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Rūpinkimės aplinka su meile ir išmintimi 
Prieškalėdinis praėjusių metų įvykis sostinėje daug kam 

pakeitė gyvenimą: valdžia gavo ekstremalaus išbandymo 
pamoką, gamta – didelį išmatų kiekį iš kanalizacijos vamz-
džio, praskiesto Neries vandeniu, garbūs statybų ekspertai 
– stresą ir pažeminimą, bendrovės – didžiulius ieškinius dėl 
padarytos žalos gamtai.

Gamta neatleidžia klaidų, todėl šį kartą nubaudė urėdus 
ir girininkus. Apie tai, kad minėti gamtos sergėtojai perka 
postus už dešimtis tūkstančių eurų, buvo kalbama nuo 
seno. Apie tai, kad miškininkai statosi namus išskirtiniuo-
se gamtos kampeliuose, važinėja prabangiais visureigiais, 
mėgaujasi ne tik savo girių, bet ir šiltųjų kurortų grožiu už 
valstybės pinigus, taip pat buvo žinoma jau labai seniai. 

Bet niekas jų nelietė. Galbūt gerbė, o gal ir bijojo? Jie 
visiems tiko. Ėmė nedaug, dalinosi viskuo, ypač gamtos 
turtais. Valdžiai parūpindavo sėkmingų medžioklių, nere-
tai ir su puotomis, politikams – priešrinkiminių agitacijų, 
o galbūt ir materialios žemiškos paramos, verslininkams – 
geresnės ir pigesnės medienos, reikiamų popierių. 

Kai kurie girių valdovai tiek įsijautė į savo reikšmę, kad 
pagal jų komandas žygiavo arba tylėjo net NATO kariškiai 
pratybų metu bei tarptautinių misijų vadai. Kas jie tokie, 
palyginti su mūsų girių generolais, kurie dar neseniai turėjo 
milžinišką įtaką tiek saviems, tiek ir kitiems. Visa tai buvo 
kaip sapne ar pasakoje, dabar jau – istorija.

Yra ūkio sektorių, kuriuose veikiama tyliai. Tiesa, veikla 
galbūt ir ne visai legali, bet labai reikalinga. Pinigai triukš-
mo nemėgsta, nes jie plaunami tyliai. Nemalonaus kvapo 
purtomi atliekų tvarkytojai, įvairūs legalių ir ne visai legalių 
sąvartynų puoselėtojai, atliekų rūšiavimo gamyklų, vadina-
mų MBA, organizatoriai – visi jie yra mūsų gyvenimo tam-
sioji pusė. Apie juos kuriami filmai visame pasaulyje. Jie 
spaudžia auksą iš nieko, ypač iš šiukšlių. Tyliai gauna valsty-
binius užsakymus, laimi konkursus, organizuoja projektus, 
reguliuoja kainas gyventojams, kai reikia, išrašo fiktyvias 
pažymas. Mėgaujasi gyvenimu. 

Visa tai labai gražu. O kokios gražios Lietuvos teritorijos, 
ypač draustiniuose, parkuose, kur ne visi mirtingieji geba 
pasistatyti sau namelį, kotedžą ar net vilą. Kai kurie įsigu-
drino pasistatyti net ir dvarus, ypač kurortuose prie ežerų. 
Vieniems galima, o kitiems nelabai. Tie, kuriems galima, 
turi garsias pavardes, nuopelnus valstybei ir tautai, maudo-
si dideliuose atlyginimuose, biudžeto piniguose, važinėja 

prabangiais automobiliais, džiaugiasi gyvenimu. Tie, ku-
riems nelabai galima, skęsta skurde arba alkoholyje. Deja, 
neretai pastarieji skandina ir savo vaikus. 

Kai kurie ištrūksta į užsienį pasiganyti. Iš to didelio 
džiaugsmo pridaro problemų sau ir kitiems, nors dirba sąži-
ningai, kaip tikri šiuolaikiniai vergai, lenkia nugaras tiems, 
kurie turi daugiau svarų. Labai jau juos mūsiškiai gerbia. Kai 
žmogui pagarbą kelia stora piniginė, graudu ir gaila praras-
tų gyvenimų. 

Vis dėlto norisi pasidžiaugti savivaldybių pasiekimais. 
Atšvęsta nemažai jubiliejų, sugrota puikių ir prabangių 
koncertų, suorganizuota švenčių, pasakyta kalbų. Bet vis 
vien žmonės išvažiuoja į svetimus kraštus. Važiuoja bet kur, 
kad tik nematytų liūdno savo tėviškės vaizdo, nes svetur 
geriau – taip jiems sakė. Gal ne tik dėl vaizdo, bet ir dėl vie-
tinės valdžios abejingumo. Mūsų daug – liko du milijonai. 
Jeigu visi lietuviai grįžtų namo, galbūt ir nebetilptume? O 
gal vienas kitam gerklę perkastume arba suorganizuotume 
revoliucijas, kaip kad žada ubagų maršų vadai? Kas žino, kur 
geriau? 

Vietos valdžia, aišku, apie tai susimąsto, viską supran-
ta, linksi galvomis, bet nieko padaryti negali. Arba nenori. 
Kam? Tegul daro aukštesnioji valdžia, kuri daugiau žino, 
garsiau rėkia. O jie dar palauks, pažiūrės. O gal jiems ir pa-
tiems verta kur nors išvažiuoti pasidairyti? 

Būkit sveiki! Tiesa, valdžia teigia, kad vaistų kainos 
turėjo sumažėti, bet tie, kurie nuolat jų perka, sako, kad 
pabrango. Fenomenas. Vienas žymus Rusijos politikos vei-
kėjas kadaise pasakė: norėjome, kaip geriau, bet išėjo kaip 
visada. Tiesa, mažiau geriame ir geriau gyvename. Aišku, 
tai dar tik ant popieriaus. Kad skaičiai popieriuje nesiskirtų 
nuo praktikos, vienas žymus Lietuvos visuomenės veikėjas 
pasiuntė valdžią pas žmones, kad ši pamatytų ir sužino-
tų, kas dedasi. Berods, nuvažiavo, tik ne į mūsų kaimą, o į 
Afriką. Gal ten jiems ir geriau buvo? Dabar turės galimybę 
palyginti gyvenimą ten ir mūsų šalies kaimuose. Kažin, ar 
išgyvenimo sąlygos labai jau skiriasi.

Daugelis valdininkų yra kilę iš kaimo, bet kas realiai 
vyksta provincijoje, žino tik vienas kitas klerkas. Kai kurie 
iš jų tuo domėjosi prieš dvejus metus, kai liaudį agitavo iš-
rinkti juos į valdžią. Tie, kurie buvo išrinkti, atėjo. Bet ar visi 
jais esame patenkinti? Belieka tikėti šviesia ateitimi.

Malonaus skaitymo! 
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Marius Švaikauskas: VRAAD Vilniaus agentūros specialistai į įvykio vietą prisistatė 
iškart po įvykio. Aplinkosaugininkai iš pradžių nusprendė neleisti nuotekų į Nerį, 
tačiau Ekstremalių situacijų komisijoje buvo priimtas kitoks sprendimas. Po to 
avarija pradėta likviduoti, o dar vėliau – nustatyta padaryta žala gamtai.“
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Rimgaudas Ališauskauskas: Nustatyta eilė bendrovių ir grupė fizinių asmenų, 
atsakingų už savo veikimą arba neveikimą minėtos avarijos metu. Šiuo metu Vilniaus 
apygardos teismo sprendimu dėl įvykusios avarijos areštuotas bendrovių turtas.“
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Avarijos padariniai: 
už žalą gamtai – milžiniška bauda

Praėjusių metų pabaigoje visus nustebino smegduobė, atsivėrusi prie „Barclays“ pastato. Pasirodė, kad 
šią gamtos stichiją išprovokavo klaidos, įvykusios statybų metu. Šios avarijos pasekmė – milžiniška žala 
gamtai ir nuostoliai, kuriuos turės atlyginti projekto vystytojai.

Saulius PaukštysPraėjusių metų gruodžio 23 die-
ną Vilniuje, Upės gatvėje 21, statybų aikš-
telėje įvykusios avarijos metu nutraukus 
du magistralinius nuotekų perpumpavimo 
vamzdžius, į Nerį ištekėjo daugiau nei 40 
tūkst. kub. metrų nuotekų. Sulūžus atra-
minei sienutei, įmirkęs gruntas visu svoriu 
užgulė vamzdyną, kuriuo nuotekos iš siur-
blinės Upės gatvėje teka į Vilniaus nuotekų 
valyklą.

Staigus slėgio kritimas šioje magistra-
linėje nuotekų linijoje buvo užfiksuotas 
gruodžio 23 d. 12:33 val. Išjungus siurbli-
nę, nuotekos kaupėsi joje esančiame re-
zervuare, o jam užsipildžius automatiškai 
per avarinį išleidimo vamzdį pradėjo tekėti 
į upę.

Avarija buvo likviduota ir nuotekų 
pumpavimas vamzdynu buvo atkurtas 

tik po paros, gruodžio 24 d. 20:07 val. Iki 
to laiko į aplinką patekdavo po maždaug 
1 tūkst. kub. metrų nuotekų per valandą. 
Ekspertai guodė, kad apie pusę šių nuo-
tekų sudarė paviršinis bei lietaus vanduo, 
nes dalyje miesto buitinių nuotekų ir pa-
viršinių nuotekų sistemos yra sujungtos.

Dalį nuotekų, maždaug 2,2 tūkst. kub. 
metrų, po avarijos technologiškai buvo 
įmanoma nukreipti kitais vamzdynais. Po 
avarijos statybvietėje buvo surinkti 242 
kub. metrai nuotekų, kurios išvežtos speci-
aliomis mašinomis. Vis dėlto maždaug 157 
kub. metrai šioje vietoje pateko į gruntą.

Į aplinką patekusių nuotekų kiekį pa-
vyko sumažinti ir dalyje miesto sumažinus 
vandens tiekimo slėgį, miesto gyvento-
jams reikšmingai sumažinus vandens var-
tojimą bei nuotekų leidimą.

Po avarijos į upę patekusios nuotekos 
buvo iš dalies valomos.

Į aplinką pateko daugiau 
nuotekų
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos de-
partamento (VRAAD) direktorius Marius 
Švaikauskas prisimena, kad agentūros 
specialistai į įvykio vietą prisistatė iškart 
po įvykio, kol ekstremali situacija nebuvo 
paskelbta. Aplinkosaugininkai iš pradžių 
nusprendė neleisti nuotekų į Nerį, tačiau 
Ekstremalių situacijų komisijoje buvo pri-
imtas kitoks sprendimas. Po to avarija pra-
dėta likviduoti, o dar vėliau – nustatyta 
padaryta žala gamtai.

Žala buvo vertinama vadovaujantis pa-
darytos žalos dydžio vertinimo metodika, 

bendradarbiaujant su „Vilniaus vandenų“ 
įmonės darbuotojais, kurie turėjo pasaky-
ti, kiek nuotekų pateko į gruntą ir į Nerį. Vis 
dėlto įmonės pateikti duomenys nesutapo 
su agentūros specialistų skaičiavimais. 
„Vilniaus vandenys“ nustatė apie 30 tūkst. 
kub. metrų nuotekų kiekį, o VRAAD ap-
skaičiavo, kad pateko 46 tūkst. kub. metrų. 
Vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos 
inspektorius Sergejus Tretjakovas nustatė, 
kad gamtai padaryta 629 861 eurų žalos. 
Inspektorius visą mėnesį lankėsi įmonėje 
„Vilniaus vandenys“, apklausė buvusius 
darbuotojus, stebėjo skaitiklius, lygino to 
paties laikotarpio praėjusių metų duome-
nis. Žala buvo skaičiuojama sudedant ap-
skaičiuotus žalos dydžius vandens telkiniui 
bei giliesiems žemės sluoksniams.

„Būsime civiliniai ieškovai ir pareikšime 
civilinį ieškinį už gamtai padarytą žalą“, – 
pažymėjo departamento direktorius M. 
Švaikauskas.

Taršai išmatuoti sukūrė 
unikalią metodiką
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos depar-
tamento Vilniaus rajono agentūros vedėjo 
pavaduotojas S. Tretjakovas, vertinęs ava-
rijos padarytą žalą gamtai, papasakojo, 
kad avariją pirmieji pastebėjo „Vilniaus 
vandenų“ darbuotojai, nes nuotekų siur-
blinėje pradėjo kristi slėgis. Nuotekų pum-
pavimą perjungus į kitą vamzdį, jame irgi 
nukrito slėgis. Darbuotojai iškart suprato, 
kad įvyko avarija ir ėmėsi ryžtingų veiks-
mų. Nuotekos pradėjo kauptis siurblinėje, 
o kai pasiekė tam tikrą lygį, per avarinį 
išleistuvą pradėjo bėgti į Nerį panardintu 
vamzdžiu. Pasak aplinkosaugininko, kito 
pasirinkimo „Vilniaus vandenų“ darbuo-
tojai, matyt, neturėjo. Ar kitokia išeitis 
buvo, nagrinės prokuroras, ginantis viešąjį 
interesą.

Aplinkosaugininkų laboratorijos dar-
buotojai paėmė nuotekų, išleidžiamų į 
Nerį, mėginius, buvo sukviestos „Vilniaus 
vandenų“ avarinės tarnybos. Dalis nuo-
tekų buvo pumpuojamos į mobiliąsias 
cisternas, dalis nukreipta į kitus tinklus. 
Gruodžio 24 d., šeštadienį, apie 8 val. tin-
klai buvo suremontuoti, siurblinė pradėjo 
veikti įprastu režimu. Nuotekos tekėjo į 
Nerį kiek daugiau nei parą. Per tokį trum-
pą laiką į upę pateko gana didelis nuotekų 
kiekis.

„Įvertinau „Vilniaus vandenų“ gruo-
džio mėnesio kiekius ir gavau didesnius 
nuotekų, patekusių į aplinką, kiekius, nei 
suskaičiavo „Vilniaus vandenų“ atstovai. 
Išmatuoti momentinį nuotekų debitą ga-
limybės nebuvo. Jei tokia būtų, būtume 
matavę. Nustatėme, kad 149 kub. metrai 
nuotekų ištekėjo avarijos vietoje, o nuo-
tekų kiekis, išleistas į upę, sudaro per 46 
tūkst. kub. metrų. Atlikta ištisa studija, 
įvertinant, kad 4–7 val. ryto nuotekų 
buvo mažiausia, o 13–14 val. – daugiau-
sia. Vertinti nuotekų siurblinės veikimo 
metu fiksuojami duomenys. Prie tų tinklų 

prijungtos ir kai kurių rajonų lietaus nuo-
tekos. Kiekiai gali priklausyti nuo sniego, 
lietaus ir kitų gamtinių sąlygų“, – pasakojo 
S. Tretjakovas. 

13 metų aplinkosaugos srityje dirban-
tis specialistas nieko panašaus iki šiol nėra 
daręs. Tokių skaičiavimų Lietuvoje jam taip 
pat neteko matyti. Rašant daktaro darbą 
S. Tretjakovui teko susidurti su panašiu 
žalos skaičiavimu, todėl žinias jis pritaikė 
ir šioje studijoje. Buvo nagrinėjama ir kitų 
šalių patirtis. Mokslinio darbo vadovai tuo-
met įvertino, kad jo pritaikyta skaičiavimo 
metodika yra gera, nes atitinka praktinį 
panaudojimą.

Aplinkosaugininkai, skaičiuodami ava-
rijos nuotolius, dirbo savaitgaliais, veiklos 
nenutraukė ir laboratorija, darbuotojai 
tikrino, ar nėra nugaišusių žuvų upėje. 
Atlikti monitoringo matavimai aukščiau 
ir žemiau avarijos vietos Neries vandeny-
se parodė, kad didžiulio teršalų poveikio 
gamtai nebuvo. Pranešta, jog žuvo keletas 
lašišų, tačiau gauta veterinarijos tarnybos 
išvada, kad tai nebuvo avarijos pasekmė. 
Jei būtų nustatyta, kad žuvys gaišo dėl šios 
avarijos kaltės, būtų skaičiuojama žymiai 
didesnė žala.

Statybininkų pažeidimai ir 
projektuotojų klaidos
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcija (VTPSI) baigė tyrimą dėl nuo-
tekų sistemos avarijos. Šiam atvejui tirti 
sudaryta specialioji komisija nustatė, kad 
incidentas, kurio metu į aplinką pateko 
didelis kiekis neišvalytų nuotekų, įvyko 
dėl atraminės sienos griūties, kurią lėmė 

brangovo teisėmis ruošusios UAB „Ribinis 
pjūvis“, dalinę ekspertizę atlikusios UAB 
„Statybos projektų ekspertizės centras“ 
bei grupės fizinių asmenų veiksmų arba 
neveikimo.

Tyrimą atlikęs VTPSI Vilniaus skyriaus 
viršininkas Rimgaudas Ališauskauskas 
pažymėjo, kad visose išvardintose ben-
drovėse nustatyti pažeidimai ir pasekmės, 
dėl kurių įvyko avarija. Jo nuomone, kitų, 
smulkesnių juridinių dalyvių buvimas įta-
kos avarijai neturėjo.

Nustatyta ir grupė fizinių asmenų, at-
sakingų už savo veikimą arba neveikimą 
minėtos avarijos metu. Tai projekto vado-
vas Antanas Gvildys; techninio projekto 
dalies vadovas Audrius Ražaitis; grupės 
vadovas Kęstutis Tumosa, turintis teisę 
eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir 
ypatingo statinio projekto vykdymo prie-
žiūros vadovo pareigas, kurio specializacija 
– susisiekimo komunikacijos. Atsakingu 
įvardijamas darbo projekto konstrukcinės 
dalies vadovas Andrej Svirko, turintis teisę 
eiti ypatingo statinio projekto dalies va-
dovo ir ypatingo statinio projekto dalies 
vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Jo 
specializacija – gyvenamieji ir negyvena-
mieji pastatai, susisiekimo komunikacijos. 

statybos dalyviams.  Dėl visų fizinių ir ju-
ridinių asmenų neveikimo ar veiksmų, ga-
lėjusių paskatinti avariją, įvertinimo VTPSI 
taip pat kreipsis į VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centrą. Pasak skyriaus virši-
ninko R. Ališauskausko, Statybos produkci-
jos sertifikavimo centras gali įvertinti sta-
tybos metu padarytus pažeidimus ir atlikti 
tam tikrus veiksmus dėl atestato galiojimo 
panaikinimo fiziniams bei juridiniams as-
menims, pripažintiems kaltais minėtoje 
nuotekų avarijoje. 

Nuotekų avarijos tyrimą vykdžiusi 
specialioji komisija, remdamasi Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto atlikto-
mis statomo objekto statinio ekspertizės 
išvadomis, statybos valdytojui UAB „Con-
testus projektai“ pateikė išsamias reko-
mendacijas dėl statinio projekto sprendi-
nių pakeitimo ir papildomų grunto tyrimų 
atlikimo.

Inspekcijos išvada perduota Vilniaus 
apskrities Vyriausiojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų 
tyrimų valdybos 3-ajam skyriui, kuriame 
atliekamas ikiteisminis tyrimas ir bus ver-
tinama, kiek padaryta žalos. Remdamiesi 
savo surinkta tyrimo medžiaga, polici-
jos pareigūnai, atlikę ikiteisminį tyrimą, 

statybas vykdžiusių rangovų padaryti pa-
žeidimai ir projektuotojų klaidos.

„Tyrimo metu nustatyta, kad prieš pra-
dedant statybos darbus nebuvo tinkamai 
atliktas inžinerinių tinklų padėties sklype 
vertinimas, statytojas savo atliekamų 
veiksmų nebuvo suderinęs su nuotekų tin-
klo savininku. Be to, statybos darbai buvo 
pradėti vykdyti savavališkai, neturint sta-
tybą leidžiančio dokumento ir nepaskyrus 
statinio statybos techninio prižiūrėtojo“, 
– sakė Eglė Kuklierienė, laikinai einanti 
VTPSI viršininko pareigas.

Konstatuota, kad avarija įvyko dėl 
statybos darbus atlikusios UAB „Vilniaus 
rentinys“, techninį ir darbo projektą 
rengusios UAB „Archinova“, pastato 
techninio projekto konstrukcinę dalį su-

VTPSI atsakingais įvardijo ir ekspertizės 
vadovą Gytį Lietvaitį, statinio statybos va-
dovą Andrių Mačiūną.

Remiantis VTPSI sudarytai komisi-
jai perduotais Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento duomenimis, į 
Neries upę bei žemės paviršių sluoksnius 
avarijos metu pateko daugiau nei 46 tūkst. 
kub. metrų nevalytų nuotekų, o žala aplin-
kai siekė per 600 tūkst. eurų. Visus tyrimo 
metu surinktus duomenis inspekcija per-
davė Vilniaus apskrities vyriausio policijos 
komisariato Kriminalinės policijos sunkių 
nusikaltimų tyrimo valdybos 3-čiajam 
skyriui, kuriame atliekamas ikiteisminis 
tyrimas.

VTPSI pradėjo procedūras dėl Admi-
nistracinių nusižengimų kodekso taikymo 

padarys išvadas ir galimai jas perduos 
teismui. Tiriant bylą gali būti padarytos 
įvairios išvados, todėl atsakingų už avariją 
juridinių ir fizinių asmenų sąrašas dar gali 
plėstis. 

Baigiant rengti šį straipsnį publikacijai, 
redakciją pasiekė žinia, kad Vilniaus apy-
gardos teismo sprendimu dėl pernai sosti-
nėje įvykusios nuotekų avarijos areštuotas 
uždarųjų akcinių bendrovių „Vilniaus renti-
nys“, „Archinova“, „Ribinis būvis“ ir „Staty-
bos projektų ekspertizės centras“ turtas. 
Atsakovams priklausančio kilnojamojo ir 
nekilnojamojo turto areštas taikomas, kad 
būtų galimybė įvykdyti teismo sprendimą 
priteisti žalą iš atsakovų. Kaltininkai priva-
lės atlyginti gamtai padarytą 629,9 tūkst. 
eurų žalą.

Dalį nuotekų, 
maždaug 2,2 

tūkst. kub. metrų, po 
avarijos technologiškai 
buvo įmanoma nukreipti 
kitais vamzdynais. Po 
avarijos statybvietėje 
buvo surinkti 242 kub. 
metrai nuotekų, kurios 
išvežtos specialiomis 
mašinomis. Vis dėlto 
maždaug 157 kub. 
metrai šioje vietoje 
pateko į gruntą.
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Ar nugrius 
Gedimino bokštas?

Jūratė Mockuvienė Gedimino kalno erozija – ne 
vienadienis pastarojo meto reiškinys. Kaip 
teigia metraštininkai, pirmą kartą nuo 
Gedimino pilies kalno žemės nušliaužė 
1396 m. Vakarinėje kalno pusėje nuslin-
ko šlaitas, kuris nunešė Vilniaus vaivados 
Montvydo rūmus. 

Humanitarinių mokslų daktarė, dailės 
istorikė Birutė Rūta Vitkauskienė teigia, 
kad 1546–1547 m. Žygimantui Augustui 
nusprendus pradėti statyti Žemutinę pilį, 
nuslinkęs šlaitas apgadino rūmus. 1838 m. 
ant vakarinio bokšto pastatytas medinis 
anstatas blogino kalno būklę, o 1843 m. 

kariškiai informavo, kad nuo kalno nuslin-
ko nuošliauža. Tokių pranešimų XIX a. būta 
nuolat.

Kalnui ne į naudą buvę ir Neries potvy-
niai, todėl 1845 m. buvo sustiprinti bokšto 
pamatai, pastatyti kontraforsai.

Kalnui nebuvo naudingi ir įvairūs ar-
cheologiniai kasinėjimai. 1942 m. vokie-
čiai kalne išrausė didžiulę slėptuvę – tu-
nelį, kuris sovietų laikais buvo užverstas. 
1950 m. du architektai su studentais nu-
sprendė kalno šlaituose pasodinti medžių, 
tačiau supratus grėsmę kalnui, šis suma-
nymas sustabdytas.

Pirmieji profesionalūs kasinėjimai kal-
ne atlikti tik 1959 m. 

Nors istorikai ir geologai teigia, kad 
nuošliaužos Vilniuje – ne naujiena, Ge-
dimino kalno šlaitams medžių keliamas 
pavojus fiksuotas 2004 ir 2008 m. Tuomet 
rytiniame Gedimino kalno šlaite Vilniaus 
pilių valstybinio rezervato direkcija kons-
tatavo nuošliaužas, kurios įvyko kartu su 
medžių išvartomis. 

Tačiau labiausiai sunerimta dėl kalno 
būklės 2011 m. liepą, kai nuspręsta nu-
kirsti medžius. Moksliškai surašytas ilgas 
aplinkraštis, kad jie ardo kalno šlaitus ir 

šiam gamtos paminklui, laikančiam Lietu-
vos istorinę vertybę, kelia grėsmę.

2011-aisiais UAB Projektavimo ir res-
tauravimo institutas parengė Gedimino 
kalno teritorijos (šlaitų, takų, laiptų, me-
džių) tvarkybos darbų projektą. Nustatyta 
tvarka projektas buvo suderintas su Vil-
niaus miesto savivaldybės administracijos 
Miesto plėtros departamento Kultūros pa-
veldo apsaugos skyriumi, Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos 
Vilniaus teritoriniu padaliniu, Vilniaus pilių 
valstybinio kultūrinio rezervato direkcija. 
Pagal UAB „Projektų ekspertizė“ 2011 m. 

rugpjūčio 22 d. atliktos bendrosios eks-
pertizės išvadas buvo gautas leidimas 
tvarkybos darbams atlikti. Medžių kirtimui 
buvo gauti leidimai iš Vilniaus miesto sa-
vivaldybės administracijos Miesto ūkio ir 
transporto departamento Miesto tvarky-
mo skyriaus Želdinių poskyrio. 

Buvo fiksuota, kad didžioji dalis ant 
Gedimino kalno augančių medžių yra 
pavojingai pasvirę, nemažai jų su kelmo 
drevėmis, medžių šaknys yra iškilusios virš 
žemės, dalis pasvirusių medžių auga stat-
menai šlaitui, kai kurios kelmų šaknys iškė-
lusios velėną, o klevų šerdys – išpuvusios.

Dr. Jonas Satkūnas: „Tuo metu, kai šlaitas buvo uždengtas plėvele, 
jis įmirko iš vidaus, nes buvo sugedęs drenažas. Kalno viduje ant 
moreninio priemolio sluoksnio susiformavusi drėgmė negalėjo 
susigerti, šlaitas išmirko iš vidaus ir nuslinko.“ 

Komentaras
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Lietuvos simbolis – Gedimino bokštas – 
stūkso ant yrančio Gedimino kalno. Prieš 
kelerius metus per balandžio 1-ąją televizija 
parodė, kaip griūva Gedimino bokštas. 
Daugelis tuo patikėjo, nes siunčiamos žinios 
apie kalno būklę kasdien vis labiau gąsdina.

Kai dabar 
grįžtame į praeitį, 

jau daugelis abejoja, 
ar reikėjo taip plikai 
iškirsti medžius, kurių 
šaknys prilaikė kalną nuo 
slinkimo, o joms suirus 
šlaitai pradėjo slinkti. 
Ekspertai teigė, kad 
medžių iškirtimas buvo 
būtinas Gedimino kalno 
sustiprinimui. 
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Geologai skelbia apie 
neišvengiamybę
 Tačiau po kurio laiko J. Satkūnas pateikė 
ir kitas išvadas, kad kalno slinkimas ne-
išvengiamas dėl geologinės jo sandaros. 
Tai patvirtina ir daugelis kitų šios srities 
ekspertų.

Gedimino kalnas yra vadinamajame 
Vilniaus pilių kalvyne. Vilniaus kalvynas 
dažniausiai vadinamas eroziniu, t. y. su-
formuotu ne akumuliacinių procesų, bet 
išskobtu erozijos jėgų, kurios daugiausiai 
sietinos su paviršinio vandens srautais. 
Eroziją gali sukelti ir požeminio vandens 
iškrovos – tokiais atvejais formuojasi su-
fozinės kilmės cirkai. Neabejotina, jog 
Vilniaus pilių kalvynui svarbias sąlygas 
padiktavo Vilnios ir Neries upių slėnių ir jų 
santakos raida.

Geologijos tarnybos vadovas kons-
tatuoja, kad Vilniaus kalvyno pirminius 
bruožus suformavo termoerozija – grunto 
masės slinkimas į beatsilaisvinančią nuo 

ledo erdvę. Vėliau vyraujančio proceso rolę 
perėmė fliuvioglacialinė erozija ir akumu-
liacija, suformavusi IX–III terasas. Fliuvia-
linė erozija ir akumuliacija lėmė Neries ir 
Vilnios dabarties slėnių (II–I viršsalpinių 
terasų ir salpos) atsiradimą, o gravitaciniai 
šlaitų procesai ir kritulių vandens erozija 
modifikavo pirminį, aukščiau minėtų pro-
cesų sukurtą reljefą. Gravitaciniai ir kritu-
lių vandens erozijos procesai tebevyksta ir 
dabar.

„Nepaneigiant kritulių vandens erozi-
jos reikšmės, svarbiu unikalų Vilniaus kal-
vyną suformavusiu reiškiniu reikia įvardin-
ti termoeroziją. Tokios ypatingos sąlygos 
termoerozijai pasireikšti galėjo susidaryti 
tik todėl, kad Vilniaus kalvyno masyvas 
dar prieš tapdamas kalvynu paskutiniojo 
ledlaikio maksimumo metu buvo perigla-
cialinėje amžino įšalo sukaustytoje terito-
rijoje. Kitas esminis faktorius – Vilnios ir 
Neries slėniai, drenavę paskutiniojo ledy-
no tirpsmo vandenis ir veikę kaip termoe-
rozijos bazė bei erdvė erozijos produktams 
išnešti“, – teigiama Geologijos tarnybos 
atliktoje studijoje.

Pasak jos autorių, žmogaus darbais 
Vilniaus pilių reljefas taip pat žymiai pa-
keistas, pavyzdžiui, Kalnų parke technoge-
ninio grunto storiai siekia iki 8 m, Katedros 
aikštėje tokio grunto storis vietomis siekia 
net 12 m, o ant Gedimino kalno šios są-
našos yra 3–5 m storio. Kitokio pobūdžio 
žmonių darbai keitė reljefą. Dabar jau 

beveik niekam nebėra abejonių, kad bal-
nakalvė, jungusi Gedimino kalną ir Trijų 
Kryžių masyvą, buvo nukasta. Šlaitų de-
formaciniai procesai yra vykę ir istorinėje 
praeityje.

Kalnui stabilumo nesuteikė ir Valdovų 
rūmų statyba bei ten vykdytos vibracijos, 
ir paties Gedimino bokšto restauracijos bei 
tvarkybos darbai. 

Tai natūralus gamtos sukurtas tvarinys. 
Nors kalnas tyrinėtas daug kartų, šlaitų 
sutvirtinimo priemonėms įdiegti reikalingi 
nauji inžineriniai-geologiniai tyrimai. 

J. Satkūnas atkreipia dėmesį į dar vie-
ną reikšmingą detalę, kad tuo metu, kai 
šlaitas buvo uždengtas plėvele, jis įmirko 
iš vidaus, nes buvo sugedęs drenažas. 
Kalno viduje ant moreninio priemolio 
sluoksnio susiformavusi drėgmė nega-
lėjo susigerti, šlaitas išmirko iš vidaus ir 
nuslinko.

„Visi tiksliai žinojo, kad turi veikti lie-
taus kanalizacija, tačiau niekas nematė, 
kur dingsta vanduo. Reikėjo nuspėti, kad 
lietaus kanalizacija yra nesandari“, – pa-
žymėjo geologas. Kai praėjusių metų liepą 
vyko liūtys, plėvelė šiaurinį kalno šlaitą 
nuo jų apsaugojo, bet neapsaugojo nuo 
vidinio išmirkimo. Dabar turime akivaizdų 
neprofesionalių sprendimų rezultatą – 
šlaitas nuslinko. 

Išsigando dėl masyvios 
nuošliaužos
Ypač ryški erozija užfiksuota 2016 m. pra-
džioje, kai Gedimino kalno šiauriniame 
šlaite dėl  lietaus ir staigaus atlydžio ėmė 
deformuotis Gedimino kalno šiaurinis šlai-
tas – ėmė slinkti, nes dirvožemis atitirpo ir 

įmirko, o po juo esantis gruntas dar buvo 
likęs įšalęs. Lietuvos geologijos tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos (LGT) specialis-
tai, atlikę pirminę apžiūrą konstatavo, kad 
jeigu nieko nebus daroma, padėtis nuolat 
blogės – dėl meteorologinių sąlygų nuoš-
liauža plėtosis ir vizualiai nemaža šlaito 
dalis bus pažeista. Buvo konstatuota, kad 
šlaitų deformacijai ir slinkimui įsibėgėjus, 
šiuos procesus sustabdyti labai sunku, 

sudėtinga ir brangu, o kartais net neįma-
noma.

2016 m. vasarį LGT darbuotojai kartu su 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
(VGTU) ir Lietuvos nacionalinio muziejaus 
(LNM) specialistais atliko žemės paviršiaus 
deformacijų Gedimino kalno šiaurinio šlai-
to vakarinėje dalyje apžiūrą. Paaiškėjo, kad 
šlaito 50 m pločio ruožo viršutinėje dalyje 
toliau vystosi gruntų deformaciniai proce-

sai: nuošliaužos, plyšiai grunte. Stabdant 
šlaito dangos slinkimą deformuotas pa-
viršius sutvirtintas mediniais kuolais. Buvo 
nuspręsta, kad kitas efektyvesnes priemo-
nes taikyti kol kas yra netikslinga dėl šlaito 
inžinerinių ir geologinių sąlygų neištyrimo 
bei geotechninių parametrų trūkumo.

LGT ir įmonės „GeoNovus“ darbuotojų 
atlikto tyrimo 3D skaneriu metu nustatyta, 
kad artimiausiu metu aktualiausia sutvar-
kyti šiaurinio šlaito vakarinę dalį, kur buvo 
pastebėti ir tebevyksta darkantys šlaitą ir 
galintys paskatinti dar didesnes deforma-
cijas nuošliaužiniai procesai.

Ką daryti su irstančiu kalnu, ministe-
rija patikėjo nuspręsti įvairių sričių eks-
pertams. Komisijoje, be buvusio kultūros 
viceministro Romo Jarockio, dirbo Lietuvos 
nacionalinio muziejaus architektė Asta 
Meškauskienė, Lietuvos statybos inžinie-
rių sąjungos (LSIS) garbės prezidentas 
Algirdas Vapšys, 1969–1973 m. Gedimino 
kalno ir Katedros inžinerinių geologinių 
tyrimų autorius Kazimieras Montvilas, 
inžinierius, geologas Kastytis Dundulis, 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezer-
vato direkcijos Priežiūros skyriaus vedėja 
Antanina Jarukaitienė, geotechnikas, 
konstrukcijų specialistas Liudas Furmona-
vičius, Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) 
atstovas Vidas Mikulėnas.

