusių specialistų...

LMŽdišplėstiniametarybosposėdyje
Gegužės pabaigoje vykusiame Lietuvos medžiotojų ir žve-

jų draugijos išplėstiniame tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo 
aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, aplinkos viceministrė Rasa 
Vaitkevičiūtė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direk-
torius Darius Remeika, jo pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, 
diskutuota dėl medžioklės taisyklių rengimo, dvigubai išaugusių 
mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą bei dėl 
EK pristatytos afrikinio kiaulių maro strategijos ES projekto. Me-
džiotojų organizacijos tikisi, kad turės aiškiai reglamentuotą ga-
limybę panaudoti dalį šių lėšų medžiojamosios faunos ir jos gyve-
namosios aplinkos apsaugai, gausinimu ir turtinimui.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovai 
pateikė duomenis dėl šernų sumedžiojimo AKM zonose ir išsakė 
savo pastebėjimus. Prieita nuomonės, kad norint pasiekti VMVT 
pageidaujamą šernų sumedžiojimo santykį, medžiotojams turėtų 
būti leidžiama naudoti įrangą, kuri leistų atlikti taiklų šūvį tamsiu 
paros metu nenaudojant prožektorių. VMVT pageidavo, kad būtų 
sumedžiojama daugiau šernų patelių ir pasiekti 50 proc. patinų ir 
50 proc. patelių sumedžiojimo santykį.

Prieita bendros nuomonės, kad Lietuvos medžiotojų organiza-
cijos kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba pakan-
kamai gerai tvarkosi su AKM paplitimu šalies teritorijoje ir Briu-
selio siūlomos pataisos yra perteklinės. 

Parengta pagal www.miške.lt inf. 
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Jautriems šunims tai gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių. 
Kuomet šuo atsigula ir būna ramios būsenos, jį reikėtų ramiu bal-
su nuolat girti. Taip netrukus jis suvokia, kad po komandos ramiai 
gulėdamas sulauks paskatinimo. Šis bazinis mokymas turi vyk-
ti lėtai: daug trumpų, kelias minutes trunkančių paguldymų, ku-
rie pamažu ilginami. Kuomet šis pratimas bus gerai išmoktas, kiti 
paklusnumo pratimai išmokstami daug greičiau. Užtat nepasiek-
site sėkmės, jei elgsitės nenuosekliai, per griežtai ar per minkštai 
su auklėtiniu, arba kai tai pačiai komandai bus duodami skirtingi 
garsiniai signalai. Tas galioja ir kitoms komandoms – ėjimui su 
pavadėliu ir atėjimui pas šeimininką. 

Kai gulėjimo ramiai pratimas be sunkumų atliekamas valandą 
ir ilgiau, galima šuniuką imti į tykojimo medžioklę. Tai galima da-
ryti ir ne medžioklės sezono metu, geriausiai vasarą. 

Kad būtų išvengta neteisingo elgesio, šuo (ypač patinas) šio 
pratimo atlikimo metu turi būti pririštas. Buvimą pririštu prie 
pavadėlio šuo susieja su reikalavimu elgtis ramiai. Patartina, kad 
šuo prieš tokius mokymus būtų pakankamai išsilakstęs ir atlikęs 
gamtinius reikalus. Kiekvienas jo neramus ir netinkamas elgesys 
turi būti iš karto nutrauktas. Kokio intensyvumo poveikį taikyti, 
priklauso ir nuo šuns charakterio. Vieniems šunims daro įspūdį 
pakeltas šeimininko balsas, kiti gali priešintis tokiam nurodymui. 
„Jeigu keturkojis padaro išvadą, kad atsistojimas ir inkštimas ne-
turi jam jokių pasekmių, vėliau tai ištaisyti bus sunku. Šuo savo 
laisvės ribas kiekvieną kartą tik didins“, – perspėja A. Busch.

Dresuotoja P. Klemba pataria šunį nuo ankstyvos jaunystės 
pripratinti prie griežtų komandų „Duok“ ir „Pfui“. Nuosekliai iš-
mokytas šuo po ramiai ištartos komandos „Pfui“ nutraukia visas 
nepageidaujamas veiklas ir vėliau šios komandos nereikės jam duo-
ti šaukiant. Pirmiems pratimams medžioklėje patartina neužtruk-

(tęsinys, pradžia 2 nr.)

