LMSA ATSTOVŲ, APŽIŪRINĖJUSIŲ IR VERTINUSIŲ MIŠKO VALDAS,
PASTEBĖJIMAI APIE KONKURSO
„PAVYZDINGAI TVARKOMA PRIVATI MIŠKO VALDA 2013“
NUGALĖTOJUS IR APSKRITIS
„Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos” konkursą Lietuvos miško savininkų
organizuoja jau beveik 10 metų (nuo 2004 m.). Pastaruosius ketverius metus prie konkurso sėkmingo
įgyvendinimo stipriai prisideda LR Aplinkos ministerija (Privačių miškų skyrius ir Valstybinė miškų
tarnyba), LR Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra per Lietuvos Kaimo tinklą ir kt.
Taip pat aktyvėja LMSA narių ir bendradarbiaujančių įmonių noras prisidėti prie gražios iniciatyvos
puoselėti mūsų miškus – kasmet skiriama vis daugiau prizų už išskirtines ir skatintinas iniciatyvas
(beržynų, jaunuolynų ugdymą, apsaugos priemonių taikymą, miško žvėrelių priežiūrą, saugų darbą ir
kt.). Šiais metais prie sėkmingo konkurso įgyvendinimo smarkiai prisidėjo ir aktyviai įsitraukė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai: Romualdas Cicėnas ir Laimonas Daukša.
Norėtume padėkoti Valstybinės miškų tarnybos (VMT) direktoriui Rimantui Prūsaičiui, VMT
Miškų kontrolės skyriaus vedėjui Artūrui Balčiui ir kiekvienam VMT Miškų kontrolės skyriaus
teritorinių poskyrių pareigūnui. Be jų asmeninio indėlio šis konkursas tiesiog neįvyktų. Verta
paminėti ir keletą pavardžių iš atskirų regionų. Alytaus teritoriniame poskyryje visi pareigūnai labai
aktyvūs, tačiau čia kaip niekur kitur jaučiasi tėviška jų vedėjo Gintauto Sventicko ranka. Kaune labai
panaši situacija, čia poskyrio vedėjas Voldemaras Švėgžda taip pat į konkurso veiklą įtraukia visus
pareigūnus tolygiai. Klaipėdos regione mūsų bendradarbiai išskiria Šilutėje dirbantį vyriausiąjį
specialistą Ričardą Bandzą. Marijampolės teritorinio poskyrio vedėjas Gintaras Žukauskas lyg pilkasis
kardinolas, - viską sureguliuoja, o jo paties nesimato. Čia ryškiai šviečia Algirdas Dičpinigaitis, kuris
kasmet atrenka konkursui po 2 dalyvius. Panevėžio regione turime tris aktyvius pareigūnus, kurie
talkino dar prieš eilę metų vykdytuose konkursuose. Talkina ir dabar. Tai - Vidas Valma iš Kupiškio,
Ričardas Neciunskas iš Radviliškio ir Ona Rutkauskienė iš Panevėžio. Šiauliuose poskyrio vedėjas
Robertas Paulauskas turi subūręs visą eilę ryškių asmenybių: tai Algis Mackevičius iš Kelmės,
Virginijus Gricius iš Mažeikių, Arūnas Galinauskas ir Vilius Ivanauskas iš Telšių, Egidija Ermanienė
iš Šiaulių. Utenos teritoriniame poskyryje aktyviausios yra moterys: Jolanta Jasienė iš Utenos, bei
Jovita Biveinienė ir Jūratė Leleckienė iš Zarasų. Vilniaus teritoriniame poskyryje giliausias
bendravimo su miško savininkais tradicijas puoselėja trakiškis Juozas Kvetkauskas ir širvintiškiai
Pranas Bernotas bei Romualdas Sakalauskas.
Labai svarus yra LMSA Ignalinos, Panevėžio, Kretingos ir Raseinių skyrių pirmininkų, kurie
ne tik apvažiuoja, apžiūri ir vertina privačias miško valdas, tačiau ir betarpiškai bendrauja su konkurso
dalyviais ir renka nugalėtojus, indėlis į konkurso sėkmę. Šiais metais LMSA Raseinių skyriaus
pirmininkės Skaidrutės Žuvelaitienės iniciatyva Raseinių rajone buvo suorganizuotas rajoninis
„Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos konkursas“, kurio nugalėtojai buvo deleguoti į
Respublikinį konkursą.
Dalinamės konkurso vertinimo komisijos narių mintimis apie konkurso eigą pastaruosius
metus ir pastebėjimais apie šių metų konkursų dalyvius...
Romualdas Cicėnas, LMSA Ignalinos skyriaus pirmininkas:
„Faktiškai ir konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško
valda“ tikslas išsiplėtė. Pradinis sumanymas buvo: surasti geriausiai
ūkininkaujančius miško savininkus ir juos paskatinti. Mes neprognozavome,
kad mažuose sklypeliuose ūkininkaujančių, neturinčių specialaus
išsilavinimo, žmonių veikla gali būti įdomi profesiniu požiūriu, efektyvi ekonomiškai. Tad dabar
konkurso tikslu tampa ne tik surasti ir paskatinti, bet ir kuo plačiau paskleisti jų patirtį.“