2016 m. balandžio 12 d. komisija kons-
tatavo, kad Gedimino kalnas turi avarinės 
būklės požymių ir rekomendavo nedel-

siant pradėti vykdyti jo tvarkybos darbus. 
Tokį sprendimą priėmė viceministras R. 
Jarockis, Kultūros ministerijos Kultūros po-
litikos departamento Saugomų teritorijų 
ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis 
specialistas Gintaras Džiovėnas, Vilniaus 
pilių valstybinio kultūrinio rezervato direk-
cijos Priežiūros skyriaus vedėja A. Jarukai-
tienė, Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus ve-
dėjas Vitas Karčiauskas, Lietuvos naciona-
linio muziejaus architektė A. Meškauskie-
nė, UAB „Senamiesčio projektai“ tyrimų 
grupės vadovas Jakovas Mendelevičius, 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktorius J. Satkūnas.

LGT inicijavo dvejų metų trukmės 
specialią Gedimino kalno kompleksinių 

Gedimino kalnas yra sudarytas iš Dainavos ledlaikio moreninių (gIIdn) ir 
limnoglacialinių (lgIIdn), Žemaitijos ledlaikio moreninių (gIIžm), Medininkų 
ledlaikio moreninių (gIImd ir gtIImd) ir fliuvioglacialinių bei technogeninių 
(kutūrinio sluoksnio) darinių (tIV)
Šaltinis: Dr. J. Satkūnas „Termoerozijos pėdsakai Vilniaus pilių kalvyno reljefe“. 

Gedimino kalno geologinis pjūvis 

Medžių kirtimui pritarė Vilniaus pilių 
valstybinio kultūrinio rezervato direkcija. 
Nurodyta, kad medžiai yra viena iš šlaitų 
ardymo ir nuošliaužų formavimosi prie-
žasčių. Puvinio pažeisti ir pasvirę medžiai 
kelia grėsmę muziejaus lankytojams. Be 
to, pripažinta, jog seni medžiai su silpna 
šaknų sistema, esant didesniam vėjui, dar 
labiau išjudina šlaitus. 

Kultūros paveldo departamento rašte 
teigta, kad „prašomi pašalinti želdiniai se-
mantiškai nėra susiję su Aukštutine pilimi 
bei šlaituose trukdo formuotis tankiai žo-
linei dangai, todėl kyla grėsmė susidaryti 
erozijos židiniams, nuošliaužoms“. Kultū-
ros paveldo departamentas taip pat pri-
pažino, kad „Gedimino kalno želdiniai yra 
vertingąsias savybes žalojantis faktorius, 
o ne funkciškai, kompoziciškai ar istoriškai 
su nekilnojamojo kultūros paveldo objek-
tu, Vilniaus piliaviete, susiję elementai“.

Daug problemų kėlė ne tik medžių ša-
knys, bet ir klevų lapai, kurie dengė vienas 
kitą kaip čerpės ir nepraleido nei šviesos, 
nei drėgmės. Po klevais nesiformavo velė-
na, buvo pastebimi erozijos židiniai.

Kaip teigia Lietuvos geologijos tarnybos 
vadovas Jonas Satkūnas, seni ir dideli me-
džiai Gedimino kalno šlaituose judino ir ardė 
šlaitus: „Medžiai buvo seni ir sunkūs, jų šaknų 
sistemos – nestiprios. Šlaitai tapdavo ypač 
nestabilūs pavasario ar ankstyvos žiemos 
atlydžio metu, todėl pašalinti medžius nuo 
Gedimino kalno šlaitų buvo būtinas darbas.“

Medžiai trim etapais nuo Gedimino 
kalno šlaitų šalinti nuo 2011 iki 2013 m. 

Tais pačiais metais Kultūros pavel-
do departamentas už Gedimino kalno ir 
Aukštutinės pilies priežiūros darbus ap-
dovanojo Lietuvos nacionalinį muziejų ar-
cheologijos paveldo išsaugojimo didžiuoju 
prizu.

Kai dabar grįžtame į praeitį, jau dau-
gelis abejoja, ar reikėjo taip plikai iškirsti 
medžius, kurių šaknys prilaikė kalną nuo 
slinkimo, o joms suirus šlaitai pradėjo 
slinkti. Ekspertai teigė, kad medžių iš-
kirtimas buvo būtinas Gedimino kalno 
sustiprinimui. „Mano ir kolegų iš Lietuvos 
geologijos tarnybos stebėjimų duome-
nimis, seni ir dideli medžiai Gedimino 
kalno šlaituose jau buvo tapę faktoriais, 
judinančiais ir ardančiais šlaitus. Medžiai 
ant stačių šlaitų didino šlaitų tiesioginę 
apkrovą, judino juos vėjuotu oru (dina-
minė apkrova). Pašalinti medžius buvo 
būtina. Likusios medžių šaknys ir kelmai 
natūraliai sunyks virsdamos dirvožemiu. 
Medžių pašalinimas buvo būtina sąlyga 
norint tiksliai išmatuoti šlaitų stabilumą ir 
įdiegti tinkamas priemones šlaitų sustipri-
nimui, nes tokioms priemonėms medžiai 
paprasčiausiai trukdytų“, – tuomet teigė 
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius 
inžinierius geologas-hidrogeologas dr. Jo-
nas Satkūnas.

Pagal parengtą programą parinktose vietose 
2017 m. reikėtų atlikti inžinerinius-geologinius 

ir geotechninius tyrimus – gręžti, imti bandinius ir juos 
tirti laboratorijose, nustatyti šlaitų jautrumą nuošliaužoms 
susidaryti ir kt. Per dvejus metus, preliminariais 
skaičiavimais, programa atsieitų apie 120 tūkst. eurų.

Kultūros paveldo 
departamento 

rašte teigta, kad „prašomi 
pašalinti želdiniai 
semantiškai nėra susiję 
su Aukštutine pilimi bei 
šlaituose trukdo formuotis 
tankiai žolinei dangai, todėl 
kyla grėsmė susidaryti 
erozijos židiniams, 
nuošliaužoms“. 
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VILNIAUS PILIŲ JUNGTINIO KOMPLEKSO GYNYBINĖS PASKIRTIES OBJEKTUOSE – LIETUVOS NACIONALINIO 
MUZIEJAUS (LNM) EKSPOZICIJOS IR SAUGYKLOS

01 –  Aukštutinės pilies kompleksas
06 –  Senojo arsenalo kompleksas:
 01 Rytinis korpusas – 1–3 aukštai – Lietuvos dailės muziejus.
  Perdavus LNM planuojama Lietuvos istorijos ekspozicija.
  4 aukštas – LNM saugyklos.
 02  Šiaurinis korpusas – Archeologijos ekspozicija.
 03  Vakarinis korpusas – Fotoarchyvai; administracija.

07 –  Naujojo arsenalo kompleksas:
 01  Naujasis arsenalas (oficina) – Liaudies meno ekspozicija, parodų salė.
 02  Pilių prižiūrėtojo namas – Lietuvos istorijos ekspozicija.
 03  Muziejaus infrastruktūros tarnyba.

08 –  T. Kosciuškos g. 1, buv. kareivinių kompleksas:
 01  Korpusas – Archeologijos skyrius ir saugyklos.
 02-04 Korpusai – Restauravimo centras.

09 –  T. Kosciuškos g. 3, buv. kareivinių kompleksas:
 01  Korpusas – Etninės kultūros skyrius ir saugyklos.
 02  Korpusas – Lietuvos valstiečių verslai ir amatai (saugykla-ekspozicija).
 03  Korpusas – Istorijos skyrius.

Suformuoti kompleksai, priskirti pastatai naudotojams

LR Vyriausybės nutarimai:

1995-04-21 nutarimas Nr. 572 „Dėl Vilniaus pilių komplekso pastatų,  
statinių ir žemės naudojimo“.
1995-07-27 nutarimas Nr. 1056 „Dėl 1995-04-21 nutarimo Nr. 572  
pakeitimo“.

Komplekso schema patvirtinta
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro  
1996-10-31 įsakymu Nr. 67

Sudarė

Paminklų restauravimo institutas

VILNIAUS PILIŲ JUNGTINIS KOMPLEKSAS

01  AUKŠTUTINĖS PILIES KOMPLEKSAS
01  REZIDENCINIAI GOTIKINIAI RŪMAI
02  VAKARINIS BOKŠTAS
03  VAKARINĖ ATRAMINĖ SIENA
04  XVI A. VIDURIO SIENOS LIEKANOS

02  VALDOVŲ RŪMŲ KOMPLEKSAS
01  ŽEMUTINĖS PILIES RENESANSINIŲ RŪMŲ
 VAKARINIS KORPUSAS
02  ŽEMUTINĖS PILIES RENESANSINIŲ RŪMŲ
 ŠIAURINIS KORPUSAS
03  ŽEMUTINĖS PILIES RENESANSINIŲ RŪMŲ
 RYTINIS KORPUSAS
04  ŽEMUTINĖS PILIES RENESANSINIŲ RŪMŲ
 PIETINIS KORPUSAS

03  KATEDROS KOMPLEKSAS
01  KATEDRA
02  VARPINĖS BOKŠTAS

04  ŽEMUTINĖS PILIES GYNYBINĖS
SISTEMOS KOMPLEKSAS

05  KREIVOSIOS PILIES KOMPLEKSAS
    KOMPLEKSO RIBOS

06  SENOJO ARSENALO KOMPLEKSAS
01 RYTINIS KORPUSAS / MUZIEJUS / 
02 ŠIAURINIS KORPUSAS / MUZIEJUS /
03 VAKARINIS KORPUSAS / MUZIEJUS /

07  NAUJOJO ARSENALO KOMPLEKSAS
01 1-OJI RŪMŲ OFICINA / MUZIEJUS /
02 PILIŲ PRIŽIŪRĖTOJO NAMAS / MUZIEJUS /
03 BUV. PILIES ARKLIDĖS / MUZIEJUS /
04 ŠV. ONOS-BARBOROS BAŽNYČIOS LIEKANOS

08  BUV. KAREIVINIŲ / T. KOSCIUŠKOS G. 1 / KOMPLEKSAS
01 ŠIAURINIS KORPUSAS
02 RYTINIS KORPUSAS
03 KIEMO KORPUSAS
04 ŪKINIS KORPUSAS

09  BUV. KAREIVINIŲ / T. KOSCIUŠKOS G. 3 / KOMPLEKSAS
01 KORPUSAS 01
02 KORPUSAS 02
03 KORPUSAS 03

04

so laimėtojo atrinkimas ir ilgalaikės kalno 
nuolatinės stebėsenos, eksploatacinės 
priežiūros ir tvarkybos darbų programos 
kartu su ekonominiais programos įgyven-
dinimo kaštų skaičiavimais paruošimas bei 
jos suderinimas su atitinkamomis institu-
cijomis.

Įvykdžius atvirą konkursą projektavimo 
ir rangos darbams atlikti, buvo išrinkti ran-
govai: MB „Virmalda“ ir UAB „Rekreacinė 
statyba“, veikiančios pagal jungtinės vei-
klos sutartį.

Gedimino kalno tvarkybos darbams 
2016 m. skirta 300 tūkst. eurų, o 2017 m. 
suplanuota išleisti per 800 tūkst. eurų.

2016 m. gruodžio 23 d. pasirodžius 
pirmiems pranešimams apie Gedimino 
kalno naujas nuošliaužas, naujoji kultūros 
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson skubiai 
pasikvietė aplinkos ministrą Kęstutį Navic-
ką ir LNM direktorę Birutę Kulnytę aptarti 
situacijos dėl kalno perspektyvų. Priimtas 
skubus sprendimas – Gedimino kalnas 
lankytojams laikinai uždarytas, kol bus iš-
siaiškinta, ar naujai atsiradusios nuošliau-
žos kalno šlaite nekelia pavojaus.

Sutarta dėl konkretaus kompleksinių 
veiksmų plano: Civilinės saugos departa-
mento specialistų paprašyti papildomai 
įvertinti įrengtas saugos priemones Gedi-
mino kalne ir jo prieigose, o nuo 2017 m. 
pradžios Gedimino kalne įrengti geodina-
minius detektorius. Nuspręsta parengti 
penkerių metų kalno nuolatinės stebėse-
nos, eksploatacinės priežiūros ir tvarkybos 
darbų programą, įsteigti specialią progra-
moje dalyvausiančių specialistų grupę. 

Avarijos grėsmės pašalinimo darbų 
koordinavimui ir priežiūrai sudaryta tokia 

darbo grupė: kultūros viceministras (darbo 
grupės pirmininkas) Renaldas Augusti-
navičius, Kultūros ministerijos kancleris 
(darbo grupės pirmininko pavaduotojas) 
Laimonas Ubavičius, Vilniaus miesto sa-
vivaldybės administracijos Miesto plėtros 
departamento Kultūros paveldo apsau-
gos skyriaus vedėjas Darius Daunoras, 
Kultūros ministerijos Kultūros politikos 
departamento direktorė R. Jaskelevičienė, 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezer-
vato direkcijos direktorė A. Kasperavičienė, 
Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė 
B. Kulnytė, Kultūros ministerijos Strategi-
nio planavimo ir kontrolės departamento 
direktorė E. Saudargaitė, Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos 
direktorė Diana Varnaitė.

Kam atiteks kalnas?
Iki 2010 m. už Gedimino kalno piliakalnio 
tvarkymą buvo atsakinga Vilniaus pilių 
direkcija. Nuo 2010 m. Gedimino kalną 
tvarkyti pavesta Lietuvos nacionaliniam 
muziejui. Naujoji kultūros ministrė vėl ak-
centavo, kad kalną reikėtų perduoti nau-
jam savininkui.

Muziejaus direktorė B. Kulnytė piktino-
si „vykdomu puolimu“ dėl kalno tvarkymo 
darbų. Ji pabrėžė, kad numatytų 800 tūkst. 
eurų kalnui tvarkyti neužteks. Anot jos, tą 
pažymėjo ir premjeras Saulius Skvernelis. 
Direktorė sakė neturinti iliuzijų, kad bus 
skirta viešai minima 3 mln. eurų suma.

Muziejaus vadovė taip pat pabrėžė, kad 
jei nebus nuošliaužų virš pagrindinio tako, 
kalnas lankytojams būtų atidarytas balan-
džio 20-ąją, o funikulierius nebus įjungtas 
mažiausiai iki kito pavasario.

Kaip Gedimino kalno šlaitai atiteko 
Lietuvos nacionaliniam muziejui?
Gaila, jog niekas negali suprasti, kad pana-
šiais atvejais visas pragaras išgrįstas gerais 
norais. Tai labai tinka kalbant apie Gedimino 
kalno teritoriją: buvo atlikta daug kalno tvar-
kybos darbų dar iki 1994 m., kai buvo įkurta 
VĮ Vilniaus pilių direkcija, kuri turėjo atlikti 
teritorijoje visus remonto, tvarkybos darbus.

1995 m. Vyriausybės nutarimu apie 
visus teritorijos pastatus jų priežiūrai buvo 
suformuoti sklypai. Muziejui priklauso visi 
pilių teritorijos gynybinės paskirties pasta-
tai: arsenalai, kareivinės. Taip pat ir Gedi-
mino kalno pilies liekanos. 1997 m. įstei-
gus rezervatą, Vilniaus pilių direkcija turėjo 
tapti rezervato ūkio skyriumi. Tuokart 
viskas buvo lyg ir logiška: mes dirbame 
muziejuje, kuris veikia rezervato teritorijo-
je, ir turime priskirtus pastatams tvarkyti 
sklypus: nušluojame takus, nušienaujame 
teritoriją, laikomės rezervate nustatytos 
tvarkos. Tačiau keičiantis vyriausybėms 
teritorijoje tvarkos nedaugėjo.

Ilgainiui pamačiau, kad muziejaus 
teritorijoje niekas nieko nebenori daryti, 
o Vilniaus pilių direkcija susikoncentravo 
į Valdovų rūmų statybą. Buvo keista, kai 
saugomų teritorijų skyrių įsteigė Kultū-
ros ministerijoje, tuo tarpu kai Saugomų 
teritorijų tarnyba yra prie Aplinkos minis-
terijos. Kam toks dubliavimas? Tik 2004 
m. buvo sukurta Vilniaus pilių valstybinio 
kultūrinio rezervato direkcija. Dešimtmetį 
teritorijoje dirbusi Vilniaus pilių direkcija 
taip ir netapo rezervato dalimi. Egzistavo 
dvi atskiros įstaigos.

Apie 1995 m. Vyriausybės nutarime 
nurodytus sklypus buvo pradėta galvoti tik 
tada, kai susizgribta, kad Valdovų rūmai 
statomi nesuformavus sklypo.

Sklypai pastatų priežiūrai muziejui 
buvo paskirti panaudos teise, visą rezer-
vato žemę patikėjimo teise valdo Vilniaus 
pilių valstybinio kultūrinio rezervato direk-
cija. Buvo kultūros ministrų, kurie pieštuku 
„pataisė“ Vyriausybės nutarimo prieduose 
nurodytus sklypus. Tokie „pataisyti“ skly-
pai įtraukti ir į rezervato planą, kuris bus 
teikiamas tvirtinti Vyriausybei.

Dabar galiu apibendrinti, kad pagrindinė 
Lietuvos istorinio paveldo saugykla priversta 
gyventi tarp girnų. Šį chaosą reikia baigti.

Tai gal jis bus baigtas Jūsų įstaigą 
išvis panaikinant?
Visi geri dalykai seniai sugalvoti. Knyga 
„Vargas dėl proto“ parašyta taip pat seniai.

Muziejaus struktūra yra gerai apgalvota, 
paremta rinkiniais. Saugome pagrindinius 
Lietuvos archeologijos, etnikos ir istorijos 
rinkinius (1,3 mln. eksponatų). Esame Lietu-
vos istorijos muziejus. Jau girdžiu, kad labai 
senamadiški. Niekas taip greit nesensta kaip 
begalvė modernybė. Varšuvoje valstybės 
šimtmečiui baigiamas statyti Lenkijos isto-
rijos muziejus. Turėdami puikią istorikų mo-
kyklą kaimynai neabejoja tokio muziejaus 
būtinybe ir nepainioja Karališkųjų rūmų ir Is-
torijos muziejaus. Pradeda panašėti, kad savo 
istorijos pasižiūrėti vyksime į Varšuvą. Vienas 
iš buvusių premjero patarėjų pašmaikštavo, 
kad bus daug muziejų ir viena buhalterija.

2004, 2008 m. prasidėjus įgriuvoms ir 
nuošliaužoms, 2010 m. konstatavus ga-
limai avarinę šlaitų būklę darbus vykdė 
nebe Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 
rezervato direkcija, bet Kultūros paveldo 
departamentas, nors kaip ir minėjau, re-
zervatas teritoriją turi patikėjimo teise, o 
mums tie sklypai buvo paskirti panaudos 
teise pastatų priežiūrai baigiantis 2012 m.

Vadinasi, to kalno patys 
prisiprašėte?
Mes nežinojome, ką slepia Gedimino kal-
nas. Dabar baisoka klausyti įvairiausių 
aiškintojų, kad gynybinę sieną pastatė 
muziejus. Muziejus tik sutvarkė sieną, kad 
akmenys neriedėtų lankytojams ant galvų. 

1995–2005 m. buvusių rūmų griuvė-
siai buvo iškelti ant supiltinio grunto. Šian-
dien juos būtina tvarkyti dėl nekokybiškų 
darbų. Solidūs senovės mylėtojai aiškina, 
kad tai – Vytauto laikų mūrai, o po svetima 
pavarde pasislėpęs pilietis socialiniuose 
tinkluose ragina rašyti peticiją...

Norai statyti dar gyvi, nors pirmasis 
potvarkis dėl rezervato tvarkymo turėtų 
būti uždrausti bet kokią statybą ant kalno 
ar prie kalno.

O kaip dėl medžių iškirtimo, 
ar tai nepakenkė kalnui?
Dominavo 1954–1955 m. pasodinti siau-
ralapiai klevai, jie auga greitai, turi didelę 
lają, bet yra neilgaamžiai, su paviršine ša-

knų sistema. Prasidėjus įgriuvoms šaknys 
20–30 cm „išėjo“ į paviršių. Vėjuotą dieną 
kalnas „linguodavo“. Pradėjus kirsti me-
džius paaiškėjo – daugelio jų viduriai jau 
buvo kiauri. Viską fotografavome, turime 
nuotraukas. Medžiai, tuo metu jau tikrai 
kalno apkrova,  pašalinti trimis etapais. 
Labai aiški Lietuvos geologijos tarnybos 
nuomonė – vienareikšmiškai reikėjo šalin-
ti, bet atsiranda raudotojų dėl šimtametės 
girios.

Kai buvo tiriamas kalno gruntas, pa-
aiškėjo, kad velėna negali formuotis, nes 
jis – supiltinis, statybų nuokasos yra ne-
kokybiškos. 

Kas šiandien jau padaryta 
siekiant gelbėti kalną?
Pirmiausia pasakysiu, kad reikėjo laiko 
surasti su kalno tvarkyba susijusius doku-
mentų archyvus. Dar 2010 m. konstatavus 
galimai avarinę kalno šlaitų būklę Kultūros 
paveldo departamentas skyrė lėšas ir VĮ 
Lietuvos paminklai pradėjo jų rinkimą, 
mums reikėjo šį darbą baigti. Su kalnu 
susijusios medžiagos radome įvairiuose 
archyvuose. 

Jau atliktas pats nedėkingiausias 
darbas – padaryti būtini nematomi dar-
bai – susipažinta su visais atliktais dar-
bais, padaryta gausybė projektavimams 
reikalingų tyrimų, parengti ir eksper-
tuoti projektiniai pasiūlymai. Nupirkti 
projektavimo darbai, baigiamas rengti 
tvarkybos darbų projektas. Atskiru pro-
jektu buvo sutvirtintos betono juostos, 
vykdant šiuos darbus atrasta mūsų Gari-
baldžių – 1863 m. sukilėlių – palaidoji-
mo vieta. Gegužę muziejaus archeologai 
tęs kasinėjimus, prasidės šiaurinio šlaito 
tvarkybos darbai. 

Geologų nuomone, šiuo metu didžiulį 
nerimą kelia pietrytinis šlaitas. Gedimino 
piliakalnio sutvarkymas – sudėtingas dar-
bas, todėl norisi geranoriškumo ir suprati-
mo. Socialiniuose tinkluose įsiūbuotos ais-
tros dažnai primena tik nuolat pakurstomą 
piktą ugnelę. 

Birutė Kulnytė: „Gaila, jog niekas negali suprasti, kad panašiais 
atvejais visas pragaras išgrįstas gerais norais. Tai labai tinka kalbant 
apie Gedimino kalno teritoriją.“
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geologinių tyrimų programą. Įvardinta, 
kad tik atlikus šioje programoje numaty-
tus tyrimus tikslinga projektuoti kalnui 
tvirtinti skirtas priemones ir jas įrengti. 
2016 m. buvo siūloma pagal kalno erdvi-
nio skenavimo rezultatus sudaryti išsamų 
reljefo modelį, atlikti geofizinius tyrimus ir 
atnaujinti prieš 12 metų nutrauktą šlaitų ir 
statinių deformacijų stebėseną.

Pagal parengtą programą parinktose 
vietose 2017 m. reikėtų atlikti inžineri-
nius-geologinius ir geotechninius tyrimus 
– gręžti, imti bandinius ir juos tirti labo-
ratorijose, nustatyti šlaitų jautrumą nuoš-
liaužoms susidaryti ir kt. Per dvejus metus, 
preliminariais skaičiavimais, programa 
atsieitų apie 120 tūkst. eurų.

Birutė Kulnytė
1967–1973 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. Nuo 1973 m. – Lietuvos istorijos 
ir etnografijos muziejaus (nuo 1992 m. Lietuvos nacionalinis muziejus) bendradarbė, 
1975–1989 m. – Liaudies meno sektoriaus, 1989–1992 m. – Etnografijos skyriaus 
vedėja, nuo 1992 m. – muziejaus direktorė. 

Įvertinti nuopelnai:
1999 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
2008 m. – Latvijos pripažinimo kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.
2009 m. – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
2009 m. – Valstybine Jono Basanavičiaus premija.
2010 m. – I laipsnio ženklu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“.
2014 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

„Perėmėme griūnantį kalną, tu-
rėdami labai mažai lėšų sugebėjome 
palaikyti jo gana gerą būklę iki dabar. 
Jei turime pastatus, tai nereiškia, kad 
turime tvarkyti piliakalnius“, – teigė 
B. Kulnytė.

Ji pabrėžė, kad tvarkyti piliakalnį 
turėtų ne muziejus, o Kultūros minis-
terijai pavaldi Vilniaus pilių valstybi-
nio kultūrinio rezervato direkcija. Šiuo 
metu kalnas sukabintas grandinėmis, 
yra įleistas gelžbetoninis stulpas ir 
grandinės prikabintos prie to stulpo. 
Įrengti įvairūs kalno judėjimo davikliai, 
fiksuojantys, ar yra šlaito judėjimas. 
Geologai konstatuoja, kad ryškių judė-
jimų nėra. Artimiausiu metu planuo-
jama tvarkyti tris kalno dalis: aikštelę, 
šlaitą ir papėdę. 

Lietuvos nacionalinio 
muziejaus direktorė 
Birutė Kulnytė 
atvirai kalba 
apie problemas, 
Gedimino kalną 
persekiojusias per 
visą nepriklausomybės 
laikotarpį. Įvairių 
užgaulių komentarų 
įpykinta direktorė 
dabar atkakliai 
tvirtina, kad kalną 
muziejus sutvarkys.

Birutė Kulnytė: „Gerais norais visas pragaras grįstas“

Kalbėjosi Algirdas Aušra

Gedimino kalno 
šlaitams medžių 

keliamas pavojus 
fiksuotas 2004 ir 2008 
m. Tuomet rytiniame 
Gedimino kalno 
šlaite Vilniaus pilių 
valstybinio rezervato 
direkcija konstatavo 
nuošliaužas, kurios 
įvyko kartu su medžių 
išvartomis. 

LNM paskelbtas darbų rangovų kon-
kursas, siekiant atlikti Gedimino kalno 
pietrytinio šlaito tyrimus ir pasiūlyti, kaip 
stabdyti šlaito eroziją. Muziejaus paskelb-
tame konkurse rangovų buvo prašoma pa-
rengti sprendimus, kurie leistų stabilizuoti 
šlaito slinkimą, sutvarkyti lietaus nuotekų 
sistemą ir sutvarkyti šaltinėlį, apskritai 
stabdyti aukštutinės pilies irimo procesus. 

Komisijos posėdžio metu buvo įvardyti 
artimiausi darbai ir uždaviniai likviduojant 
kalno avarinę būklę: viešas konkursas, 
skirtas Gedimino kalno šiaurinio šlaito 
avarijos grėsmės likvidavimo projektui, 
konkurso dalyvių projektinių pasiūlymų 
techninių sprendimų įvertinimas pagal 
pateiktus užsakovo reikalavimus, konkur-
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Mūšis dėl Trakų: 
kas apgins valstybės 
interesus?

Trakai – lankytojų traukos centras, bet nesvetingas investuotojams. Su juo susiję du prieštaringi tikslai: 
reikia apginti miestą nuo piktavališkų ketinimų statyti pigius sandėlius, bet tuo pačiu metu ir atnaujinti 
bei prikelti antram gyvenimui, nes miestelis, išskyrus Trakų pilį, atrodo labai vargingai.

Saulius PaukštysVisą pavasarį viešojoje erdvė-
je kunkuliavo žinios iš Trakų istorinio 
nacionalinio parko (TINP), nes susikibo 
verslininkas Darius Nedzinskas ir Trakų 
istorinio nacionalinio parko direkto-
rius Gintaras Abaravičius. Pastarasis 
apibūdinamas kaip parko sergėtojas 
su nepriekaištinga reputacija. Tačiau 
pasirodė žinia, kad Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT) vykdo tyrimą, ar deri-
nant investicijas į Trakų autobusų sto-
ties rekonstrukciją nepiktnaudžiauta 
tarnybine padėtimi.

„Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, ar 
derinant investicinį projektą Trakuose 
buvo padaryta nusikalstama veika, ar 
ne, ir jei buvo padaryta – kas ją padarė. 
Šiuo metu įtarimai tikrai niekam nėra 
pareikšti“, – teigia Generalinės proku-
ratūros atstovai. 

Į teisėsaugą kreipėsi ir verslininkas 
D. Nedzinskas, korupcija kaltinantis 
Trakų istorinio nacionalinio parko di-

rektorių G. Abaravičių. Pastarasis sako, 
kad verslininkas projektą nori vystyti pa-
žeisdamas įstatymus ir žada pats apskųsti 
jį teisėsaugai dėl neteisėto spaudimo. D. 
Nedzinskas ir G. Abaravičius taip pat kal-
tina vienas kitą neteisėta įtaka direkcijos 
darbuotojams.

Minėtas verslininkas siekia atnaujinti 
senąją Trakų autobusų stotį bei drauge 
įrengti prekybos centrą. 

Siekia investuoti Trakuose
Bendrovė „Trastas“, kuriai vadovauja D. Ne-
dzinskas, į naujos Trakų autobusų stoties ir 
„Rimi“ parduotuvės projektą žada inves-
tuoti per 3 mln. eurų. Teritorijoje esančius 
1987 m. statytus pastatus planuojama 
griauti ir vietoje jų iki 2018 m. pastatyti 
autobusų stoties ir 2 tūkst. kv. m prekybos 
centrą.

Trakų istorinio nacionalinio parko va-
dovas teigia, jog rengiantis plėtoti šį pro-

jektą investuotojas ignoruoja specialiuo-
sius planus ir jei būtų vystomas projektas 
nesilaikant reikalavimų, būtų sunaikinta 
dalis Trakų senamiesčio teritorijos.

Klausimas sprendžiamas įvairiose ko-
misijose. Dėl Trakų susipliekė ir du Seimo 
nariai Vytautas Kernagis ir Naglis Puteikis, 
problema pasiekė ir kultūros ministrę Lia-
ną Ruokytę-Jonsson.

Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės 
„Trastas“ savininkas ir vadovas D. Nedzins-
kas teigia, kad bendrovė patyrė 174 tūkst. 
eurų žalą. „Prašėme, kad G. Abaravičius būtų 
pripažintas įtariamuoju, aš kaip pagrindinis 
įmonės akcininkas būčiau pripažintas nu-
kentėjusiuoju. Šiuo metu ruošiamas civilinis 
ieškinys“, – pareiškė D. Nedzinskas.

Verslininkas teigė su advokatu paren-
gęs raštą Vilniaus apygardos prokuratūrai 
apie, jo teigimu, G. Abaravičiaus darytą 
neteisėtą spaudimą vienai Trakų istorinio 
nacionalinio parko darbuotojai. Anot D. 
Nedzinsko, direktoriaus spaudimą darbuo-

toja galėjo patirti derindama architektūros 
reikalavimų sąlygas. Jo teigimu, darbuoto-
ja ir pati kreipėsi į teisėsaugą.

Trakų istorinio nacionalinio parko 
darbuotoja Ivona Šiurpša pareiškime tei-
sėsaugai nurodė, kad po jos apklausų STT 
apie tai sužinojęs parko vadovas G. Abara-
vičius pakeitė požiūrį į ją, ėmė ignoruoti, 
duoti nemotyvuotus įpareigojimus bei 
spausti. Darbuotoja nurodė, kad patyrė 
spaudimą kaip rengėja pasirašyti raštą, 
kurio nėra rengusi. Ji tikina, kad parko va-
dovas grasino tarnybinėmis nuobaudomis 
ir atleidimu iš darbo, todėl prašo liudytojos 
apsaugos.

Įmonės „Trastas“ vadovas teigė turįs 
informacijos iš kelių Trakų istorinio naci-
onalinio parko darbuotojų apie tai, kad 
jos buvo taip pat jau apklaustos STT. Pats 
verslininkas tvirtino kelis kartus jau liudi-
jęs šiame tyrime.

Pasak D. Nedzinsko, Trakų istorinio na-
cionalinio parko vadovo G. Abaravičiaus 

„veiksmai yra nukreipti į korupcinės 
aplinkos sukūrimą, parengti nesivado-
vaujant įstatymais, nemotyvuoti ir ne-
argumentuoti, prieštaraujantys vienas 
kitam“.

„Kas tai yra? Tai yra piktnaudžia-
vimas. Šiaip ikiteisminių tyrimų ne-
pradeda dėl to, kad kažkas paprašė. 
Pagrindas, matyt, yra. Pasitikiu teisė-
sauga, ji ir išsiaiškins“, – sakė D. Ne-
dzinskas.

Valstybės interesų 
sargybinis
Trakų istorinio nacionalinio parko va-
dovas G. Abaravičius sako, kad versli-
ninkas D. Nedzinskas Trakų autobusų 
stoties ir prekybos centro projektą sie-
kia vystyti nepaisydamas apribojimų 
užasfaltuoti Trakų senamiesčio sklypą 
ir nesilaikydamas numatytų derinimo 
procedūrų.   K
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Pasak departamento direktoriaus, D. 
Nedzinskas pats užsiima korupcine veikla 
ir tam pasitelkia valstybės institucijas, ži-
niasklaidą bei viešųjų ryšių specialistus.

G. Abaravičiaus tvirtinimu, jis net kelis 
kartus buvo kviečiamas į Kultūros minis-
teriją, kur D. Nedzinskas viceministro Re-
naldo Augustinavičiaus akivaizdoje bandė 
išgauti išankstinį sutikimą statyboms, nors 
dar net nebuvo pateiktas prašymas išduoti 
projektavimo sąlygas. G. Abaravičiui keis-
tas pasirodė ir to paties viceministro per-
siųstas elektroninis laiškas, kuriame versli-
ninkas pageidavo „iki antradienio“ „turėti“ 
Kultūros paveldo departamento direktorės 
Dianos Varnaitės įsakymą, panaikinantį 
apsaugą Trakų senamiestyje esančiam 
sklypui, kuriame jis nori įrengti automo-
bilių stovėjimo aikštelę. „Butu idealu iki 
antradienio susitikimo tureti direktores 
Varnaites aiskia pozicija arba net ir pati 
isakyma. Bandysime dirbti toliau:) (kalba 
netaisyta)“, – rašė verslininkas. „Tikrai ne 
kiekvieno piliečio laiškai su tokiais pagei-
davimais ir šypsenėlėmis būtų toleruoja-
mi. Netikite? Pabandykite paprašyti, kad 
kas nors „iki antradienio“ pritaikytų teisės 
aktą jūsų projektui. Manau, būtent tai ir 
yra dabartinio puolimo prieš Trakų istorinį 
nacionalinį parką esmė: neskaidrus, jokių 
priemonių – net ir šmeižto – nesibodintis 
mėginimas patenkinti privačius įtakingų 
asmenų interesus, apeinant įstatymus ir 
keičiant tam trukdančius teisės aktus“, – 
situaciją komentavo G. Abaravičius.

Kultūros paveldo departamento Pir-
moji nekilnojamojo kultūros paveldo ver-
tinimo taryba 2016 m. vasario 9 d. aktu ne 

tik sumažino Trakų senamiesčio teritoriją, 
išimdama iš jos D. Nedzinsko projektui 
reikalingus sklypus, bet ir sudarė sąlygas 
padidinti Trakų senamiesčio aukštingumą 
– leisdama 8 aukštų su palėpe perimetrinį 
užstatymą. Pasak parko direktoriaus, tai 
padaryta neviešai, nesilaikant įstatyme 
įtvirtinto reikalavimo apie tokius pakeiti-
mus prieš 3 mėnesius žiniasklaidoje infor-
muoti visuomenę, o dokumentas, kuriuo 
sumažintas senamiestis ir leista jį paaukš-
tinti, parengtas taip, kad net ir specialistui 
be specialios informacijos paieškos ir ana-
lizės yra neįmanoma suvokti pakeitimų 
esmės ir masto.