...Mokant jauną šunį sekti kilpas darančio kiškio pėdomis, at-
sargumo dėlei reikėtų uždėti signalinę apykaklę ar liemenę su už-
rašytu telefono numeriu. Geras dalykas yra ir šuns navigacija, kuri 
padidina šeimininko saugumo jausmą. Deja, jeigu šuo pripras, kad 
navigacijos prietaisu visur surandamas ir parsivežamas, tai turė-
site daryti visą laiką. Kad to išvengtumėte, reikia palaukti grįžtan-
čio šuns, o sugrįžusį pagirti ir paskatinti ėdesiu.

šunselgesysmedžioklėje
Medžioklė vyksta griežtai pagal laikrodį. Vedlys paguldo savo 
šunį prie medžioklei varant skirto bokštelio ir ruošiasi varymo 
pradžiai. Vos tik jis užsitaiso ginklą, šuo tampa neramus ir abso-
liučiai ignoruoja šeimininko komandas. Gali būti dar blogiau: šuo 
be leidimo atsistoja, tampo pavadėlį, jo inkštimas pamažu pereina 
į lojimą ir tai vyksta šalia prie numanomos žvėrių buveinės. 

Tarp medžiotojų dar gaji nuomonė, kad šiems šunims nereika-
lingas didelis paklusnumas, o per griežtas auklėjimas išugdo šu-
niui įprotį medžioti mažu atstumu, mažina jo medžioklinę aistrą. 
Vachtelhundų specialistas Alexander Busch yra įsitikinęs, kad so-
lidus paklusnumo kursas yra bendros šuns ir žmogaus medžio-
klės pagrindas. Šuo, kurio negalima paguldyti ar prisišaukti, yra 
tinkamas medžioklėms varant tik dalinai, nes jo elgesys mažina 
medžioklės sėkmę. 

ramybėtykojimovietojeirpaklusnumas
Dresuotojai pataria, kad nuo pirmų dienų naujuose namuose turi 
vykti jauno šuniuko paklusnumo mokymai, kai po žaidimų jam 
liepiama ramiai gulėti naudojant garsinius (pvz., gulėti) ir vizua-
lius (pvz., iškelta ranka) signalus, bet jokiu būdu negalima taikyti 
didelio spaudimo.  

Šunys medžioklėse varant, 
kaip juos parengti

EVALDAS KUODAItIS
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A. Busch sąmoningai praktikuoja laisvos paieškos pratimus: 
aprengia šunį apsaugine liemene, uždeda navigaciją ir pasiima 
šautuvą. Tai matydamas šuo greičiau supranta, ko iš jo bus tiki-
masi. Šunyčiui augant ir esant 3–5 mėn., kai šeimininko radimo ir 
grįžimo pas jį pratimai yra gerai įsisavinti, tolesnius laisvos paieš-
kos pratimus galima daryti ten, kur galima sutikti laukinius žvė-
ris. A. Busch teigimu, jau 5 mėn. šuniukai gali toli nutolti nuo šei-
mininko ir medžioja su balsu. Jie gali negrįžti pas šeimininką 20 
min. ar dar ilgiau. Bet pasitaiko, kad ir 7 mėn. šuo dar yra prilipęs 
prie šeimininko ir nenutolsta daugiau kaip 50 metrų. 

Jeigu šuo pradeda varyti žvėris, jis turi išmokti pats grįžti at-
gal pas šeimininką. Didžiulė klaida šunį pasigauti kažkur pakeliui. 
Šuo greitai supranta, kad neverta pačiam vargti ir ieškoti kelio pas 
šeimininką. Minėtų pratimų nereikėtų daryti arti kelių ar žmo-
nių buvimo vietų, kur šuo gali prisijungti ir prie svetimų žmonių. 
Norint geriau įvertinti šuns savarankišką darbą, patartina įsigy-
ti šuns navigaciją. Kol šuo nutolsta tik 50 m, ji nereikalinga, bet 
dingus 25 min. ir ilgiau, priklausomai nuo biotopo ypatumų,  šei-
mininkas turėtų matyti, kaip šuo grįžta atgal – tiesia linija ar da-
rydamas kilpas. Modernūs prietaisai gali perduoti garsus iš šuns 
aplinkos, kad žinotume, ar šuo seka pėdomis skalydamas, ar yra 
prie matomo žvėries. Jeigu šuo yra prie žvėries, šeimininkui nerei-
kėtų skubėti prie šuns. Jis turi išmokti žvėris priversti judėti sava-
rankiškai. Kitaip šuniui gali atsirasti refleksas, kad jam atsidūrus 
prie stovinčio žvėries į pagalbą atskubės ir šeimininkas.  

