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DĖL KVALIFIKUOTŲ MIŠKININKŲ SPECIALISTŲ RENGIMO
Lietuvos Respublikos 18 - osios Vyriausybės programa miškininkams iškelia ambicingus
siekius. Prie Lietuvos žaliojo kurso, kaip sėkmės rodiklis laikotarpiu iki 2024 metų nurodytas 35
proc. šalies miškingumas (vietoj dabar esančio 33,7 proc.). Tai labai didelė ambicija, kuri
pareikalaus miškininkų susitelkimo, žinių, visų suinteresuotų pusių geranoriškumo. Lietuvoje
miškingumas nuolat didėja, tačiau Lietuvos istorijoje dar niekada nebuvo tokiais dideliais mastais
didinami miškų plotai.
Programoje numatytas aiškus siekis plėtoti bioekonomiką, kuri yra tampriai susijusi su
miškininkyste. Numatyta plėtoti geresnį medienos panaudojimą bioekonomikos poreikiams.
Programoje teigiama, kad 2024 metais visi visuomeniniai pastatai privalės būti pastatyti bent iš 50
proc. organinių medžiagų ir medienos. Norint šį tikslą pasiekti į rinką turės būti tiekiami pakankami
medienos kiekiai. Tą daryti bus sunku, nes toje pačioje programoje numatyta reikšmingai plėsti
saugomų teritorijų plotus, kuriuose miškų ūkio veikla būtų apribota. Ši dilema turės būti išspręsta.
Siekiant žaliojo kurso mokslinių tyrimų lyderystės programoje numatyto moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai 2024 metais skirti iki 1,5 proc. bendro vidaus produkto.
Visų aukščiau paminėtų problemų sprendimui bus reikalingi kvalifikuoti miškininkai,
dirbantys tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose. Tačiau jau artimiausiais metais pajusime
jų stygių. Pavyzdžiui, paskutiniuosius trejus metus į miškininkystės studijų programą VDU Žemės
ūkio akademijoje buvo priimama po 10 studentų. Palygindami galime pasakyti, kad 2013-2015 m.
buvo priimama po 75-80 studentų. Būtina skatinti didesnes studentų miškininkų rengimo apimtis ir
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog nepertvarkius
priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tų specialistų paprasčiausiai neliks.
Studentų mažėjimo priežastis lemia ne tik demografinė šalies situacija, bet ir dėl vėl vykdomų
švietimo sistemos reformų atsiradusi atskirtis tarp miesto ir kaimo vaikų. Ne visose kaimiškose
vietovėse mokiniai turi galimybę tinkamai pasirengti biologijos, matematikos ir kitų dalykų
valstybiniams egzaminams, ne visi turi finansines išgales samdyti korepetitorius arba jų
paprasčiausiai ten nėra. Dėl to daugelis mokinių nepajėgia įveikti švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatytos minimalaus stojamojo konkursinio balo kartelės. Balo didinimas tiesiogiai koreliuoja su
studentų priėmimo mažėjimu, atskirties tarp miesto ir kaimo didėjimu.
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Siūlome atsisakyti Europoje neįprastos praktikos nustatyti minimalius konkursinio balo
reikalavimus valstybės užsakymui. Miestų ir regionų mokyklose yra skirtingas paruošimo lygis,
todėl nustatytas vienodas visoms aukštosioms mokykloms ir visiems pretendentams į studijas
priėmimo konkursinis balas, mūsų nuomone, prieštarauja tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos
teisės aktuose įtvirtintoms lygioms teisėms į aukštąjį mokslą visiems asmenims ir diskriminuoja
regionų mokyklų abiturientus. Be to, priėmimo konkursinio balo centralizavimas prieštarauja
universitetų autonomijos principui ir neleidžia jiems pasirinkti motyvuotus studentus, atsižvelgiant į
valstybės poreikį.
Minėta problema aktuali ir žemės ūkiui. Seimo Kaimo reikalų komitetas 2021 m. sausio 20 d.
svarstė šią problemą ir pateikė kai kuriuos pasiūlymus problemai spręsti. Pritariame Kaimo reikalų
komiteto sprendimui dėl specialistų poreikio ir priėmimo sąlygų.
Prašome :
1) žemės ir miškų ūkio sektoriams svarbių studijų programas įtraukti į valstybės reguliuojamų
prioritetinių studijų programų sąrašą;
2) suformuluoti valstybės užsakymą pagal atskiras studijų kryptis ir (ar) studijų programas bei
aukštąsias mokyklas ir užtikrinti valstybės asignavimus žemės ūkio mokslų studijų krypčių
grupei, atsižvelgiant į žemes ir miškų ūkio specialistų poreikį;
3) koreguoti minimalaus konkursinio balo kriterijus stojantiesiems į žemės ūkio mokslų
studijų krypčių grupių studijų programas, susijusias su žemės ir miškų ūkio sektoriumi,
įtraukiant ne tik akademinius pasiekimus, bet ir papildomą kriterijų - motyvacijos
vertinimą;
4) leisti universitetams priimti minimalaus konkursinio balo nepasiekusius regionų vaikus
kandidatais studijuoti žemės ir miškų ūkiui svarbiose studijų programose, organizuoti jiems
konkursinių dalykų papildomus kursus, o išlaikytų konkursinių dalykų egzaminų rezultatus
įtraukti į konkursinį balą ir suteikti jiems studentų statusą;
5) skirti tikslines skatinamąsias stipendijas pažangiems studentams, studijuojantiems žemės
ūkio mokslų studijų krypčių grupių studijų programas, susijusias su žemės ir miškų ūkio
sektoriumi, iš Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai skirtų valstybės asignavimų;
6) skirti paramą studijų kainai padengti žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių studijų
programų, susijusių su žemės ir miškų ūkio sektoriumi, studentams, studijuojantiems
valstybės nefinansuojamose vietose iš Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai
skirtų asignavimų.
Pagarbiai,
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