„Ne tik aš, bet ir architektė, buvusi 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkto-
rė, kuri taip pat susipažino su šiuo doku-
mentu, esame įsitikinę: tai yra istorinių, 
valstybės saugomų Trakų naikinimas. 
Todėl kreipiausi į minėtą Kultūros paveldo 
departamento vertinimo tarybą, kad ji 
kuo skubiau sustabdytų šio akto galiojimą, 
– pažymėjo G. Abaravičius. – Bet kuriuo 

atveju manau ir manysiu, kad būtinybė 
išsaugoti unikalų istorinį Trakų kraštovaiz-
dį ateities kartoms yra viešasis interesas, 
žymiai svarbesnis už kelių ar keliolikos 
turtingų žmonių, norinčių pastatyti eilinį 
„Rimi“ ar eilinius išskirtinius apartamen-
tus, pelno siekius. Kad šis viešasis interesas 
būtų apgintas, Trakų istorinio nacionalinio 
parko direkcija kreipėsi ir į teisėsaugos ins-
titucijas.“

Kalbėdamas apie „Žalgirio“ irklavimo 
bazę, parko direktorius akcentavo, kad šis 
objektas yra apleistas ir nenaudojamas tik 
dėl pačių savininkų kaltės. UAB „Kristiana“, 
užuot vysčiusi rekreacijai skirtame valsty-
biniame beveik 2 ha ploto sklype šiuolai-
kišką 130 gyvenamųjų vietų buriavimo ir 
vandens sporto bazę, tuščiai bylinėjosi su 
Trakų istorinio nacionalinio parko direk-
cija, bandydama nuneigti Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės nutarimu nustatytą 
reikalavimą parengti privalomą detalųjį 
projektą.

Seimo narys V. Kernagis, užsitraukęs G. 
Abaravičiaus rūstybę, pabrėžė, kad mies-
tas „užsikonservavęs“, be investicijų, nusė-
tas apleistais namais. 

„Šiandien Trakų istorinis nacionalinis 
parkas bei jo vadovas G. Abaravičius yra 
esminis darnios Trakų plėtros ir progreso 
stabdys, kurį identifikuoja tiek Trakų mies-
to valdžia, tiek verslas. Paprasta situaci-
jos iliustracija: senyvo amžiaus moteriai, 
norinčiai savo namo durų staktą pasikelti 
20 cm aukščiau, reikia kreiptis į TINP lei-
dimo, parengti raštą, kartografinį vietos 
žemėlapį ir t. t., – pažymėjo V. Kernagis. – 
Kurioziškiausia, jog ne tik paprasti miesto 

gyventojai ar verslas, tačiau ir Trakų miesto 
savivaldybė nėra laisva veikti, kai bet kokia 
platesnė savivaldybės iniciatyva atsiremia 
į TINP žodžius „vizualinė tarša“ bei baks-
nojimą pirštu į atgyvenusias schemas. 
Įdomu, ar akiai ir širdžiai bus didelis ma-
lonumas atvažiuoti į šiandien taip saugo-
mus „autentiškus“ Trakus, pasipuošusius 
apleistomis trobomis, sovietiniais viešojo 
naudojimo pastatais su užkaltomis langi-
nėmis, automobilių stovėjimo aikštelėmis 
močiučių kiemuose už eurą valandai. Vie-
na yra miesto centre numesti milžinišką 
prekybos centrą, kas atsitiko su Kauno 
„Akropoliu“, o visai kas kita – renovuoti 
apleistus namus, sutvarkyti infrastruktūrą 
bei ją pritaikyti patogiam miestiečių ir jo 
svečių naudojimui. Trakuose matyti fe-
nomenas, kai nesusikalba dvi viena kitą 
turinčios papildyti institucijos – tas pats 
TINP bei Kultūros paveldo departamentas 
(KPD). Departamentas į Trakų miesto plė-
trą nežiūri siaurai, taigi dažnai patvirtina ir 
leidžia vystyti projektus mieste. Tuo tarpu 
TINP neretai kardinaliai prieštarauja KPD 
išvadoms, jog vieni ar kiti objektai gali būti 
atnaujinti.“

N. Puteikis užtaria kolegą
Į šį ginčą, užstodamas G. Abaravičių, įsi-
traukė ir Seimo narys N. Puteikis. Jis pra-

nešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą 
ir STT dėl galbūt nesąžiningos sutarties ir 
teisės aktų, galimo kultūros viceministro 
R. Augustinavičiaus piktnaudžiavimo tar-
nybine padėtimi siekiant viešojo intereso 
sąskaita patenkinti privačius D. Nedzinsko 
ir jo verslo partnerių interesus.

Apie tai, jog buvusio „Vilniaus preky-
bos“ akcininko, buvusio draudimo bendro-
vės „Lietuvos draudimas“ valdybos nario D. 
Nedzinsko valdoma nekilnojamojo turto 
plėtros įmonė „Trastas“ norėtų investuoti 
į Trakų autobusų stoties ir parduotuvės 
projektą, Trakų rajono savivaldybė pranešė 
prieš metus – 2016 m. kovą. Įmonė „Tras-
tas“ mainų sutartimi įgijo 47/100 dalis su-
sidėvėjusio autobusų stoties pastato, t. y. 
mažiau nei 50 proc. Įgyvendinus parengto 
projekto sprendinius, priklausanti nuosa-
vybė išaugtų beveik dvigubai. Privačios 
nuosavybės teise jam atitektų 90 proc. 
planuojamo pastato ploto (prekybos cen-
trui ir kitiems jo privatiems komerciniams 
objektams), o savivaldybei liktų tik 1/10 
– autobusų stočiai ir kitiems viešosios pa-
skirties objektams. Verslininkas gavo teisę 
į valstybinės žemės nuomą tik į 0,2764 ha 
dalį valstybinės žemės sklypo Vytauto g. 
90, Trakuose. Po rekonstrukcijos gautų ne-
atlygintinai teisę jau į dvigubai didesnę šio 
sklypo dalį – į 0,529 ha (viso žemės sklypo 
plotas yra 0,5881 ha).

Papildydamas 2017 m. balandžio 6 d. 
pateiktą prašymą ginti viešąjį interesą, į 
kurį neatsižvelgiant bandoma patenkinti 
privačius D. Nedzinsko ir jo verslo partne-
rių interesus, Seimo narys N. Puteikis pa-
prašė LR Generalinės prokuratūros ir STT 
atsižvelgti į Valstybinės kultūros paveldo 
komisijos 2017 m. balandžio 7 d. pareikš-
tą nepritarimą D. Nedzinsko ir Trakų r. 
savivaldybės planuojamai plėtrai Trakų 
senamiesčio urbanistiniame draustinyje 
bei šios komisijos darbuotojų parengtą 
pažymą.

Valstybinė kultūros paveldo komisi-
ja, kuri yra valstybės ekspertė ir patarėja 
kultūros paveldo valstybinės politikos ir 
jos įgyvendinimo klausimais, N. Puteikio ir 
visuomeninio judėjimo „Gelbėkim Trakus“ 
prašymu 2017 m. kovo 31 d. ir 2017 m. ba-
landžio 7 d. posėdžiuose apsvarsčiusi Trakų 
senamiesčio teritorijos ribų keitimo ir pla-
nuojamos ūkinės plėtros klausimą bendru 
sutarimu priimtame nutarime įvertino 
šiuos plėtros planus kaip agresyvius ir 
prieštaraujančius paveldo išsaugojimui.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
nutarime nurodyta: „Planuojama rekons-
truoti Trakų autobusų stotis patenka į 
Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio 
teritoriją. Šio draustinio tikslas yra išsau-
goti, atkurti ir eksponuoti istoriškai susi-
klosčiusios Trakų urbanistinės struktūros 
ryšį su gamtine aplinka, jos elementų ir 
formų visuma.

Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vie-
tovių priežiūros gairės nurodo, kad intarpų 

statiniai (šiuolaikinė architektūra) turi at-
sižvelgti į istorinio konteksto formą: turėti 
ritmą, masę ir siluetą, atitinkantį vietos 
charakterį. Šių kriterijų neatitinkančios 
planuojamos statybos yra agresyvi fizinė 
ir destruktyvi regimoji svetimybė, pakei-
sianti ne tik urbanistinę, bet ir gamtinę 
senamiesčio aplinką. Numatomas erdviš-
kai agresyvus užstatymas prieštarauja 
įsteigto nacionalinio parko koncepcijai, 
urbanistinio draustinio tikslams, Europos 
kraštovaizdžio konvencijos nuostatoms, 
Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vieto-
vių priežiūros gairėms. “

Be to, Valstybinė kultūros paveldo ko-
misija nurodė, kad „Trakų miesto bendrojo 
plano sprendinių keitimas buvo atliktas ne 
dėl pasikeitusios ar planuojamos miesto 
plėtros strategijos, reikalingos visuome-
nei, bet tam, kad būtų įteisintos vieno 
konkretaus objekto statybos. Tokį jau nebe 
pirmą kartą Lietuvos urbanistikoje pasitai-
kantį strateginio planavimo dokumento 
pakeitimą galima laikyti ydinga ir trum-
paregiška praktika.“

Valstybinė kultūros paveldo komisija 
kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybę, siūlydama įpareigoti Kultūros mi-
nisteriją, atsakingą už Trakų senamiesčio 
urbanistinio draustinio apsaugą, pavesti 
jai pavaldžioms institucijoms nepritarti 
sprendimams, neatitinkantiems Trakų 
istorinio nacionalinio parko steigimo bei 
išsaugojimo tikslų, darnios plėtros ir prieš-
taraujantiems Vyriausybės suformuluotai 
nuostatai – saugoti bei atkurti kultūrinį 

palikimą, formuojantį istoriškai susiklos-
čiusį Trakų miesto ir apylinkių vaizdą.

Taip pat, reaguodama į ydingos ir trum-
paregiškos praktikos pavyzdžiu įvardintą 
Trakų m. bendrojo plano sprendinių pakei-
timą, Valstybinė kultūros paveldo komisija 
pasiūlė Vyriausybei įpareigoti Aplinkos mi-
nisteriją nustatyti kompleksinio teritorijų 
planavimo dokumentų keitimo principus, 
atsižvelgiant į kultūros paveldo išsaugoji-
mą ir visuomenės interesus.

Be to, Seimo narys N. Puteikis Generali-
nei prokuratūrai ir STT kaip papildomą me-
džiagą pateikė Valstybinės kultūros paveldo 
komisijos darbuotojų parengtą pažymą 
„Trakų senamiesčio teritorijos ribų keitimas 
ir planuojama ūkinė plėtra“. Šioje pažymoje, 
kuri buvo parengta išanalizavus faktines ir 
teisines aplinkybes, nurodyta, kad Kultūros 
paveldo departamento pirmoji nekilnojamo-
jo kultūros paveldo vertinimo taryba, 2016 
m. vasario 9 d. aktu sumažinusi Trakų sena-
miesčio pietinę dalį, ir pats departamentas 
sudarė sąlygas vykdyti statybų plėtrą, nesu-
derinamą su Trakų istorinio nacionalinio par-
ko bei Trakų senamiesčio draustinio išsaugo-
jimo principais. Pažymoje rašoma:

„Dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, su-
darančių sąlygas ir (ar) leidžiančių vykdyti 
statybų plėtrą, nesuderinamą su Trakų is-
torinio nacionalinio parko bei Trakų sena-
miesčio draustinio išsaugojimo principais. 

tai Trakų senamiesčio vertingąsias savybes 
nustačiusi kita Vertinimo taryba, atsisakė 
pasinaudoti atliktų tyrimų medžiaga – „Tra-
kų miesto centrinės dalies regeneracijos 
projektas. Architektūriniai-meniniai tyrimai. 
Trakų ežeryno ir miesto vaizdų apžvalgos 
galimybių analizė“. Šioje tyrimų medžiago-
je nurodyti panoraminiai apžvalgos taškai, 
iš kurių pozicijų reikėtų atlikti vertinimą 
planuojant ūkinę plėtrą Trakų senamiesčio 
teritorijoje. Panoraminės nuotraukos, atlik-
tos iš nurodytų apžvalgos taškų, paneigtų 
Pirmosios vertinimo tarybos nuostatą, kad 
Trakų senamiesčio pietinė dalis nėra sena-
miesčio vertingoji savybė. Tikėtina, kad dėl 
šios priežasties Pirmoji vertinimo taryba at-
sisakė minėtos tyrimų medžiagos.

Vertinimo tarybos akte pateikiamas šal-
tinių ir literatūros sąrašas, kurių pagrindu 
Vertinimo taryba priima atitinkamus spren-
dimus. Kultūros paveldo departamentas, 
atsakydamas į Valstybinės kultūros paveldo 
komisijos prašymą nurodyti Trakų sena-
miesčio ribų keitimo pagrindimą, 2017–
03–23 raštu Nr. (1.23)2-655 informavo, kad 
Trakų senamiesčio teritorijos ribos apibrėž-
tos (pakeistos) vadovaujantis Nekilnojamo-
jo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 
str. 2 dalimi, kurioje nustatyta, jog kultūros 
paveldo objekto teritorijos ir kultūros pavel-
do vietovės ribos apibrėžiamos remiantis is-
torinių ir kitų tyrimų duomenimis taip, kad 

sutaptų su esamų sklypų ar jų dalių, kurie 
yra daiktinės teisės objektai, ribomis arba 
kitokiomis nekilnojamųjų daiktų, gamtinių 
ar antropogeninių elementų ribomis, nes 
tyrimų duomenų ar šaltinių apie vertingą-
sias savybes neturėjo. Atkreiptinas dėmesys 
į tai, kad Departamento nurodyta įstatymi-
nė nuostata įpareigoja teritorijas apibrėžti 
vadovaujantis istorinių ar kitų tyrimų duo-
menimis. Ši nuostata nesuteikia teisės ne-
atlikus tyrimų ir neturint tyrimų duomenų 
apibrėžti kultūros paveldo vertybių teritori-
jų ribų, tačiau Departamentas, viršydamas 
jam suteiktus įgaliojimus, nustatė kitus te-
ritorijų ribų nustatymo kriterijus, – tyrimų 
duomenų ar kitų šaltinių neturėjimas bei 
daiktinių teisių ribų nesutapimas. Atkreip-
tina, kad pastarasis kriterijus yra vienas iš 
kelių šalutinių, kuris taikomas tik įvykdžius 
pagrindinį kriterijų, t. y. atlikus tyrimus.

Kultūros paveldo departamento ir 
Vertinimo tarybos sprendimai sudarė prie-
laidas šiuo metu ginčo objektu tapusių ir 
abejonių sukėlusių teritorinio planavimo 
dokumentų bei ūkinės plėtros projekto 
atsiradimui.“

Seimo narys N. Puteikis paprašė atsi-
žvelgti į aukščiau pacituotus argumen-
tus priimant sprendimus dėl 2017 m. 
balandžio 6 d. pateikto prašymo atlikti 
tyrimą dėl nesąžiningos mainų sutarties, 
du įstatymus galimai pažeidžiančių, ne-
teisėtai priimtų teisės aktų – tuometinio 
Trakų rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus Jono Liesio 2016 m. birželio 
15 d. įsakymo ir Kultūros paveldo departa-
mento prie Kultūros ministerijos pirmosios 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 
tarybos 2016 m. vasario 9 d. akto – bei 
galimo viceministro R. Augustinavičiaus 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

Seimo narys N. Puteikis taip pat krei-
pėsi į kultūros ministrę L. Ruokytę-Jons-
son, prašydamas nušalinti viceministrą R. 
Augustinavičių nuo klausimų, susijusių su 
„Rimi“ centro statyba Trakų istorinio naci-
onalinio parko urbanistiniame draustinyje.

Kaip nurodė Seimo narys, išklausius 
viceministro R. Augustinavičiaus pasisa-
kymus 2017 m. kovo 15 d. įvykusiame Sei-
mo Kultūros komiteto posėdyje, tapo dar 
akivaizdesnis ir labai šališkas jo nusiteiki-
mas prieš Trakų kultūrinio kraštovaizdžio 
ir paveldo išsaugojimo tikslu nustatytus 
reikalavimus, kurie įtvirtinti Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės patvirtintoje Trakų 
istorinio nacionalinio parko planavimo 
schemoje ir specialiuosiuose planuose – 
Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo 
projekte bei „Trakų senamiesčio tvarkymo 
ir naudojimo režime“. Šie pasisakymai pa-
tvirtina, kad R. Augustinavičius atstovauja 
ne viešajam interesui išsaugoti kultūros 
paveldą, bet privatiems verslininko D. Ne-
dzinsko ir kitų „Rimi“ prekybos centro pla-
nuotojų interesams, siekiant įgyvendinti 
TINP teritorijoje planus, prieštaraujančius 
minėtiems teisės aktams, kurie yra neat-
šaukti ir galiojantys.

Gintaras Abaravičius: „Bet kuriuo atveju manau ir manysiu, kad būtinybė išsaugoti 
unikalų istorinį Trakų kraštovaizdį ateities kartoms yra viešasis interesas, žymiai 
svarbesnis už kelių ar keliolikos turtingų žmonių, norinčių pastatyti eilinį „Rimi“ ar 
eilinius išskirtinius apartamentus, pelno siekius.“

Komentaras

  B
M

C

Restoraną „Nendrė“ 
valdantis Donatas 

Minkus sakė: „Prieš trejus 
metus bandėme suderinti 
„Nendrės“ rekonstrukciją. 
Kai kitoje institucijoje 
mums buvo užsiminta, 
kad mums tas projektas 
nebus suderintas, mes 
atsitraukėme.“ 

Naglis Puteikis: „Trakų miesto bendrojo plano sprendinių keitimas buvo atliktas ne 
dėl pasikeitusios ar planuojamos miesto plėtros strategijos, reikalingos visuomenei, 
bet tam, kad būtų įteisintos vieno konkretaus objekto statybos. Tokį jau nebe 
pirmą kartą Lietuvos urbanistikoje pasitaikantį strateginio planavimo dokumento 
pakeitimą galima laikyti ydinga ir trumparegiška praktika.“

Komentaras

  B
M

C

Kultūros paveldo departamento pir-
mosios nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos (toliau – Pirmoji verti-
nimo taryba) 2016 m. vasario 9 d. aktas.

Pirmoji vertinimo taryba, nepaisydama 
atliktų tyrimų išvadų, prieštaraudama visuo-
tinai pripažintomis vertybėmis, nustatė, kad 
Trakų senamiesčio pietinė dalis ties Lukos ir 
Totoriškių ežerų sąsmauka nėra vertinga ir 
tuo pagrindu pakeitė Trakų senamiesčio pie-
tinės dalies ribas. Savo sprendimu Vertinimo 
taryba sudarė sąlygas statybų plėtrai Trakų 
senamiesčio draustinio pietinėje dalyje. Pir-
moji vertinimo taryba, priešingai nei prieš 

  B
M

C

  B
M

C
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Valstybės institucijas  
užvertė raštais
Seimo narys atkreipė kultūros ministrės dė-
mesį, kad viceministras R. Augustinavičius 
taiko dvigubus standartus, keldamas itin 
didelius reikalavimus paveldą ginantiems 
visuomenės nariams, bet nekeldamas 
jokių reikalavimų iš mokesčių mokėtojų 
pinigų išlaikomoms institucijoms, kurioms 
patikėta užtikrinti paveldo apsaugą. 

„Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad Kultūros 
komiteto posėdžio metu viceministras 
R. Augustinavičius labai aiškiai pasakė ir 
akcentavo, jog tuo atveju, jei visuome-
nininkai, sunerimę dėl Trakų kultūrinio 
kraštovaizdžio ir paveldo išsaugojimo, ir 
aš, kaip šią iniciatyvą palaikantis Seimo 
narys, norime, kad buvusio Lietuvos na-
cionalinės UNESCO komisijos pirmininko 
profesoriaus dr. Romo Pakalnio vadovau-
jama Kultūros paveldo departamento 
Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo taryba atkurtų buvusias Trakų 
senamiesčio ribas, kurias sumažino 2016 
m. vasario 9 d. aktu, priimtu slaptame nuo 
visuomenės posėdyje, be argumentų, be 
tyrimų, be ekspertų išvadų ir neįvertinus 
situacijos vietoje (į Trakus šios tarybos na-
riai nevažiavo, sprendimą priiminėjo užsi-
darę KPD patalpose), turime pateikti labai 
svarius argumentus. Tačiau viceministras 
R. Augustinavičius kažkodėl taiko dvigu-
bus standartus: nemato reikalo įpareigoti 
ir paraginti Kultūros paveldo departa-
mentą prie Kultūros ministerijos pateikti 
dr. Linos Leparskienės ir mano prašomus 
argumentus, kuriais remdamasi minėta 
vertinimo taryba nusprendė išimti iš Trakų 
senamiesčio dalį, reikalingą D. Nedzinsko 
planų įgyvendinimui. Primenu, kad dr. 
L. Leparskienė pateikė jau antrą prašymą 
pateikti argumentus, nes į pirmąjį buvo 
„atsakyta“ abstrakčiu biurokratiniu atsi-
rašymu“, – rašoma N. Puteikio prašyme 
kultūros ministrei. 

Pasak N. Puteikio, toks viceministro R. 
Augustinavičiaus elgesys, kai keliami di-

džiuliai reikalavimai paveldą ginantiems 
visuomenininkams, bet nekeliami jokie 
reikalavimai institucijai, kuri iš mokesčių 
mokėtojų pinigų išlaikoma būtent tam, 
kad išsaugotų kultūros paveldą ateities 
kartoms, yra, deja, tipiškas pastarojo meto 
kultūros paveldo valstybės tarnautojų ir 
politikų pataikavimas paveldo ir kultūrinio 
kraštovaizdžio naikinimui.

Seimo narys kreipėsi ir į Lietuvos Res-
publikos Vyriausybę, Konkurencijos tary-
bą, Viešųjų pirkimų tarnybą ir kitas insti-
tucijas prašydamas įvertinti nesąžiningus, 
Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui 
prieštaraujančius mainus, kurie sudarė 
verslininkui D. Nedzinskui galimybę pra-
turtėti valstybės sąskaita, ne konkurso 
būdu įgyjant teisę pastatyti privatų ko-
mercinį objektą valstybiniame žemės skly-
pe, esančiame Trakų istorinio nacionalinio 
parko urbanistiniame draustinyje.

Visų adresatų paprašyta patikrinti, ar 
jų įstatymų nepažeidžia sandoris, kuriuo 
Trakų r. savivaldybė išmainė beveik pusę 
Trakų autobusų stoties pastato, esančio 
sklype Vytauto g. 90, Trakuose, į verslinin-
kui D. Nedzinskui ir/arba jo kontroliuoja-
moms įmonėms UAB „Trastas“ ir/arba UAB 
„Hakonlita“ privačios nuosavybės teise 
priklausiusį sklypą Vytauto g. 88, Trakuo-
se, tam, kad D. Nedzinskas ir jo įmonės be 
konkurso ir be aukciono gautų teisę vietoje 
autobusų stoties pastato pastatyti jam 
privačios nuosavybės teise priklausantį 
prekybos centrą, kuriame įsikurtų „Rimi“, 
mokantis nuomą šio statinio savininkui D. 
Nedzinskui. Šio prekybos centro mažojoje 
dalyje D. Nedzinskas įrengtų Trakų auto-
busų stotį, kuri galimai nuosavybės teise 
atitektų Trakų r. savivaldybei.

„Manome, kad D. Nedzinskas tokių 
mainų ir kitų sandorių, susijusių su šiais 
mainais, būdu neteisėtai gauna savival-

dybės ir valstybės pagalbą, t. y. išvengia 
viešo konkurso, kuriame galėtų rungtis ir 
kiti prekybos centrai ar verslininkai. Taip 
pat manome, kad tokiu būdu D. Nedzins-
kas valstybės nuosavybėje esančiame 
sklype Vytauto g. 90, Trakuose, neteisėtai 
įgyja teisę pastatyti komercines jam ar 
jo įmonėms priklausančias patalpas, nes 
Trakų r. savivaldybė ir Nacionalinė žemės 
tarnyba neteisėtai nesurengia valstybinės 
žemės aukciono. Esu įsitikinęs, kad teisę 
statyti komercines patalpas valstybei nuo-
savybės teise priklausančiame sklype jis 
galėtų gauti tik nusipirkęs šią žemę arba iš 
valstybės nusipirkęs užstatymo teisę, kaip 
nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 4.160–4.164 straipsniuose“, – 
pabrėžė N. Puteikis.

Seimo narys paprašė, kad būtų 
įvertinti ir šie aspektai:
• ar neturėjo būti organizuotas viešasis 

pirkimas, nes ruošiamasi pirkti paslau-
gą – autobusų stoties rekonstrukciją, 
sumokant dviem būdais: dalimi tos 
stoties pastato ir neatlygintinai perlei-
džiant teises į dalies to sklypo užstaty-
mą;

• ar Trakų rajono savivaldybė neturėjo 
skelbti konkurso ar aukciono ir ar tos 
vertės, kurias ji bando perleisti D. Ne-
dzinskui, nėra tyčia nuvertintos, t. y. ar 
pardavus tas vertes viešame aukcione 
ar konkurso būdu nebūtų gautos kelis-
kart didesnės pinigų sumos, nei reikia 
stoties rekonstrukcijai;

• ar buvo atliktas mainų sutartimi išmai-
nytų turto dalių vertinimas;

• ar toks turto vertės ir būsimos naudos 
(pelno), įgyjamo turto ir su tuos susi-
jusių įgyjamų teisių į valstybinės žemės 
nuomą finansinės vertės įvertinimas 
yra pagrįstas ir teisingas;

• ar atliekant tokį vertinimą, jei jis 
apskritai buvo, atsižvelgta į tai, kad 
D. Nedzinsko įmonė „Trastas“ mainų 
sutartimi įgijo 47/100 dalis susidė-
vėjusio autobusų stoties pastato, t. y. 
mažiau nei 50 proc., tačiau įgyven-
dinus parengto projekto sprendinius 
D. Nedzinskui priklausanti nuosavybė 
išaugs beveik dvigubai, t. y. privačios 
nuosavybės teise jam atiteks 90 proc. 
planuojamo pastato ploto (prekybos 
centrui ir kitiems jo privatiems komer-
ciniams objektams), o savivaldybei liks 
tik 1/10 – autobusų stočiai ir kitiems 
viešosios paskirties objektams;

• ar atliekant tokį vertinimą, jei jis aps-
kritai buvo, atsižvelgta į tai, kad iki re-
konstrukcijos D. Nedzinskas gavo teisę 
į valstybinės žemės nuomą tik į 0,2764 
ha dalį valstybinės žemės sklypo Vytauto 
g. 90, Trakuose, o po rekonstrukcijos jis 
gaus neatlygintinai teisę jau į dvigubai 
didesnę šio sklypo dalį, t. y. į 0,529 ha 
(viso žemės sklypo plotas yra 0,5881 ha).
Gavęs informacijos, kad KPD nekilno-

jamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 
sumažino Trakų senamiesčio ribas taip, 
kad sklypas, esantis Vytauto g. 90, kurio 
dalis anksčiau buvo senamiesčio zonoje, į 
ją nebepatektų, ir toks sprendimas buvo 
priimtas vadovaujantis ne viešuoju inte-
resu išsaugoti unikalų šio istorinio miesto 
kraštovaizdį, bet tenkinant privačius D. 
Nedzinsko ir kitų „Rimi“ prekybos centro 
statytojų interesus, Seimo narys N. Puteikis 
kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą, 
prašydamas pateikti išsamią informaciją 
apie tokio sprendimo priėmimo aplinkybes.

Parlamentaras paprašė nurodyti, kada 
įvyko KPD Vertinimo tarybos posėdis ar 
posėdžiai dėl Trakų senamiesčio ribų suma-
žinimo, kas pristatė argumentus dėl sumaži-
nimo, kokia yra pranešėjo/os paminklosau-
ginė patirtis, kodėl į šį posėdį ar posėdžius 
nebuvo pakviesti KPD Vilniaus padalinio, 
Trakų rajono savivaldybės paminklotvarki-
ninkų ir TINP atstovai, kodėl apie sumažini-

mą nepranešta Trakų rajono savivaldybei, 
Vilniaus KPD padaliniui ir TINP bei viešai.

„Prašau paaiškinti, kaip projektų de-
rintojams ir visuomenei sužinoti apie to-
kius sumažinimus – ar jie turėtų kasdien 
atsiversti kultūros vertybių registrą ir jo 
priedus? Taip pat prašau informuoti, ar pra-
nešėjas/a žinojo, kad toje vietoje, kur su-
mažintos Trakų senamiesčio ribos, norima 
statyti „Rimi“ prekybos centrą, ar tai žinojo 
Vertinimo taryba, ar jos nariai bei sprendi-
mo rengėjai deklaravo viešuosius ir priva-
čius interesus, o tie, kurie susiję su minėto 
statybų projekto vystytoju D. Nedzinsku, 
„Iki“ ir „Rimi“, ar nusišalino nuo klausimo 
dėl sumažinimo?“ – klausia Seimo narys.

Be to, N. Puteikis kreipėsi į Valstybinę 
kultūros paveldo komisiją ir Kultūros mi-
nisteriją, prašydamas išnagrinėti šį Trakų 
senamiesčio ribų sumažinimą kaip atvejį, 
kuris gali sudaryti paveldui pražūtingą 
precedentą, ir pateikti atitinkamus verti-
nimus bei išaiškinimus. Pvz., Seimo narys 
klausia, ar KPD vertinimo tarybos turi 
kviesti Trakų istorinio nacionalinio ir kitų 
parkų direkcijų, KPD, už paveldo tvarkymą 
atsakingų savivaldybių padalinių bei pa-
veldo apsauga besirūpinančių visuomeni-
nių organizacijų atstovus į savo posėdžius, 
kai keičiamos kultūros vertybių ribos ir 
vertingosios ypatybės.

„Kaip visuomenė gali pareikšti savo 
nuomonę svarstymo metu, jei viskas, įskai-
tant kultūros vertybės teritorijos sumažini-
mą, yra daroma slapčia? Kodėl analogiško 
dokumento/teisės akto – specialiojo plano 
rengimui yra taikoma viešo svarstymo ir 
viešo paskelbimo procedūra? Ar neturėtų 
tokia pat procedūra būti taikoma ir vertini-
mo tarybų aktams, kai keičiamos kultūros 
vertybių ribos?“, – klausė N. Puteikis.

Pasak pašnekovo, Trakų autobusų stotį 
reikėjo rekonstruoti kaip Raseiniuose, kai 
už valstybės ir savivaldybės pinigus miestas 
pastatė modernią stotį. Toks sprendimas iš-
gelbėtų Trakų senamiestį, vietą, vadinamą 
Trakų vartais. Jei būtų įgyvendintas D. Ne-
dzinsko projektas, mūsų istorinė Lietuvos 
sostinė svečius pasitiktų su keturkampe, 
truputį padailinta „Rimi“ dėžute.

„Užtenka tų prekybinių dėžių sena-
miesčio prieigose ir pačiame senamiesty-
je“, – sakė N. Puteikis.

Pasak Seimo nario, Kultūros paveldo 
departamento pirmosios nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos va-
dovas Romas Pakalnis pasirodė ne kaip 
paveldo gynėjas, o kaip privataus kapitalo 
gynėjas. Ši komisija priėmė aktą, kuriuo 
sumažintas Trakų senamiestis ir sudarytos 
sąlygos didinti jo aukštingumą.

Mainai nebuvo lygiaverčiai
Atsakydama į Seimo nario N. Puteikio pa-
klausimą, Finansų ministerija nurodė, kad 
mainai tarp UAB „Trakų autobusai“, kurio 
vienintelis akcininkas yra Trakų rajono sa-
vivaldybė, ir verslininko D. Nedzinsko ben-
drovės „Trastas“ gali būti nelygiaverčiai, t. 

y. nuostolingi valstybei ir savivaldybei, nes 
privačiai įmonei faktiškai bus perleistos 
teisės į du kartus didesnį valstybinės že-
mės sklypą nei jos išmainytas, be to, mai-
nų sutartis sudaryta galimai pažeidžiant 
įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.

Seimo nario N. Puteikio prašymu Finan-
sų ministerija išnagrinėjo ir įvertino 2016 
m. balandžio 12 d. mainų sutartį, pagal 
kurią UAB „Trakų autobusai“ perdavė „Tras-
tui“ nuosavybėn 47/100 pastato, esančio 
Trakuose, Vytauto g. 90, mainais į „Trastui“ 
nuosavybės teise priklausantį 0,2067 ha že-
mės sklypą, esantį Trakuose, Vytauto g. 88.

Ministerija nurodė, kad ši sutartis gali 
būti vertinama ne kaip mainų, bet kaip 
pirkimo–pardavimo sutartis, nes pagal 
ją UAB „Trastas“ įsipareigojo Trakų rajono 
savivaldybei, kuri nėra mainų sutarties 
šalis, nežinia už ką ir dėl kokių priežasčių 
sumokėti 100 tūkst. eurų, o šios sumos ne-
sumokėjus savivaldybei, pervesti rašytinio 
pareikalavimo pagrindu 118 tūkst. eurų 
UAB „Trakų autobusai“, nors sutarties šalys 
konstatavo, kad mainomas vienodos vertės 
turtas be jokių priemokų. Šiai sutarčiai tu-
rėtų būti taikomas Žemės, esamų pastatų 
ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų 
tvarkos aprašas, kurio 5 punktas numato, 
kad perkančioji organizacija tokį pirki-
mą, nuomą ar teisių įsigijimą organizuoja 
pagal jos reglamentuotą tvarką, tačiau 
ministerija nurodė neturinti informacijos, 
ar transporto srityje veikianti UAB „Trakų 
autobusai“ kaip perkančioji organizacija 
yra pasitvirtinusi ir nustačiusi tokią tvarką, 
ir pažymėjo, kad sprendžiant iš aplinkybių 
visumos gali būti, kad „Trakų autobusai“ 
netaikė minėto aprašo reikalavimų.

Be to, išnagrinėjusi mainų sutarties 
turinį Finansų ministerija nurodė, kad 
„Trasto“ investicijos rezultatas būtų naujai 
sukurtas turtas – autobusų stotis, preky-
bos centras ir parkavimo aikštelė – kurį ši 
bendrovė ir UAB „Trakų autobusai“ įgytų 
bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis, 
o atsidalinus sutarties šalims priklausan-
čias dalis, UAB „Trastas“ nuosavybės teise 
priklausanti pastato dalis padidėtų iki 90 

proc. Kadangi ji būtų pastatyta 0,5881 ha 
valstybinės žemės sklype, įmonė galėtų 
be aukciono už rinkos kainą įsigyti nuosa-
vybės teises į šiai daliai priklausantį vals-
tybinės žemės sklypą. Jeigu UAB „Trastas“ 
nesikreiptų dėl sklypo įsigijimo nuosavy-
bės teise, ilgalaikės žemės nuomos teisės 
suteiktų jai galimybes naudotis žemės 
sklypu kaip savininkui, nes kiti asmenys 
juo naudotis negalės dėl to, kad pagal 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymą vals-
tybinės žemės subnuoma negalima. Taigi, 
kaip nurodo Finansų ministerija, galutinis 
mainų sutarties rezultatas būtų toks, kad 
UAB „Trastas“ taptų pastato dalies, kurioje 
galėtų vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, 
savininku, be to, kaip savininkas galėtų 
naudotis du kartus didesniu (0,5881 ha) 
valstybinės žemės sklypu nei jos išmainy-
tas žemės sklypas (0,2067 ha).