APIE NUGALĖTOJUS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU.
I vieta Lietuvos Respublikoje. Steponas Vaitkus, žmogus, kuris viską daro pats. Pats baigė du aukštuosius mokslus:
inžinieriaus-mechaniko ir miškų ūkio inžinieriaus, pats sukūrė,
konsolidavo 128 ha privačią valdą, pats savo rankomis atlieka čia
visus darbus, pats paskambino ir pasisiūlė dalyvauti konkurse.
Taigi, pats ir laimėjo jame 1-ą vietą Lietuvoje.
Stepono valdoje, kaip ir pastarųjų dviejų metų
nugalėtojų, miškininkystė nėra stipriausia vieta. Pagal planą
padaryti retinimo ir atvejinis pagrindinis kirtimai, pagal taisykles
vyksta miško atkūrimas, tvarkingi riboženkliai ir ribinės linijos.
Tačiau investicijų mastas, technologinis ir infrastruktūrinis miško
sutvarkymas nustelbia viską. Tas įspūdis mus pasitinka jau 3 km
nuo valdos. Nežinodamas ir neįtartum, kad pasukęs iš rajoninės
reikšmės vieškelio važiuoji privačiu keliu, - tokia pati sankasa,
pakelės grioviai, išlygintas paviršius ir beveik toks pat plotis. Kad
jau įvažiavai į Stanislovo ir Jolantos valdas galėtum įtarti
pasirodžius lygioms kaip stalas, kruopščiai nušienautoms pievoms ir vešliems, pagrinde, lapuočių,
surikiuotiems kaip kareiviai, želdiniams.
Iš konsoliduoto 128 ha ploto tik apie trečdalį sudarė miškas, visa kita,- karklynai. Dabar
jų vietoje, kaip minėjau, išpuoselėtos pievos ir miško želdiniai. Visame plote sutvarkyta nfrastruktūra,miške valksmai, pravažiavimai, laukuose, - takai ir keliukai, iškasta 17-ka tvenkinukų, įrengti du
apžvalgos bokšteliai ant pylimų.
II vieta Lietuvos Respublikoje Stanislovas Bagdonas. Šio miško savininko
valdos nuo 2010-ųjų kasmet pristatomos
„Pavyzdingai tvarkomos privačios miško
valdos“ konkurse ir visuomet pasižymėjo
sklypo infrastruktūros tvarkymu bei racionaliu
miško naudojimu (savalaikiai kirtimai ir
kirtimo atliekų panaudojimas biokurui), tačiau
šiemet radome ir įdomesnių dalykų: padarytas
įvažiavimas į miško aikštelę, ten stovi
suoliukas, iškelti keli inkilai, taip pat išskirtiniai
sprendimai miškininkystės srityje. Atlikti
einamieji kirtimai pušyne, maždaug 3 ha plote,
nedarant specialių valksmų, nepažeidžiant
miško paklotės, nėra C klasės medžių.
Baltalksnyne, 2 ha plote prieš 3 metus atliktas atrankinis kirtimas, po laja pasodinta eglė, kasmet
atliekama želdinių priežiūra,- šalinama žolinė augmenija, lapuočių atžalos, avietės. Rezultatas
akivaizdus: eglaitės jau davė pirmąjį didesnį ūglį. Užsodinta mišku apie 12 ha pievų, dalis iš jų be ES
paramos. Kadangi žemė nederlinga, daugiausiai įveista pušies ir beržo, šiek tiek eglės.
Stanislovas Bagdonas - statybininkas, todėl visus inžinerinius darbus prižiūri pats
asmeniškai. Tai - kelių remontas, griovių kasimas, pralaidų statymas, biokuro gamyba. Pats
asmeniškai atrenka ir medžius kirtimui, prižiūri jaunuolynų ugdymus. Savininkas jau turi tam tikros
miškininkystės praktikos: čia padėjo ir 40 valandų kursai miško savininkams ir nuolatinės
konsultacijos su Radviliškio rajono ilgamečiu miškų inspektoriumi Ričardu Neciunsku.
Į mišką Stanislovas žiūri pragmatiškai: „tai finansinė nauda ir edukacinė veikla,“ - sako
jis. Tačiau neslepia, kad šios veiklos rezultatai ir tiesiog buvimas miške atneša moralinį pasitenkinimą.
Jo 39 ha valda buvo įvertinta 87 balais ir užėmė 2-ą vietą Respublikoje.

III
vieta Lietuvos
Respublikoje.
Robertas Šiugžda - miškininkas profesionalas, gerai
žinomas ir tarp privačių miško savininkų. Tai aktyvus
žmogus, jau ne pirmą kartą dalyvaujantis „Pavyzdingai
tvarkomos privačios miško valdos“ konkurse. Jis
meistriškai parinko tris mažus miško sklypelius
(bendras plotas 6,8 ha), kuriuose mes radome praktiškai
visas miško ūkines ir gamtosaugines priemones, kurių
atlikimo kokybė puiki. Kompleksinis įvertinimas - 84
balai, trečia vieta Lietuvoje. Pirmiausia technologinis
miško sutvarkymas: atlikti geodeziniai matavimai,
idealiai tiesiai „išvestos“ ribos, metaliniai riboženkliai,
suremontuoti keliai, nusausintos šlapynės, kuriose dabar
auga medžiai. Miškininkystė: atvejinis kirtimas,
paliekant tik perspektyvius pirmo ir antro ardo medžius,
parama savaiminiam atžėlimui iškart po kirtimo;
plynoje biržėje paruošta dirva kauburėliais, kur
duobutės atliko perteklinio vandens surinkėjo funkcijas,
tais pačiais metais sodinta eglė, šalia kauburėlių; vasarą
eglyną užpuolė kinivarpos, jų židinys buvo tuoj pat
likviduotas, tuo pačiu iškirsti visi pažeisti ir atsilikę
medžiai; savalaikiai ugdomieji kirtimai. Gamtosauga: visose kirtavietėse paliekami seni, persenę
medžiai ir stuobriai pilni uoksų; iškelta dešimtys inkilų, įvairioms paukščių rūšims: pelėdoms, antims,
musinukėms ir t.t., jie įvairūs ir iš uoksinių medžių ir iš lentų, bet keliami rudenį, kad „prigytų“ miško
aplinkoje. Pakelėse prisodinta įvairiausių krūmų, - putinų, erškėčių, kaulenių, gudobelių. Žodžiu,
Roberto miškuose visiems gera, jis taip ir sako: „Noriu mišką palikti kaip visokeriopą turtą (ne tik
medieną) ateities kartoms; ne vien savo vaikams, bet ir plačiajai visuomenei.“
ALYTAUS APSKRITIS. Alytaus apskritis, kaip visada, išsiskyrė ramiais, išradingais ir
kantriais miško savininkais. Matėme ne tik pušynų, bet ir supernašių eglynų, kitokio miško, o
svarbiausia labai daug gražių vaizdų.
Labai vaizdingą sklypą, prigludusį Nemuno šlaite, pristatė Eimutis Gudelevičius. Jis
buvo įvertintas 77 balais ir užėmė pirmąją vietą apskrityje. Štai ką pasakoja savininkas: „Praktiškai
visus darbus atlieku pats savo rankomis. Mėgstu natūralų mišką. Mano miško valda randasi šalia namų
valdos kurioje gyvenu, todėl stengiuosi mišką tvarkyti pritaikydamas visas įgytas miškininkystės
žinias.“ Dauguma punktų įvertinta gerai ir labai gerai, o štai sanitarinė būklė, ribinių linijų būklė ir
ugdomieji kirtimai įvertinti puikiai. Beje, ištraukimas čia vykdomas arkliu.
Antrąją vietą užėmė Danielius Pranas Saukevičius. Jo 19,3 ha ploto miško valda Guronių
k. Druskininkų r. buvo įvertinta 70 balų. Nepaisant garbaus 75 metų amžiaus, mechaniko-inžinieriaus
specialybę turintis vyras iki šiol dalyvauja ralio lenktynėse: šiemet startavo 4 kartus ir džipų klasėje,
kaip sako pats Danielius, gerai pasirodė. Jis gyvena Tauragėje, o šį mišką paveldėjo iš senelių.
Danielius ne tik gyvena, bet ir mišką tvarko, originaliai. Visoje miško valdoje pristatyta iš medžio ir
metalo pagamintų informacinių stendukų, kuriuose tai parašyta, kad čia miško riba, tai pažymi buvusio
namo vietą, tai aprašo čia gyvenusius žmones. Viską Danielius paaiškina paprastai: „gimiau ir augau
miške, miškas - antri namai“.
Raimundo Lavrenovo pristatyta 11,9 ha ploto miško valda Puvočių k. Varėnos r. buvo
įvertinta 61 balu. Tai trečias rezultatas apskrityje. Matėme labai sėkmingai padarytą atvejinį kirtimą
našiame eglyne, po pirmo atvejo puikiai vyksta savaiminis atžėlimas. Kitame sklype kerpinėje
augavietėje labai sėkmingai įveistas ir prižiūrimas pušies jaunuolynas.
Ketvirtą įvertinimą gavęs Antanas Lankelis pademonstravo didelį užsispyrimą, kantrybę
ir žinias kovodamas su šaknine pintimi kerpiniame pušyne. Ieško būdų kaip galėtų panaudoti savo