Tik po kelių minučių, kai šuo intensyviai aplojo žvėris, o jie 
nepajudėjo, gali ateiti į pagalbą šeimininkas. Tokia patirtis dar sti-
priau sujungia šunį ir žmogų.

Kai šuo išmoksta savarankiškai apieškoti jam skirtą teritoriją 
ir surasti žvėris, reikėtų jam suteikti galimybę ir sumedžioti žvėrį. 
Dažniausiai žvėrys pasitraukia ne į tą vietą, kur žmogus paleido 
šunį. A. Busch pataria į pagalbą pasikviesti 2–3 gerus šaulius, kad 
šie  stovėtų ant žvėrių takų. Tam tinkamiausias laikas yra ruduo, 
kuomet medžiojami visi kanopiniai žvėrys. Jeigu tokią akciją pa-
vyksta pakartoti sėkmingai kelis kartus pagal seką (tankmės ap-
ieškojimas – žvėries radimas – varymas – grobis – sugrįžimas), 
šuniui patirtis susijungia į tvirtą grandinę. 

Labai jautru šiame mokymo etape yra šuns grįžimas atgal, 
kurį turėtų lydėti pagyrimas ir paskatinimas gardėsiu, kad ketur-
kojui būtų visuomet malonu grįžti pas šeimininką. Šioje situaci-
joje šuns šeimininkas privalo niekad nesielgti grubiai, net ir tada, 
kai šuo pasielgė netinkamai. Savitvarda būtina ne tik mokymo 
etape, bet ir kiekvieną dieną, pvz., jeigu šuo be leidimo ir šeimi-
ninko noro savarankiškai pradeda medžioti. Bausmė tokiu atveju 
suveiktų priešingai: šuo susies grįžimą su bausme ir kitą kartą ne-
grįš dar ilgiau. 

Pasiteisinusi taktika, kad grižus šuniui ir jam kiek nusirami-
nus, jis vėl paleidžiamas ieškoti pėdsakų. Taip šuo supras, kad jo 
pririšimas yra savaime suprantamas dalykas, o ne atitraukimas 
nuo medžioklės. Jeigu grįžęs šuo iš karto būna pririšamas, jis gali 
šeimininko buvimo vietą bandyti aplenkti. 

A. Busch mano, kad praktiškai visose medžioklėse varant šiais 
laikais būna medžiojamos ir stirnos. Kai kas baiminasi, kad mo-
komas šuo tuomet gali ignoruoti šernus. Kad taip neatsitiktų, ruo-
šiamas medžioklei šuo miške turėtų matyti kuo įvairesnių žvėrių, 
tarp jų ir šernų. 

Iš vokiečių kalbos išvertė Evaldas KUODAITIS

ti ilgiau kaip 5–15 min., o vėliau laiką reikėtų pastoviai ilginti. Ne-
pamirškime – po gerai atlikto pratimo svarbus šuns pagyrimas.

Kas galvoja, kad dėl laiko stokos šiuos pratimus galima atlik-
ti ir medžioklės metu, tas labai klysta. Tuomet medžiotojas būna  
susikoncentravęs ne į šunį, o į varymą. Antra, šūviai, kitų šunų 
lojimas ir žvėrių matymas gali sukelti per didelį jūsų šuns susijau-
dinimą, kurio vėliau nebebus galima kontroliuoti.

Labai svarbus šuns pripratinimas prie šūvių. Pasak ekspertų, 
pratinti reikia iš lėto, pradedant, pvz., nuo 400 m ir trumpinant 
atstumą. Atliekant šį pratimą reguliariai, šuo lengvai pripranta 
prie šūvio ir galima kartu tykoti žvėries. Prieš šūvį patartina įsi-
tikinti, kad mūsų augintinis nebūtų visiškai atsipalaidavęs ar net 
miegotų. To nepaisant, paleistas šūvis gali išgąsdinti šunį. Jeigu 
žvėris krito, šuo gali kartu su šeimininku jį surasti. Tai sutvirtina 
šuns ryšį su šeimininku. 