„Finansų ministerijai kyla abejonė dėl 
mainų lygiavertiškumo, nes galimai Trakų 
rajono savivaldybės taryba priimdama 
Sprendimą nevertino UAB „Trakų autobu-
sai“ turimų teisių į 0,5881 ha valstybinės 
žemės sklypą, kurios faktiškai bus per-
leistos UAB „Trastas“ įgyvendinus sutartį“, 
– nurodyta Seimo nariui N. Puteikiui adre-
suotame rašte.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad 
0,5881 ha valstybinės žemės sklypo nuo-
ma bendrovei „Trakų autobusai“ buvo 
suteikta su konkrečia paskirtimi, t. y. 
siekiant patenkinti visuomenės porei-
kius užtikrinant tinkamą Trakų autobusų 
stoties funkcionavimą, tačiau akivaizdu, 
kad „Trastui“ įgyvendinus projektą šiame 
sklype nebebus vykdoma Trakų autobusų 
stoties veikla, todėl kyla pagrįstas klausi-
mas, ar po to, kai nebeliks statinio, kurio 
eksploatacijai buvo išnuomotas žemės 
sklypas, ir faktinei veiklai tapus nesusijusia 
su viešosiomis funkcijomis, būtų racionalu 
ir pagrįsta ir toliau valstybinės žemės skly-
pą nuomoti tomis pačiomis sąlygomis.

Be to, Finansų ministerija nurodė, jog 
vadovaudamasi sutarties turinio viršeny-
bės prieš formą principu, pripažintu Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje 
praktikoje, mano, kad pagal turinį mainų 

sutartis atitinka vieną iš viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės formų – koncesiją, o 
pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įsta-
tymo 6 straipsnį koncesija suteikiama atvi-
ro viešo konkurso būdu, išskyrus įstatymo 
nustatytas išimtis. „Todėl manytina, kad 
Sutartis galimai yra sudaryta pažeidžiant 
koncesijų suteikimo teisinį reguliavimą“, – 
nurodoma Finansų ministerijos rašte.

Šį raštą, kaip ir anksčiau pateiktą Tei-
singumo ministerijos išvadą, Seimo narys 
N. Puteikis persiuntė Generalinei prokura-
tūrai ir STT, kurioms jau yra pateikęs prašy-
mą ištirti nesąžiningą mainų sandorį ir du 
įstatymus galimai pažeidžiančius, neteisė-
tai priimtus teisės aktus.

Verslininkai nepatenkinti
Šių metų kovo pabaigoje bendrovių „Fra-
grances International“ ir „Kristiana“ savinin-
kas Benas Gudelis, bendrovės „Trastas“ savi-
ninkas D. Nedzinskas, politiko Artūro Zuoko 
valdomo jachtklubo advokatas ir kai kurie 
kiti verslininkų surengtoje spaudos konfe-
rencijoje tvirtino, jog Trakuose ne vienerius 
metus nepavyksta suderinti plėtros projektų, 
mat jiems priešinasi ir dirbtinai juos stabdo 
istorinio nacionalinio parko direkcija, o ypač 
jos vadovas. Irklavimo bazę Trakuose nuo 
1999 m. valdantis B. Gudelis negali pradėti 
jos remonto, nes parko direkcija reikalauja, 
jog pastatas būtų iš esmės rekonstruotas.

„Nuo 1999 m. norime remontuoti ir 
visą laiką – ta pati kalba. Yra vienas asmuo 
– ponas G. Abaravičius, kurį mes jau šešis 
kartus kvietėme į posėdžius. Jis niekada 

neateina, o kai nueiname pas jį ir pasa-
kome, kad norime remontuoti irklavimo 
bazę, mums sako „ne“, nes neva tai „vizua-
linė tarša“. Mums liepia pirma ją nugriauti 
ir atnešti 3–4 pasiūlymus, iš kurių jis ga-
lėtų pasirikti jam patinkantį. Ar gali ant 
vieno žmogaus kabėti tokie sprendimai? 
Tai kažkoks absurdas“, – teigė B. Gudelis. 

Pasak jo, į irklavimo bazės atnaujini-
mą būtų investuota apie 6 mln. eurų. Tuo 
metu, anot jo, parko vadovas reikalauja ne 
kapitališkai suremontuoti pastatus, o juos 
rekonstruoti.

„Kadangi jo pastatai patenka į rekrea-
cinės įstaigos teritoriją ir buvo suformuo-
ta beveik 2 ha ploto teritorija išskirtinėje 
vietoje, tai suponuoja, kad jis negali tų 
pastatų vystyti po vieną. Šioje teritorijoje 
galima plėtoti didelę rekreacinę įstaigą 
– iki 120 miegamųjų vietų“, – aiškino G. 
Abaravičius.

Pasak parko direkcijos vadovo, B. Gu-
delis siekė privatizuoti suformuotą vals-
tybinės žemės sklypą, nors saugomose 
teritorijose tai draudžiama.

„Jachtklubas neturi teisės švartuoti 
savo jachtų, nes tilteliai pastatyti 1983 m., 
bet nacionalinis parkas neleidžia jų susi-
tvarkyti. Jų argumentas – visa ta teritorija 
turi būti likviduota. Ir vėlgi yra tas žodis 
„vizualinė tarša“.

Nekalbu jau net apie pastatų tvarkymą, 
nes visur galioja tie patys draudimai. Šian-
dien jachtklubas turi 6 įregistruotus pasta-
tus ir nė ant vieno iš jų negali net lentutės 
pakeisti.

Jachtklube yra avarinės būklės sovie-
tiniai betoniniai blokai, kurie jau virsta į 
ežero pakrantę, tačiau parkas nederina pa-
krantės sutvarkymo projekto, nes neva tai 
taip pat yra likviduotinas objektas“, –teigė 
spaudos konferencijos dalyviai.

„Nežinau, kas jam tuo metu galėjo pa-
siūlyti įsigyti objektą, kuris pagal planavi-
mo dokumentus yra numatytas nugriauti“, 
– sakė G. Abaravičius.

Restoraną „Nendrė“ valdantis Donatas 
Minkus sakė: „Prieš trejus metus bandėme 
suderinti „Nendrės“ rekonstrukciją. Su Kultūros 
paveldo departamentu ir savivaldybe buvo 
suderintas techninis projektas. Kai kitoje insti-
tucijoje mums buvo užsiminta, kad mums tas 
projektas nebus suderintas, mes atsitraukėme. 
Laukiame to aiškumo, ką ten galime daryti.“ 

Tuo tarpu G. Abaravičiaus teigimu, res-
torano teritorijos detaliesiems planams 
direkcija buvo pritarusi, tačiau jų nepatvir-
tino Trakų rajono savivaldybė.

Trakų rajono merė Edita Rudelienė tei-
gia, jog nors investicinė aplinka rajone yra 
prasta, savivaldybė negali nieko pakeisti.

„Iš tikrųjų yra tų istorijų, kad Trakuose 
neįmanoma investuoti. Kai pabendrauja-
me su investuotojais, juos kviečiame, jie 
mums sako, kad pirmiausia ką nors naujo 
pastatytume. Iš visų tų istorijų susiklosčiusi 
tokia neigiama patirtis, jog niekas nenori 
pas mus ateiti. Siekiame, kad situacija keis-
tųsi. Man atrodo, Seimo nariai ir ministerija 
mato situaciją, o parko direkcija yra ne savi-
valdybės, o Kultūros ministerijos ir Vyriau-
sybės reikalas“, – sakė Trakų rajono merė.

 Pasak N. Puteikio, neretais atvejais pa-
tys verslininkai įsigyja turtą, tikėdamiesi, 
kad pavyks kaip nors keisti teritorijos pa-
skirtį ir įgyvendinti savo planus. Pavyzdžiui, 
A. Zuokas įsigijo „Žalgirio“ bazę, matyda-
mas, kad ji turi būti nugriauta, su didžiuliais 
apribojimais. „Čia – ne verslas. Čia – nuos-
toliai, – sako Seimo narys. – B. Gudelis turi 
teisę į pastatų nuomą rekreacijai ir gali vys-
tyti statybą. Jis tiesiog turi parengti detalųjį 
planą. Viešbučius toje teritorijoje jis gali 
statyti, o gyvenamųjų namų – ne.“

Kalbėdamas apie buvusį kolegą G. Aba-
ravičių N. Puteikis sakė, kad jis – kaip geras 
sarginis šuo, žmogus ginantis viešąjį inte-
resą. Jo dėka Trakuose neišdygo pastatai, 
kokie išdygo Neringoje ar kitose kurorti-
nėse-rekreacinėse vietose, tuo tarpu Trakų 
liberalai, anot N. Puteikio, sprendžia kitus 
– greičiausiai verslo – uždavinius. 

Seimo narys V. Kernagis, užsitraukęs G. Abaravičiaus 
rūstybę, pabrėžė, kad miestas „užsikonservavęs“, be 

investicijų, nusėtas apleistais namais. 

„Jachtklubas neturi 
teisės švartuoti savo 

jachtų, nes tilteliai pastatyti 
1983 m., bet nacionalinis 
parkas neleidžia jų 
susitvarkyti. Jų argumentas 
– visa ta teritorija turi būti 
likviduota. Ir vėlgi yra tas 
žodis „vizualinė tarša“.
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Jurgis Laskauskas Daugiau nei šimtas mokslo, vers-
lo ir kitų visuomenės sluoksnių atstovų, 
atsiliepdami į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos (LVŽS) Seimo frakcijos vadovo 
Ramūno Karbauskio kvietimą teikti Vyriau-
sybei pasiūlymus dėl emigracijos mažinimo 
priemonių įgyvendinimo, siūlo leisti pri-
vačioms verslo struktūroms savo lėšomis 
įgyvendinti įvairius, tarp jų – ir susisieki-
mo infrastruktūros projektus: tiesti kelius, 
geležinkelius, statyti tiltus, kasti tunelius, 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose sukurti 
geležinkelio sistemas-metropolitenus.

O kaip šiandien artėjančiai krizei ruo-
šiasi politikai? Ar bendradarbiauja jie su 
verslininkais? Ir kokius bendradarbiavimo 
kelius jie gali vieni kitiems pasiūlyti?

Apie tai, kas mūsų laukia netolimoje 
ateityje, diskutuoja ūkio ministras Min-
daugas Sinkevičius, susiekimo ministras 
Rokas Masiulis, Seimo ekonomikos ko-
miteto primininkas Virginijus Sinkevičius, 
Seimo audito komiteto pirmininkė, eko-
nomistė Ingrida Šimonytė bei verslininkas, 
asociacijos „Metro sąjūdis“ valdybos primi-
ninkas Juozas Zykus.

2020 m. Lietuva iš ES paramos gavėjų 
pereina į paramos teikėjus, nes po „Brexit“ 
Lietuva viršys ES BVP vidurkį. Šiuo metu 
Lietuvos statybininkai, naudodami ES fon-
dų paramą, emigrantų perlaidas ir bankų 
kreditus, pučia gyvenamosios statybos 
burbulą, kuris, tikėtina, sprogs netolimoje 
ateityje. 

Ar nagrinėjami galimos ekonominės krizės, NT burbulo sprogimo padariniai Lietuvoje,  
jų likvidavimo priemonės?

Virginijus Sinkevičius
Yra įvairių nuomonių šiuo klausimu. Finansų rinkose ir 

ekonomikoje burbulas yra situacija, kai aktyvo kaina ati-
trūksta nuo tikrosios jo vertės. 

Rudenį Lietuvos bankas spręs, ar nekilnojamojo turto 
rinkoje nėra perkaitimo ženklų ir ar neverta įvesti papil-
domų saugiklių, kurie leistų išvengti burbulo susiformavi-
mo. Banko „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus 
Mačiulis savo ruožtu teigia, kad šalies nekilnojamojo turto 
rinkoje perkaitimo požymių nematyti, todėl Lietuvos ban-
kas neturi pagrindo griežtinti skolinimą. „Šiuo metu būsto 
įperkamumas yra rekordinėse aukštumose ir, priešingai 
nei 2006 ar 2007 m., mes nematome ženklų, kad būsto 
rinka būtų perkaitusi. Tuo pačiu metu šiemet matome, 
kad sandorių skaičius didžiuosiuose šalies miestuose yra 
sumažėjęs, kainų augimas lėtėja. Pavyzdžiui, kainų au-
gimas Vilniuje ir Klaipėdoje yra mažesnis nei atlyginimų 
augimas. Tai yra labai aiškus indikatorius, kad nėra per-
kaitimo, nes kainos neauga sparčiau, nei didėja gyventojų 
pajamos“, – sakė N. Mačiulis.

Jam antrina ir DNB banko būsto direktorius Audrius 
Gudanavičius: „Atrodo, kad rinkoje darosi karšta, tačiau 
tai – ne burbulas. Pirmiausia, didžiąją dalį būsto pasiūlos 
prieaugio užtikrina Vilnius, o sostinė šiuo metu yra vienin-
telis miestas Lietuvoje, kuriame daugėja gyventojų, taigi, 
rinka Vilniuje plečiasi. Pasak A. Gudanavičiaus, burbulai 
paprastai atsiranda tuomet, kai dėl įvairių priežasčių stai-
ga padidėja nekilnojamojo turto paklausa, o statytojai 

nespėja tos paklausos tenkinti, tokiu būdu įsukdami spe-
kuliacinius pirkimus ir pardavimus. Tačiau šiuo metu vien 
sostinėje yra apie 3500 neparduotų naujos statybos butų. 
Ir šis skaičius bemaž nesikeičia, o tai yra geras ženklas – 
stabili pasiūla neleidžia formuotis spekuliacinei terpei.

Pažymėtina, kad Lietuvos banko veiklos parlamentinė 
kontrolė priskirta Biudžeto ir finansų komitetui, todėl dėl 
galimų saugiklių kreditavimo rinkose galėtų pasisakyti 
minėtas komitetas.

Mindaugas Sinkevičius 

Statybų sektorius yra svarbi ekonomikos dalis, kuri 
sukuria infrastruktūrą, reikalingą socialinei ir ekonominei 
visuomenės raidai. Atsakydami į klausimą apie galimą 
statybų sektoriaus smukimo poveikį šalies ekonomikai, 
norėtume paminėti kai kuriuos faktus. Pirmiausiai reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kokią dalį šalies ekonomikos struk-
tūroje sudaro statybų sektorius. 2007–2008 m. šalies sta-
tybų sektoriuje buvo sukuriama apie 10 proc. visos šalies 
pridėtinės vertės, kuri, atėjus sunkmečiui, susitraukė be-
veik perpus (2009–2010 m.).

Tuo tarpu kaimyninėje Lenkijoje pastarasis rodiklis 
2007–2008 m. tesiekė 6,9–7,2 proc., o 2009 m. netgi 
išaugo. Prie pastarojo augimo galėjo prisidėti žymus Len-
kijos zloto vertės smukimas, kas paskatino žmones savo 
nuvertėjančias santaupas keisti į materialųjį turtą, tai pat 
ir nekilnojamąjį. Atitinkamai valstybė galėjo nemažinti 
statybos darbų kiekio, nes tam reikiamų dotacijų vertė su-

mažėjo kartu su šalies valiuotos kursu. Reikėtų nepamiršti 
iš kito faktoriaus, kuris daro šalies ekonomiką mažiau jau-
trią pokyčiams statybų sektoriuje – dirbantieji. Užimtųjų 
skaičius statybų sektoriuje 2016 m. siekė 103,5 tūkst. ir, 
palyginti su 2008 m., buvo 51,2 tūkst. arba beveik treč-
daliu mažesnis.

Ingrida Šimonytė
2020 m. laukiančios „apokalipsės“ prognozes gvildenti 

yra įdomu, tačiau vaizdas sutirštinamas. Visų pirma, fi-
nansinės perspektyvos lėšos dėl tam tikros inercijos, ilgai 
trunkančių procedūrų, ypač infrastruktūrai skirtos lėšos, 
nebūna įsisavinamos iš karto jai prasidėjus – dar bent 
porą metų leidžiami „seni“ pinigai. Nebus taip, kad atėjus 
2020-iesiems kažkas, vaizdžiai tariant, užsuks deguonį 
ir neliks kuo kvėpuoti. Tačiau būsimus pokyčius reikia 
vertinti rimtai. Sumažėjus ES lėšoms sumažės finansinės 
galimybės spręsti kai kuriuos klausimus, reikalaujančius 
didelių resursų, bet užuot verkus, kaip blogai bus, kai 
nebebus ES lėšų, reikia galvoti, kaip išnaudoti esamus 
išteklius tam, kad kuo daugiau ilgalaikių problemų būtų 
sprendžiama dabar. Verslo priklausomybė nuo ES lėšų 
srauto yra nemenka problema atskiruose ūkio sektoriuose 
ir šį klausimą svarstysime Seime rudenį Europos reikalų 
komiteto iniciatyva, kai bus baigta atitinkama Finansų 
ministerijos užsakyta analizė. Visiems verslams, jaučian-
tiems didelę priklausomybę nuo ES pinigų, yra apie ką 
pagalvoti.

Daugelis ekonomikos ekspertų jau sutaria, kad 2020-aisiais Lietuvai prasidės sunkūs laikai. Europos Sąjungos 
parama gerokai sumažės, emigracija padidės, senukų padaugės, išsipūtęs nekilnojamojo turto burbulas subliūkš. 
Reikės mokytis gyventi kitaip, o mokytis gyventi kitaip visada yra sunku. Tačiau įmanoma, jei tam pasiruoši.

Kokios bus pasekmės Lietuvos ekonomikai, jei perpus sumažės ES fondų parama, valstybinis sektorius nebeteks 
didžiosios dalies ES fondų finansavimo, bankai nebeteiks lengvatinių kreditų, emigrantai galimai sumažins 
pinigų perlaidų srautus į Lietuvą ir Lietuva taps finansine donore ES projektams? 

Mindaugas Sinkevičius
Be abejonės, ES fondų investicijos yra pripažįstamos 

svarbiu Lietuvos ūkio ekonomikos varikliu. Remiantis 
Finansų ministerijos duomenimis, ES fondų investicijos 
2015–2020 m. laikotarpiu lemia ir lems vidutiniškai 0,9 
proc. punkto didesnį metinį nominalaus BVP augimą. 

Dar 2016 m. sausio 6 d. Vyriausybės nutarimu Lietuvo-
je sudaryti du planavimo regionai – Sostinės regionas iš 
Vilniaus apskrities ir Vidurio bei Vakarų Lietuvos regionas 
iš likusių 9 apskričių. 

Vilniaus regionas, kuriame koncentruojasi pagrindinių 
įmonių buveinės, užsienio investicijos, valdžios sektoriaus 
įstaigos, pagal bendrojo vidaus produkto (BVP) rodiklius 
viršija ES vidurkį ir Lietuvą smarkiai kelia į viršų. Vienam 
gyventojui tenkanti BVP dalis Vilniaus regione šiuo metu 
gali siekti iki 110 proc. ES vidurkio. Likusioje Lietuvos da-
lyje vienam gyventojui tenkanti BVP dalis kol kas nesiekia 

75 proc. ES vidurkio. Todėl nuspręsta Lietuvoje sudaryti 
atskirus regionus, kurių statistiniai duomenys naudojami 
planuojant ES finansinę paramą. Panaši praktika taikoma 
ir daugelyje kitų ES valstybių (nuo Slovakijos iki Vokieti-
jos).

Ingrida Šimonytė
Sumažėjus ES lėšoms valstybei dar neišspręstiems 

klausimams teks ieškoti kitų finansavimo kelių. Dažnai 
tarp tokių minima ir vadinamoji privataus ir viešo sek-
toriaus partnerystė, kuria, gaila, bet dažnai žavimasi 
dėl apskaitinių pseudotikslų, t. y. ieškant, kaip valstybės 
įsipareigojimus nukelti nuo balanso ir skolos bei deficito 
rodiklius pavaizduoti geresnius.

Praktika rodo, kad dažniausiai tai apgaulinga viltis ir 
tokių atvejų, kai sandoriai buvo perkvalifikuoti ir perkelti 
į valstybės įsipareigojimus, tikrai daug visame pasaulyje. 

Kitas atvejis yra koncesijos, kurios, kaip rodo praktika, la-
bai dažnai buvo suteikiamos net nesuvokiant, kas yra kon-
cesija, arba visiškai neturint verslo atvejo, fantazuojant 
rodiklius dėl būsimų pajamų. Tai taipogi virsta valstybės 
problema ir tokių nevykusių susitarimų, ypač sudarytų 
savivaldybių, turime nemažai. Žinoma, per pastarąjį laiką 
įvyko daug pokyčių – patobulinta teisinė bazė, sukaupta 
kompetencija valstybės institucijose kaip Finansų minis-
terija ir CPVA, kuri gali suteikti metodinę pagalbą kitoms 
institucijomis, bet kartu panaikinta ir iliuzija, kad pakanka 
kažką pavadinti „koncesija“ ar „partneryste“ ir projektas 
bus įgyvendinamas, nes neva nekainuoja tiek, kiek kai-
nuotų, pavyzdžiui, tiesiog skolinantis. Todėl nors ir neat-
mesčiau, kad tokių projektų ateityje tikrai bus, siūlyčiau 
neieškoti tame sidabrinės kulkos, nes tikri partnerytės ar 
koncesijos projektai turės atitikti daug reikalavimų, kad 
būtų tokiais pripažinti ir valstybės ar savivaldybių prisiim-
ti įgyvendinti.

Ar svarstysite LVŽS frakcijai ir Vyriausybei pateiktus pasiūlymus?

Virginijus Sinkevičius
Ekonomikos komitetas šiuos siūlymus svarstė ir 2017 

m. birželio 15 d. Seimas priėmė Koncesijų įstatymo pa-
keitimo įstatymą. Šiuo įstatymu kaip tik ir yra skatinamos 
privataus kapitalo investicijos į viešąjį sektorių.

Komitetas pasirengęs ir toliau vykdyti privačių ūkio 
subjektų investavimo į viešąjį sektorių, infrastruktūrą ste-

bėseną ir esant poreikiui tobulinti įstatyminę teisinę bazę.

Mindaugas Sinkevičius
Neabejotinai Ūkio ministerija turėtų dalyvauti pagal 

kompetenciją vertinant verslo, mokslo ir kitų visuomenės 
atstovų pateiktus pasiūlymus ir išsakyti savo įžvalgas ša-
lies ekonominės plėtros požiūriu. Užduodamų klausimų 

preambulėje nurodytos viešosios susisiekimo infrastruk-
tūros plėtra yra Susisiekimo ministerijos, vietos savivaldos 
institucijų formuojamos politikos kompetencija, tačiau tai 
kartu yra ir verslo infrastruktūra, sudaranti sąlygas gretu-
tinių verslų plėtrai. 

Šiuo metu apie 50 proc. ūkinės veiklos yra valstybinio 
sektoriaus rankose. Lėšų biudžete nepakanka, kad būtų 
išspręstos opiausios šalies ekonomikos problemos. 

Ar nesvarstote galimybės dalį ūkinės veiklos perleisti iš valstybinio sektoriaus privačiam verslui, o papildomai 
gautas lėšas biudžete perskirstyti socialinėms reikmėms?

Virginijus Sinkevičius
Nėra visiškai aiškus klausimas: kas turima omenyje 

sakant, kad „apie 50 proc. ūkinės veiklos yra valstybinio 
sektoriaus rankose“. Ar turima galvoje valstybės valdomas 
įmones, ar viešojo administravimo subjektų (valstybės 
institucijų) atliekamo viešojo administravimo funkcijas, 
kurios kartais turi komercinės veiklos požymių (įvairių 
leidimų, sertifikatų, pažymų ir pan. išdavimas, tikrinimas, 
tvirtinimas). Bet kokiu atveju, valstybinio sektoriaus ran-
kose tikrai nėra apie 50 proc. viso Lietuvos ūkio veiklos. 
Valstybės valdomos įmonės sukuria tik apie 3 proc. viso 
BVP. Į valstybės biudžetą sumokėti VVĮ dividendai ir pelno 
įmokos už 2015 m. sudarė 111,1 mln. eurų arba 1,4 proc. 
visų biudžeto pajamų.

Atsakant iš esmės – tai komitetas nuolat atlieka 
valstybės valdomų įmonių veiklos priežiūrą, tobulina 
šių įmonių veiklą nustatančius teisės aktus. Pavyzdžiui, 
2017–04–20 Seimas priėmė Ekonomikos komiteto 
svarstytą ir pritartą Valstybės ir savivaldybių turto valdy-
mo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, kuriuo to-
liau įgyvendinama įmonių valdymo tobulinimo ir veiklos 
skaidrinimo politika.

Įgyvendindama valstybės valdomų įmonių pertvarką, 
Vyriausybė suformulavo keturias svarbiausias pertvarkos 
kryptis: nustatyti aiškius tikslus; įvertinti įmonių neko-
mercinių funkcijų kaštus bei atskirti komercines ir neko-
mercines funkcijas; atskirti įmonių valdymo ir rinkos regu-
liavimo funkcijas; didinti įmonių veiklos skaidrumą.

Komitetas aktyviai dalyvauja valstybės valdomų įmo-
nių pertvarkos procese, pagal kompetenciją priimdamas 
tam būtinus teisės aktus.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dauguma valstybės valdomų 
įmonių iš esmės atlieka socialinę funkciją, jų kainodarą ir pel-
ningumą prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės ko-
misija. Be to, tokios įmonės paprastai veikia ribotos konkuren-
cijos sąlygomis, o neretai – iš viso monopolijos sąlygomis. Tokių 
įmonių veiklą privatizuoti (perduoti privačiam verslui), paversti 
ūkine-komercine veikla (pelno siekimu) būtų socialiai rizikinga. 
Todėl šiuo metu ir vykdoma įmonių pertvarka ir, atsižvelgiant 
į įmonės vykdomas funkcijas, bus sprendžiamas klausimas dėl 
kiekvienos valstybės valdomos įmonės teisinės formos: valsty-
bės įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos 

Ar valdžia 
pasinaudos privataus verslo iniciatyvomis? Ingrida Šimonytė,  

LR Seimo Audito komiteto 
pirmininkė

Mindaugas Sinkevičius, 
LR Ūkio ministras

Virginijus Sinkevičius, 
LR Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas
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Kodėl Jūs nusprendėte telkti įvairių visuomenės sluoksnių atstovus teikti 
pasiūlymą Seimui ir Vyriausybei ir kodėl matote neišnaudotas galimybes 
susisiekimo srityje?

Tai – atsiliepimas į LVŽ frakcijos vadovo Ramūno Karbauskio prašymą teikti Seimui 
pasiūlymus, kaip mažinti emigraciją ir pagerinti Lietuvos ekonominę padėtį. Pasiūlymą 
Seimui ir Vyriausybei pasirašę „Metro sąjūdžio“ nariai jau daug metų nagrinėja susisieki-
mo įtaką Lietuvos ekonomikai ir yra įsitikinę, kad Lietuvos valdžiai leidus infrastruktūrą 
vystyti privatiems investuotojams, galima sušvelninti būsimą ekonominę krizę, kuri ne-
išvengiamai prasidės pasibaigus ES paramai. Pasiūlymą teikia daugiau nei šimtas didelę 
gyvenimo ir darbo patirtį turinčių įvairių sričių specialistų: mokslininkų, verslininkų, po-
litikų, Vyriausybės atstovų. Visuomenės narių valdžiai pateikta pasiūlymo esmė – leisti 
privačioms verslo ir finansinės struktūroms savo finansiniais resursais tiesti kelius, gele-
žinkelius, statyti tiltus ir perkėlas, kasti tunelius, miestuose įrengti metro sistemas.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų skaičiavimais, vien tik Lietu-
vos didžiųjų miestų gatvių automobilių spūstyse prarandame daugiau nei tris milijardus 
eurų, t. y. apie pusę šalies biudžeto. 

Kokių, Jūsų nuomone, konkrečių objektų galėtų imtis privatus verslas?
„Metro sąjūdžio“ aktyvas paruošė ir pateikė Vyriausybei dešimt susisiekimo infras-

truktūros objektų, kuriuos imtųsi įgyvendinti privatūs investuotojai, jeigu jiems būtų leis-
ta koncesijos būdu šiuos projektus įgyvendinti. Mūsų siūlomų objektų, statomų privačio-
mis lėšomis, įnašas į Lietuvos ūkį būtų apie penkis milijardus eurų. Užsienio investuotojai 
domisi stambiais Lietuos infrastruktūros objektais Lietuvoje. Pagrindiniai objektai, kurie 
patraukė užsienio investuotojų dėmesį, yra Vilniaus ir Klaipėdos metro sistemos, gele-
žinkelio jungtis tarp Vilniaus ir Kauno. Mažesni projektai domina ir vietos investuotojus.

Ar Lietuvos visuomenei šio pasiūlymo įgyvendinimas naudingas? 
Privačių lėšų panaudojimas susisiekimo infrastruktūrai vystyti leistų ne tik sutaupyti 

dabar naudojamas lėšas, bet dar ir papildyti šalies biudžetą, kurį būtų galima naudoti 
socialinėms reikmėms tenkinti. 

Susisiekimas geležinkeliais, kuriems priklauso ir miesto geležinkeliai – metropolite-
nai, yra kelis kartus efektyvesnis nei susisiekimas autobusais ar lengvaisiais automobi-
liais. Geležinkelio transportas be ekonominio efekto dar pasižymi susisiekimo saugumu, 
greičiu, ekologiškumu bei transporto sistemų ilgaamžiškumu.

Šiuo metu Lietuva visoje ES užima paskutinę vietą pagal keleivių pervežimą geležin-
keliais. Koncesijos būdu už privačias lėšas pastatytų ir eksploatuojamų susisiekimo siste-
mų atsiradimas sudarytų konkurenciją valdiškoms ir tai padidintų jų veiklos efektyvumą. 
Tai į naudą Lietuvos ekonomikai.

Statistika rodo, jog Lietuvos gyventojai, palyginti su kitomis ES šalimis, rečiausiai ke-
liauja traukiniais. Kaimynai latviai geležinkeliais naudojasi 6 kartus, o austrai – 16 kartų 
dažniau. Automobiliais lietuviai keliauja daugiausiai iš visų ES. Tačiau ką apie tai mano ir 
kaip vertina privačias iniciatyvas Susisiekimo ministerija? 

Publikacija parengta bedradarbiaujant su asociacija „Metro sąjūdis“.

Juozas Zykus,
asociacijos  „Metro sąjūdis“ 
valdybos primininkas

Kas lėmė tokią situaciją, jog lietuviai traukiniu 
keliauja rečiausiai Europos Sąjungoje?

Istoriškai susiklostė taip, kad Lietuvoje, palyginti su Latvija 
ir kitomis ES šalimis, automobilių kelių tinklas yra išplėtotas 
geriau nei geležinkelių. Lietuvoje vien valstybinės reikšmės 
automobilių kelių yra daugiau kaip 21 000 km, kai tuo tarpu 
geležinkelio kelių šiuo metu eksploatuojama 1767,6 km. Be to, 
atstumai Lietuvoje nėra tokie dideli ir žmonėms dažnai yra pa-
togiau naudotis automobilių keliais, negu vykti į geležinkelio 
stotį ir keliauti traukiniais.

Paskaičiuota, kad daugelyje ES šalių kelionės autobusais 
savikaina yra 2–3 kartus didesnė nei geležinkeliais.

Kodėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ deklaruoja, kad 
jiems keleivių pervežimas nuostolingas ir turi būti 
finansuojamas iš šalies biudžeto, tuo tarpu keleivių 
vežėjai autobusais, veždami keleivius tokia pat 
kaina, kaip ir geležinkeliai, ne tik nebankrutuoja, 
bet pelningai išsilaiko?

Lietuvoje yra gana mažas, nuo 304 iki 753 eurų per metus, 
kelių mokestis autobusams ir gana aukštas geležinkelių infras-
truktūros mokestis. Traukinių įsigijimas yra gerokai brangesnis 
– vienas elektrinis traukinys kainuoja 7–8 mln. eurų, gerokai 
brangiau kainuoja ir jų priežiūra. Naujos geležinkelių infras-
truktūros statyba ir jos priežiūra taip pat kainuoja brangiau nei 
automobilių kelių. Traukiniuose būna 100–400 keleivinių vie-
tų ir, nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus, nustatytu maršru-
tu vyksta visas traukinys, o dėl didėjančios emigracijos ir gerai 
išplėtoto kelių tinklo sunku surinkti pakankamai keleivių ir 
padengti kelionės savikainą. Tuo tarpu autobusuose telpa apie 
50 keleivių, todėl jie gali lanksčiau prisitaikyti prie besikeičian-
čių keleivių poreikių ir lengviau koreguoti maršrutus.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra užsakę Vilniaus ir Kauno oro 
uostų sujungimo geležinkeliu studiją. Trasos ilgis – 102 km, 
vidutinis greitis – 100 km/val., projekto investicinė kaina – 0,5 
mlrd. eurų. Privatus verslas siūlo minėtą geležinkelio trasą nuo 
Vilniaus vakarinės dalies Pilaitės, kurios ilgis 75 km, projektuo-
jamas greitis – 250 km/val. Jų teigimu, investicijos į projektą 
siektų perpus mažiau, bet tai reikia atidžiai patikrinti. 

Ar nemanote, kad tikslinga išanalizuoti abi šio pro-
jekto alternatyvas: valstybinę ir privataus verslo?

2014 m. spalį įmonė AECOM atliko Vilniaus prijungimo prie 
„Rail Balticos“ galimybių studiją. Studija apima jungtį tarp Vil-

niaus ir Kauno, taip pat Vilniaus ir Kauno oro uosto jungtis ir 
keleivinių stočių statybą. Kadangi ši linija būtų „Rail Balticos“ 
dalis, jos numatomas greitis yra toks pat, kaip ir likusioje tra-
soje – iki 240 km/h, linijos ilgis –102 km, kaina 480 mln. eurų.

Susisiekimo ministerija negali palyginti privataus verslo 
siūlymų, kadangi nėra aišku, kokie geležinkelio linijos para-
metrai pasirinkti jų variante, kokios saugumo priemonės būtų 
diegiamos šalia geležinkelio, ar įtrauktos žemės paėmimo iš-
laidos.

Transporto veiklos pagrindų įstatymo 4-to straipsnio 1 
punktas sako, kad LR Susisiekimo ministerija formuoja vals-
tybės transporto politiką, organizuoja, koordinuoja ir kon-
troliuoja jos įgyvendinimą. Apklausos rodo, kad sostinės ir jos 
svečių didžiausia problema – susisiekimas. 

Kaip teigia verslininkai, šį klausimą galima išspręsti tik su-
kūrus metropoliteno sistemą. Tačiau šiuo metu ruošiamuose 
Vilniaus miesto planavimo dokumentuose prioritetinėmis 
kryptimis įvardijamos vaikščiojimas pėsčiomis ir važinėjimas 
dviračiais.