miško valdą. Jam patiko pasiūlymas įveisti uogienojų, pvz. mėlynių, plantaciją. Antanui skirtas
paskatinimo prizas už miškininkystės iniciatyvas.
KAUNO APSKRITIS. Kauno apskritis šiemet, tarytum, išdavė savo racionalios,
pragmatiškos apskrities statusą. Tikiuosi laikinai, nes įprasti dalykai pasidaro mieli ir laukiami (kol
neatsibosta). Kita vertus, šiemetinės „naujovės“ labai sveikintinos. Joms būdinga savybė - žiūrėti
toliau į priekį, ypač, miškininkystės srityje.
Štai Liutauras Bartulis iš Kaišiadorių rajono, užėmęs apskrityje 1-ą vietą, pelnęs 81 balą
(tai ketvirtas rezultatas bendroje įskaitoje), konkursui pristatė tą patį 6 ha sklypą, kaip ir pernai, tačiau
jame radome naujovių: išugdytą 15 metų beržyną ir po laja pasodintą eglyną, taip pat užbaigtą
rekonstrukciją, kuri buvo pradėta praeitais metais: apie 0,5 ha plote iškirsti lazdynai ir jau pasodinta
eglė, išsaugoti ąžuolo savaiminukai. Pats Liutauras įstojo į ASU miškų fakultetą, o jo moto miškuose
yra „ūkiškas požiūris, finansinė nauda, pareigos jausmas ir palikimas vaikams“.
Filomena Bulotienė iš Raseinių pelnė tik vienu balu mažiau nei Liutauras – 80 - ir užėmė
2-ą vietą apskrityje. Jos motyvacija elementari, galima sakyti, moteriška: „noras turėti gražų, tvarkingą
mišką“. Pensininkė, buvusi siuvimo pramonės technikė-technologė, pati gal ir ne ką nuveiktų tame
19,6 ha miško sklype, tačiau nusprendusi, kad, anot jos kraštiečio Antano Šablauskio, miškas turi duoti
naudą, nusisamdė patyrusį miškininką ir rezultatai akivaizdūs: pradėtas pagrindinis miško naudojimas,
kertama tausojančiai, ne iš karto visos galimos biržės, šakos parduodamos biokurui, išvalytos retmės,
jose pasodinta eglučių. Prieš 8-10 metų, per kelis sezonus be ES paramos daugiausia eglėmis ir beržais
užsodinta apie 3 ha pamiškinės pievos. Nemažai prisodinta ir ornitochorinių medžių ir krūmų:
šermukšnių, šaltalankių, erškėtrožių, trešnių.
Trečios vietos laimėtojas Antanas Kačiušis savo 11,9 ha valdoje jaučiasi kaip savo
miegamajame. Atrodo, kiekvieną medelį pažįsta asmeniškai. Miškas jam tapo ir darbo, ir poilsio, ir
apmastymų, ir apsirūpinimo kuru vieta. Kerta lygiai tiek, kiek reikia savo reikmėms. Išskirtinis
bruožas - prieš 10 metų rekonstruotas karklynas. Dabar prie pagrindinio kelio auga gražus eglės
jaunuolynas, sutvarkytas ir prižiūrimas privažiavimo kelias. Pusamžiuose medynuose valomas trakas,
taip sudaromos sąlygos perspektyviam pomiškiui augti. Valda buvo įvertinta 69 balais.
Verslininkas iš Kauno Dalius Paulavičius, savo 2,9 ha ploto biržėje Kėdainių rajone,
užsispyrė žūt būt užauginti gryną ąžuolyną. Didžiausi ąžuoliukai jau siekia 2-3 metrus, bet kai kur
mažesni, atsodinti po kelis kartus, naudojamos įvairios apsaugos, tepami repelentai. Ne visada ir tai
padeda - daug kanopinių žvėrių. 3,5 ha valda, įvertinta 63 balais, liko 4-oje vietoje, tačiau kai kuriose
apskrityse šis rezultatas būtų daugiau negu čempioniškas.
Neblogai tvarkosi ir miškininkas veteranas Jonas Babrauskas iš Kauno, bei Renata
Petrauskienė iš Jonavos. Abudu konkurse dalyvauja ne pirmą kartą. Norėdami pasiekti geresnių
rezultatų turėtų parodyti daugiau išradingumo miškininkystės srityje ir iniciatyvos technologiniame
miško tvarkyme.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS. Marijampolės apskrityje šiemet, kitaip negu įprasta,
nebuvo vietinės renginio reklamos, savininkai patys taip pat nesisiūlė. Be to, pasirodo, per tuos
ankstesnius konkurso metus susikaupė ne tik gero patyrimo, bet ir nuoskaudų. Nepaisant visko,
konkursas įvyko, valdos buvo apžiūrėtos bei įvertintos sklandžiai ir operatyviai.
Antrus metus iš eilės apskrities lyderio pozicijas išlaiko Dainius Jocius su ta pačia 25,19
ha miško valda. Balų šiemet surinko 62, t.y. mažiau nei pernai. Jam vis nėra kada užsiimti pagrindiniu
naudojimu, nes dabar pagrindinis rūpestis - konsolidacija. Gretimus sklypus perka iš valstybės, iš
žmonių, želdo menkavertes pievas, prižiūri melioracijos griovių sistemą. Miško visiškai nepamiršta:
daro sanitarinius kirtimus, jaunuolynų ugdymą, prižiūri ribas, visas šakas ir žabus realizuoja biokurui.
Biruta Švagždienė, - naujas vardas konkurso dalyvių tarpe. Pati savininkė kirviu
nemojuoja, tačiau visus darbus savo miške prižiūri asmeniškai. Tai davė gerą rezultatą: plyni kirtimai,
ugdomieji kirtimai, biržės atkūrimas, šakų realizacija, sanitarinė miško priežiūra atlikti gerai ir laiku.
Taip realizuojasi Birutos noras visur matyti grožį, meilė gimtajam kraštui. Valda įvertinta 60 balų,
antra vieta Marijampolės apskrityje.