Kartu galima mokyti ir dar vieno aspekto – neleisti šuniui 
draskyti sumedžioto žvėries. A. Busch rekomenduoja tokias situa-
cijas ir sąmoningai išprovokuoti, kad būtų galima daryti koreguo-
jamą poveikį ir įtvirtinti pageidaujamą šuns elgesio modelį. Kitas 
iššūkis šuniui, su kuriuo dažnai tenka susidurti mokantis ramaus 
elgesio medžioklės plotuose, yra netikėtas žvėrių pasirodymas. 
Tokioje situacijoje daugelis šunų pradeda loti, o šeimininkas turi 
jį raminti, sunku nutildyti. P. Klemb siūlo tokias situacijas irgi są-
moningai sukurti, nusivedant jauną šunį prie aptvaro su žvėrimis, 
ir ten pasitreniruoti ramaus elgesio. Kad tai galėtų sumažinti šuns 
medžioklės aistrą, P. Klemb mano: „Šuo labai greitai supranta, ką 
jis gali daryti būdamas pririštas su pavadėliu“.

Jeigu šuo išlieka įsiaudrinęs, P. Klemb pataria nukreipti jo dė-
mesį kitur, pvz., duoti kramtomąjį kaulą, bet tai neturėtų būti da-
roma kiekvieną kartą. Vėliausiai po 1,5 metų šuo privalo ramiai ir 
atsipalaidavęs ilgas valandas lydėti savo šeimininką medžioklėse 
tykojant. 

tikslas–ieškoti,surastiirsugrįžti
Skalikų specialistas Joerg Lambert pataria šeimininkui surasti 
miške tinkamą vietą, kur šuniukas galėtų savarankiškai tyrinėti 
aplinką, o šeimininkas galėtų stebėti ir įvertinti jo elgesį. Tam tin-
ka miško vietos, kur tuo metu nėra žvėrių, bet šuo užuostų jų pėd-
sakus. Kai šuo išmoksta nuolat kartojamą komandą (pvz., ieškok, 
pirmyn) ir  pasiunčiamas į paiešką, šeimininkas turėtų jo kantriai 
laukti paleidimo vietoje. A. Busch manymu, kuo mažiau šeimi-
ninkas kreips dėmesio į šuniuką, tuo geriau jis tyrinės aplinką, o 
radus pėdas reikėtų jį pagirti. 

Nepažįstamoje aplinkoje šuniukai stengiasi neprarasti kon-
takto su šeimininku. Pirmo išėjimo metu šuniukai retai nutolsta 
daugiau kaip 50 m ir toje pačioje vietoje laukiantis žmogus suda-
ro jam paieškos centrą, kaip vėliau būna tikros medžioklės metu. 
Todėl visiškai neproduktyvu šuniuką versti ieškoti garsiomis ar 
agresyviomis komandomis.

Jeigu šuniukas visiškai nesitraukia nuo šeimininko, reikia 
keisti vietą arba pamoką kartoti kitą dieną, kol pamažu tyrinė-
damas aplinką jis pradės toliau nueiti. Augant šuns pasitikėji-
mui savimi, paieškos spindulys didėja. Jį išplėsti galima išdėlio-
jant aplink žvėrių ragų, elnio ar šerno kojų. Kaip pagrindinis šios 
pamokos prizas galėtų būti tankmėje paslėptas indas su pašaru. 
Kartojant šiuos pratimus, jau tik atėjus į paleidimo vietą, šuniukas 
pradeda džiaugtis. Taigi kertinis akmuo vėlesniam bendradarbia-
vimui įsitvirtinti.
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Šį pavasarį sukanka 30 metų, kai 1989 
m. pavasarį visuomenės iniciatyva 
Vilkaviškio rajono Ožkabalių kaime, 

prie Jono Basanavičiau tėviškės pradėtas 
sodinti Tautinio atgimimo ąžuolynas, tapęs 
unikaliu Lietuvos valstybės ir lietuvių tau-
tos istorijos paminklu. 

Idėja apleistoje tautinio atgimimo pat-
riarcho Jono Basanavičiaus gimtinėje pa-
sodinti Tautinio atgimimo ąžuolyną kilo 
1988 m. rudenį Vilniuje, susibūrus ini-
ciatorių grupei. 1989 m. balandžio 1 d. į 
Ožkabalius suvažiavo daugybė žmonių su 
ąžuoliukais iš visos Lietuvos. Kolūkio iš-
skirtoje 30 ha ploto žemėje per 1989 m. 
pavasarį savaitgaliais buvo pasodinta apie 
8000 ąžuoliukų. Kasmet įvairių atmintinų 
sukakčių progomis plečiamas ąžuolynas 
dabar užima 40 ha plotą, jame  auga apie 9 
tūkst. įvairių medžių ir krūmų. 