Kokiems prioritetams Jūs teikiate pirmumą, spren-
džiant Vilniaus, kaip šalies sostinės, susisiekimo 
gerinimo problemą?

Susisiekimo ministerija, siekdama įgyvendinti Europos 
Komisijos Baltosios transporto knygos tikslus iki 2030 m. per-
pus sumažinti įprastiniu kuru varomų automobilių naudojimą 
miestuose, o iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų nebeliktų, 
taip pat iki 2030 m. pasiekti, kad vykdant miestų logistikos 
veiklą didžiuosiuose urbanistiniuose centruose CO2 iš esmės 
nebūtų išmetamas, 2015 m. patvirtino darnaus judumo mies-
te planų rengimo gaires. Pagal šias gaires miestams, turin-
tiems daugiau nei 25 tūkst. gyventojų arba kurorto statusą, 
rekomenduojama pasirengti Darnaus judumo mieste planą ir 
jame išnagrinėti 9 tematines sritis: viešojo transporto skatini-
mas; bevariklio transporto integracija; modalinis kelionių pa-
siskirstymas; eismo sauga ir saugumas; eismo organizavimo 
tobulinimas ir judumo valdymas; miesto logistika; transporto 
sistemos visuotinumas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių 
įtraukimas; alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio 
transporto skatinimas; intelektinių transporto sistemų die-
gimas. Planuose numatytos darnaus judumo priemonės bus 
įgyvendintos panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas.

Susisiekimo ministerijos prioritetas šioje srityje – skatinti 
keleivių pervežimą ekologišku transportu. 

Rokas Masiulis, 
LR Susisiekimo ministras
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Visuomenės apklausa. 
Ar reikia žymėti 
augintinius?

Turiu du šunis ir katę, jiems skiriu 
labai daug laiko, nes juos visus la-
bai myliu. Jie mano draugai, nors 
mama gyvūnais rūpinasi daugiau 
nei aš. Manau, kad augintinius bū-
tina žymėti, nes jei turi augintinį, 
logiška, kad jį myli ir nenori staiga 
prarasti, todėl žymėjimas padėtų 
jį greičiau surasti. 

Turiu tris katytes. Kadangi jos turi 
viena kitą ir kartu praleidžia daug 
laiko, prie manęs prisiartina tik 
tada, kai ištrokšta dėmesio. Tokiu 
atveju ir parodai katėms meilę ir 
rūpestį. Katėms reikia rodyti meilę 
ne tada, kada pats nori, o tada, 
kada nori jos. Negaliu pasakyti, 
kuris iš šeimos narių rūpinasi katė-
mis daugiausiai. Tiek aš, tiek mano 
žmona rūpinamės kartu. Pati žy-
mėjimo mikroschemomis sistema 
yra protingas dalykas, bet sunku 
pasakyti, ar visus gyvūnus reikia 
ženklinti. Reikia žiūrėti į gyvūno 
charakterį: jei, pavyzdžiui, katė 
rami ir matai, kad ji bijo ir nesiver-
žia į lauką, jos ženklinti nereiktų. 
Bet jei gyvūnas neprognozuoja-
mas, žymėjimas labai padėtų, kad 
jis pabėgtų. Mokėti mokesčius už 
gyvūnus yra nesąmonė, nes kam 
mokėti pinigus už orą.

Turiu veislinį katiną, jam jau še-
šeri metai. Jis toks išlepintas, kad 
nelabai pats nori ateiti su mumis 
pabendrauti. Kartais prieina, bet ant 
rankų nešoka, nenori gulėti glėbyje. 
Nors yra labai savarankiškas, vis tiek 
reikalauja daug priežiūros, todėl juo 
rūpinuosi kartu su sūnumi. Jį lepinu 
daugiausiai aš. Savo katino nesu pa-
žymėjusi, nes jis gyvena namuose, į 
kiemą neišleidžiame. Šunų šeiminin-
kai gal ir turėtų mokėti mokesčius 
už savo augintinius, juk jie teršia 
aplinką. Katinų savininkai neturėtų 
mokėti jokių mokesčių, o ypač tų 
katinų, kurie neišleidžiami į lauką. 

Auginu katiną. Jam per dieną skiriu 
pusvalandį. Tie katinai, kurie gyvena 
ne butuose, o namuose ir vaikšto 
po lauką, turi būti sužymėti. Bet tie, 
kurie visą laiką praleidžia bute, ne-
privalo būti suženklinami. Manau, 
kad žymėjimas yra geras dalykas. 
Kačių priežiūra reikalauja daug pi-
nigų, todėl už jas mokesčių mokėti 
nereikia, juk ir taip dėl jų daug pini-
gų netenki. Palaikyčiau mokesčius 
už gyvūnus nebent tokiu atveju, jei 
tie mokesčiai nukeliautų į klinikas 
arba prieglaudas.

Namuose turiu žuvyčių. Jomis 
rūpinuosi, kiekvieną dieną joms 
skiriu mažiausiai pusvalandį, nors 
gal kai kam ir atrodo, kad jomis 
beveik nereikia rūpintis. Jos taip 
pat reikalauja daug dėmesio, 
jas reikia ne tik šerti, bet reikia 
ir tikrinti vandens temperatūrą, 
valyti akvariumą. Žymėti gyvū-
nus mikroschemomis reikia arba 
gyvūnai tiesiog neprižiūrimi. Jų 
apmokestinimo nereikia, juk ir 
taip yra, kur pinigus išleisti.

Namuose turiu vieną katinėlį. 
Deja, bet jam laiko daug skirti 
negaliu, todėl juo rūpinuosi va-
landą per dieną. Daugiausiai juo 
rūpinasi tėvai. Ženklinti gyvūnus 
mikroschemomis yra visiška 
nesąmonė, nes, mano manymu, 
tai nėra teisinga gyvūnų atžvilgiu. 
Taip elgtis su jais nereikia. Mokes-
čių už gyvūnus taip pat mokėti 
nereikėtų. Nematau jokio tikslo, 
kodėl tai reikėtų daryti.

Auginu katę. Ja rūpinuosi kiekvie-
ną dieną, nes katėms reikia daug 
dėmesio. Pavyzdžiui, nuolat šu-
kuoti, kad nesišertų. Labiausiai ja 
rūpinasi mano mama. Žymėti visų 
gyvūnų tikrai nereikia, tik tuos, ku-
rie būna išleidžiami į lauką. Jeigu 
augini katę namie, į lauką neišleidi, 
nematau ir prasmės tokį gyvūną 
žymėti, jis niekur nepabėgs.

Turiu šunį, kuriam skiriu visą 
savo dieną, nes nedirbu. Žymėti 
gyvūnus būtina, tai yra atsakingų 
šeimininkų bruožas. Juk jeigu 
gyvūnas pabėgs ir pasiklys, bus 
galima jį rasti. Būtų labai apmau-
du, jeigu gyvūnai, kurie pabėga iš 
namų, taip ir liktų nerasti. Mokes-
čių mokėti už gyvūnus nereikia – 
ir taip yra kur išleisti pinigus.

Turėjau šuniuką. Į lauką jį nuolat 
vedžiodavau aš, o prižiūrėdavo 
ir kiti šeimos nariai. Reikėdavo 
pamaitinti, pavedžioti, pažaisti, ir 
tai užimdavo daug laiko. Kaimynai 
niekada mano šuniuku nesi-
skųsdavo, nes jie jį labai mylėjo. 
Kadangi esu vyresnis, senosios 
kartos atstovas, manau, kad 
žymėti gyvūnus ne visada reikia. 
Anksčiau niekas jų nežymėjo ir 
nieko blogo nenutikdavo. Bet 
dabar gal ir būtų geriau auginti-
nius žymėti. Buvo dingęs mūsų 
draugų Jorkšyro terjeras. Tada 
mikroschema labai padėjo, nes jį 
surado tik dėl jos. 

Turime su žmona žuvyčių. Joms 
daug laiko neskiriame, nes nese-
niai mums gimė vaikelis. Dau-
giausiai jas prižiūriu aš. Joms skiriu 
apie pusvalandį per mėnesį. Jei 
žmogus augina šunį arba katę bei 
gyvena mieste, gyvūnus žymėti 
būtina: suženklintus gyvūnus di-
deliame mieste būtų lengviau ras-
ti. Nematau jokios naudos mokėti 
mokesčius už naminius gyvūnus. 
Juk sumoki mokesčius, o gyvūnui 
nuo to nebūna geriau, nes mokes-
tis nueina į bendrą katilą ir nežinai, 
kas su tais pinigais daroma. 

Turiu vieną šuniuką. Jam daug 
laiko neskiriu. Išvedu į lauką 
pasivaikščioti tik kartą per dieną. 
Tai užtrunka apie pusvalandį 
ar daugiau. Ryte arba vakare jį 
vedžioja mano vaikai arba anūkai. 
Jis labai mielas. Kadangi jis labai 
ramus, kaimynai juo nesiskundžia. 
Gyvūnėlius žymėti galbūt reiktų, 
nes jeigu pabėgtų, lengviau būtų 
rasti. Dabar nei aš, nei mano šeima 
nemokame mokesčių už šuniuką, 
jų nereikėtų mokėti ir kitiems. 

Turiu šunį. Jam jau penkeri metai. 
Kadangi jis gyvena pas mano 
tėvus, pati juo nesirūpinu. Tik 
nuvykusi aplankau, pasidžiaugiu. 
Daugiausiai juo rūpinasi mama. 
Dėl žymėjimo mikroschemomis 
neturiu tvirtos nuomonės. Tikriau-
siai žymėti reikėtų, nes gyvūnai 
nėra prognozuojami ir jiems pasi-
metus, mikroschema labai padėtų 
juos rasti. 

Turėjau šunį, katiną, papūgą. 
Visada gyvūnams skirdavau tiek 
laiko, kiek tik galėjau. Daugiausiai 
laiko atimdavo vedžiojimas po 
lauką. Gyvūnus labiausiai prižiū-
rėjau aš su mama. Manau, kad 
gyvūnų žymėti tikrai nereikia. 
Kas iš to, kad jis su mikroschema? 
Jeigu aš niekada šuns nepaleidžiu 
lakstyti vieno, be pavadėlio, jis 
tikrai niekur nepasimes ir ieškoti 
jo nereikės.

Turiu kačiuką. Aš jį radau šiukšlia-
dėžėje. Iš pradžių jis buvo labai 
bailus, bet dabar jau linksmas, ir tai 
man teikia daug džiaugsmo. Per 
dieną jam laiko skiriu įvairiai. Kai 
jis nori valgyti – pašeriu, kai nori 
pažaisti – pažaidžiame. Daugiausiai 
juo rūpinasi mano dukterėčios 
ir jos labai jį myli. Jeigu žmogus 
turi gyvūną, kurį palieka vieną, 
mikroschema gal ir būtų gerai, 
bet jeigu gyvūnas vaikšto su savo 
šeimininku kartu, jos tikrai nereikia. 

Turiu dvejų metų kalytę vardu 
Nona. Kadangi ji labai prieraiši ir 
visą laiką sekioja paskui mane, 
skiriu jai visą dieną, nors labiausiai 
ja rūpinasi žmona. Manau, kad 
žymėti augintinių nereikia. Mano 
šuo nėra pažymėtas. Jei ir išeina-
me pasivaikščioti, ji niekur nebėga, 
visą laiką būna man prie pat kojų. 
Dėl mokesčių nuomonės neturiu.

Monika 
Mokinė

Karolis Vajarskas
Muzikantas

Natalija Pacevič
Darželio auklėtoja

Martynas Beidis
Studentas

Dmitrijus Riuminas
Valytojas

Titas Tamulevičius
Kineziterapijos studentas

Arūnė Kalvaitytė
Apskaitos specialistė

Liudmila Balakajeva
Bedarbė

Vygintas Bronius Pšibilskis
Vilniaus universiteto  
profesorius emeritas

Martynas
IT specialistas

Stanislovas Dulskas
Pensininkas

Žemyna Liutkevičiūtė
Projektų vadovės asistentė

Ieva Remeikytė
Bankroto administratorė

Dalia Poškaitė
Pensininkė

Aleksandras Rutenbergas
Pensininkas

FORUMAS

Esu turėjusi papūgą, o dabar tėvų 
namuose turiu ir šunų, ir kačių. Šu-
nys yra mano hobis, juos labai myliu, 
o kačių nelabai. Kai turėjau papūgą, 
ja rūpindavausi kiekvieną dieną, o 
šunis su katėmis prižiūriu tik savait-
galį, kai grįžtu aplankyti tėvų. Visi trys 
šunys yra suženklinti. Palaikau idėją, 
kad reikia žymėti ir kitus gyvūnus, 
nes ženklinimas mikroschemomis 
išsprendžia daug problemų. Pavyz-
džiui, kaimuose laksto labai daug pa-
laidų šunų, todėl juos būtinai reikia 
žymėti, kad jie nevalkatautų, o grįžtų 
pas šeimininkus. Mokesčių rinkimo 
už gyvūnus, manau, nereikia.

Žana Ivanova 
Administratorė

26
m e t ų

Turiu žuvyčių ir paukštelių. Juos 
daugiau prižiūri mano anūkai. Ne-
seniai persikrausčiau į kitą butą, 
todėl galvoju, kad reikėtų įsigyti 
naują draugą – mažą šuniuką. Dėl 
gyvūnų ženklinimo neturiu tvirtos 
nuomonės. Veislinį šunį, manau, 
kad žymėti būtina. Visko nutinka. 
Kai kuriuos šunis net vagia. Tokiu 
atveju ženklintą šunį būtų len-
gviau surasti. Kaimo šunų, kurie 
visą gyvenimą praleidžia pririšti, 
žymėti nereikia. Kaime, mano 
tėvų namuose, šuo Pūkis, net kai 
jį paleidžia pasibėgioti, niekur 
už vartelių toliau nebėga, visada 
būna šalia namų. Nesuprantu, ko-
dėl iš paprastų žmonių reikia rinkti 
mokesčius. Manau, kad augintinių 
šeimininkams reikia skirti dideles 
baudas už tai, kad jie nesurenka 
savo šunų išmatų. 

Arūnas Dragūnas 
Statybininkas

50
m e t ų

17
m e t ų

40
m e t ų55

m e t ų
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m e t ų

19
m e t ų

Auginu trejų metų katytę vardu 
Tėja. Jai su vyru skiriame visą die-
ną. Abu esame pensininkai, todėl 
turime daug laisvo laiko. Manau, 
kad kačių žymėti mikrosche-
momis tikrai nereikia, o šunis, 
ypač didelius, reikėtų. Gyvenu 
už Vilniaus ribų, kaimynai kartais 
paleidžia palakstyti savo šunis be 
pavadėlio. Jie laksto netoli namų, 
o man tai nelabai patinka, todėl 
juos reiktų sužymėti. Mokesčių 
mokėti nereikia, nes ir taip mokėti 
reiktų už mikroschemą. Jeigu turi 
gyvūną už miesto ribų, ką val-
džia su tais surinktais mokesčiais 
darys?

Zoja Saldžiūnė
Pensininkė

62
m e t ų

25
m e t ų

59
m e t ų

75
m e t ų

34
m e t ų

89
m e t ų

24
m e t ų

31
m e t ų

Turiu šešerių metų katiną Ryžį. 
Per dieną jam skiriu nedaug 
laiko, daugių daugiausiai 30 min. 
Katinėliu rūpinasi visi mūsų šei-
mos nariai vienodai – aš su vyru, 
mano abu vaikai. Nors įprastai 
katinais kaimynai nesiskundžia, 
bet maniškis jiems nepatinka. Jis 
iš kaimyno, kuris turi lesyklėlę, 
medžioja ir suvalgo paukščius. 
Atsisėda į savo vietą po egle, 
palaukia, kol atskrenda paukštelis 
prie lesyklos ir jį pačiumpa. Apie 
žymėjimą mikroschemomis retai 
kada pagalvoju. Tikriausiai būtų 
naudinga, nors mano katinas 
dar nėra žymėtas. Už naminius 
gyvūnus, manau, nereikia rinkti 
mokesčių, nes tiesiog nenoriu 
mokėti pinigų.

Loreta Baranauskienė
Vaistininkė

41
m e t ų

75
m e t ų

70
m e t ų

Dovilė Mėlinauskaitė

24 APLINKOSAUGA 2017 NR. 1/2 APLINKOSAUGA 2017 NR. 1/2 25



Urėdijų 
mažinimo 
metas

Apie tai, kad Lietuvoje turė-
tų mažėti urėdijų, garsiau kal-
bama jau pastaruosius dvejus 
metus. Ši iniciatyva sušmėžavo 
dar praėjusios kadencijos Sei-
me, tačiau politikai taip ir ne-
siryžo imtis konkrečių veiksmų. 

Saulius PaukštysŠalies prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė 2015 m. vetavo Miškų įstatymo 
pataisas, kuriose buvo numatyta prievolė 
išsaugoti 42 miškų urėdijas. Toks sprendi-
mas tuomet motyvuotas tuo, jog tai prieš-
tarauja Vyriausybės numatytai miškų ūkio 
pertvarkai bei perėjimui prie efektyvaus 
ir centralizuoto miškų valdymo. Naujasis 
2016–2020 m. Seimas jau pačioje kadenci-
jos pradžioje pareiškė, kad valstybinio miš-
kų sektoriaus laukia esminės pertvarkos.

Šiuo metu Miškų įstatymas numato fik-
suotą Lietuvoje veikiančių urėdijų skaičių 

– 42 urėdijas. Surengęs ne vieną spaudos 
konferenciją, aplinkos ministras Kęstutis 
Navickas pristatė valstybinio miškų ūkio 
sektoriaus pertvarkos planus. Pertvarkos 
metmenyse yra ne tik urėdijų skaičiaus su-
mažinimas, bet ir pačios Generalinės miš-
kų urėdijos panaikinimas. Jos vietoj būtų 
sukurta viena valstybės įmonė.

„Esu įsitikinęs, kad valstybinių miškų 
valdymo konsolidavimas vienoje valstybės 
įmonėje geriausiai užtikrintų ilgalaikį ša-
lies valstybinio miškų ūkio sektoriaus eko-
nominį stabilumą ir gyvybingumą, leistų 

padidinti ekologinę ir socialinę miškų ver-
tę, – sakė aplinkos ministras K. Navickas. – 
Miškų valdymą reikia pertvarkyti jau vien 
dėl to, kad jis būtų skaidrus ir efektyvus. 
Toks yra mūsų pagrindinis tikslas.“

Šiuo metu veikiantis valstybinių miš-
kų valdymo modelis susiformavo prieš 
dvidešimt metų ir nuo to laiko egzistuoja 
be jokių esminių pokyčių, nepaisant to, 
kad vadybos ir politikos principai kito. Šį 
modelį sudaro biudžetinė įstaiga Gene-
ralinė miškų urėdija (GMU) prie Aplinkos 
ministerijos (AM) ir 42 valstybės įmonės 

miškų urėdijos, iš dalies – VĮ Valstybinis 
miškotvarkos institutas. Miškų urėdijos 
yra pelno siekiančios įmonės, kurios vyk-
do kompleksinę miškų ūkio veiklą joms 
patikėtuose valstybiniuose miškuose ir 
atlieka kitas valstybės deleguotas funk-
cijas.

„Šios valstybės įmonės valdymas būtų 
grįstas skaidrumo, atsakomybės princi-
pais, kad įmonėje būtų suformuota minis-
trui atskaitinga valdyba ir jai būtų pavesta 
išrinkti vadovą ir nubrėžti įmonės veiklos 
gaires“, – teigė K. Navickas.

Anot ministro, šiuo metu urėdijos yra 
netolygiai pasiskirsčiusios, o mažesnius 
miškų plotus prižiūrinčios urėdijos dirba 
nuostolingai.

„Pagal miškų valdymo plotus urėdijų 
išdėstymas yra netolygus, visos 42 urė-
dijos negali būti pelningos, nes skiriasi 
miškų kirtimo apimtys, miškų priežiūros 
užduotys. Matome silpnas vietas, norime 
užtikrinti skaidrų ir visuomenei atskaitin-
gą valstybinio turto valdymą, todėl mano-
me, kad vienos įmonės valdymas padėtų 
suteikti tą skaidrumą“, – sakė ministras.   K
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Vietoj dabar veikiančių urėdijų įsteigti 
valstybinę įmonę ir užtikrinti jos finansa-
vimą tikimasi iki 2018 m. sausio 1 dienos. 
Naujoji įmonė nebūtinai veiks Vilniuje, jos 
būstinė bus viename iš regionų.

Reformos kontūrai jau aiškūs
Miškų sistemos reforma siekiama užtikrin-
ti ilgalaikį šalies valstybinio miškų ūkio 
sektoriaus ekonominį stabilumą ir gyvy-
bingumą, padidinti ekologinę ir socialinę 
miškų vertę. Siekiama didesnės nei iki šiol 
valstybinių miškų finansinės grąžos valsty-
bei. Reforma turėtų prisidėti prie regionų 
plėtros ir socialinės atskirties mažinimo 
iš esmės nemažinant tiesiogiai miškuo-
se dirbančių specialistų skaičiaus, tačiau 
sudarant galimybę žymiai padidinti jų at-
lyginimus. Vienas iš esminių tikslų – cen-
tralizuoti prekybą apvaliąja mediena, taip 
užkirsti kelią neskaidriems sandoriams 
bei pagerinti sąlygas vietos pramonei ap-
sirūpinti žaliavine mediena. Be abejo, at-
sižvelgta į Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos rekomendacijas dėl 
valstybės įmonių veiklos konsolidavimo.

Tikslas siekti efektyvesnės urėdijų vei-
klos bus tiesiogiai susijęs su darbuotojų 
mažėjimu, tačiau ne dirbančių miške, o 
administracijose. Iki šiol nustatyta, kad 
bendras miškų urėdijų specialistų skai-
čiaus mažėjimas 2002–2016 m. daugiau-
sia vyko dėl tiesiogiai miške dirbančių spe-
cialistų – eigulių ir girininkų – mažėjimo. 
Specialistų skaičius per minėtą laikotarpį 
sumažėjo 35 proc., o eigulių – net 62 proc.

Planuojama, kad dalis miškų urėdijų 
bendrųjų funkcijų administracijos dar-
buotojų pereitų dirbti į Valstybinių miškų 
valdymo įmonės centrinę administraciją ir 

į Valstybinę miškų tarnybą. Dalis, ko nega-
lima neigti, būtų atleisti. Planuojama, kad 
baigus reformą darbo netektų apie 400 
darbuotojų.

Miškuose tiesiogiai dirbančių asmenų 
skaičius, taip pat ir girininkijose, per pas-
taruosius metus yra sumažėjęs 20 kartų. 
Smulkių įmonių (miškų urėdijų) gyvy-
bingumas palaikomas tiesiogiai miške 
dirbančių specialistų skaičiaus (sumažėjo 
apie 30 proc. per 10 metų) ir investicijų į 
miškus (privalomieji darbai) sąskaita – 
mažėja socialinė ir aplinkosauginė grąža 
valstybei, prarandamos darbo vietos regi-
onuose.

Ministrui dar kelia nerimą mažėjan-
čios investicijos į miško pridėtinės, ypač 
– aplinkosauginės – vertės atkūrimą. 
Konstatuojama, kad dėl nepakankamo ir 
epizodiško finansavimo bei skirtingo miš-
kų urėdijų vadovų požiūrio į gamtotvarkos 
priemonių miškuose vykdymą neužti-
krinama derama aplinkosauga ir miškų 
ekologinių funkcijų palaikymas. Miškų 
urėdijų privalomiesiems miško atkūrimo, 
apsaugos ir tvarkymo darbams (realioms 
investicijoms į miškus ir jų infrastruktū-
rą) skiriama vis mažesnė dalis nuo gautų 
medienos pardavimo pajamų, skaičiuojant 
nenukirsto miško vertę: iki 2010 m. – 96–
122 proc.; 2016 m. – 77 proc. Mokslininkų 
teigimu, šis rodiklis turėtų siekti bent jau 
80 proc., norint išlaikyti miškų stabilumą 
ir ekologijos bei ekosistemos vertę. Tuo 
tarpu privalomųjų darbų administravimui 
priskiriamos išlaidos (personalo išlaikymo, 
bendrosios ir administracinės išlaidos) ne-
proporcingai didelės – jos sudaro apie 35 
proc. visų privalomųjų darbų vertės.

Atskirose urėdijose įvairuoja atlygini-
mų žirklės. Tas pačias funkcijas atliekančių 
specialistų pareiginiai atlyginimai skiriasi 
iki 2 kartų. Pavyzdžiui, eigulio atlygini-
mas atskirose urėdijose svyruoja nuo 368 
iki 705 eurų, girininko – nuo 658 iki 1101 
eurų, urėdo – nuo 1340 iki 2175 eurų. Re-
organizavus urėdijas tikimasi sukurti vie-
ningą darbuotojų valdymo ir motyvacijos 
sistemą. Statistika byloja, kad daugelyje 
kaimynių valstybinės miško organizacijos 
veikia efektyviau nei 42 miškų urėdijos. 
Pavyzdžiui, Latvijoje vienas specialistas 
miške tvarko penkiskart daugiau komer-
cinio miško ploto (950 ha) nei Lietuvoje 
(190 ha), Estijoje – 790 ha, o Suomijoje ir 
Švedijoje – atitinkamai 2.520 ir 3.670 ha.

Vienas darbuotojas valstybinėje miškų 
valdymo įmonėje generuoja nuo maž-
daug 200 tūkst. eurų Suomijoje, Estijoje 
ir Latvijoje iki 777 tūkst. eurų – Švedijoje, 
o Lietuvoje vienam urėdijos darbuotojui 
tenka tik 38.900 eurų. Lietuvos mokesčių 
mokėtojai gauna ir mažesnę naudą iš tur-
to, kuris, įvairiais vertinimais, siekia nuo 1 
iki 2 mlrd. eurų.

Grynasis pelnas, tenkantis parduotam 
1 kub. m medienos Lietuvoje, 2013 m. 
duomenimis, buvo 8,6 eurų, Estijoje jis 
siekė 9,3 eurų, Latvijoje ir Švedijoje – ati-
tinkamai 12,6 ir 14,7 eurų.

Mažas urėdijų veiklos efektyvumas 
lemia, kad Lietuvoje yra ir mažesni miš-
kininkų atlyginimai. Aplinkos ministerijos 
duomenimis, vidutinis ikimokestinis miš-
kininko specialisto atlyginimas siekia 900 
eurų, o Latvijoje – 1.900 eurų. Suomijoje 
specialistai gauna 3.900 eurų, Švedijoje – 
4.600 eurų.

Pagal Aplinkos ministerijos parengtą 
koncepciją, naujosios VĮ „Lietuvos valsty-
biniai miškai“ valdybą sudarytų 7 nariai, 4 
iš jų būtų nepriklausomi. Įmonės valdyba 
būtų sudaryta iš aukšto profesinio pasiren-
gimo politiškai nepriklausomų ekspertų 
(pvz., sėkmingai įvykdytų VĮ reformų va-
dybininkų). 

Valstybinę įmonę sudarytų centrinė 
administracija, kurioje būtų apie 200 dar-
buotojų. Regionuose veiktų 25 regioniniai 
padaliniai su 250 darbuotojų. Lietuvą ap-
raizgytų 325 girininkijų tinklas su 1100 
darbuotojų. Planuojama palikti 30 mede-
lynų su 50 darbuotojų, 17 profesionalių 
medžioklės plotų ir 3 muziejus – informa-
cinius centrus. Valstybinių miškų sistemos 
specialistų skaičius sumažėtų apie 400, ta-
čiau tiesiogiai miške dirbančių specialistų 
skaičius išliktų toks pat.

Aktualus medienos pardavimų aukci-
onų klausimas. Ministerijos parengtose 
reformos gairėse numatyta, kad esamoje 
ir būsimoje prekybos mediena sistemoje 
aukcionų principas būtų išlaikytas: kai-
ną nustato pirkėjas. Ministras puoselėja 
vilčių, kad koncentruojant pardavimus iš 
keleto urėdijų į vieną, galima būtų nau-
dotis „Baltpool“ birža, skaidriu ir patogiu 
instrumentu, kurį galima būtų panaudoti 
ne tik prekybai biokuru, bet ir apvaliąja 
mediena.

Vyriausybei bus pasiūlyta nustatyti 
tvarką, kad Gyventojų pajamų mokesčiai 
būtų mokami pagal darbuotojų gyvena-
mąją vietą. Taigi mokesčiai liktų savivaldy-
bėse, kuriose dirba žmonės.

GMU raštu įpareigota užtikrinti, kad 
miškų urėdijose iki 2017 m. pabaigos 

nebūtų vykdomi personalo ir struktūros 
pokyčiai, taip pat investicijos į miškų ūkio 
techniką ir kitą ilgalaikį turtą. Seimui priė-
mus siūlomus Miškų įstatymo pakeitimus, 
Aplinkos ministerija iki 2017 m. pabaigos 
vykdytų miškų urėdijų steigėjo funkcijas 
ir galėtų tiesiogiai kontroliuoti šiuos pro-
cesus.

Tikimasi, kad po reformos finansinė 
grąža valstybei bus maždaug ketvirtadaliu 
didesnė – kasmet būtų sutaupoma po 10 
mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų iš 
valstybės biudžeto.

Be reformos EBPO narystės 
nematyti
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) deleguoti atstovai 
ne kartą yra pasakę, kad Lietuvai siekiant 
narystės šioje organizacijoje, urėdijų turi 
mažėti. Tokiu urėdijų skaičiumi Lietuva 
pirmauja visoje Europoje – ir ne gerąja 
prasme.

Tai, kad Lietuvai nereikia 43 miškų urė-
dijų (įskaitant Generalinę urėdiją), 2016-
ųjų kovo viduryje teigė šalyje viešėjęs 
EBPO generalinis sekretorius Angelas Gur-
ria, pabrėžęs, kad valstybės įmonės turėtų 
būti valdomos skaidriai, turėtų mokėti 
dividendus ir mokesčius. Sujungti urėdijas 
ne kartą siūlė ir D. Grybauskaitė.

EBPO atstovai pažymi, kad Latvijoje, 
Estijoje, Suomijoje valstybinius miškus pri-
žiūri ir administruoja viena valstybės val-
doma įmonė. Organizacijos rekomendaci-
jose aiškiai nurodyta: peržiūrėti Valstybės 
valdomų įmonių (VVĮ) teisines formas, 
įskaitant valstybės įmonių pertvarkymą į 
bendroves bei racionalizuojant sektorius, 
kuriuose veikia didelis skaičius tą pačią 

veiklą vykdančių VVĮ, t. y. 42 miškų urėdi-
jos ir 11 regionų kelių priežiūros įmonių.

„Stojimo į EBPO procese neišspręstas 
urėdijų klausimas yra vienas didžiausių 
trukdžių stojimo kelyje. Aiškiai pasakyta, 
kad šį sektorių turime sutvarkyti, o su-
tvarkymas reiškia, kad urėdijų skaičius turi 
būti sumažintas, jos turi dirbti efektyviai, 
skaidriai“, – sakė prezidentės vyriausioji 
patarėja ekonominiais ir socialinės politi-
kos klausimais Lina Antanavičienė.

Susitikęs su EBPO ekspertais aplinkos 
ministras K. Navickas pristatė valstybinio 
miškų ūkio pertvarkos viziją.

Postas iki gyvos galvos?
Urėdijų pertvarka siejama su prezidentės 
D. Grybauskaitės teikiamomis Valstybės ir 
savivaldybės įmonių bei Akcinių bendrovių 
įstatymų pataisomis, kuriomis įvedamos 5 
metų kadencijos valstybės ir savivaldybių 
įmonių bei valstybės ir savivaldybių valdo-
mų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių 
vadovams bei nustatoma, kad tas pats 
žmogus negali eiti vienos įmonės vadovo 
pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš ei-
lės.

Prezidentūra atkreipė dėmesį, kad 
ypač daug keliolika ar net kelias dešimtis 
metų vadovaujančių asmenų yra miškų 
urėdijose ir kelių priežiūros įmonėse. Pre-
zidentūros duomenimis, tam tikrų šalies 
urėdijų urėdai joms vadovauja jau kelis 
dešimtmečius, pavyzdžiui, Anykščių miškų 
urėdas Sigitas Kinderis urėdijai vadovauja 
nuo 1987-ųjų, Marijampolės miškų urėdas 
Kęstutis Bielskis – nuo 1990 m., Prienų 

miškų urėdas Robertas Judickas – nuo 
1988-ųjų, Radviliškio miškų urėdas Juozas 
Eismontas – nuo 1990 m. 31-erius metus 
Šiaulių miškų urėdijai vadovauja Stasys 
Pališkis, o Telšių miškų urėdijai 29-erius 
metus – Bronislavas Banys. Toliau rikiuo-
jasi Biržų, Joniškio, Kuršėnų, Nemenčinės 
miškų, Raseinių, Zarasų, Kupiškio, Valki-
ninkų, Švenčionėlių, Trakų urėdai, urėdi-
joms vadovaujantys daugiau nei dešim-
tmetį.

Miškų urėdijose yra vienas didžiausių 
ilgalaikių vadovų skaičius. Prezidentūros 
duomenimis, Anykščių, Prienų, Šiaulių ir 
Telšių miškų urėdai vadovauja daugiau nei 
po 30 metų, Marijampolės ir Radviliškio – 
po 26 metus.

Jeigu Seimas pavasario sesijoje pre-
zidentės siūlomam įstatymui pritars, jis 
įsigalios nuo šių metų liepos. Pasak prezi-
dentės, „nepakeičiami vadovai susigyvena 
su politikais, tampa neprincipingi, neskai-
drūs ir valstybės interesus iškeičia į atskirų 
partijų ar politikų naudą“, todėl valstybės 
vadovė ir pasiūlė įvesti ribotas vadovų 
kadencijas „kaip papildomą saugiklį nuo 
korupcijos, nepotizmo, piktnaudžiavimo 
tarnyba“.

Jeigu įstatymas bus Seime priimtas 
toks, kokį siūlo prezidentė, nuo jo įsiga-
liojimo dienos bus taikoma tokia tvarka: 
valstybės įmonių vadovams, kurie poste 
dirba mažiau kaip penkerius metus, bus 
skaičiuojama, kad jiems prasideda pirmo-
ji kadencija, jeigu ilgiau kaip penkerius 
metus – prasidės antroji kadencija, jeigu 
ilgiau kaip dešimt metų – per vienerius 
metus turės būti surengti konkursai į va-

dovų pareigas, kuriuose ankstesni vadovai 
dalyvauti jau nebegalės.

Net 31 metus Šiaulių miškų urėdijai 
vadovaujantis Stasys Pališkis apie vadovų 
kadencijas kalba be užuolankų: „politinis 
sprendimas“, „nes kas tinka mokyklai, ne-
būtinai tinka miškininkams, šių specialistų 
ratas siauras“. Pasak miškininko, ir dabar 
niekas nedraudžia atleisti iš darbo, jei 
vadovas dirba blogai. Nuo kada ilgametis 
darbas yra nusikaltimas, ypač jei urėdija 
tenkina visus iškeltus rodiklius?