Trečiuoju liko Petras Bataitis, inžinierius iš Šakių. Gero miško savininkų draugo, rajono
inspektoriaus, Algirdo Dičpinigaičio, jeigu galima taip išsireikšti, auklėtinis. Pagrindinis savininko
rūpestis yra iškirstų pušynų atkūrimas, pasodinta ir prigiję gerai, dabar, - želdinių priežiūra. Ribinės
linijos ir sanitarinė būklė geros būklės.
ŠIAULIŲ APSKRITIS. Tradiciškai didelėmis investicijomis pasižymėjo tik pirmaujanti
valda. 39 ha Stanislovo Bagdono, Radviliškio r., Šniūraičių k. esančioje valdoje radome ir žvyruotus
kelius ir nusausintą pelkutę, įrengtas pralaidas. Ši valda buvo įvertinta 87 balais ir užėmė antrą vietą
Respublikoje.
Kitos Šiaulių rajone šiemet vertintos valdos infrastruktūros investicijomis nepasižymėjo,
išskyrus miškininko Edmundo Gibiežos, taip pat Radviliškio rajone. 5 ha valdoje įrengta kelio
pralaida ir atliktas smulkus kelio remontas. Savo „standartinėje“ 5 ha valdoje kirtavietėje prieš 4 metus
į paruoštą dirvą sodino eglę, sekančiais metais ją visiškai užgožė nevertingų minkštųjų lapuočių
atžalos. Tada miško savininkas pritaikė cheminį ugdymą: pačioje vasaros pabaigoje nupurškė
raundapu. Dabar matome puikiausius želdinius: eglaičių viršūnės išlindę virš žolių. O drebulės ir
baltalksnio nė kvapo, gausiai užsisėjęs beržas. Pastačius pralaidą nusausėjo 0,9 ha karklyno, kuriuos
Edmundas iškirto ir pasodino juodalksnį. Šis greitai stiepiasi į viršų. Visus darbus atlieka šeimyninės
rangos būdu. Tai puikus poligonas parodyti sūnui miško darbus. Valda buvo įvertinta 73 balais ir
užėmė 2-ą vietą Šiaulių apskrityje.
Dominykas Pukėnas savo valdoje prie pat Gilvyčių kaimo Šiaulių rajone prieš 6 metus
gavo leidimą plynam kirtimui 1,9 ha plote, tačiau iškirto atrankinį, palikdamas visus ąžuolus, dalį
beržų ir kelias pušis. Ten buvusį perspektyvų minėtų rūšių pomiškį intensyviai papildė 4 metų eglės
sodinukais, jau du kartus vykdė želdinių priežiūros darbus. Rezultatas: turi greitai ir pigiai atkurtą
mišką - mišrų jaunuolyną su ąžuolu. Kitoje plyno kirtimo biržėje išugdytas puikus mišrus jaunuolynas,
visos kirtimo atliekos parduotos biokurui. Ši valda buvo įvertinta 77 balais ir Šiaulių apskrityje šiemet
pelnė 1-ąją vietą.
Trečiuoju apskrityje pripažintas legendinio Pakruojo rajono atstovas Meldas Lampickas,
drauge su žmona Vita pristatę konkursui 8,7 ha ploto valdą prie Rozalimo miestelio. Valda buvo
įvertinta 70 balų. Iš viso šeima valdo virš 100 ha miško ir tai tapo jų šeimos verslu bei pragyvenimo
šaltiniu. Sklypas išsiskiria ąžuoliniais pjautiniais riboženkliais, gražiai išvalytomis ribinėmis linijomis.
Valdoje yra nedidelė plyno kirtimo biržė, kuri palikta savaiminiam atžėlimui, tačiau šis procesas
akylai stebimas Meldo. Jis - miškininkas, todėl žemumose, kur sužėlė nendrės, pasodinta juodalksnio,
aukštesnėse vietose - eglės sodinukų. Savininkas labai nepergyvena dėl vietomis augančių drebulių ar
baltalksnių: sako, greitai augančių medžių irgi reikia, - tai pagreitina ir suaktyvina miško naudojimą,
atlieka pavarovinę funkciją pagrindinėms medžių rūšims, sudaro didesnę įvairovę miške, pasitarnauja
kaip pašaras kanopiniams žvėrims. Taip pat valdoje atlikti atrankiniai kirtimai vietoje plynų, einamieji
kirtimai, šakos realizuojamos biokurui.
Konkurse dalyvavo ir Meldo tėvas, Antanas Lampickas. Nepaisant garbaus 78 metų
amžiaus, drauge su žmona atvyko į sklypo vertinimą. Senieji Lampickai abu miškininkai, tad
vertinimo komisija irgi tapo neakivaizdžiai vertinamu objektu be teisės suklysti. Viskas vyko labai
geranoriškoje aplinkoje, dalyvavo ir Rimutė Kudulienė, LMSA Pakruojo skyriaus pirmininkė (taip pat
miškininkė). Profesionaliai tvarkoma 5 ha miško valda buvo įvertinta 60 balų. Nors tai žemiausias
rezultatas šiemet Šiaulių apskrityje, tačiau vaizdas miške toli pranoksta įprastąjį privačiuose miškuose,
netgi kalbant apie Šiaulių apskritį.
Labai pažangios ir dar dvi vertintos valdos. Šiaulių rajone, Laumakių kaime esanti
Daivos Zinkevičienės 25,2 ha ploto miško valda, nors ir nepasižymėjo jokiais išskirtiniais sprendimais,
tačiau išsiskyrė tvarkingu ir atsakingu miškininkystės kanonų vykdymu, pelnė 63 balus. Romualdo
Kavecko valda Kelmės rajone buvo įvertinta 67 balais. Jos išskirtinis bruožas tas, kad 10 ha plote yra
įveista hibridinė drebulė, vykdomas šalutinis miško naudojimas, gerai prižiūrimi želdiniai ir
riboženkliai. Romualdas pelnė papildomą prizą.