Šiemet gegužės 11 d. pažymėtas šio 
ąžuolyno 30-asis gimtadienis. Renginio 
dalyviams surengta teatralizuota ekskur-
sija po ąžuolyną, koncertavo Marijampo-
lės folkloro ansamblis „Žibinyčia“, Kybar-
tų kultūros centro pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Kybartai“, Vilkaviškio kultūros 
centro liaudiškų šokių kolektyvas „Lelija“. 
Renginį vedė  etnomuzikologė Zita Kel-
mickaitė.

Pasak J. Basanavičiaus sodybos-muzie-
jaus vedėjos Rūtos Vasiliauskienės, į Ož-
kabalius pasigrožėti Tautinio atgimimo 
ąžuolynu atvyksta žmonės iš visos Lietu-
vos ir užsienio šalių. Nenuobodžiauja čia 
ir ekskursijomis atvežti moksleiviai: jie ly-
gina skirtingo amžiaus ąžuolaičių augimą, 
matuoja jų skersmenis, lajų plotį, nori nu-
sifotografuoti prie Stelmužiuko, augančio 
ant Aukuro kalvos. 

Istorijos mėgėjus domina 14 giraičių, 
žyminčių svarbiausius valstybės įvykius 
ir nusipelniusius šaliai asmenis. Tai Bal-
tų giraitė mūsų protėviams atminti, vardi-
niai ąžuolai Simonui Daukantui, Antanui 
Poškai, Vydūnui, Steponui Dariui ir Stasiui 
Girėnui, Lietuvos prezidentams, 115 var-
dinių ąžuolų knygnešiams, Žemaičių vys-
kupui Motiejui Valančiui, 20 ąžuolų 1918 
m. vasario 16-osios Nepriklausomybės 
akto signatarams. 1995 m. rudenį pradė-
ta sodinti valstybinės Jono Basanavičiaus 
premijos laureatų giraitė, kurioje pirma-
sis ąžuoliukas skirtas dainų atlikėjai Vero-
nikai Povilionienei. 1998 m. balandžio 25 
d. savo vardinius ąžuolus pradėjo sodinti 
1990 m. kovo 11-osios nepriklausomybės 
atkūrimo akto signatarai.

Ąžuolyne auga 11 ąžuoliukų Kovo 11-
ajai atminti, 13 ąžuoliukų ir 1 liepaitė – 
Sausio 13-ajai ir 9 ąžuoliukai Medininkų 
pasienio poste žuvusiems. Sodintos Repre-
sijų aukų atminimo, Lietuvos persitvar-
kymo sąjūdžio, Jaunimo ir kitos giraitės. 
2004 m. sodinti ąžuolai įstojimo į Europos 
Sąjungą ir NATO proga

Švenčiant ąžuolyno sodinimo 25-ąsias 
metines, 2014 m. balandžio 26 d. buvo pra-
dėta sodinti 100 ąžuolų giraitė Lietuvos 
valstybės šimtmečiui įamžinti, kuri už-
baigta 2017 m. pavasarį. Ją sudaro 5 gojai, 
simbolizuojantys Lietuvos etnografinius 
regionus. Kad proginius ir vardinius ąžuo-

tautinioatgimimoąžuolynui–3dešimtmečiai
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Prezidentės D. Grybauskaitės ąžuolas
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lus būtų lengviau surasti, išleistas ąžuoly-
no žemėlapis su pažymėtomis vietomis. 

1997 m. į ąžuolyną buvo atgabentas 
didžiulis riedulys, kuriame skulptorius D. 
Kučas iškalė baltiškojo pasaulio suvokimo 
ženklus, taip pat J. Basanavičiaus gimimo 
bei mirties datas. Ant kalvos pagal etnolo-
go Liberto Klimkos ir architektės Vitalijos 
Stepulienės projektą įrengtas aukuras, prie 
jo įrengta laužavietė, kur per šventes už-
kuriama ugnis.

Pirmi sodinti ąžuoliukai jau brandina 
giles, todėl lankytojai gali paskanauti gi-
lių kava, pamatyti, kaip ji gaminama. Tai 
tampa ir etnografine edukacine progra-
ma. Ąžuolyne kasmet rengiami Vasario 
16-osios minėjimai, lapkričio 23-ąją mini-
ma J. Basanavičiaus gimimo diena, birželį 
ir rugsėjį vyksta Sūduvos folkloro festivalis 
„Žalias ąžuolėli“ ir Sūduvos mėgėjų teatrų 
festivalis „Atžalynas“, kiti renginiai. 