Siekiant išaiškinti pažeidimus ir nu-
bausti pažeidėjus, pasinaudojus Specia-
liųjų tyrimų tarnybos rekomendacijomis 
2015 m. GMU buvo įsteigta mobilioji gru-
pė, kurios tikslas – siekti, kad visos urėdi-
jos dirbtų pagal vienodas taisykles, patarti 
ir kartu kontroliuoti bei imtis griežčiausių 
priemonių prieš pažeidėjus.

Mobiliąją grupę sudaro 4 asmenys, 
dirbantys GMU Miško resursų ir prekybos 
mediena skyriuje. Grupė automobiliu su 
specialiąja matavimo įranga planingai ir 
kartais netikėtai lankosi urėdijose – tikrina 
kirtimus, medienos tūrio matavimo tikslu-
mą ir kt., taip pat darbo drausmę.

Pernai per surengtus 30 patikrinimų 9 
pareigūnams buvo skirtos baudos, devy-
niolikai – drausminės nuobaudos. Patikri-
nus 27 lentpjūves nustatyta 14 medienos 
apskaitos pažeidimų.

Pernai keturiolikai vadovų buvo pa-
reikšta pastabų dėl jų veiklos. Per porą 
pastarųjų metų buvo pakeisti dešimties 
urėdijų vadovai, iš kurių trys – dėl prastų 
darbo rezultatų ir darbo drausmės pažeidi-
mų, o kiti išėjo į pensiją.

Miškų ūkis – atskira 
kunigaikštystė valstybėje
Urėdijų pertvarkos toli gražu nelaukia 
Generalinė miškų urėdija, kurios veiklos 
tvarką reikės keisti iš esmės. Reforma su-
mažins administracijos skaičių. Tiesa, tik 
dešimtadaliu, kas sudaro apie 400 specia-
listų, o ne 3000, kaip bando teigti profesi-
nės sąjungos.

Aplinkos viceministras Martynas 
Norbutas neranda kitos tokios valstybės 
institucijos, kai dubliuojant ir leidžiant 
veikti 42 vienodas funkcijas turintiems 
juridiniams asmenims būtų taip neracio-
naliai naudojamos valstybės lėšos. Regis, 
pertvarkomis nesuinteresuota ir Genera-
linė miškų urėdija, nes bandoma įtikinti, 
kad neverta draskyti įmonės, kuri duoda 
pelną. Tačiau ar kas apskaičiavo, kaip būtų, 
jei kontrolė būtų didesnė, o veiklos rezul-
tatų būtų siekiama dar efektyviau? Kiek 
tada naudos gautų valstybė?

Įsteigus vieną įmonę jos kontrolė būtų 
daug paprastesnė – būtų matomas visas 
vaizdas, ir tai leistų lėšas naudoti ten, kur 
labiausiai reikia, o kartu sutaupyti ten, kur 
jų leisti nebūtina: perkant skirtingą pro-
graminę įrangą, palaikant dešimtis atskirų 
interneto svetainių, įsigyjant perteklinę 
miškų ūkio stambiąją techniką ir kt. 

Veikiant vienai įmonei nebūtų 156 
buhalterių, daugiau nei 40 skirtingų in-
terneto svetainių. Kiekvienai urėdijai ne-
reikėtų pirkti atskirų kompiuterinių su jų 
aptarnavimu.

Kodėl tai nepadaryta iki šiol? „Prisi-
pažinsiu – tai, kad iki šiol Lietuvoje eg-
zistuoja daugiausia iš sovietmečio pavel-
dėta valstybinių miškų valdymo sistema, 
man kelia nuostabą. Greičiausiai politikai 
arba nenorėjo matyti, kaip naudojamos 
valstybės lėšos, arba jei ir matė, sulaukė 
didelio pasipriešinimo, kuris užkirto kelią 
permainoms. Taigi, ar ne laikas keisti pa-
dėtį iš esmės? Šis klausimas lieka atviras. 
Kiekvienas iš mūsų galime atsakyti sau, ką 
rinktis: ar kelią su 42 skirtingomis įmonė-
mis, ar su veiksminga miškų valdymo įmo-
ne, kurioje vienodai vertinami darbuoto-

jai, užkertamas kelias nereikalingam lėšų 
švaistymui ir darbų dubliavimui, deramas 
dėmesys skiriamas ūkinės-komercinės vei-
klos skaidrumui ir, svarbiausia, tinkamam 
valstybinių miškų tvarkymui ir jų ekologi-
nių funkcijų stiprinimui“, – sako aplinkos 
viceministras M. Norbutas.

Skaičiuojama, kad vien centralizavus 
bendrąsias administracines funkcijas ir 
sumažinus teritorinių padalinių skaičių 
kasmet galima būtų sutaupyti apie 10 
mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų iš 
valstybės biudžeto.

Grynasis pelnas, tenkantis parduotam 1 kub. m medienos Lietuvoje, 
2013 m. duomenimis, buvo 8,6 eurų, Estijoje jis siekė 9,3 eurų, 

Latvijoje ir Švedijoje – atitinkamai 12,6 ir 14,7 eurų.

Tikimasi, kad po 
reformos finansinė 

grąža valstybei bus 
maždaug ketvirtadaliu 
didesnė – kasmet būtų 
sutaupoma po 10 mln. eurų 
įmonės lėšų ir iki 3 mln. 
eurų iš valstybės biudžeto.

Ministras Kęstutis Navickas: „Esu įsitikinęs, kad valstybinių miškų 
valdymo konsolidavimas vienoje valstybės įmonėje geriausiai užtikrintų 
ilgalaikį šalies valstybinio miškų ūkio sektoriaus ekonominį stabilumą 
ir gyvybingumą, leistų padidinti ekologinę ir socialinę miškų vertę.“ 
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Seimas nusiteikęs palaikyti 
pertvarką
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak-
cijos seniūnas Ramūnas Karbauskis, Aplin-
kos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstu-
tis Mažeika ir aplinkos ministras Kęstutis 
Navickas spaudos konferencijoje Seime 
pristatė pagrindinius valstybinių miškų 
valdymo sistemos pertvarkos akcentus. 
Konferencijos metu R. Karbauskis pažymė-
jo, kad Lietuva eina unikaliu keliu ir kuria 
savo miškų valdymo modelį, kuris remiasi 
ilgus metus trukusių diskusijų rezultatais.

„Šiandien frakcija ketina pritarti 
Aplinkos ministerijos pateiktiems Miškų 
įstatymo pakeitimams ir atverti kelius dis-
kusijoms parlamente dėl 42 urėdijų kon-
solidavimo į vieną valstybės įmonę. Būtina 
pabrėžti, kad mes nesiremiame vien kitų 
šalių praktika ir norime užtikrinti, kad sis-
temoje liktų dirbti visi tiesiogiai miške dir-
bantys darbuotojai. Dar daugiau – būtina 
suvienodinti ir pakelti jų atlyginimus, nes 
dabar jie tampa nekonkurencingi Lietuvos 
ir kaimyninių ES valstybių kontekste. Taigi 
iš esmės urėdijos atliks tai, ką jos daro ir 
dabar, tiesiog Aplinkos ministerija siūlo 
supaprastinti valdymo modelį, – sakė 
LVŽS seniūnas R.  Karbauskis. – Įstatymu 
taip pat norima užtikrinti pakankamas in-
vesticijas į aplinkosauginę veiklą.“

„Per pastaruosius dešimtmečius susi-
klostė ydinga praktika, kai savarankiškos 
valstybinės miškų urėdijos, konkuruo-
damos dėl išlikimo, tai daro ir gamtos 
sąskaita. Fiksuotas ne vienas atvejis, kai 
iškertamos kertinės miško buveinės, todėl 
būtina suteikti galimybę iš specialios miš-
kų programos lėšas panaudoti gamtinėms 
buveinėms tvarkyti. Taip pat dėl besidu-
bliuojančių urėdijų administravimo ir val-
dymo funkcijų nukenčia ne tik miškų ūkio 
veiklos efektyvumas, bet ir reinvesticijos į 

miškus bei jų auginimą“, – teigia Aplinkos 
ministras K. Navickas. 

Jam pritaria ir Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas K. Mažeika, kuris 
atkreipė dėmesį, kad pertvarkos rengėjai 
jau yra numatę daugybę saugiklių, kurie 
turėtų nuraminti šios reformos skeptikus. 

„Į įstatymą įrašant, kad viena įmonė 
turės valstybės įmonės statusą, iš esmės 
užkertamas kelias jos privatizacijai. Antra, 
nenorint sugriauti dabar puikiai veikian-
čios prekybos mediena sistemos, Preky-
bos mediena taisyklių tvirtinimą norima 
perkelti į Vyriausybės lygmenį. Šiuo metu 
taisykles tvirtinti gali aplinkos ministras. 
Taisyklių tvirtinimas Vyriausybėje yra daug 
skaidresnis – atsiranda būtinybė sprendi-
mus derinti, o balsuojant už sprendimą, 
atsakomybę prisiima visi Ministrų kabine-
to nariai“, – sakė K. Mažeika.

Jis taip pat paminėjo, kad įgyvendinant 
pertvarką ketinama užtikrinti, jog įmonės 
regioniniuose padaliniuose (miškų urėdi-
jose) bus samdomi rangovai miško dar-
bams ir teikiamas tas pats paslaugų pake-
tas regiono gyventojams ir smulkiesiems 
ūkio subjektams, kaip ir dabartinėse miškų 
urėdijose. Taip bus garantuotas smulkiųjų 
rangovų išsaugojimas ir paslaugos „arčiau 
namų“.

Įgyvendinus numatomus pasikeitimus 
būtų žymiai sumažinti valdymo kaštai ir 
taip išsaugoma po 10 mln. eurų įmonės 
lėšų ir iki 3 mln. eurų valstybės biudžeto 
lėšų kiekvienais metais. Be to, užtikrina-
ma didžiausia finansinė grąža valstybei, 
palyginti su daugybinių įmonių sektoriaus 
viduje modeliu (iki +25 proc. lyginant su 
dabartiniu).

LVŽS frakcija numatomą reformą ver-
tina teigiamai, nes šioje srityje jau seniai 
reikalingi pokyčiai, o veiklos skaidrumas ir 
efektyvumas turėtų būti prioritetai. Be to, 
tai prisidėtų prie regionų plėtros ir socia-

linės atskirties mažinimo: įmonės centrą 
formuojant ne Vilniuje, o pasirinktame 
regione, atsirastų iki 200 papildomų speci-
alistų darbo vietų, taip pat būtų didinami 
mažiausiai miške uždirbančių darbuotojų 
atlyginimai, suvienodinamas tas pačias 
funkcijas vykdančių specialistų darbo už-
mokestis.  

Seimo aplinkos apsaugos komiteto pir-
mininkas K. Mažeika pabrėžė, kad Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dar 
prieš rinkimus kėlė šią problemą, todėl tai 
buvo numatyta programoje.

„Dabar ministras su Vyriausybe per-
žiūrėjo, o ir prezidentė kalba, kad tai yra 
antras po „Lietuvos geležinkelių“ valsty-
binis sektorius, kur, įtariama, daug yra 
neskaidrumo. Todėl, atsižvelgiant į tai ir 
mūsų programą, ši pertvarka yra vienas 
mūsų lūkesčių ir darbų, kuriuos turime 
nudirbti. Tik dabar iki pagrindinio sprendi-
mo turime dar devynis kartus pamatuoti ir 
tada atlikti šitą veiksmą“, – sakė komiteto 
pirmininkas.

Minint pasaulinę žemės dieną Seime 
surengtoje konferencijoje „Lietuvos vals-
tybinių miškų ir miškininkystės ateities 
vizija“ Seimo aplinkos apsaugos komiteto 
narė Virginija Vingrienė pristatė rezoliuci-
ją, kuria kreipiamasi į reformos rengėjus 
prašant ateityje tobulinti valstybinių miš-
kų sektoriaus reformą. Pasak Seimo narės, 
reforma turi būti vykdoma atsižvelgiant 
į visų suinteresuotų visuomenės atstovų 
mintis, nes šis klausimas aktualus didelei 
daliai visuomenės, ne tik miškininkams.

Rezoliucija kreiptasi į Aplinkos mi-
nisteriją prašant prieš pradedant miškų 
reformą parengti detalų valstybinių miš-
kų valdymo reformos planą su išsamiu  
pakyčių poveikio vertinimu ir neigiamų 
pasekmių suvaldymo priemonėmis. Rei-
kalaujama planą pristatyti visuomenei bei 
suinteresuotoms šalims. Valstybinių miškų 
reformos plane privaloma atlikti kaštų ir 
naudos analizę, atliktas pokyčių socialinio 
poveikio vertinimas, įtaka regionų darbo 
rinkai, numatytos priemonės neigiamų 
pasekmių sumažinimui. Turi būti įver-
tinta pokyčių įtaka regionų smulkiajam 
verslui ir numatytos priemonės smulkiojo 
verslo interesų užtikrinimui. Numatytos 

priemonės, užkardančios monopolinius 
ir oligopolinius susitarimus miško darbų 
paslaugų tiekimui ir žaliavos medienos įsi-
gijimui. Nustatyti aiškūs sektoriaus veiklos 
tikslai ir veiklos rodikliai, privalomi investi-
cijų rodikliai miško atkūrimui, priežiūrai ir 
rekreacijos objektams, biologinei įvairovei 
puoselėti, priešgaisrinei apsaugai, miško 
infrastruktūrai.

Rezoliucijoje reikalaujama įvertinti 
įvairių suinteresuotų šalių: miškininkų, 
pramonės, visuomenės lūkesčius. Reko-
menduojama sudaryti konsultacinę grupę. 
Užtikrinti miškininko profesijos perspekty-
vas ir tobulėjimo sąlygas.

Reikalaujama, kad ministerija pa-
rengtų įstatymo pakeitimus, užkertančius 
kelią bet kokioms prielaidoms valstybinių 
miškų privatizavimui ar bet kokiam kitam 
privataus kapitalo valdymui, naudojimui, 
disponavimui. 

„Mes privalome padaryti viską, kad 
jaunosios kartos atstovai galėtų dirbti, to-
bulėti miškininkystės srityje“, – pažymėjo 
V. Vingrienė, pabrėždama dar ir tai, kad re-
forma turėtų sudaryti galimybę puoselėti 
ir plėsti miškus.

Seimo aplinkos apsaugos komiteto pir-
mininkas K. Mažeika pabrėžė, kad reforma 
kol kas dar pristatyta viešam svarstymui. 
Reformos įstatymo svarstymas persikelia į 
Aplinkos apsaugos komitetą. Jis ir turės at-
sakyti, kas miškų sektoriuje vyks artimiau-
siu metu ir ateityje. Savo ruožtu komiteto 
nariai iš įstatymo rengėjų lauks įstatymą 
pagrindžiančių skaičių.

Tačiau ne visi Seimo valdančiosios ko-
alicijos nariai tokie vieningi. Pavyzdžiui, 
socialdemokratai jau anksčiau yra patvir-
tinę, kad palaikytų ne tokį radikalų urėdijų 
pertvarkos modelį: jiems būtų priimtinas 
ne vienos įmonės įsteigimas, o urėdijų 
stambinimas.

Seimo narys, Socialdemokratų frakcijos 
seniūnės pavaduotojas Juozas Olekas sakė: 
„Apie valstybinių miškų valdymo reformą 
Seimo nariai kalba jau ne vieną kadenci-
ją. Turiu pasakyti, jog anksčiau įstatyme 
įteisintos 42 urėdijos – ne pats geriausias 
sprendimas. Reikalingi pokyčiai, kurie turi 
būti darnūs, įsiklausant į miškininkų ben-
druomenę, regionų poreikius.“

Nėra vienybės ir valdančiojoje LVŽS. 
Aplinkos apsaugos komiteto narė Virginija 
Vingrienė pabrėžė: „Juk miškas – ne vien 
mediena. Tad ir visuomenės nuomonė yra 
svarbi. Manau, jog tai, ką Lietuvoje turi-
me, yra valstybiniuose miškuose dirbančių 
specialistų nuopelnas. Tad ir būsiu vals-
tybinių miškų specialistų pusėje, darysiu 
viską, kad šioje srityje Lietuvoje būtų tik 
geriau.“

Pasak Seimo narės, miškininkai suva-
žiavimo metu priėmė gana griežtą rezo-
liuciją, nes trūko įsiklausymo, diskusijų, 
kurios prasidėtų ne viešoje erdvėje, o su 
miškininkais.

„Man šis klausimas ypač svarbus, nes 
esu iš miškininkų šeimos, mėgau miški-

ninkystės disciplinas, nors ir baigiau agro-
nomijos mokslus“, – sakė V. Vingrienė. 

V. Vingrienei labiausiai įstrigo, kad 
miškininkų adresu viešoje erdvėje pas-
klido įvairūs negražūs epitetai, kas, be 
abejonės, juos ypač žeidė. Su miškininkais 
nebuvo diskutuojama, nebuvo įsiklausyta 
į jų nuomonę. Didžioji dalis žmonių dirba 
dėl pašaukimo, jie savo srities menininkai, 
įaugę į mišką. Miškas – ne vien naudos 
objektas, jis susijęs su rekreacija, ką ir už-
tikrina valstybiniai miškai, o privačiuose 
miškuose priešingai – dažniausiai domi-
nuoja naudos siekis.

„Visi sutinka, kad reformos reikia. 
Klausimas, kodėl taip skubama? Šiandien 

pateiktas reformos variantas užduoda 
daugiau klausimų, nei duoda atsakymų. 
Iki šiol nepateikta kaštų ir naudos analizė. 
Kodėl? Atsakymų kol kas neturime. Nėra 
įvertintos grėsmės gamtai, valstybiniam 
miškų sektoriui. Nėra saugiklių, kad įmonė 
netaptų privatizavimo objektu. Reforma 
neįvertina įtakos regionams. Negalima 
žiūrėti vien finansinės naudos“, – sako V. 
Vingrienė.

Pasak Seimo narės, miškininkystei 
tapus vien finansinės naudos objektu, 
verslui atitektų riestainis, o valstybei – jo 
skylė. Jei valstybė pasiliktų tik sunkiai 
prieinamus ir papildomų investicijų rei-
kalaujančius prasto boniteto miškus, už 

jų priežiūrą, tvarkymą ir priešgaisrinę 
saugą būtų mokama iš mokesčių mokėto-
jų pinigų, o grietinėlę nusigriebęs verslas 
savo finansine nauda su visuomene tikrai 
neskubėtų dalintis, nebent apmokestintu-
me jį 43 proc. nuo bendrų pajamų tarifu. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiandien 
siūlomas 5 proc. mokestis kelių tvarkymo 
tikslais privačių miško savininkų gretose 
kelia didžiulį nepasitenkinimą, tokio dy-
džio tarifas tikrai nėra tikėtinas. Bet tai 
pesimistiškiausias scenarijus.

„Kol kas derėtų susitelkti ties vienos 
įmonės klausimu. Akivaizdu, kad jai tapus 
monopoliu, stambioms įmonėms miškų 
įsigijimas taptų gerokai pigesnis, o smul-
kios regioninės įmonės bus sužlugdytos. 
Apie galimus padarinius gamtai baisu net 
pagalvoti. Galima klausti: kas yra pasi-
rengęs prisiimti asmeninę atsakomybę už 
galimus padarinius? Bet kaltų ieškojimas 
tikrai nebus nei tikslas, nei problemos 
sprendimas. Svarbiausia – išsaugoti vals-
tybės rankose strateginiu šalies objektu 
esančius miškus“, – pažymėjo Seimo 
aplinkos apsaugos komiteto narė. 

Pasak Seimo narės, teisėsaugos institu-
cijos privalo imtis savo darbo, o ne kaltinti 
visą miškininkų bendruomenę korupci-
niais ar nusikalstamais veiksmais. Dėl viso 
šio sektoriaus veiklos skaidrumo abejonių 
nekyla. Galima diskutuoti, kaip sujungti 
neefektyviai dirbančias urėdijas. Ir į refor-
mą galima eiti ne tokiu revoliuciniu keliu: 
galima sustoti prie keturių regioninių cen-
trų įsteigimo ar paieškoti kitų kelių pasi-
konsultuojant su specialistais.

Pasak V. Vingrienės, miškų sektorių de-
rėtų vertinti ne pagal bendras kitų verslo 
įmonių vertinimo metodikas, bet pagal 
miškų sektoriui būdingas metodikas. Susi-
dūrus su neskaidraus elgesio apraiškomis 
į darbą turi būti aktyviau įtraukiamos tei-
sėsaugos institucijos. Jei šios dirba prastai, 
politikai turi priversti jas dirbti efektyviau. 
Reikia tobulinti valstybės kontrolės siste-
mą, apsaugoti ją nuo kontroliuojamųjų 
subjektų įtakos, į ją sugrąžinti miškinin-
kystės sektorių bei jo specifiką išmanan-
čius auditorius.

„Ministro vietoje prisiimčiau atsa-
komybę už nepasiteisinusios reformos 
pasekmes, o ne už neįvykusią reformą. 
Neturime teisės ateities kartoms padaryti 
blogai. Matau grėsmių, kad įvykdžius miš-
kų reformą pagal dabar siūlomą modelį 
ir pasikeitus politinei daugumai, gali būti 
priimtas sprendimas privatizuoti miškus. 
Miškai – labai svarbus valstybės išteklius. 
Nesakome, kad negali būti reformos, bet 
manau, kad reformą privalome vykdyti 
labai atsakingai, ne paskubomis. Ne politi-
kai žino, kaip bus geriausiai. Profesionalai 
miškininkai geriausiai žino, kas geriausia 
miškui, o tuo pačiu ir valstybei“, – apiben-
drino V. Vingrienė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis, 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 

K. Mažeika ir aplinkos ministras K. Navic-
kas spaudos konferencijoje kartu pristatė 
pagrindinius valstybinių miškų valdymo 
sistemos pertvarkos akcentus. Konferenci-
jos metu R. Karbauskis pažymėjo, kad Lie-
tuva eina unikaliu keliu ir kuria savo miškų 
valdymo modelį, kuris remiasi ilgus metus 
trukusių diskusijų rezultatais.

„Šiandien frakcija ketina pritarti 
Aplinkos ministerijos pateiktiems Miškų 
įstatymo pakeitimams ir atverti kelius 
diskusijoms Seime dėl 42 urėdijų konso-
lidavimo į vieną valstybės įmonę. Būtina 
pabrėžti, kad nesiremiame vien kitų šalių 
praktika ir norime užtikrinti, kad sistemoje 
liktų dirbti visi tiesiogiai miške dirbantys 
darbuotojai. Dar daugiau – būtina suvie-
nodinti ir pakelti jų atlyginimus, nes dabar 
jie nekonkurencingi Lietuvos ir kaimyninių 
ES valstybių kontekste. Taigi iš esmės urė-
dijos atliks tai, ką jos daro ir dabar, tiesiog 
Aplinkos ministerija siūlo supaprastinti 
valdymo modelį“, – sakė LVŽS seniūnas 
R. Karbauskis.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs 
aplinkos ministras K. Navickas pabrėžė, 
kad įstatymu taip pat norima užtikrinti 
pakankamas investicijas į aplinkosauginę 
veiklą.

„Per pastaruosius dešimtmečius susi-
klostė ydinga praktika, kai savarankiškos 
valstybinės miškų urėdijos, konkuruo-
damos dėl išlikimo, tai daro ir gamtos 
sąskaita. Fiksuotas ne vienas atvejis, kai 
iškertamos kertinės miško buveinės, todėl 
būtina suteikti galimybę iš specialios miš-
kų programos lėšas panaudoti gamtinėms 
buveinėms tvarkyti. Taip pat dėl besidu-
bliuojančių urėdijų administravimo ir val-
dymo funkcijų nukenčia ne tik miškų ūkio 
veiklos efektyvumas, bet ir reinvesticijos į 
miškus bei jų auginimą“, – teigė ministras 
K. Navickas. 

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė Virginija Vingrienė: 
„Didžiausia bėda, kad trūksta įsiklausymo, diskusijų, kurios 
prasidėtų ne viešoje erdvėje, o su miškininkais.“
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Ramūnas 
Karbauskis: „LVŽS frakcija ketina pritarti Aplinkos ministerijos 
pateiktiems Miškų įstatymo pakeitimams ir atverti kelius diskusijoms 
parlamente. Nesiremiame vien kitų šalių praktika ir norime užtikrinti, 
kad sistemoje liktų dirbti visi tiesiogiai miške dirbantys darbuotojai.“ 
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Tačiau ne visi Seimo valdančiosios koalicijos nariai 
tokie vieningi. Pavyzdžiui, socialdemokratai jau 

anksčiau yra patvirtinę, kad palaikytų ne tokį radikalų 
urėdijų pertvarkos modelį: jiems būtų priimtinas ne vienos 
įmonės įsteigimas, o urėdijų stambinimas.

Minint pasaulinę 
žemės dieną Seime 

surengtoje konferencijoje 
„Lietuvos valstybinių miškų ir 
miškininkystės ateities vizija“ 
Seimo aplinkos apsaugos 
komiteto narė Virginija 
Vingrienė pristatė rezoliuciją, 
kuria kreipiamasi į reformos 
rengėjus prašant ateityje 
tobulinti valstybinių miškų 
sektoriaus reformą. Pasak 
Seimo narės, reforma turi būti 
vykdoma atsižvelgiant į visų 
suinteresuotų visuomenės 
atstovų mintis, nes šis 
klausimas aktualus didelei 
daliai visuomenės, ne tik 
miškininkams.
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Jam pritarė ir Aplinkos apsaugos komi-
teto pirmininkas K. Mažeika, kuris atkreipė 
dėmesį, kad pertvarkos rengėjai jau yra 
numatę daugybę saugiklių, kurie turėtų 
nuraminti šios reformos skeptikus. 

„Į įstatymą įrašant, kad viena įmonė 
turės valstybės įmonės statusą, iš esmės 
užkertamas kelias jos privatizacijai. Antra, 
nenorint sugriauti dabar puikiai veikian-
čios prekybos mediena sistemos, Preky-
bos mediena taisyklių tvirtinimą norima 
perkelti į Vyriausybės lygmenį. Šiuo metu 
taisykles tvirtinti gali aplinkos ministras. 
Taisyklių tvirtinimas Vyriausybėje yra daug 
skaidresnis – atsiranda būtinybė sprendi-
mus derinti, o balsuojant už sprendimą at-
sakomybę prisiima visi Ministrų kabineto 
nariai“, – sakė K. Mažeika.

Jis taip pat paminėjo, kad įgyvendinant 
pertvarką ketinama užtikrinti, jog įmonės 
regioniniuose padaliniuose (miškų urėdijo-
se) bus samdomi rangovai miško darbams ir 
teikiamas tas pats paslaugų paketas regiono 
gyventojams ir smulkiesiems ūkio subjek-

tams, kaip ir dabartinėse miškų urėdijose. 
Taip bus garantuotas smulkiųjų rangovų iš-
saugojimas ir paslaugos „arčiau namų“.

Įgyvendinus numatomus pasikeitimus 
būtų žymiai sumažinti valdymo kaštai ir 
taip išsaugoma po 10 mln. eurų įmonės 
lėšų ir iki 3 mln. eurų valstybės biudžeto 
lėšų kiekvienais metais. Be to, užtikrina-
ma didžiausia finansinė grąža valstybei, 
palyginti su daugybinių įmonių sektoriaus 
viduje modeliu (iki +25 proc. lyginant su 
dabartiniu).

LVŽS frakcija numatomą reformą ver-
tina teigiamai, nes šioje srityje jau seniai 
reikalingi pokyčiai, o veiklos skaidrumas ir 
efektyvumas turėtų būti prioritetai. Be to, 
tai prisidėtų prie regionų plėtros ir sociali-
nės atskirties mažinimo: įmonės centrą for-
muojant ne Vilniuje, o pasirinktame regio-
ne, atsirastų iki 200 papildomų specialistų 
darbo vietų, taip pat būtų didinami ma-
žiausiai miške uždirbančių darbuotojų atly-
ginimai, vienodinamas tas pačias funkcijas 
vykdančių specialistų darbo užmokestis. 

Vyriausybė apsisprendė
Šių metų kovo 8 d. Ministrų kabinetas iš-
reiškė pritarimą planuojamai valstybinių 
miškų valdymo reformai, numatančiai 42 
atskirų urėdijų sujungimą į vieną valstybi-
nę įmonę. 

Vyriausybės posėdyje projektą prista-
tęs aplinkos ministras K. Navickas teigė, 
kad tai būtų viena nuosaikiausių reformų, 
kuri nesudarys prielaidų miškų privatizavi-
mui ar išskirtinių sąlygų dideliems medie-
nos prekybininkams.

Aplinkos ministerijos rengiama pertvar-
ka numato įmonės „Lietuvos valstybiniai 
miškai“ steigimą su nepriklausoma valdyba, 
o šiuo metu valstybiniais miškais Lietuvoje 
besirūpinančios 42 urėdijos būtų sustambin-
tos ir paverstos 25 filialais. Prie įmonės būtų 
prijungta ir Generalinė miškų urėdija bei Miš-
kotvarkos institutas. Anot ministerijos, tokia 
reforma leistų sumažinti miškų valdymo 
biurokratinį aparatą, todėl valstybė kasmet 
sutaupytų 10–14 mln. eurų.

Ministro teigimu, reforma yra socialiai 
orientuota, nes optimizuojant procesus li-
kusius žmones bus siekiama įdarbinti prie 
aplinkosaugos veiklų, nebus naudojama 
galinga miškų kirtimo technika didelio ne-
darbo regionuose. Sutaupytos lėšos galėtų 
būti ir bus naudojamos miško pridėtinei 
vertei kurti. 

Premjeras patikino, kad būsima miškų 
valdymo įmonė nebus kuriama Vilniuje, to-
dėl pertvarka prisidės prie regionų plėtros.

Miškininkų profesinė 
sąjunga įtaria siekį nušluoti 
darbuotojus
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuo-
tojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) 
atstovams miškų sistemos reforma trenkė 
tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Pasak 
federacijos pirmininkės Ingos Ruginienės, 
miškininkai atidžiai analizavo Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminę 
programą, kuri jiems patiko, nes joje buvo 

daug kalbama ne tik apie darbo vietų iš-
saugojimą regionuose, bet ir apie verslo 
plėtrą sukuriant naujas darbo vietas. 

Tačiau valstiečių ir žaliųjų sąjungai lai-
mėjus Seimo rinkimus, situacija pasikeitė 
iš esmės. Valstiečių deleguoto ministro K. 
Navicko veiksmai kardinaliai skyrėsi nuo 
to, kas buvo parašyta partijos programoje.

Pagal aplinkos ministro pateiktą viziją, 
2018 m. sausio 1 d. urėdijų – tokių kaip 
savarankiškai dirbančių, savo materiali-
nę-techninę bazę ir darbo kolektyvus tu-
rinčių – neliks. Pagal Aplinkos ministerijos 
teikiamą projektą urėdijos kartu su Gene-
raline miškų urėdija (GMU) ir VĮ Valstybiniu 
miškotvarkos institutu būtų sujungtos į vie-
ną centralizuotą įmonę. Pasirinktas ne len-
kiškasis vienos įmonės variantas su stipriais 
filialais, kuris miškininkų bendruomenei 
būtų ne toks skausmingas, bet latviškasis, 
kur svarbiausias centralizuotos įmonės 
veiklos prioritetas – stambaus verslo įmo-
nėms palanki medienos ruoša ir prekyba. 
Po šios reformos tikroji miškininkystė La-
tvijoje buvo tiek apleista, kad latviai neteko 
tarptautinio valstybinių miškų sertifikato.

Aplinkos ministro siūlomos reformos 
pradžia – Seimo pavasario sesija, kurios 
metu planuojamas Miškų įstatymo pataisų 
priėmimas, o diskusijos su interesuotomis 
grupėmis vyksta jau dabar. 

Šiuo metu miškų urėdijose dirba apie 
3800 žmonių. Pridėjus GMU ir Valstybinį 
miškotvarkos institutą, reforma paliestų 
apie 4000 žmonių. Pagal aplinkos ministro 
teikiamą viziją centralizuotoje įmonėje 1 
darbuotojas, įskaitant administraciją, ap-
tarnautų 1000 ha miško. Valstybinės reikš-
mės miškai užima 1018 tūkst. ha. Vadina-
si, naujajame darinyje dirbtų ne daugiau 
1018 darbuotojų. Įvertinus tai, kad dalis jų 
dirbs centrinėje administracijoje Vilniuje 
(ar kur kitur), profesinių sąjungų teigimu, 
bus atleidžiama 3000 darbuotojų, ir tik 
apie 800 urėdijų darbuotojų turėtų gali-

mybę išsaugoti savo darbo vietas naujame 
darinyje. Planuojamos reformos metu 3 iš 
4 šiandien urėdijoje dirbančių žmonių ne-
teks darbo.

Per 3000 specialistų gali 
netekti darbo
Dėl valstybinių miškų ūkio reformos iki 
3000 šioje sistemoje dirbančių žmonių gali 
netekti darbo. Blogiausia tai, kad reforma 
stipriausiai paveiks ir taip sudėtingoje pa-
dėtyje esančius regionus. Jei valdžia nuo-
lat akcentuoja, kad svarbu vystyti regionus 
ir stabdyti jų tuštėjimą, kodėl pjauname 
šaką, ant kurios sėdime?

„Tapęs aplinkos ministru K. Navickas 
pradėjo projektuoti itin sparčiai norimą 
įgyvendinti valstybinių miškų reformą. Jos 
tikslas – sujungti dabar veikiančias 42 urė-
dijas į vieną valstybės valdomą įmonę. Pa-
sak ministro ir kitų reformos iniciatorių bei 
palaikytojų, to esą reikia norint optimizuo-
ti procesus, padaryti miškų ūkį pelningesnį 
ir efektyviau dirbantį. Kartojama, kad šis 
sektorius neva yra inertiškas, išpūstas ir 
čia būtini pokyčiai, – sako profesinių są-
jungų federacijos pirmininkė I. Ruginienė. 
– Mes, dirbantys miškų sistemoje, puikiai 
suprantame, kad laikas nestovi vietoje ir 
pokyčiai būtini, bet nesutinkame, kad šis 
sektorius sustabarėjęs ar perteklinis. Pa-
vyzdžiui, kažkodėl niekas nemini to fakto, 
kad nuo 1990 m., įgyvendinant vidines 
pertvarkas, miškų sektoriaus darbuotojų 
sumažėjo daugiau kaip 3,3 karto – nuo 
12,5 tūkst. iki 3,8 tūkst., tuo tarpu miš-
kai plėtėsi ir augo. Kuriame dar valstybės 
sektoriuje tiek sumažėjo darbuotojų? Kuri 
dar Aplinkos ministerijos valdoma institu-
cija susitraukė daugiau kaip 3 kartus? Tai 
tikrai daug. Tiesą sakant, pagal tai, kiek ir 
kokių funkcijų tenka urėdijoms, dirbančių-
jų skaičius jau priartėjęs prie ekstremalaus 
minimumo.“

Tuo tarpu biudžetininkų, prižiūrinčių 
miškų sektoriaus darbuotojų veiklą, skaičius 
išaugo 4,4 karto. Tai Aplinkos ir Žemės ūkio 
ministerijų, susijusių su miškininkų veikla, 
Miškų departamento prie Aplinkos ministe-
rijos, Valstybinės miškų tarnybos, Saugomų 
teritorijų tarnybos darbuotojai, daugiausia 
– valstybės tarnautojai. Urėdijose dirbantys 
žmonės nėra valstybės tarnautojai.