TAURAGĖS APSKRITIS. Nedidelė apskritis, turinti gilias miškininkystės tradicijas.
Šiemet čia vertintos 5 valdos ir visos pelnė apdovanojimus. Roberto Šiugždos išmonė ir triūsas buvo
įvertinti 84 balais ir pelnė 3-ią vietą Lietuvoje.
Pirmoji vieta Tauragės apskrityje atiteko Antanui ir Virginijai Tarvydams iš Šilalės
rajono, Kalniškių II kaimo. Didelė, konsoliduota 49,3 ha miško valda, esanti šalia jų namų, įvertinta 74
balais. „Dirbu kaip sau,“ - sako Antanas. Nors jis neturi miškininkystės išsilavinimo, miškai prižiūrėti
labai profesionaliai. Kirtavietėse, paliktose savaiminiam atžėlimui, taikant paramą ir ugdymus
suformuoti mišrūs eglės, ąžuolo, beržo jaunuolynai, drebulės kirtavietėse pritaikytas purškimas,
pastovi sanitarinė priežiūra, sutvarkytos šiųmetės vėjavartos, malkos gaminamos dvimetriais nepaisant
diametro (praktiškai nuo 2 cm). Yra nemažai sklypų kur beržas brandus, o eglė dar ne, su antru ardu.
Atvejinių kirtimų nekerta, labai bijo vėjovartų, laukia kol subręs eglė ir galės kirsti plynai. Vienintelė
sklype buvusi pievelė (apie 2 ha) irgi užsodinta. Puikus juodalksnio jaunuolynas.
Vaclovas Bielskis, miškininkas ir miško darbų įmonės savininkas, puikiai prižiūri ir savo
nuosavą mišką, kurio turi apie 300 ha. Konkursui buvo pateikta 20,5 ha miško valda Žiburių k.,
Tauragės r. Bendras įvertinimas - 70 balų. Sausi langeliai liko dėl kursų baigimo ir infrastruktūros
įrenginių. Abiems punktams nėra poreikio. O štai miško atkūrimo priemonės ir miško sanitarinė būklė
įvertinta puikiai. Ši valda Tauragės apskrityje užėmė antrą vietą.
Trečiąją vietą užėmė mūsų konkurso senbuvis Česlovas Petraitis iš Žindaičių k. Jurbarko
r. Šį kartą pristatė rekreacinę valdą, kurioje puikiai įrengti tvenkiniai, takai, pavėsinės, daromi
kraštovaizdžio kirtimai, tačiau nėra nei pagrindinio naudojimo, nei atkūrimo. Valda surinko 59 balus ir
to pakako tapti prizininke.
Viktoras Milašauskas iš Rukų k., Pagėgių sav. pagal išsilavinimą agronomas, ūkininkas,
o vienintelį turimą 54 ha ploto miško sklypą prižiūri dėl meilės Lietuvai, iš pareigingumo ir
atsakomybės už jam atitekusį turtą. Turbūt todėl čia nėra nei pagrindinio, nei šalutinio miško
naudojimo, darbai įvertinti 47 balais, tačiau Viktoras gauna net 2 prizus: už beržynų puoselėjimą ir
paskatinamąjį, entuziazmui palaikyti.
TELŠIŲ APSKRITIS. Rezultatas logiškas ir lauktas. Maža Telšių apskritis pastaruosius
ketverius metus pasižymėjo gerais ir stabiliais rezultatais. Kasmet atsiranda nauji žmonės, kurie
stebina savo išmone ir atkaklumu. 2010 metais Gintautas Griškėnas iš Sedos, Mažeikių r. užėmė 2-ą
vietą Respublikoje surinkęs tiek pat balų kiek ir nugalėtojas. Šiemet, taip pat, esant vienodai balų
sumai, nugalėtoju tapo telšiškis.
Pirmąją vietą apskrityje pelnė Algirdas Gaurilius. Jo 31,4 ha valda, esanti Berkinėnų k.
šalia Telšių miesto kolektyvinių sodų, buvo įvertinta 75 balais. Ši geografinė padėtis suteikė miško
sklypui tam tikros specifikos, - jis tapo tarsi kovos poligonu tarp miško savininko ir „visuomeninių“
miško naudotojų (tarp privačios nuosavybės ir kolūkinės), mat žmonės kaip į savo mišką keliauja
pasikirsti karčių, malkų, kuolų, sugalvoja įsirengti 6 metrų pločio slidinėjimo trasą, narkomanai net
palapinę buvo susirentę savo skanumynams virti ir čia pat, biržėje, augino kanapes. Algirdas tokias
iniciatyvas vertina labai konkrečiai ir teisingai: „kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus – ciesoriui.“
Miškas sutvarkytas preciziškai: keliai, keliukai, pralaidos, grioviai, grioveliai, ribos,
riboženkliai, praktiškai viskas padaryta rankomis. Atsiradusias kelio duobeles užpila žvyru, atsivežtu
kibirais lengvuoju automobiliu. Miško naudojimas taupus, kur iškirsta - atkurta, išugdyta, nedelsiant
tvarkomos pavienės ar didesnės išvartos, sausuoliai. „Man tai genuose: gražiai viską prižiūrėti. Mūsų
sodyba 1986 m. buvo pripažinta Respublikine pavyzdine sodyba. Nuo 1992 m. daugiau dėmesio skiriu
miškui,“ - sako Algirdas Gaurilius.
Antra vieta Telšių apskrityje atiteko Zigmui ir Janinai Vaitkevičiams. Jų tvarkomas 5,5
ha miško sklypas Mažiavų k., Plungės r. buvo įvertintas 63 balais. Išskirtinis šios miško valdos
bruožas tas, kad prieš 8 metus iškirstoje baltalksnyno biržėje miško savininkai bando įveisti eglyną.
Jau vien ta aplinkybė, kad dar vis bando, rodo, kad pageidaujamo rezultato nėra, bet pastangos didelės,
veikiama teisinga kryptimi ir turėti mišrų medyną galimybės išlieka.
Telšių apskrityje buvo apžiūrėtos dar 3 valdos: Arūno Uznio (Rietavo sav.), Dainiaus
Mažeikos ir Vytauto Radavičiaus iš Mažeikių rajono. Visi vyrai šiame konkurse dalyvauja ne pirmą