Nemažai prie Tautinio ąžuolyno su-

klestėjimo prisidėjo tuometinių Marijam-
polės ir Kėdainių miškų urėdijų miškinin-
kai: tiekė ąžuoliukus, rūpinosi jų apsauga 
ir priežiūra, padėjo organizuoti daugelį 
minėtų ąžuolų sodinimo švenčių. Pasta-
raisiais metais Tautinio atgimimo ąžuo-
lyno atsodinimui ir gražinimui nemažai 
medelių parūpino Kaišiadorių, Trakų ir 
Dubravos EM miškų urėdijų miškininkai. 

Atstatyta sodyba –  
etnokultūros židinys
1991 m. lapkritį minint J. Basanavičiaus 
140-ąsias gimimo metines, jo gimtinės so-
dyboje už suaukotas lėšas buvo atstatytas 
gyvenamasis namas (stuba), klėtis, vėliau 
atsirado tvartas karvėms, kiaulidė, kluo-
nas su pelude, rūsys. Neatstatyta liko tik 
aliejinė ir jauja. Lankytojai dabar čia gali 
susipažinti su XIX a. pabaigos – XX a. 
pradžios pasiturinčio Suvalkijos ūkinin-
ko vienkiemio sodybos išdėstymu, tradici-
niais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais, 
baldais, buities daiktais, įrankiais, tekstile, 
keletu išlikusių J. Basanavičiaus asmeninių 
daiktų. Įrengta jo tautinės veiklos ekspo-
zicija. Ūkiniuose pastatuose eksponuoja-
mi to meto žemės dirbimo padargai, grūdų 
kūlimo ir vėtymo mechanizmai, klojimas 
pritaikytas įvairiems kultūriniams rengi-
niams. 

Istorikams gali būti įdomi ir Jono Ba-
sanavičiaus šeimos kilmės istorija. Bart-
ninkų bažnyčios metrikų knygose krikšto 
proga 1694 m. paminėta Mykolo Basana-
vičiaus pavardė. Signataro Jono Basana-
vičiaus teigimu, jo tėvai turėjo 40 margų 
(33 ha) žemės, sodą, spaudė aliejų apylin-

kių gyventojams. Tėviškėje 1832 m. buvo 
pastatytas naujas gyvenamasis namas, 
jį supo ūkiui reikalingi pastatai iš plūk-
to molio, aliejaus spaudykla, jauja linams 
džiovinti, pirtis. Nors arti nebuvo miško, 
net ūkinių pastatų stogai buvo perdengti 
medinėmis skiedromis. Deja, sodybą ke-
lis kartus nuniokojo gaisrai: 1867 m. bir-
želio 29 d. sudegė  gyvenamoji stuba, 1921 
m. balandžio 3 d. –  visi ūkiniai pastatai, 
1944 m. per karo veiksmus – mediniai so-
dybos pastatai. Jonas Basanavičius kiek 
galėdamas padėjo brolio vaikams atstaty-
ti tėviškę.

1998 m. gegužę Jono Basanavičiaus 
gimtinei ir Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolynui buvo suteiktas kultūros pamin-
klo statusas, 2006 m. pavasarį objektas 
paskelbtas J. Basanavičiaus sodyba-mu-
ziejumi, nuo 2010 m. liepos 1 d. sodyba ir 
ąžuolynas yra Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus padalinys. 

Čia vykdoma 16 nuolatinių edukacinių 
programų moksleiviams ir suaugusiems: 
Kai žemę puošia ąžuolai; Gilių kava: jau-
nam – stiprybė, senam – sveikata; Pro vai-
kystės langą; Vargo mokykla; Pažink liau-
dies meną, etninę kultūrą, Sūduvos krašto 
signatarus; Kai eglutė namuos; Atbėga el-
nias devyniaragis; Tas velykaičio gražu-
mėlis; Suvalkietiškos tradicijos – mergva-
karis, veseilia, krikštynos ir kitos.  

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuoly-
nas su atstatyta J. Basanavičiaus gimtinės 
sodyba tapo unikaliu kultūros ir gamtos 
objektu Suvalkijos krašte.

MG inf.

J. Basanavičiaus sodyboje-muziejuje vyksta įvairūs renginiai Atkurta  Basanavičių sodyba

Atminimo akmuo Lietuvos 100-mečio giraitėje 
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Nuo 2010 metų, kai Marijampolės miškų urėdijos ir Suvalkų 
miškininkai susitarė kartu paminėti Žalgirio mūšio 600 metų 

sukaktį ir šia proga pasodinti 600 ąžuolų Lenkijos ir Lietuvos pa-
sienyje, tapo tradicija kasmet balandžio pabaigoje susitikti vieni 
pas kitus ir sodinti ąžuolynus abiem valstybėms svarbių istorinių 

įvykių progomis. Tokių talkų metu susipažįstama ir su kaimyninės 
šalies praktine miškininkyste, pasiekimais, padiskutuojama apie 
naujų technologijų, technikos diegimo galimybes miško darbuose. 