Šiuo metu 1000 ha miško tenka 3,6 
darbuotojo. Aplinkos ministras K. Navickas 
aiškiai pasakė, kad po reformos tokį plotą 
turėtų aptarnauti tik vienas žmogus.

Tiesa, lyginant šį rodiklį skirtingose 
valstybėse, Lietuvoje jis atrodo gana aukš-
tas. Vis dėlto būtina atkreipti dėmesį, kad 
skirtingose šalyse miškų ūkį tvarkančioms 
įmonėms priskirtos nevienodos funkcijos. 
Lietuvoje urėdijoms tenka visa grandinė 
kompleksinių miškininkystės ir miško 
ruošos darbų: nuo sėklų surinkimo iki 
išaugintų medžių kirtimo, be to, papildo-
mai priskirta nemažai socialinių funkcijų. 
Lietuvoje kompleksiniu miškų valdymu 
rūpinasi miškų urėdijos. Natūralu, kad to-
kiam visapusiškam ir kokybiškam miškų 
tvarkymui reikia ir daugiau žmonių.

Urėdijų nėra didžiuosiuose miestuose. 
Visos urėdijos yra regionuose: Pakruojyje, 
Šilutėje, Švenčionėliuose, Mažeikiuose, 
Marijampolėje, Utenoje, Joniškyje, Jona-
voje, Rietave, Nemenčinėje, netgi Vilniaus 
urėdija yra Mickūnuose. Ką tai reiškia? Ogi 
tai, kad didžiausias darbuotojų mažinimas 
vyks ne didžiuosiuose miestuose, o regio-
nuose, kur ir taip trūksta darbo vietų.

Kitas aspektas, kad miškininkai – tai 
aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Kaip 
galima lengva ranka iššluoti 3000 kvalifi-
kuotų specialistų? Kaimyninės šalys laukia 
išskėstomis rankomis gerai parengtų miš-
kininkų.

„Karštligiškai skubama įgyvendinti re-
formą, tačiau jau dabar matome, kad sun-
kiai suvokiama urėdijų struktūra ir ką jos 

daro. Tai kelia nerimą. Kas blogiausia – tai 
labiausiai paveiks ir taip jautrius regionus, 
kur tiek ekonominė situacija, tiek galimybės 
įsidarbinti yra ribotos. Daroma žala ne tik 
miškams, bet ir 3000 šeimų. Ar emigracija 
mūsų jau nebegąsdina? – klausė I. Rugi-
nienė. – Keista logika: jau ne pirma valdžia 
tarp savo strateginių tikslų įrašo, kaip svar-
bu vystyti šalies regionus, kad šie gyvuotų, 
stabdyti jų tuštėjimą, bet, štai, tada išmeta 
tokias pertvarkas. Taigi dabar regionams 
smogsime stiprų smūgį, o tada investuosi-
me dar didesnes sumas, dėsime dar daugiau 
pastangų, kad tik sušvelnintume situaciją? 
Keistas būdas siekti optimizavimo.“

Nors žiniasklaidoje pasklido pasisa-
kymų, kad „tiesiogiai miške dirbančių“ 
žmonių turėtų beveik nemažėti, vis dėlto 
Aplinkos ministerija jų klaidingai priskai-
čiuoja tik 1,2 tūkst. Kam tuomet priskiria-
mi visi kiti 2,6 tūkst.? Administracijai?

Keistas ir argumentas, kad bus atleisti 
tik kabinetuose dirbantys miškininkai. Ar 
miškų ūkio inžinierius nedirba miške? Jei 
asmuo per 8 valandų darbo dieną 6 valan-
das prižiūri, kaip vyksta kirtimas ir atso-
dinimas miškuose, ir likusias 2 val. tvarko 
dokumentaciją, kur jis dirba – miške ar ka-
binete? Reformos šalininkų nuomone, tik 
girininkas yra miškininkas. Tačiau miški-
ninkai įsitikinę, kad tai visiškai neatitinka 
tikrovės. Tiesa ta, kad ne 1,2 tūkst. žmonių 
tiesiogiai dirba miške, o vienaip ar kitaip – 
beveik visi urėdijų darbuotojai.

Miškininkus keistokai nuteikia ir tai, 
kad pabrėžiamas efektyvumo, didesnio 
pelningumo siekis, tačiau nutarta įkurti 
valstybės valdomą įmonę. Koks tada re-
formos tikslas? Pakeisti statusą, valdymo 
modelį ir vadovus ar didinti gaunamą 
naudą valstybei? Jeigu pelningumą – tada 
iš ministerijos norėtųsi konkrečių skaičių 
ir planų, o iš urėdijų – informacijos apie 
galimybes. Tuomet gal nė neprireiks tokių 
brangiai kainuojančių reformų.

Miškų urėdijos yra valstybės įmonės, 
todėl turi pildyti biudžetą, ne tik siekti 
pelno. Įvairiems mokesčiams atitenka 43 
proc. miškų urėdijų pajamų, arba 60–65 
mln. eurų per metus.

„Norime pabrėžti, kad profesinės sąjun-
gos atsiriboja nuo urėdų ir jų tikrai negina. 
Urėdų skyrimo tvarkai profesinės sąjungos 
neturi jokios įtakos. Tačiau nesutiksime su 
neargumentuotu žmonių atleidimu. Tikrai 
netylėsime. Darysime viską, kad būtų pa-
naudotos įstatymu leidžiamos priemonės“, 
– pažymėjo I. Ruginienė ir pabrėžė, kad 
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuo-
tojų profesinių sąjungų federacija organi-
zuoja ir toliau organizuos įvairius žygius, 
kad išsaugotų darbo vietas miškų urėdijose.

Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) 
prezidentas, Antano Stulginskio universi-
teto Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas 
dr. Edmundas Bartkevičius antrina, kad 
nėra pagrindo imtis drastiškos reformos. 
„Nematome poreikio ką nors keisti iš es-

mės. Urėdijos veikia puikiai ir sumoka 
valstybei apie 42 proc. mokesčių už gautas 
pajamas. Tiek turbūt nemoka jokia kita 
ūkio šaka“, – sakė mokslininkas.

LMS pasiūlymas – sustambinti urėdi-
jas, mažąsias prijungiant prie didesnių, 
kad jos galėtų veikti ekonomiškai stabiliai 
dar kelis dešimtmečius.

Lietuvoje galėtų būti įtvirtinta tokia pat 
tvarka kaip Lenkijoje. Ten urėdijų daug, jos 
nedidelės, bet nėra visiškai savarankiškos. 
Urėdijų uždirbtos lėšos valdomos centrali-
zuotai, tad ekonomiškai silpnesnes urėdijas 
remia stipresnės. Tačiau Lietuvai netinka La-
tvijos pavyzdys, kur įkurta viena įmonė, visi 
darbai organizuojami iš centrinės įmonės, 
o kiekvienai jų rūšiai numatytos atskiros 
brigados. LMS laikosi pozicijos, kad miški-
ninkai dar nepasirengę kurti vieną įmonę. 
Reikia palaipsniui pertvarkyti buhalteriją, 
sutvarkyti informacines technologijas bei 
pakeisti prekybos mediena taisykles. Cen-
tralizuojant buhalterijas ir viešuosius pirki-
mus dalis urėdijų darbuotojų netektų darbo.

Raseinių urėdas ir Miškų urėdų valdy-
bos pirmininkas Antanas Kilčiauskas palai-
kytų idėją dabar optimizuoti urėdijų skai-
čių nustatant kiekvienai urėdijai minimalų 
plotą ir minimalią miško kirtimo apimtį. 
Taip urėdijos galėtų veikti dar ne vienerius 
metus, mokėti mokesčius valstybei ir in-
vestuoti, miške atlikti reikalingus darbus. 
Ateityje būtų galima galvoti apie vieną 
įmonę, tačiau reorganizaciją vykdant radi-
kaliai nebūtų išvengta chaoso.

Laiškas su tokiais pasiūlymais pasiekė 
Seimo valstiečių ir žaliųjų frakcijos narius. 
Laišką pasirašė Miškų urėdų valdybos 
pirmininkas A. Kilčiauskas ir keletas urė-
dų. Laiške raginama nepritarti Aplinkos 
ministerijos siūlomai valstybinių miškų 
pertvarkai, o miškų reformos pertvarką at-
likti optimizuojant miškų urėdijų skaičių, 
išsaugant jų ekonominį savarankiškumą.

Tačiau EBPO rekomendacijose tokios iš-
lygos nėra. Reikalaujama vienareikšmiškai 
įsteigti vieną visas regionines urėdijas sujun-
giančią įmonę. Ministro pirmininko Sauliaus 
Skvernelio teigimu, valstybės valdomų įmo-
nių, tarp jų ir urėdijų, veiklos konsolidavimas 
yra neišvengiamas. Jo teigimu, iš 128 VVĮ tik 
dvi (UAB „Lietuvos energija“ ir AB „Klaipėdos 
nafta“, 2015 m. duomenimis) sumoka per 90 
proc. visų dividendų, kitos „dirba sau“.

Lietuvos miško ir miško pramonės 
darbuotojų profesinių sąjungų federacija 
(LMPF) aukščiausiems šalies vadovams 
įteikė sąrašą su beveik 3150 asmenų para-
šais, kurie pasisako prieš Aplinkos ministe-
rijos planuojamą urėdijų reformą. Federa-
cija savo kreipimąsi adresavo prezidentei D. 
Grybauskaitei, Seimo pirmininkui Viktorui 
Pranckiečiui, premjerui S. Skverneliui ir ki-
tiems pareigūnams. LMPF Vyriausybės taip 
pat reikalauja pateikti išsamią valstybinių 
miškų reformos kaštų ir naudos analizę, 
sudaryti derybinę grupę valstybinių miškų 
ūkio valdymo reformos poveikio aplinkai 
analizei įvertinti ir būdui parinkti.

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 
federacijos pirmininkė Inga Ruginienė: „Dirbantys miškų sistemoje 
puikiai supranta, kad laikas nestovi vietoje ir pokyčiai būtini, bet 
nesutinka, kad šis sektorius sustabarėjęs ar perteklinis.“ 
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Šiuo metu miškų urėdijose dirba apie 3800 žmonių. 
Pridėjus GMU ir Valstybinį miškotvarkos institutą, 

reforma paliestų apie 4000 žmonių. Pagal aplinkos ministro 
teikiamą viziją centralizuotoje įmonėje 1 darbuotojas, 
įskaitant administraciją, aptarnautų 1000 ha miško. 
Valstybinės reikšmės miškai užima 1018 tūkst. ha. Vadinasi, 
naujajame darinyje dirbtų ne daugiau 1018 darbuotojų. 
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Dialogas nevyksta
Miškininkus papiktino ir tai, kad aplinkos 
ministro planuose – jau nuo kitų metų 
pradžios turėti naują įmonę, rugpjūtį ar 
rugsėjį darbuotojai turėtų gauti atleidimo 
lapelius, bet niekas nežino, kaip tikrovėje 
viskas turi atrodyti ir veikti. Atsirado dau-
giau klausimų nei atsakymų. Miškininkus 
gąsdina tai, kad norima itin sparčiai įgy-
vendinti reformą, bet realiai niekas beveik 
nesitaria, nesikonsultuoja, kaip geriausia 
tai padaryti. Miškininkų neįtikina, kad at-
likus reformą kažkas iš esmės pasikeistų į 
gera.

„Niekas mums nepateikė pakankamai 
informacijos, kad galėtume ją išanalizuoti 
ir tinkamai įvertinti. Daugiau sužinome 
apie reformą iš žiniasklaidos, o ne iš pačių 
reformos iniciatorių. Ar taip turi atrodyti di-
alogas? Ar tokiais būdais siekiama naudos 
mūsų miškų sektoriui ir valstybei? – pabrė-
žė I. Ruginienė. – Nesame prieš teigiamus 
pokyčius, pažangą, bet kam daryti reformą 
tik dėl reformos? Mums buvo pasakyta, 
kaip bus, o apie galimas alternatyvas, t. 
y. kad nebūtų jungiama į vieną įmonę, 
net neužsiminta. Juk aiškiai matome, kad 
į daug aspektų jos iniciatoriai tiesiog neį-
sigilino. Siūlytume sulėtinti tempą, viską 
gerai apgalvoti, o tik tada imti keisti visą 
struktūrą ir atleidinėti žmones. Ar kas nors 
bent pamąstė, kas nutiks su atleistais žmo-
nėmis, su jų šeimomis? Būtent toks abejin-
gumas ir privedė mūsų valstybę prie šito-
kios milžiniškos emigracijos. Gal verčiau 
pradėkime nuo pokyčių čia?“

Profesinės sąjungos norėtų, kad aplin-
kos ministras atsakytų, kaip planuojama 
įdarbinti arba perkvalifikuoti tuos atlei-
džiamus 3000 darbuotojų, koks numatytas 
planas. Ar darbuotojai bus tiesiog išmesti 
į gatvę, ar pertvarkius visą sektorių atsiras 
daugiau rangovų privačiame sektoriuje ir 
darbuotojai nueis į privatų verslą?

Vien pasakymo, kad sukūrus vieną 
valstybinę įmonę ji dirbs efektyviau, 
neužtenka. Reikia ir konkrečių skaičių. 
Galbūt numatoma kirsti daugiau miškų, 
kad būtų surinkta daugiau pinigų tiems 
ekonominiams rezultatams pasiekti? Bet 
ar tai – teisingas kelias? Urėdijas kaltinant 
neskaidriu darbu irgi nepaaiškinta, kur ir 
kuo tas neskaidrumas pasireiškia.

Ministerija, miškininkų nuomone, iš 
pradžių turėtų kalbėti apie miškų sistemos 
valdymo kokybę, o tik po to – reikia refor-
mos, ar ne.

„Nesuprantama, kodėl reforma vyk-
doma tarp tų žmonių, kurie save išlaiko, 
duoda pelną ir moka mokesčius valstybei. 
Kodėl nekalbame, kaip efektyvinti miškų 
valdymo sistemą, kaip pasiekti, kad ir na-
tūraliai reikėtų mažiau žmonių? Kodėl nuo 
to nepradedame? Kalbame, kad iš pradžių 
atleidžiame, o po to žiūrėsime, kas iš to 
išeis. Turėtų būti pristatytos mokslininkų 
rekomendacijos, kaip bus geriau valstybei. 
Kokia reformos misija? Tikslas – puoselėti 
Lietuvos miškus, kad jie augtų ir gražėtų, 
kad ateities kartos matytų išpuoselėtą 
gamtą, atiduoti grąžą valstybei, mokėti 
mokesčius ir taip išlaikyti kitus, ar prie-
šingai – viską sunaikinti?“ – valdžios už-

mojais stebėjosi miškininkų profsąjungų 
pirmininkė.

Reikia įvertinti tai, kad visos urėdijos 
dirba pelningai. Jos nedalija labdaros nei 
abejotiniems socialiniams projektams, 
nei politinėms partijoms, kuo pastaruoju 
metu liūdnai pagarsėjo kitos valstybinės 
įmonės. Kodėl niekas nevertina, kad miškų 
urėdijoms sumokant 15 proc. nuo gryno-
jo pelno, dar mokama 50 proc. dividendų 
nuo pelno į valstybės biudžetą?

Šiose įmonėse nėra šešėlinės eko-
nomikos. I. Ruginienė prisimena atvejį, 
kai jaunas darbuotojas, dirbęs privačioje 
įmonėje su nauja technika, atėjo prašytis 
darbo urėdijoje. Privačiame sektoriuje jis 

gavo minimalų atlyginimą, o likusį priedą 
– „vokelyje“. Viskas buvo gerai iki to laiko, 
kol darbuotojas susižalojo ir negalėjo dirb-
ti 6 mėnesius. „Sodros“ išmoka jam buvo 
skirta nuo minimalaus atlyginimo, kurio 
toli gražu neužteko šeimai išlaikyti. Norą 
dirbti urėdijoje jaunuolis grindė tuo, kad 
pageidauja orios algos, apmokestintos 
mokesčiais su visomis socialinėmis ga-
rantijomis ir galimybe užsidirbti senatvės 
pensijai.

Juk valstybė siekia, kad būtų skaidri 
ekonomika ir skaidrios įmokos. Valstybė 
turi stengtis, kaip suvaldyti šešėlinę eko-
nomiką. Urėdijos jai padeda šį tikslą pa-
siekti.

Jei kas nors pasakytų, kad skelbiant 
reformą diskutuojama, svarstomi keli va-
riantai, tuomet profesinės sąjungos tam 
neprieštarautų. Analizuodama keletą va-
riantų miškininkų bendruomenė priimtų 
geriausią sprendimą, tačiau, kai susiduria-
ma su naktinės reformos analogu, to tole-
ruoti jau negalima. Miškininkų bendruo-
menė kultūringa. Jie Seimo langų daužyti 
neis, bet rankų nuleisti irgi neketina.

Miškininkai neištvėrė 
– rinkosi į neeilinį 
suvažiavimą
Miškininkai neištvėrė – šių metų vasario 
25 d. surengė neeilinį suvažiavimą, kurio 
metu buvo priimta Lietuvos miškininkų 
sąjungos (LMS) suvažiavimo rezoliucija. 
Dokumente nuspręsta: 
1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Vy-
riausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl 
aplinkos ministro K. Navicko, Aplinkos 
ministerijos kanclerio Roberto Klovo, 
gamtos apsaugos ir miškų departa-
mento direktoriaus Donato Dudučio, 
dirbančių aplinkos ministro sudarytoje 
darbo grupėje, vykdančioje valstybinių 
miškų valdymo reformą, duomenų 
patikrinimo, ar nėra Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybės tarnyboje 
įstatymo pažeidimo, susijusio su ar-
timais asmenimis, taip pat privačiais 
ir viešaisiais interesais, susijusiais su 
medienos perdirbimo įmonėmis Lie-
tuvoje ir užsienyje (Latvijoje), taip pat 
įvertinti, ar minėti asmenys, priimda-
mi sprendimus dėl valstybinių miškų 
valdymo reformos, elgėsi nešališkai, 
sąžiningai ir tinkamai atliko tarnybines 
pareigas ir teisės aktų nustatyta tvarka 
ir priemonėmis vengė interesų konflik-
to ir elgėsi taip, kad nekiltų abejonių, 
jog toks konfliktas yra. 

2. Kreiptis į Seimo antikorupcijos komisiją 
ir teisėsaugos institucijas siekiant išsi-
aiškinti, ar valstybinių miškų valdymo 
reformą vykdantis aplinkos ministras 
ir kiti reformą organizuojantys asme-
nys nėra susiję su Lietuvos ir užsienio 
medienos verslo įmonių interesų ten-
kinimu, neatstovaują jų interesams ir 
ar jų veikloje, susijusioje su valstybinių 
miškų reforma, nėra galimų korupcijos 
apraiškų ar kitų nusikalstamų veikų.

3. Pasiūlyti Vyriausybei sustabdyti ne-
kompetentingai ir neskaidriai vyk-
domą valstybinių miškų valdymo 
reformą, sudaryti LR Vyriausybei ats-
tovaujančią derybinę grupę kilusiems 
nesutarimams tarp Vyriausybės ir 
Lietuvos miškininkų sąjungos, LMPF ir 
visuomenės spręsti.

4. Atkreipti Vyriausybės dėmesį į tai, kad 
LR Vyriausybei iki 2017–03–08 nepra-
dėjus derybų su Lietuvos miškininkų 
sąjunga, LMPF ir visuomenės atstovai 
dėl kilusių nesutarimų, susijusių su 
nekvalifikuotai ir neskaidriai vykdoma 
valstybinių miškų valdymo reforma, 
Lietuvos miškininkų sąjunga, LMPF, 
visuomenės atstovai apie galimai ne-
skaidrią LR Vyriausybės veiklą refor-
muojant valstybinių miškų valdymą in-
formuos atitinkamas Europos Sąjungos 
institucijas, tarptautines organizacijas, 
užsienio šalių ambasadas ir paskelbs 
įspėjamąjį visuotinį streiką, taip pat 
gindami savo teises imsis kitų aktyvių 
įstatymais numatytų teisėtų veiksmų.
Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) 

atskirai priėmė pareiškimą „Dėl valstybi-
nių miškų valdymo reformos“. Pareiškime 
pabrėžta, kad Lietuvos miškingumas per 
atkurtos nepriklausomybės laikotarpį pa-
didėjo visu dešimtadaliu ir pasiekė 33,5 
proc. Medienos ištekliai šalies valstybi-
niuose miškuose per nevisus du dešim-
tmečius padidėjo daugiau nei ketvirtada-
liu – nuo 193 iki 261 mln. m3. Pagal miškų 
našumą šalies valstybiniai miškai yra pir-
mame Europos valstybių dešimtuke. Visos 
miškų urėdijos dirba pelningai, į valstybės 
biudžetą jos sumoka daugiau kaip 42 proc. 
visų pajamų. Valdymo koordinavimo cen-
tro duomenimis, 2016 m. urėdijų normali-
zuoto grynojo pelno marža siekė 17,7 proc. 
ir šis dydis yra žymiai didesnis už energeti-
kos ir susisiekimo sektorių rodiklius. Miški-
ninkus labiausiai žeidžia tai, kad nepaisant 
šių pasiekimų per žiniasklaidos priemones 
skleidžiama dezinformacija, juodinama 
visa miškininkų bendruomenė. 

Pasak LMS prezidento E. Bartkevičiaus, 
ar galima kalbėti apie neskaidrią miškų 

urėdijų veiklą bei prekybą apvaliąja me-
diena, kai ji nuo 2013 m. parduodama 
viešuosiuose elektroniniuose aukcionuo-
se už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą? 
Aplinkos ministerija, neįvertinusi situaci-
jos, neturėdama aiškaus veiksmų plano, 
nenurodydama reformos būdo naikina 
savarankiškas miškų urėdijas ir kuria vie-
ną įmonę. Sunku įžvelgti politinės valios 
prasmingumą, kai vienu rankos mostu 
norima sugriauti gerai ir pelningai dirban-
čią sistemą. Reforma pradėta skubotai, 
neįvardijus siekiamų tikslų, pagrįsta de-
klaratyviais teiginiais ir klaidinga infor-
macija. Prezidentas patvirtina daugelio 

ekspertų išsakytas mintis, kad neatlikta 
siūlomų priemonių įgyvendinimo sąnaudų 
ir naudos analizė, nėra reformos padarinių 
prognozės ir vertinimo, neaišku, kaip veiks 
naujai sukurta sistema, kaip bus perskirs-
tytos miškų urėdijų ir girininkijų vykdomos 
funkcijos.

Pareiškimo autoriai akcentavo, kad 
rengiant reformą nediskutuojama su 
miškininkų bendruomene, o jų pateikti 
konkretūs pasiūlymai net nėra svarstomi. 
Neįvertinta miškų išteklių valdymo ir pre-
kybos monopolizavimo įtaka parduoda-
mos medienos kainoms, poveikis smulkia-
jam medienos verslui ir medienos ruošos 

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas dr. Edmundas Bartkevičius: 
„Totalus centralizavimas ir monopolinės įmonės įkūrimas eliminuotų iš 
miško ūkio rinkos santykius, konkurenciją, iki minimumo sumažintų 
gamybos efektyvumo palyginamosios analizės galimybes.“
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įmonėms. Nėra jokių argumentų, rodan-
čių, kad įvykdžius reformą padidės miškų 
ekologinė, socialinė ir ekonominė nauda.

„Kyla klausimas, kaip reforma paveiktų 
regionų socialinę bei ekonominę atskirtį 
ir kiek padidėtų nedarbas bei emigracija. 
Totalus centralizavimas ir monopolinės 
įmonės įkūrimas eliminuotų iš miško ūkio 
rinkos santykius, konkurenciją, iki mini-
mumo sumažintų gamybos efektyvumo 
palyginamosios analizės galimybes ir 
tuo tik skatintų neskaidrius sandorius bei 
atvertų galimybę valstybinių miškų pri-
vatizacijai, taip pat pažeistų per šimtmetį 
susiformavusias Lietuvos valstybinio miš-
ko ūkio tvarkymo tradicijas“, – pareiškė 
LMS prezidentas E. Bartkevičius. LMS pa-
reikalavo sustabdyti Aplinkos ministerijos 
inicijuojamą valstybinių miškų valdymo 
reformos vykdymą.

„LMS suvažiavimas yra už nuosaikią 
ekonomiškai pagrįstą valstybinių miškų 
valdymo pertvarką, t. y. siūlo suformuoti 
ekonomiškai stabilias optimalaus dydžio 
miškų urėdijas ir išsaugoti jų ekonominį 

savarankiškumą. Tai įgalins dar labiau pa-
didinti miškų urėdijų veiklos efektyvumą, 
turto grąžą valstybei su minimaliomis so-
cialinėmis pasekmėmis“, – pažymėta LMS 
suvažiavimo pareiškime.

Skurdins regionus
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacijos generalinis direktorius 
Rimantas Šidlauskas turi gana katego-
rišką nuomonę apie numatomos miški-
ninkystės sektoriaus reformą. Pasak jo, į 
asociacijos organizuotą diskusiją iš kvies-
tų Seimo, Vyriausybės, Aplinkos ministe-
rijos, Generalinės miškų urėdijos atvyko 
Gamtosaugos ir miškų departamento 
direktorius D. Dudutis ir Seimo nariai V. 
Vingrienė bei Valerijus Simulikas. Susiti-
kime taip pat dalyvavo Šiaulių, Joniškio, 
Radviliškio, Tytuvėnų, Telšių, Mažeikių 
miškų urėdijų atstovai, Šiaulių regiono 
miškininkystės ir medienos ruošos pas-
laugas teikiančių bei medieną perdirban-
čių įmonių vadovai.

Visiems rūpėjo esminiai klausimai: 
Kokių pokyčių ir rezultatų tikimąsi iš pla-
nuojamos reformos? Ar nebus sugriauta 
gerai funkcionuojanti miškų tvarkymo 
ir priežiūros sistema ir kokia bus sukurta 
nauja? Kaip ši pertvarka atsilieps verslui 
regionuose? Valstybinio miškų ūkio sekto-
riaus pertvarką susirinkusiems žmonėms 
pristatė Gamtosaugos ir miškų departa-
mento direktorius D. Dudutis. Miškininkai 
jau buvo išnagrinėję pertvarkos modelį, 
todėl departamento direktoriui turėjo 
daug klausimų. Buvo pasiūlyta tik ... dis-
kutuoti.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai akcentuoja, kokią įtaką ši reforma 
turės regionų socialiniams ir ekonomi-
niams dalykams. Kol kas yra daugiau 
klausimų negu atsakymų ir daugiau ne-
rimo negu pasitikėjimo tuo, kas žadama. 
Minėtame susitikime Seimo narė V. Vin-
grienė priminė Valstiečių ir žaliųjų partijos 
programą, kurioje pagrindinis akcentas 
yra užimtumo regionuose didinimas. Aki-
vaizdu, kad siūloma miškų ūkio pertvarka 
tam prieštarauja.

Diskusijoje pažymėta, kad vėl bando-
ma vykdyti eilinę centralizaciją, kai visas 
intelektas telkiamas vienoje vietoje, re-
gionuose paliekant tik darbininkiškų pro-
fesijų žmones. Jau aiškiai įvardinta, kad 
regionuose nebereikės daugelio specialis-
tų, aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių. 
Regione veikianti savarankiška Valstybės 
įmonė yra labai svarbi to regiono kon-
kurencingumui, plėtrai. Kol kas susidaro 
nuomonė, kad pertvarka vienareikšmiškai 
nukreipta naikinti regionus. Reformą vyk-

dantys asmenys turėtų detaliau susipažin-
ti su Europos Komisijos dokumentais. 

Nauja ES miškų strategija miškams ir 
su mišku susijusiam sektoriui pabrėžia, 
kad miškai turi daug funkcijų ir yra nau-
dojami ekonominiais, socialiniais ir aplin-
kos tikslais. „Miškų socialinė-ekonominė 
reikšmė didelė, tačiau nepakankamai 
įvertinama“, – taip teigiama strategijoje, 
pabrėžiant miškų reikšmę prisidedant prie 
kaimo plėtros ir čia užtikrinant darbo vie-
tas. Vienas strategijos punktas taip ir įvar-
dintas: „Mūsų kaimo ir miesto gyvenviečių 
rėmimas“. Jame rašoma, kad „pakankama, 
apmokyta ir saugi darbo jėga yra viena iš 
konkurencingesnio miškų sektoriaus kerti-
nių akmenų; gerai tvarkomi miškai su kva-
lifikuotais miškų tvarkytojais, darbininkais 
ir verslininkais sudaro sąlygas tvariam ir 
konkurencingam miškų sektoriui, kuris, 

nešdamas naudą visuomenei, vaidintų 
svarbų vaidmenį vykdant kaimo plėtrą ir 
visoje ekonomikoje“.

Surengtoje diskusijoje daugeliui itin 
rūpėjo atsakymas, kodėl pertvarka atlie-
kama taip skubiai, kodėl einama revoliuci-
jos keliu. Net nuolatos linksniuojama EBPO 
(Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija) su savo reikalavimais siūlo 
pertvarkas vykdyti evoliucijos keliu. Per-
tvarkos vykdytojai mini per didelį urėdijų 
skaičių ir nori kurti vieną įmonę.

„Kas trukdo Aplinkos ministerijai su-
mažinti jų skaičių iki optimalaus? Kodėl 
gerai veikianti ir pelną valstybei duodanti 
sistema turi būti sugriauta iš pamatų? Ar 
tikrai gerai įvertintos šios pertvarkos eko-
nominės ir socialinės pasekmės? Žinoma, 
galima nepaisyti suinteresuotų urėdų nuo-
monės, tačiau nerimą kelia tai, kad norima 

kuo skubiau „sutvarkyti“ šį sektorių, neat-
sižvelgiant į tikrai nesuinteresuotų spe-
cialistų, ekspertų nuomonę. Miškininkai 
čia įžiūri didžiojo, gal net užsienio verslo 
interesus, o tai jau būtų neatsakinga ir 
grėsminga, ypač regionui“, – pabrėžė R. 
Šidlauskas. 

Surengtame susirinkime miškininkams 
itin rūpėjo, kodėl viešoje erdvėje pateikia-
mi iškraipyti, netikslūs skaičiai ir faktai. 
Gamtosaugos ir miškų departamento 
direktorius D. Dudutis pristatė, kad priva-
lomųjų darbų administravimui urėdijose 
skiriama 35 proc. visų privalomųjų darbų 
vertės, o oficiali miškų ūkio statistika rodo, 
kad administravimui neskiriama nė 10 
proc. Štai buvo pateikta informacija, kad 
Latvijoje miškininkai uždirba net 1900 
eurų, o Lietuvoje atlyginimas – vos 900 
eurų. Kolegų latvių gauti duomenys rodo 

visai ką kita: vidutinis girininkijos specia-
listo atlyginimas Latvijoje yra 872 eurai, 
Lietuvoje – 950 eurų.

Aplinkos ministerija, pateikdama La-
tvijos valstybinių miškų valdymą kaip pa-
vyzdį, „pamiršta“, kad ten medienos ruoša 
atskirta nuo miškininkystės, tačiau valsty-
binių miškų valdymui iš Latvijos biudžeto 
kasmet skiriama apie 95 mln. eurų. Lietu-
voje urėdijos miškui „grąžina“ daugiau nei 
70 mln. eurų, nors yra 1,5 karto mažiau 
miškų. Neetiška lyginti Švedijos, Suomijos 
ir Lietuvos atlyginimus? 

Nukentės smulkusis verslas
Nemažai diskusijų kyla apie neva neskai-
drius medienos pirkimo aukcionus. Jie 
ir dabar yra centralizuoti, tačiau vyksta 
atskirai urėdijose, o ministerija planuoja 
vieną bendrą aukcioną. Miškininkai pro-
gnozuoja, kad įvedus tokią tvarką konkur-
są laimės didžiausi medienos supirkėjai, iš 
rinkos išstumdami smulkiąsias medienos 
perdirbimo įmones.

„Ši reforma pozityviai vertinama stam-
baus privataus kapitalo požiūriu, bet ne 
valstybiniu. Tai naudinga stambiesiems 
pramonininkams“, – pažymėjo I. Ruginie-
nė.

Štai ką girdime iš vieno didžiausių 
medienos supirkėjų UAB „Boen Lietuva“ 
generalinio direktoriaus Irmanto Rajun-
čiaus: „Kiekviename rajone laikyti po krūvą 
administracijos, turėti smulkių vienetų su 
sava apskaita, savais ūkiais, savu požiūriu 
nėra neracionalu. Tai keisti yra logiška.“

Anksčiau minėtoje verslo ir valdžios 
atstovų diskusijoje dalyvavę medieną per-
dirbančių smulkių ir vidutinių įmonių va-
dovai neturėjo jokių priekaištų dėl dabar 
vykdomos medienos prekybos – viskas 
vyksta viešuose aukcionuose, kiekvienas 
perdirbėjas gali įsigyti medienos. Šiaulių 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų atsto-
vai aktyviai dalyvavo rengiant Medienos 
prekybos taisykles, kurios sudaro galimy-
bę medieną pirkti skaidriai, tos taisyklės 
palaiko rinkos kainą regione. Klausimas, 
ar po reformos nebus dempinguojamos 
kainos, ar smulkus ir vidutinis verslas atsi-
laikys prieš gigantus? Visos valstybės gina 
savo rinkas, stengiasi jas apsaugoti, siekia 
padėti vidutiniam verslui, kuris yra ekono-
mikos gyvybingumo garantas. Pasak Lie-
tuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacijos gen. direktoriaus R. Šidlausko, 
nesinori, kad jos neatlaikiusios didžiųjų 
rinkos žaidėjų (gal ir iš Latvijos) konkuren-
cijos išnyktų kartu su darbo vietomis.

Šiuo metu medienos pardavimo auk-
cionai vyksta per Apvaliosios medienos 
elektroninę pardavimų sistemą (AMEPS). 
Urėdas su būsimuoju pirkėju jokio kontak-
to nepalaiko, pirkėją pamato tik aukcionui 
įvykus. Per AMEPS medieną perka ir mažos 
įmonės, įvertindamos nedideles jos atsive-
žimo išlaidas. Klaipėdiškiui galbūt labiau 
apsimoka medieną pirkti Kretingoje arba 
Šilutėje, o ne parsivežti iš Druskininkų.

I. Rajunčius kategoriškas ir dėl aukcio-
nų: „Teoriškai ir dabar aukcionai centrali-
zuoti, tačiau kiekviena urėdija „tas rankas 
išsukioja savaip“.

Matyt, kad elektroninė aukcionų sis-
tema veiks ir toliau, nes visoms valstybės 
įmonėms galioja Viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimai, tačiau pakeitus pardavimo 
tvarką gerokai nukentės smulkusis pir-
kėjas, gyvenantis kur nors periferijoje. 
Pirma, jis nematys, kurioje vietoje sandė-
liuojama aukcione parduodama mediena. 
Antra, kas gali atmesti didžiųjų medienos 
supirkėjų kartelinių susitarimų galimybę? 
Pavyzdžiui, kai visa apvalioji mediena at-
sidurs bendrame aukcione, tarkime, didieji 
pirkėjai susitars, kad pirmajame aukcione 
medienos nepirks. Antrajame aukcione iki 
20 proc. galima mažinti kainą. Smulkusis 
pirkėjas, nežinodamas situacijos, nusipirks 
medieną pirmajame aukcione pagal vals-
tybės paskaičiuotą kainą, kuri vėliau gali 
nukristi ir iki 40 proc. – už tokią kainą ją 
nupirks stambiosios korporacijos. Kam 
tai naudinga? Nei smulkiajam verslui, nei 
valstybei. 