kartą ir, be abejonės, moka tvarkyti savo miškus „truopnią, žemaitišką“. Šį kartą labiausiai pasisekė
Dainiui. Jo 5,7 ha valda Gaurylių k., Mažeikių r. buvo įvertinta 60 balų ir pelnė 3-ią vietą. Miško
sklypas pastoviai prižiūrimas, per pastaruosius šešetą metų vykdytos visos pagrindinės ūkinės
priemonės, darbų atlikimo kokybė gera, skirta dėmesio ir savanoriškiems gamtosauginiams
įsipareigojimams, ir infrastruktūrai, nebuvo tik šalutinio miško naudojimo.
UTENOS APSKRITIS. Utenos apskritis, kaip ir anksčiau, labiausiai pasižymi gamtos
grožiu. Sunku jį nukonkuruoti, tačiau šiemet ir apžiūrėtos miško valdos buvo ir gražios, ir originalios.
Nors, žiūrint pagal balus, įvertinimas labai panašus, valdos tarpusavyje labai skyrėsi.
Pirmąją vietą pelniusi Raimondos ir Gintaro Kirvėlų 5 ha Kemešio k., Utenos r. esanti
miško valda labai dinamiška pati savaime. Kalvos, pakalnės, smėlynai, balos, pušynai, eglynai, beržas
su juodalksniu, - viskas tarsi viename panoraminiame vaizde. Valda išsiskyrė gera sanitarine būkle,
laiku sutvarkytomis vėjovartomis.
Antroje vietoje liko miškininkas veteranas Jonas Malakauskas iš Zarasų. Jo, kaip ir
daugumos tokio amžiaus miškininkų specialistų, valdoje karaliauja griežtas klasicizmas. Plyno kirtimo
biržės kampuose stovi kuoliukai su užrašais, viskas pasodinta ir išugdyta, jaunuolynai vienarūšiai,
jokių bereikalingų judesių.
Gintaro Sabaliausko 4 ha valda Liaudiškių k., Zarasų r. visiškai kitokia. Visa valda yra
šlaite, kuris remiasi į ežerą. Čia šiuo metu įgyvendinamas rekreacinis projektas, remiamas ES, padaryti
jau beveik visi kraštovaizdžio formavimo kirtimai, daromi mediniai takai, sodinami ornitochoriniai
krūmai. Statomi laiptai, sodyba. Atsiveria puikūs vaizdai.
VILNIAUS APSKRITIS. Apskritis didelė ir nevienalytė pagal gamtovaizdį, žemės
derlingumą, socialinį žmonių mentalitetą. Panašiai skirtingos ir miško valdos, kurias teko apžiūrėti ir
vertinti. Organizacine prasme taip pat originali situacija, kadangi atskiri apskrities rajonai priklauso
skirtingiems VMT padaliniams.
Pirmąja apskrityje tapo 7,66 ha miško valda, esanti Mančiušėnų k., Širvintų r. Jos
savininkas Albertas Strazdas - miškininkas. Šiuo metu gyvena iš ūkininkavimo ir, kadangi turi šį
vienintelį miško sklypą, viską jame atlieka pats. Labi rūpestingai Albertas elgiasi su kiekvienu daiktu,
esančiu miške, tik nelabai mėgsta apynių, kurie taip stipriai apsiveja jaunus medelius, kad juos tiesiog
pasmaugia. Drėgną pamiškę jis apsodino juodalksniais. Aukštai į dangų išbėgę rankos storio medeliai,
bet radome du išgriuvusius, nupuvusiomis šaknimis, lygiai taip pat kaip uosiai, kurie čia augo prieš tai.
Negi ta pati šaknų liga palies ir juodalksnynus... Kruopščiai apželdinta retmė, atsiradusi po vėjovartų,
nė vieno sausuolio, išvalytos ribinės linijos. Neapželdinta liko aikštelė, kur lapė išsikasusi savo urvus.
Albertas sako, kad mišką prižiūrėti yra jo sąžinės reikalas. Na ir, žinoma, dėl anūkų, dėl ateities.
Antrąją vietą užėmė 13,5 ha ploto miško valda Krikštėnų k., Ukmergės r., priklausanti
Algirdui Augūnui. Jis yra inžinierius elektrikas, nuosavos įmonės direktorius, todėl darbas miške jam
yra atgaiva, pats dalyvauja sodinimo, ugdymo ir ribinių linijų priežiūros darbuose. Mišką nori
išsaugoti ateities kartoms.
Trečiąją vietą užėmė taip pat miškininkas Česlovas Auryla. Jo valda yra Žėronių k.,
Trakų r. Plotas lygiai 10 ha. Įvertinta 64 balais. Visus darbus, nuo biržių atrėžimo iki sodinimo,
savininkas atlieka pats. Darbai atlikti kokybiškai. Ūkinių priemonių daug. Savininkas sako, kad miško
priežiūra jam įaugusi į kraują. Šiuo metu Česlovas užsiėmęs įdomiu darbu: ištisai kerta traką,
lazdynus, kitus krūmus ir atsilikusius medžius, juos realizuoja biokurui.
Gražiai Šalčininkų rajone tvarkosi ir Algirdas Gustas, nepatekęs į prizininkų gretas. Jo
padaryti kraštovaizdžio formavimo kirtimai galėtų pasitarnauti pavyzdžiu daugeliui miško savininkų.