Šiemet balandžio 26 d. jau dešimtasis susitikimas vyko pas Su-
valkų miškininkus. Jis susietas ir istoriškai – paminėti Lietuvos ir 
Lenkijos  Liublino unijos 450 metų sukaktį.

Talkoje iš Lietuvos dalyvavo Valstybinių miškų urėdijos Miš-
kininkystės skyriaus vadovas Darius Stonis, specialistas Rolandas 
Miliukas, Kazlų Rūdos regioninio padalinio vadovė Rūta Varna-
girienė, Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis, 
VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmun-
das Bartkevičius, kiti miškininkai. Atvyko Latvijos miškininkų 
delegacija su Latvijos valstybinės miškų priežiūros generaliniu di-
rektoriumi Andis Krėslinš. Taip pat talkoje dalyvavo Lietuvos ir 
Lenkijos miškininkų bendradarbiavimo pradininkai Petras Kana-
pienis ir Stanislav Kulak.

Svečius maloniai sutiko Lenkijos valstybinių miškų Bialystoko 
regioninės direkcijos direktoriaus pavaduotojas Zenon Angielčik, 
Miškininkystės skyriaus vadovas Robert Cierech, Lenkijos miš-
ko sėklininkystės biuro direktoriaus pavaduotojas Tomaš Dziemi-
dek, Suvalkų miškų urėdijos darbuotojai. Po tradicinio miško dar-
bų pristatymo Suvalkų miškų urėdijos urėdas W. Rodak pakvietė 
talkininkus sodinti ąžuolų, po to atlikti želdinių priežiūros dar-
bus ąžuolyne, kurį kartu pasodino 2013 metais.

 Inesa ČEREŠKAITĖ

Priekyje du Lenkijos lietuviai – Antanas Rėkus, dirbantis Suvalkų miškų urėdijos Rutkos girininkijos girininku ir Gražina 
Banienė – VMU Kretingos regioninio padalinio miško auginimo specialistė su VMU Kretingos regioninio padalinio 
vadovu Tomu Zaleckiu ir VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio Šunskų girininkijos girininku Virginijumi Rudzevičiumi.

Dešimtoji tarptautinė bendradarbiavimo 
talka Suvalkuose

Lietuvos miškininkų 
delegacija

 Genėjami 2013 m. kartu sodinti ąžuolo želdiniai  
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Pažymėtas 1934 m. sodintas A. Smetonos pagerbimui ąžuolas

Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio 
miškininkai su bendraminčiais gegužės 17 d. Kuršių nerijoje, 

Smiltynėje suorganizavo unikalų renginį, kurio metu buvo pažymė-
tos miškasodžio pabaigtuvės, atgaivinta vardinių medžių sodinimo 
tradicija – pasodintas Prezidento Antano Smetonos atminimui 
ąžuolas. LR Seimas 2019 m. yra paskelbęs Prezidento A. Smetonos 
metais. Šiemet 100-metį švenčia LR Prezidento institucija.

1934 m. minint pirmojo atkurtos Lietuvos prezidento A. Sme-
tonos 60-ąjį gimtadienį visoje Lietuvoje buvo sodinami vadina-
mieji Tautos vado ąžuolai, taip išreiškiant jam pagarbą. Pajūryje 
lig šiol buvo žinomas 1934 m. Palangoje, prie Birutės kalno paso-
dintas A. Smetonos vardinis ąžuolas. 

Neseniai išaiškėjo, jog toks  ąžuolas A. Smetonos pagerbimui 
buvo pasodintas ir Kuršių nerijoje, Smiltynėje. Kadangi ilgainiui 
buvo dingęs iš kolektyvinės atminties, nepaženklintas, jis išliko 
per visas okupacijas ir sulaukė šių dienų. 

Žurnalistas, kraštotyrininkas Denisas Nikitenka, skaitydamas 
tarpukario spaudą, 1934 m. gegužės 3 d. „Lietuvos aido” nume-
ryje atsitiktinai pamatė žinutę „Ir klaipėdiškiai pasodino Tautos 
Vado Ąžuolą”. Joje rašoma, kad gegužės 1 d. proginis ąžuoliukas 
buvo pasodintas Smiltynėje „prie naujojo tako į pajūrį”. „Nuvykus 
į Smiltynę prie visiems žinomo keliuko į paplūdimį, išties stūksojo 
subrendęs ąžuolas. Vienintelis aplinkui”,  – sako kraštotyrininkas. 