Stanislovas Uzdra, LMSA Panevėžio skyrius:
PANEVĖŽIO APSKRITIS. Šių metų spalio mėnesį buvo apžiūrėtos ir vertintos
konkursui „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ pateiktos valdos. Valdos buvo apžiūrėtos ir
vertintos su Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio teritorinio skyrius
vyriausiąja specialiste Ona Rutkauskiene. Viso, šiais metais pasiūlytos 7 valdos. 3 valdos pasiūlytos iš
Kupiškio r., ir po 2 valdas iš Biržų ir Panevėžio rajonų. Pasiūlymų iš Rokiškio ir Pasvalio rajonų
nesulaukta. Valdos buvo vertintos ir atsižvelgiant į darbus, numatytus vykdyti pagal miškotvarkos
projektą.
Visos apžiūrėtos valdos originalios ir kažkuo išskirtinės. Ramutei Bakanienei nereikia
sukti galvos kaip ūkininkauti. Jos vyras ir sūnus miškininkai, todėl čia ir repelentai laiku tepami, ir
žolė nušienauta, aptverti trys didžiuliai skruzdėlynai, o dėl įdomumo ir stendas miške stovi.
Gintaro Gedmino valda ne tik ūkiškai dinamiška, bet ir labai gamtosauginė. Ji dalyvauja
dvejose programose: „Natura-2000“ ir natūralių pievų kraštovaizdžio programoje. Gintaras turi
aukštąjį inžinieriaus mechaniko išsilavinimą, šiuo metu dirba ugniagesiu-gelbėtoju, ūkininkauja.
Mišką paveldėjo iš senelio ir rūpinasi kaip palikimu, tuo pačiu realizuoja poreikį būti gamtoje,
padirbėti.
Arūnas Januševičius drauge su žmona Grita valdo apie 60 ha miško ir užsiima miško
verslu, tačiau šioje valdoje daro viską savo rankomis. Valdoje yra originalių sprendimų,- baltalksnyne,
kur galimas plynas kirtimas, iškirstas trakas ir po laja pasodintos eglutės, kiekvienas medelis
pažymėtas kuoliuku, kad būtų patogiau rasti, nuteptas repelentais. Potraukis miškui Arūnui tapo darbu.
Atsižvelgiant į surinktus balus 1-oji vietą Panevėžio apskrityje skirta Ramutei Bakanienei
iš Kupiškio r. (73 balai); 2-oji vieta-Gintarui Gedminui taip pat iš Kupiškio (68 balai); 3-oji - Gritai ir
Arūnui Januševičiams ir Biržų r. (62 balai).
Palmira Lipskienė, LMSA Kretingos skyriaus pirmininkė:
KLAIPĖDOS APSKRITIS. Iš viso aplankyta 5 savininkų valdos dalyvaujant
Valstybinės miškų tarnybos pareigūnams ir valdų savininkams. Apskrities nugalėtojo Remigijaus
Vaitkaus miško sklype visi miško kirtimo ir miško priežiūros darbai atlikti kone idealiai. Be to,
savininkas labai kreipia dėmesį į aplinkosauginius dalykus. Jeigu vykdytų šalutinį miško naudojimą,
galėtų realiai pretenduoti į Respublikinius prizininkus. Remigijus yra ūkininkas su aukštuoju
išsilavinimu, o miško darbus jam įprasmina miško grožis ir ekonominė nauda.
Arvydas Norvaišas - miškininkas pensininkas. Jis sako, kad darbas miške jį sveikatina.
Jam, kaip profesionalui, paslapčių miške nėra, pats savo rankomis sodina, prižiūri, ugdo, vykdo
sanitarinius kirtimus, - visi darbai atlikti 10 balų.
Irenos Šalkauskienės valdoje trumpesnis darbų sąrašas, čia nėra infrastruktūrinių,
aplinkosauginių iniciatyvų, nevykdomas šalutinis miško naudojimas, tačiau miško kirtimo, atkūrimo
darbai atlikti neblogai, šiek tiek atsilieka sanitarinė miško priežiūra. Irena visiems darbams samdo
žmones, todėl sunkiau išgauti kokybę. Ji yra pensininkė ir jaučia pareigą paveldėtą turtą prižiūrėti,
saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms.

NUGALĖTOJŲ KLUBAS
Į šį sąrašą įtraukti miško savininkai, nuo 2010 metų „Pavyzdingai tvarkomos privačios miško
valdos“ konkurse, užėmę 1-3 vietas Lietuvos Respublikoje. Pagal konkurso nuostatus, su ta pačia
miško valda, jie negali šiame konkurse dalyvauti 5 metus, tačiau yra pageidaujami ir kviečiami į visus
viešus LMSA renginius.
Užimta vieta
1
2
3

2010 m.
Vardas pavardė
Antanas Šablauskis
Gintautas Griškėnas
Petras Aloyzas Braškys

Gyvenamoji vieta
Raseiniai
Mažeikių raj.
Širvintų r.

balai
79
79
77

Užimta vieta
1
2
3

2011 m.
Vardas pavardė
Pranciškus Zanišauskas
Kazimieras Šiaulys
Elena Mockienė

Gyvenamoji vieta
Pakruojis
Elektrėnų sav.
Rokiškis

Užimta vieta
1
2
3

2012 m.
Vardas pavardė
Jonas Beconis
Romas Balčaitis
Albinas Kasputis

Gyvenamoji vieta
Pakruojo r.
Raseiniai
Telšiai

balai
100
85
86

Gyvenamoji vieta
Telšių r.

balai
87

Šiaulių r.
Jurbarko r.

87
84

Užimta vieta
1
2
3

2013 m.
Vardas pavardė
Steponas Vaitkus, Jolanta
Vaitkuvienė
Stanislovas Bagdonas
Robertas Šiugžda

balai
91
82
80

VERTINIMO BALŲ STATISTIKA 2011-2013 M.
Eil.
Nr.

2013 m. apžiūra

Vieta

3 metų

Vidurkis

Vidurkis

Vidurkis

vidurkis

2013 m.

2012 m.

2011 m.

66,61

71,00

66,83

62

63,31

65,33

68,6

56,2

57,55

53,14

59

60,5

61,78

61,83

65,5

58

Apskritis

1

2

3

4

5

6

7

1

Šiaulių

87

77

73

70

67

63

60

2

Kauno

81

80

69

63

52

47

3

Vilniaus

71

67

64

57

50

34

4

Telšių

87

75

63

60

47

39

5

Tauragės

84

74

70

59

47

62,43

66,80

59

61,5

6

Klaipėdos

76

63

51

50

45

58,22

57,00

63

54,66

7

Panevėžio

73

68

62

56

50

58,40

55,57

56

63,62

8

Marijampolės

62

60

52

45

35

54,87

50,80

53,8

60

9

Alytaus

77

70

61

46

41

59,20

59,00

62

56,6

10

Utenos

51

50

49

48

40

50,30

47,60

55,5

47,8

11

Lietuvos

59,27

58,81

60,92

58,09

43

8

9

29

37

Respublika

Įdomioji statistika...
Didžiausias surinktas balų skaičius:
100 balų - 2012 m. Lietuvos Respublikoje I vieta
91 balas - 2011 m. Lietuvos Respublikoje I vieta
87 balai - 2013 m. Lietuvos Respublikoje I ir II vieta
Mažiausias surinktas balų skaičius:
31 balas - 2011 m. Vilniaus apskrityje 5 vieta
31 balas - 2010 m. Plungės apskrityje 4 vieta
34 balai - 2012 m. Utenos apskrityje 6 vieta
Didžiausios valdos, dalyvavusios konkurse:
128 ha - 2013 m. Lietuvos Respublikoje I vieta (Telšių apskr..)
117 ha - 2011 m. Lietuvos Respublikoje I vieta (Šiaulių apskr..)
110 ha - 2011 m. Lietuvos Respublikoje II vieta (Vilniaus apskr..)
77,4 ha - 2010 m. Lietuvos Respublikoje I vieta (Kauno apskr..)
Mažiausios valdos, dalyvavusios konkurse:
1,51 ha - 2011 m. Šiaulių apskrityje 5 vieta
1,6 ha - 2012 m. Šiaulių apskrityje 4 vieta
1,69 ha - 2011 m. Marijampolės apskrityje 4 vieta
Populiariausios dalyvių profesijos
Miškininkas (-ė) - 31 konkurso dalyvis
Mechanikas (-ė) - 8 konkurso dalyviai
Agronomas (-ė) - 5 konkurso dalyviai
Medikas (-ė) - 5 konkurso dalyviai

MOTYVAI, SKATINANTYS PRIŽIŪRĖTI VALDĄ...
(Citatos iš miško savininkų konkursinių anketų):
„Kaip nežiūrėti savo turto, kai gyveni ne vieną dieną; žiūrime į ateitį“
„Meilė gamtai, palikti miškus ateities kartoms“
„Džiugina darbas jaunuolynuose, jaunuolynai ateities kartoms“
„Smagu turėti nuosavybę, stebėti gamtą, jos vystymąsi, savo darbo rezultatus“
„Pats gimęs ir augęs miške, tai sveikatos ir geros nuotaikos šaltinis“
„Malonumas gamtoje, padirbėjus visą savaitę mieste kyla didelis noras pabūti vienam
su mane supančiu mišku; labai malonu matyti ką aš per trumpą laiką, maždaug 10 metų, padariau
buvusių baltalksnynų ir plynių vietoje“
„Vaikams, anūkams ir sau“
„Pomėgis paimtas iš tėvo, miško saugojimas,- prioritetas“
„Gyvenimo būdas,- tėvas buvo miško darbininkas ir senelis miško mylėtojas“
„Noriu turėti gražų tvarkingą, našų mišką“
„Ūkiškumas, kad būtų gražu ir naudinga“
„Kaip nuosavybė, turiu viską prižiūrėti gerai, kokybiškai atlikti“
„Turi būti tvarka, mišką reikia saugoti“
„Sentimentai senelių, tėvų gimtajam kraštui“
„Pareiga paveldėtą turtą prižiūrėti, saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms“
„Darbas miške sveikatina“
„Miško grožis, prasmingas darbas“
„Potraukis miškui tapo darbu“
„Didinti miško biologinę įvairovę“
„Finansinė nauda, biokuro gamyba, edukacinė veikla, moralinis pasitenkinimas“
„Noriu mišką palikti kaip visokeriopą turtą (ne tik mediena) ateities kartoms, ne tik
savo vaikams, bet ir plačiajai visuomenei“
„Sąžinės reikalas“
„Įaugę į kraują
„Dirbti kaip sau”
„Ekonominė nauda, puikiausiai pragyvename“
„Myliu Lietuvą, įsipareigojimai, mano nuosavybė ir turiu prižiūrėt“
„Man tai genuose užprogramuota: gražiai viską prižiūrėt“
„Miškininko gyslelė, parodyti sūnui miško darbus“
„Tikėjimas miškų ateitimi“
„Pagarba profesijai, noras palikti geresnius miškus nei buvo“
„Labai myliu kraštą, noriu matyti grožį“
„Gimiau ir augau miške, miškas - antri namai“
„Todėl, kad miške gerai jaučiuosi...“
„Myliu mišką, jis - visų namai...“