Patikrinus šį faktą ir pasitarus su Kuršių nerijos senbuviais 
miškininkais, buvo nustatyta, kad medis atitinka 1934 m. sodi-
nimo duomenis tiek pagal vietą, tiek pagal ąžuolo amžių, atsižvel-
giant į augimo sąlygas. Taip išsirutuliojo idėja šį ąžuolą įvardin-
ti viešai, paženklinti bei pradėti naują vardinių medžių sodinimo 
Smiltynėje, Smėlio karčemos kopos papėdėje, tradiciją. Juolab, 
kad šios kopos pašonėje jau auga Prūsijos karaliaus Wilhelmo var-
dinis ąžuolas, pažymėtas 1900 m. vokiškame žemėlapyje. 

Paminklinių medžių Mažosios Lietuvos etnografiniame regio-
ne yra palyginti labai mažai. Dėl geopolitinių peripetijų šis kraštas 
nebuvo palankus lietuvybei skleisti. Yra žinoma, jog 1936 m. pa-

minkliniai medeliai buvo nupjauti Juodkrantėje ant Ievos kalno ir 
Rambyne. Todėl išlikęs gyvybingas prezidento A. Smetonos vardi-
nis ąžuolas Smiltynėje įgauna specifinę visuomeninę reikšmę. 

Šių metų gegužės 17 d. renginio organizavimui ir bendram tiks-
lui susibūrė Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis pada-
linys, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Pakrančių apsaugos pasie-
nio rinktinės Neringos užkarda, Smiltynės Kopgalio bendruomenė 
ir šios idėjos autorius  kraštotyrininkas Denisas Nikitenka.

1934 m. gegužės 1 d. į proginio ąžuoliuko sodinimo iškilmes 
buvo atvykę: Klaipėdos krašto komendantas plk. Raimundas Lior-
manas, uosto direkcijos pirmininkas inž. Balys Sližys, Klaipėdos 
krašto jaunimo vadas Jurgis Brūvelaitis, jaunalietuviai. Prabėgus 
85 metams, Tautos vado ąžuolą, kaip valstybės tvirtybės simbolį, 
trispalve juostele apjuosė Klaipėdos miesto savivaldybės darbuo-
tojas Olegas Mariničius, Klaipėdos uosto kapitonas Adomas Ale-
kna, Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, VSAT Pakran-
čių apsaugos pasienio rinktinės Neringos užkardos vadas Juozas 
Rinkevičius, Smiltynės seniūnaitė Inga Dailidienė, Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijos direktorė Aušra Feser, Valstybinių 
miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas 
Zaleckis. Atkartojant tarpukario ąžuolų sodinimo tradiciją, prie 
ąžuolo susirinkęs gausus būrys dalyvių sugiedojo Lietuvos himną.

Prie ąžuolo pastatytas ąžuolinis stendas, kurio forma atitinka 
tarpukario dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 1918 m. sukurto 
Lietuvos herbo modelį. Užraše paliktas 1934 m. pavadinimas – 
Tautos Vado Ąžuolas. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorė Aušra 
Feser pastebėjo, kad Nida turi Tomą Manną, Juodkrantė – Liudvi-
ką Rėzą, o  Smiltynė garsės vardinių medžių sodinimo tradicija. 

Atkartotas dar vienas tarpukario medelių sodinimo švenčių 
akcentas – surengta dalyvių eisena, jie buvo vaišinami pagal origi-
nalų tarpukario receptą pagaminta smetoniška grikių koše.

Pasodinus Prezidento ąžuolą, VMU Kretingos regioninio pa-
dalinio vadovas Tomas Zaleckis įteikė padėkas organizacijoms, 
kurios šį pavasarį dalyvavo miškasodžiuose. Artėjant vasaros se-
zonui, VMU Kretingos regioninio padalinio miškininkai kviečia 
atvykti į Smiltynę aplankyti „Tautos Vado ąžuolą“ ir naujai paso-
dintąjį. Iki susitikimo Smiltynėje!

Gražina BANIENĖ
VMU Kretingos regioninio padalinio miško auginimo specialistė

Prezidento 
a.smetonosąžuolai
smiltynėje
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Pasodintas naujas ąžuolas Prezidento A. Smetonos atminimui
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