„Manome, kad urėdijų, kaip valstybės 
įmonių, siekis yra aukcione parduoti me-
dieną kuo didesne kaina. Valstybės intere-
sas – leisti mažam verslininkui nusipirktą 
medieną parsivežti 5 km atstumu, tokiu 
būdu sutaupant, kad išsilaikytų įmonė ir 
keletas joje dirbančių žmonių“, – svarsto 
I. Ruginienė.

Pernai biržoje buvo parduota apie 400 
tūkst. t ne biokuro. Rinkos kainų amorti-
zatoriumi laikomai GMU tektų apie 5 proc. 
pardavimo. Lietuva yra pasirinkusi patį 
skaidriausią būdą prekiauti valstybinio 
miško mediena. Visa urėdijų žaliavinė me-
diena, išskyrus nedaug malkinės medie-
nos, yra parduodama aukcionuose. Aukci-
one susiformavusios urėdijų parduodamos 
medienos kainos tampa kainų Lietuvos 
rinkoje dominante artimiausią pusmetį. 

Rinkoje yra apie 800 dalyvių, kurie pre-
kiauja anonimiškai per apvaliosios medie-
nos elektroninę pardavimo sistemą. Laimi 
tas, kuris pasiūlo didžiausią pirkimo kainą.

Urėdijos sudaro iki 10 metų trunkan-
čias sutartis su pirkėjais. Tai medienos 
perdirbimo įmonėms padeda užsitikrinti 
nepertraukiamą ir ilgalaikį žaliavos tieki-
mą. Pramonei pagal šias sutartis tenka iki 
60 proc. urėdijų medienos. Dar trečdalis 
parduodama pagal pusmetines sutartis, 
likusi dalis – aukcionuose trumpalaikėms 
sutartims sudaryti.

Kas apsaugos miškus?
Iš reformos šalininkų negirdima, kiek bus 
skirta dėmesio ekosistemos tvarumui, 
kiek atsodinsime miškų, koks bus miško 
prieaugio efektyvumas, ar bus užtikrin-
ta priešgaisrinė apsauga, nes šiuo metu 
gaisrų miškuose likvidavimo efektyvu-
mas – 98 proc., šį darbą efektyviai atlieka 
miškininkai. Jie gesina ir valstybinius, ir 
privačius gaisrus. Mat valstybė GMU yra 

perdavusi pelno nenešančių funkcijų, ku-
rių atsisakius šios spragos niekas nenorėtų 
užpildyti. Viena iš tokių – tai priešgaisrinė 
visų nuosavybės formų miškų apsauga.

Nuo 2015 m. atsirado papildoma parei-
ga prižiūrėti visų nuosavybės formų miškų 
kelius. Tai urėdijoms – didžiulė papildoma 
našta. Vien pernai buvo pagerinta 1000 
km miško kelių būklė. Dabar svarbu tuos 
sutvarkytus kelius bendromis jėgomis iš-
saugoti panašios būklės.

Urėdijos daug investuoja į miško pritai-
kymą visuomenės poilsiui, rekreacijai. Ši 
dalis yra ne mažiau svarbi nei ekonominė. 
Daug kas į mišką žiūri tik per pelno prizmę, 
bet jei kalbame apie kompleksinį miškų 
ūkį, koks yra pažangiausiose ES valstybė-
se, turime kalbėti ir apie visų funkcijų – 
gamtosauginės, socialinės ir komercinės 
– suderinimą.

Pasak miškininkų atstovų, labiausiai 
stebina tai, kad valdžioje yra „žalieji“, kurių 
akcentas turėtų būti aplinkosauga. Tačiau 
realybė yra priešinga. Ir tai panašu į tiesą, 
nes Aplinkos ministerijos miškų depar-
tamento direktorius D. Dudutis negalėjo 
pasakyti, kokia bus reformos ekonominė 
nauda: „Naudos ir kaštų analizės kol kas 
neturime, viskas bus matyti reorganiza-
vimo projektuose. Tačiau akivaizdu, kad 
efektyvesnis centralizuotas miškų ūkio 
valdymas, palyginti su išskaidytu, bus eko-
nomiškai naudingas.“

Didžioji pajamų už medieną dalis tenka 
miško atsodinimui ir priežiūrai. Tai jaunuo-
lynų ugdymas, retinimas, sanitarinė miško 
apsauga nuo kenkėjų ir žvėrių, sėklinin-
kystė, sodinukų auginimas. Medis miške 
auginamas 60–100 metų, o kirtimas – tai 
momentinis gerą pusšimtį metų auginto 
derliaus nuėmimas.

Valstybės miškuose yra susikaupę per-
augusių medynų. Ūkiškai tai nėra raciona-
lu, nes medienos kokybė ilgainiui prastė-
ja, tačiau didėja biologinė vertė. Taigi, 
dabartiniai kirtimų planai yra savotiškas 
kompromisas derinant visų suinteresuotų 
šalių siekius.

Nacionalinėje miškų ūkio plėtros pro-
gramoje yra įtvirtinta, kad būtina mažinti 
plynų kirtimų apimtį, bet ir tai nėra pa-
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Diskusijoje pažymėta, kad vėl bandoma vykdyti 
eilinę centralizaciją, kai visas intelektas telkiamas 

vienoje vietoje, regionuose paliekant tik darbininkiškų 
profesijų žmones. Jau aiškiai įvardinta, kad regionuose 
nebereikės daugelio specialistų, aukštąjį išsilavinimą 
turinčių žmonių. Regione veikianti savarankiška Valstybės 
įmonė yra labai svarbi to regiono konkurencingumui, 
plėtrai. Kol kas susidaro nuomonė, kad pertvarka 
vienareikšmiškai nukreipta naikinti regionus. 

Aplinkos ministerijos miškų departamento direktorius Donatas Dudutis: 
 „Naudos ir kaštų analizės kol kas neturime, viskas bus matyti 
reorganizavimo projektuose. Tačiau akivaizdu, kad efektyvesnis 
centralizuotas miškų ūkio valdymas, palyginti su išskaidytu, bus 
ekonomiškai naudingas.“
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Kyla klausimas, 
kaip reforma 

paveiktų regionų 
socialinę bei ekonominę 
atskirtį ir kiek 
padidėtų nedarbas bei 
emigracija. 
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prasta. Siekiama orientuotis į savaiminį 
miško atžėlimą, tačiau taip užsiveisia ir 
vienas su kitu nederančių medžių. Įvairiais 
būdais atklysta invazinių rūšių – uosiala-
pių klevų, baltažiedžių akacijų ir pan. Visi 
jie iškertami vos pastebėjus. Tai irgi pa-
pildomas darbas. Neplyni kirtimai dabar 
sudaro apie 30 proc. 

Derėtų pažymėti ir tai, kad šalyje yra 37 
valstybiniai miško medelynai, kurie viduti-
niškai per metus realizuoja apie 50,5 mln. 
vnt. kokybiškų miško sodmenų. 80 proc. 
realizuojamų sodmenų – spygliuočiai (pu-
šis ir eglė).

2004–2015 m. valstybiniams miško 
medelynams modernizuoti miškų urėdijos 
skyrė 18,5 mln. eurų. 2015 m. pagal būklę 
šalies mastu ir perspektyvumą šalies re-
gionuose įvertinti visi miško medelynai. 
Patvirtinta Valstybinių miško medelynų 
modernizavimo programa, kuri apima 
efektyvią ir technologiškai pažangią me-
delynų reformą šalies mastu 2016–2023 
m. laikotarpiu. Šios programos uždaviniai: 
iki modernių, auginančių miško sodmenis 
su uždara šaknų sistema, šalyje vystyti 4–5 
medelynus; vykdyti perspektyvių atviro 
grunto medelynų plėtrą: 10–11 medelynų 
išvystyti iki modernių, galinčių kasmet iš-
auginti ir realizuoti nemažiau kaip 3 mln. 
vnt. kokybiškų miško sodmenų; nevykdyti 

miško sodmenų išauginimo neperspekty-
viuose medelynuose ir palaipsniui uždary-
ti 20–22 medelynus.

Ministras teigia reformos 
gaires pristatęs
Savo ruožtu aplinkos ministras, susiti-
kęs su miškininkų profsąjungų atstovais, 
patikino, kad reforma skirta ne vadovų 
interesams apginti, o miške dirbantiems 
žmonėms išlaikyti bei mažiausiai uždir-
bantiems miškininkystės specialistams 
padėti, ir gavo preliminarų jų pritarimą.

Turbūt suprasdamas, kad su miškinin-
kais reikia dialogo, ministras profesinių są-
jungų federacijos atstovus pakvietė aptarti 
planuojamą valstybinių miškų valdymo 
reformą ir jos tikslus. 

Aplinkos ministerija iškart išplatino 
pranešimą, kad Lietuvos miško ir miško 
pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 
federacijos pirmininkė pritarė miškų urė-
dijų stiprinimui, persitvarkant sektoriaus 
viduje. Buvo pasisakyta už darnią soci-
alinę politiką ir darbo vietų išsaugojimą 
kaimiškuose regionuose. Tačiau profesinių 
sąjungų federacijos atstovai vėliau pikti-
nosi, kad Aplinkos ministerija šį susitikimą 
tendencingai panaudojo saviems tikslams 
– vienos įmonės kūrimo propagandai, pa-

skelbdami, kad profesinės sąjungos minis-
tro siūlomai reformai pritaria. Tačiau iki to 
sutarimo dar toli.

Vis dėlto aplinkos ministras nuoseklus. 
Jo nuomone, pertvarka siekiama gerinti 
ne tik ekonominius rodiklius, bet ir miš-
kininkų socialines bei darbo sąlygas. Cen-
tralizavus miškų ūkio valdymą padidėtų 
miškų urėdijų specialistų darbo užmokes-
tis. Dabartiniai maži jų atlyginimai neska-
tina dirbti, sudaro prielaidas korupcijai ir 
nelegaliems pajamų šaltiniams. Valdymo 
pertvarka leistų urėdijų darbuotojų atlygi-
nimus padidinti iki pusantro karto.

„Sutaupytos lėšos, sumažinus 42 urėdi-
jų administracinį aparatą, būtų skiriamos 
miške dirbančių specialistų – girininkų, 
eigulių – darbo užmokesčiui didinti. Šių 
miškų specialistų skaičius nebus mažina-
mas“, – pažymėjo ministras K. Navickas. 

Iki šiol urėdijos pelningai dirba dėl to, 
kad per pastarąjį dešimtmetį buvo maži-
namas miškininkų etatų skaičius, taip pat 
mažėjo investicijos į privalomus miško 
atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus. 
Ministras kategoriškai paneigė miškininkų 
bendruomenėje paskleistus gandus apie 
galimas miškų ūkio pertvarkos grėsmes 
urėdijų darbuotojams ir valstybei. Ši per-
tvarka, K. Navicko teigimu, niekaip nepa-
keis esminės nuostatos, kad valstybiniai 

miškai turi likti valstybės rankose. Ji nesu-
kurs jokių sąlygų užsienio investuotojams 
„supirkti“ miškus. Tai užtikrina šalies Kons-
titucija ir Miškų įstatymas.

Turėdama omenyje grasinimą streikais 
ir miškininkų vertinimus neeiliniame su-
važiavime Aplinkos ministerija stebisi, kad 
ministerijos monologu greičiausiai laikomi 
ir ministro K. Navicko bei viceministro M. 
Norbuto inicijuoti susitikimai Aplinkos mi-
nisterijoje: ir vieši kreipimaisi, ir nuolati-
niai susitikimai su miškininkų bendruome-
nės atstovais. Monologu tapo net renginys 
Kaune, kurio metu ministerijos atstovai 
pristatė administracinės pertvarkos gaires 
vyriausiesiems miškininkams ir stengėsi 
atsakyti į daugybę klausimų. Jei visa tai, 
kas daroma nuolatos, vadinama monolo-
gu, kas yra dialogas?

Valstybės kontrolės verdiktas
Valstybės kontrolė, atlikusi valstybės val-
domų įmonių veiklos ir grąžos valstybei 
vertinimo auditą, pabrėžia, kad valstybinis 
miškų ūkio sektorius Lietuvoje yra nepa-
kankamai skaidrus ir efektyvus.

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys 
susitikime su aplinkos ministru K. Navicku 
pristatė 2017 m. valstybinio audito progra-
mą ir aptarė numatytus atlikti sisteminius 
auditus, kurie susiję su Aplinkos ministeri-
jos valdymo sritimi. Susitikime atkreiptas 
dėmesys ir į valstybės valdomų įmonių 
veiklos ir grąžos valstybei vertinimo audito 
išvadas, kurias ministerijos gaus 2017 m. I 
ketvirtį. Aplinkos ministerija yra atsakinga 
už miškotvarkos sektorių, jame veikia 42 
valstybės įmonės – miškų urėdijos. 

Pasak A. Dulkio, tikimasi, kad audito 
išvados paskatins ir padės ministerijai 

priimti būtinus politinius sprendimus, kad 
miškininkystės sektorius atitiktų geriau-
sius įmonių valdymo praktikos standartus 
ir būtų išlaikytas miškininkystės komerci-
nės veiklos ir gamtos apsaugos funkcijų 
balansas.

Audito medžiagoje pažymima, kad 
Bendrųjų miškų ūkio reikmių programos 
sudarymas, administravimas ir vykdymas 
turi trūkumų, kyla abejonių dėl programos 
tolesnio įgyvendinimo ateityje tikslingu-
mo.

Didžioji dalis programos lėšų (iki 50 
proc.) paskirstyta ir panaudota ministerijai 
pavaldžių institucijų (GMU ir VMT) valdy-
mo išlaidoms, tačiau valstybinių ir priva-
čių miško valdytojų sumokėti mokesčiai 
turėtų būti naudojami miškų būklei ge-
rinti. Biudžetinių įstaigų valdymo išlaidos 
neturėtų būti priskiriamos prioritetinėms, 
kai mokesčių pagrindu formuojama pro-
gramos paskirtis yra finansuoti bendrąsias 
miškų ūkio reikmes. Nenumatyta, kokiais 
prioritetais vadovaujantis atrenkamos 
svarbiausios miškų ūkio reikmės priemo-
nės ir kokia tvarka, eiliškumu skiriamos lė-
šos joms vykdyti, todėl yra rizika, kad lėšos 
gali būti skiriamos ne pačioms svarbiau-
sioms bendrosioms miškų ūkio reikmėms 
finansuoti. 

Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, 
kad kasmet nepanaudojama didžioji 
(apie 50 proc.) programos lėšų dalis, 
nes: 

• į biudžetą programos pajamų buvo 
gauta apie 2,3 mln. eurų daugiau, 
negu planuota. Gautos viršplaninės 
lėšos einamaisiais metais nepaskirs-
tytos programos priemonėms vyk-
dyti. Ministerijos programos pajamų 
prognozavimo procedūros neapra-
šytos ir nepatvirtintos, nenustatytos 
duomenų, naudojamų prognozavimo 
metu, pateikimo ir vidaus kontrolės 
procedūros;

• formuojamas teisės aktuose nenuma-
tytas apie 3 mln. eurų rezervas;

• laiku nepasirengta vykdyti naują prie-
monę (miško kelių priežiūra ir taisy-
mas), todėl nepanaudota 4 mln. eurų;

• rezervuojamos apie 3 mln. eurų lėšos 
ateinančių metų išlaidoms apmokėti 
bei neperskirstomos sutaupytos lėšos.

simas būtų priskirtas valstybinei funkcijai, 
ministerija šiuo metu inicijuoja teisės aktų 
pakeitimus. 

Atsižvelgusi į auditorių pastabas 
Aplinkos ministerija pakeitė Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo progra-
mos administravimo tvarką: ją papildė 
nuostatomis dėl programos pajamų 
planavimo, nurodė, kas sudaro tinkamas 
finansuoti bendrųjų miškų ūkio reikmių 
įgyvendinimo išlaidas, nustatė, kad su-
darant biudžeto lėšų naudojimo sutartis 
priemonėms vykdyti būtų numatyta: 
veiklos vertinimo kriterijai, detalus biu-
džeto lėšų paskirstymas pagal išlaidų 
ekonominę paskirtį (kvalifikaciją), at-
siskaitymas už veiklą ir jos vertinimo 
kriterijų įvykdymą, o sutartys būtų pasi-
rašomos aplinkos ministro ar jo įgalioto 
asmens. 

Taip pat rengiant 2017–2019 m. vei-
klos planą numatyti nauji vertinimo krite-
rijai, kurie parodys šios programos tikslo ir 
uždavinio pasiekimo lygį. Parengtas Miškų 

STT miškininkų nepagyrė
Dar 2014 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba, 
atlikusi urėdijų korupcijos rizikos analizę 
2012–2014 m. laikotarpiu, surado nema-
žai spragų korupcijos vėžiui įsiveisti.

Nenukirsto miško apskaitos 
trūkumai
Generalinės miškų urėdijos (GMU) pa-
teikti statistiniai duomenys atskleidė, kad 
urėdijos nenukirsto miško vidutiniškai 
parduoda 7 proc. nuo visos leidžiamos iš-
kirsti medienos kiekio. Pastebėta, kad nei 
Nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir 
pardavimo (NVMSP) taisyklėse, nei gene-
ralinio miškų urėdo įsakyme „Dėl prekybos 
apvaliąja mediena mažmeninėje preky-
boje, aukcionuose ir nenukirstu mišku“ 
nenurodyti apskaitos dokumentai, kuriuos 
miškų urėdai privalėjo pildyti parduodami 
nenukirstą mišką. 

Generalinio miškų urėdo įsakymo „Dėl 
girininkijoje vykdomų ūkinių darbų ir me-

„Miško skaita“ paskirtis – kompiuteri-
zuoti girininkijoje vykdomų ūkinių darbų 
ir medienos apskaitą. Girininkijoje įvesti 
duomenys perduodami urėdijoms, o ten 
dirbantys specialistai gali juos patikrinti 
ir peržiūrėti. Pastebėtina, kad ši programa 
yra lokali – GMU neturi galimybės tiesio-
giai prisijungti prie jos ir prisijungus stebė-
ti apdorojamus duomenis. 

STT pastebėjo, kad šiame generalinio 
miškų urėdo įsakyme tiksliai nenurodyta, 
kad urėdijos privalo į šią programą įkelti 
duomenis apie prekybą nenukirstu miš-
ku. Pokalbių su GMU darbuotojais metu 
nustatyta, kad GMU informacijos apie par-
duotą nenukirsto miško kiekį po sudaryto 
sandorio negauna. Vadovaujantis genera-
linio miškų urėdo įsakymu „Dėl ataskaitų 

mai kontroliuoja urėdijų prekybą nenukirs-
tu mišku. GMU, epizodiškai kontroliuodama 
informaciją apie veiklą parduodant nenu-
kirstą mišką, sudaro miškų urėdams gali-
mybę piktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais 
ir tai yra ydinga antikorupciniu požiūriu. 
Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai (ne-
pakankamas teisinis reglamentavimas, 
programos „Miško skaita“ lokalumas, nesu-
darantis sąlygų GMU prisijungus stebėti ap-
dorojamus duomenis, GMU nepakankama 
prekybos nenukirstu mišku kontrolė) didina 
tikimybę korupcijai pasireikšti. 

STT pasiūlė Aplinkos ministerijai ini-
cijuoti NVMSP taisyklių pakeitimus ir 
NVMSP taisyklėse nurodyti apskaitos 
dokumentus, kurie privalo būti užpildyti 
urėdijoms prekiaujant nenukirstu mišku. 

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys: „Tikimasi, kad 
miškininkystės sektorius atitiktų geriausius įmonių valdymo 
praktikos standartus ir būtų išlaikytas miškininkystės komercinės 
veiklos ir gamtos apsaugos funkcijų balansas.“ 
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Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius 
Saulius Urbanavičius: „Spręsdama nepakankamos apvaliosios 
medienos apskaitos kontrolės problemą Generalinė miškų urėdija 
turėtų stebėti ir kontroliuoti suvestinio apvaliosios medienos 
judėjimo ir apskaitos registro duomenis.“ 
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Aplinkos ministerijos sukurta priemo-
nių finansavimo sistema ne visais atve-
jais užtikrina, kad lėšos būtų panaudotos 
įgyvendinant svarbias programos prie-
mones. Kai kuriais atvejais (pvz., valsty-
binei priešgaisrinei sistemai organizuoti 
ir išlaikyti, miestų miškų priežiūrai ir 
apsaugai) nėra aišku, kas sudaro tinka-
mas finansuoti priemonės įgyvendinimo 
išlaidas. Lėšų naudojimo tvarkos apraše 
nustatytas abstraktus reglamentavimas 
nelaikytinas tinkamu, nes sukelia prak-
tinių neaiškumų ir ginčų dėl lėšų naudo-
jimo galimybės, to būtų išvengta turint 
nustatytus aiškius priemonių atrankos 
kriterijus. 

Finansavimo sutartyse su valstybės 
įmonėmis (miškų urėdijomis), kurios gau-
na programos lėšų valstybės funkcijoms 
vykdyti, nebuvo numatyta nė vieno ver-
tinimo kriterijaus ir atsiskaitymo už krite-
rijų vykdymą, nenurodytas planuojamas 
detalus biudžeto lėšų paskirstymas pagal 
išlaidų ekonominę paskirtį (klasifikaciją), 
taigi nėra įmanoma įvertinti šių sutarčių 
įvykdymo rezultatų. 

Miškų urėdijoms skirtos lėšos miškų 
įveisimui, kuris nėra priskirtas šių įmonių 
vykdytinoms valstybinėms funkcijoms. 
Siekiant teisinio aiškumo, kad miškų įvei-

pakeitimo įstatymo projektas, kuriame 
siūloma numatyti, kad miškų urėdijos 
įgyvendina valstybinę funkciją – įveisia 
naujus miškus naudodamos pinigines 
kompensacijas už miško žemės pavertimą 
kitomis naudmenomis.

Apie valstybinio miškų sektoriaus per-
tvarką prabyla ne tik Valstybės kontrolė. 
Banko „Nordea“ vyriausiasis ekonomistas 
Žygimantas Mauricas sakė, kad pradėti 
reformas būtina jau šįmet, o kitąmet reikia 
jas baigti.

„Kitais metais gali prasidėti pasirengi-
mas savivaldos rinkimams, o juk urėdijos 
susijusios su darbo vietomis, yra įvairių 
interesų“, – viešai pareiškė Ž. Mauricas.

Banko DNB analitike Jekatarina Rojaka 
irgi pritarė numatomai pertvarkai ir kaip 
pavyzdį pateikė Latviją, kuri reformų ėmė-
si jau seniai.

„Latvijoje urėdijos yra vienas ge-
riausių valstybės įmonių pavyzdžių. 
Tuo metu Lietuvoje ekonominiu atžvil-
giu padėtis yra tragiška, nes neturime 
ekonomijos masto, išlaidos yra didelės, 
pelningumas – labai mažas, 42 urėdijų 
valdymas nėra tarpusavyje suderintas. 
Manau, kad urėdijų skaičių būtų galima 
drąsiai mažinti du ar net tris kartus“, – 
sakė J. Rojaka.

Urėdijos pelningai 
dirba dėl to, 

kad buvo mažinamas 
miškininkų etatų skaičius, 
taip pat mažėjo investicijos į 
miško atkūrimo, apsaugos ir 
tvarkymo darbus.

dienos apskaitos programos naudojimo 
užtikrinimo“ viename punkte nustatyta, 
kad GMU įpareigojo urėdus užtikrinti, kad 
„<...> girininkijoje vykdomi ūkinių dar-
bų ir medienos apskaitos duomenys būtų 
apdorojami naudojant įdiegtą programą 
„Miško skaita“. O šio įsakymo kitame 
punkte nustatyta, kad urėdijos kas ketvirtį 
per 15 d. nuo ketvirčio pabaigos elektro-
niniu paštu turi pateikti GMU Informaci-
nių technologijų skyriui programa „Miško 
skaita“ apdorotus duomenis. Programos 

apie prekybą apvaliąja mediena teikimo 
GMU“, GMU šiuos duomenis gauna kartą 
per mėnesį ir kompleksinių patikrinimų 
metu atliekant urėdijų veiklos auditus. 

Įvertinus parduodamo nenukirsto miško 
kiekį, GMU statistinių duomenų apie ne-
nukirsto miško prekybos stebėseną ir GMU 
audito skyriaus veiklos ataskaitas, STT nuo-
mone, GMU veikla koordinuojant medienos 
prekybą nenukirstu mišku tikrinimo metu 
buvo tinkama, tačiau vertinant GMU kon-
trolės funkciją teigta, kad GMU nepakanka-

Generalinio miškų urėdo įsakyme „Dėl 
girininkijoje vykdomų ūkinių darbų ir me-
dienos apskaitos programos naudojimo 
užtikrinimo“ rekomenduota nustatyti, kad 
urėdijos privalo įkelti duomenis apie pre-
kybą nenukirstu mišku į programą „Miško 
skaita“. Taip pat rekomenduota: sudaryti 
galimybę GMU prisijungus internete ste-
bėti programoje apdorojamus duomenis; 
stiprinti GMU kontrolę vykdant prekybą 
nenukirstu mišku; kilus įtarimams, kad 
urėdijos netinkamai vykdo prekybą nenu-
kirstu mišku, organizuoti parduoto nenu-
kirsto miško kontrolinius patikrinimus.

Apvaliosios medienos 
apskaita galėjo būti netiksli
Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos 
(AMAT) apraše nustatyta, kad „AMAT 
aprašas nustato apvaliosios medienos 
priėmimą, perdavimą, perklasifikavimą 
bei judėjimo fiksavimą apskaitoje ir yra 
privalomas“. Šis aprašas reguliuoja urėdi-
jų darbuotojų veiksmus ir procedūras nuo 
nenukirsto miško apskaitos iki pagamintos 
medienos paruošimo parduoti apskaitos. 
Apvaliosios medienos apskaita yra svarbi 
siekiant teisingai ir objektyviai įvertinti, 
suskaičiuoti pagamintos ir parduodamos 
medienos kiekį. Pagamintos medienos 

Audito medžiagoje pažymima, kad Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių programos sudarymas, 

administravimas ir vykdymas turi trūkumų, kyla abejonių 
dėl programos tolesnio įgyvendinimo ateityje tikslingumo.
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neįtraukimas į apvaliosios medienos aps-
kaitą ar nepagrįstas medienos klasifikaci-
jos pabloginimas padaro valstybei žalos, 
t. y. valstybės biudžetas negauna pajamų. 
Asmenys, piktnaudžiaudami galimybe ne-
apskaityti pagamintos medienos ar suma-
žinti (pabloginti) medienos klasifikavimą, 
gali neteisėtai pelnytis parduodami me-
dieną rinkos kainomis. Šio administracinio 
norminio teisės akto tinkamos nuostatos 
ir teisingas jų įgyvendinimas yra svarbūs 
siekiant gerinti medienos apskaitą ir kon-
trolę. 

STT darbuotojų pokalbių su GMU ir 
urėdijų darbuotojais metu buvo nustaty-
ta, kad urėdijos pačios kontroliuoja, kaip 
girininkijos darbuotojai vykdo medienos 
priėmimą, tuo tarpu GMU pagamintos 
medienos priėmimo apskaitos dokumentų 
iš urėdijų negauna ir tuo metu priimtos 
apvaliosios medienos kiekio nemato. Visi 
AMAT apraše nurodyti medienos priėmimo 
apskaitos dokumentai laikomi urėdijose, o 
GMU Vidaus audito skyriaus darbuotojai, 
vykdydami veiklos auditus, gali šiuos do-
kumentus patikrinti. 

Susipažinę su urėdijų pateiktu Apva-
liosios medienos judėjimo ir apskaitos 
registru, STT pareigūnai nustatė, kad jame 
nurodyti pagamintos medienos paskirtis, 
kiekiai, medienos laikymo vieta, parduo-
tos medienos kiekiai, medienos likučiai 
laikotarpio pabaigoje ir kita svarbi infor-
macija. Šiuos registrus pildo ir pasirašo 
urėdijos padalinio vadovas (girininkas) ir 
buhalterijos darbuotojas.

STT vis dėlto pateikė išvadą, kad GMU 
laiku negauna medienos apskaitos duo-
menų, todėl neturi galimybės vykdyti 
veiksmingos kontrolės, t. y. vykti į urėdiją 
ir patikrinti, ar faktinė padėtis atitinka už-
pildytų dokumentų turinį. Įvertinus apva-
liosios medienos apskaitos duomenų svar-
bą ir nustatytą šios informacijos teikimo 
GMU tvarką, taip pat urėdijų veiklos audito 
metu nustatytų pažeidimų gausą, STT 
nuomone, GMU pagaminamos medienos 
kiekius ir asortimentus kontroliuoja nepa-
kankamai efektyviai. Medienos apskaitos 
srities teisinis reglamentavimas nustato 
plačią urėdijų darbuotojų diskrecijos teisę, 
neefektyvi kontrolė sudaro sąlygas korup-
cinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms 
įvykdyti. 

Išanalizavus GMU struktūrą nustatyta, 
kad GMU nėra struktūrinio padalinio, ku-
ris galėtų vykdyti reguliarią urėdijų vei-
klos kontrolę, nuvykti į miško kirtavietes, 
miško sandėlius ir atlikti kontrolinius me-
dienos apskaitos duomenų patikrinimus, 
todėl šiuo metu vykdoma kontrolė yra for-
malaus pobūdžio ir daugiausia apima tik 
dokumentų analizę. Pasiūlyta generalinio 
miškų urėdo įsakyme „Dėl ataskaitų apie 
prekybą apvaliąja mediena teikimo GMU“ 
nustatyti, kad urėdijos privalo medienos 
apskaitos dokumentų duomenis kas mė-
nesį pateikti GMU Miško resursų ir preky-
bos mediena skyriui elektroniniu paštu. 

STT nuomone, spręsdama nepakan-
kamos apvaliosios medienos apskaitos 
kontrolės problemą GMU turėtų:
• stebėti ir kontroliuoti suvestinio apva-

liosios medienos judėjimo ir apskaitos 
registro duomenis;

• kilus įtarimams, kad mediena neteisin-
gai apskaityta ar sumažinta medienos 
klasifikacija, tikrinti urėdijos veiklą 
vietoje;

• vykdyti girininkijų, kuriose vykdomi 
kirtimai, reguliarią neplaninę medie-
nos apskaitos kontrolę, stebėti ir kon-
troliuoti medieną vežantį transportą.

Svarbu iškart nustatyti 
medienos kokybę
STT atkreipė dėmesį, kad priimant me-
dieną svarbu teisingai nustatyti medienos 
kokybę ir klasifikavimą. Apvaliosios me-
dienos klasifikavimo ir ženklinimo (AMKŽ) 
taisyklėse nustatyta, kad apvalioji medie-
na klasifikuojama pagal medžių rūšis, pa-
skirtį, matmenis ir kokybę. 

Išanalizavus urėdijų raštus dėl apva-
liosios medienos perklasifikavimo GMU 
ir Apvaliosios medienos elektroninėje 

pardavimų sistemoje (AMEPS) pateiktus 
medienos sortimentus aukcione trumpa-
laikėms sutartims sudaryti, galima daryti 
išvadą, kad urėdijos, nustatydamos apva-
liosios medienos klasifikavimą, ne visada 
tiksliai nurodo klasifikuojamos medienos 
požymius.

AMAT aprašo 15 punkte nustatyta, kad 
mediena perklasifikuojama trimis atvejais: 
„15.1. dėl medienos kokybės pablogėjimo 
po jos ilgo laikymo; 15.2. dėl padarytų ne-
tikslumų pirminio sortimentų klasifikavi-
mo metu nepastebėjus gamybos broko ar 
medienos ydų; 15.3. dėl medienos prisky-
rimo kitam sortimentui pasikeitus rinkos 
sąlygoms“. 

Statistiniai duomenys atskleidžia, kad 
bendras pagamintos apvaliosios medienos 
perklasifikavimo kiekis Lietuvoje yra vidu-
tiniškai 2 proc. Vidutiniškai tik 0,5 proc. 
medienos perklasifikuojama dėl padarytų 
netikslumų pirminio klasifikavimo metu, 
nepastebėjus gamybos broko arba nepa-
stebėjus ydų. 

Išanalizavus pasirinktos urėdijos pa-
teiktą miškų urėdo įsakymą „Dėl apvalio-
sios medienos perklasifikavimo tvarkos 
nustatymo miškų urėdijoje“ nustatyta, 
kad komisiją sudaro urėdijos darbuotojai: 
vyriausiasis inžinierius, darbų saugos in-
žinierius ir prekybos vadybininkas. Susi-
pažinus su urėdijos pateiktomis medienos 
perklasifikavimo kortelėmis nustatyta, 
kad jos užpildytos kokybiškai, be jokių tai-

symų ir pasirašytos miškų urėdo įsakymu 
sudarytos komisijos narių. 

Įvertinus tai, kad urėdijos įsakymu su-
darytos komisijos nariai yra susiję darbo 
santykiais su urėdija ir miškų urėdas yra 
tiesioginis darbdavys ir (ar) viršininkas, 
STT kelia pagrįstą abejonę dėl šios komisi-
jos narių sprendimų objektyvumo. 

Pokalbių su GMU darbuotojais metu 
nustatyta, kad GMU iš karto informacijos 
apie medienos perklasifikavimą negauna. 
Vadovaujantis generalinio miškų urėdo 
įsakymo „Dėl girininkijoje vykdomų ūkinių 
darbų ir medienos apskaitos programos 
naudojimo užtikrinimo“ nuostatomis, 
GMU informaciją apie įvykdytų medienos 
perklasifikavimo operacijų skaičių iš urėdi-
jos gauna tik kas ketvirtį, apdorojus „Miško 
skaitos“ programos duomenis.

Išanalizavus generalinio miškų urėdo 
įsakymus ir GMU raštus matyti, kad GMU 
analizuoja informaciją apie išbrokuotos 
ar perklasifikuotos medienos kiekius, nu-
stato urėdijas, kuriose buvo daugiausia 
išbrokuotos ar perklasifikuotos medie-
nos. Tokioms urėdijoms nurodyta atlikti 
papildomus darbuotojų, atsakingų už 
pirminį medienos priėmimą, mokymus, 
pavesta GMU Miško resursų ir prekybos 
skyriui, teikiančiam siūlymus GMU Eko-
nomikos, finansų ir apskaitos skyriui dėl 
urėdijų darbuotojų mėnesinės algos kin-
tamosios dalies nustatymo, įvertinti tam 
tikrų miškų urėdų veiksmus. Išanalizavus 

2013 m. GMU įsakymus, kuriais urėdijų 
darbuotojams buvo skirtos drausminės 
nuobaudos, nustatyta, kad už medienos 
perklasifikavimą drausminių nuobaudų 
nebuvo skirta.

STT nuomone, GMU, stebėdama me-
dienos perklasifikavimo informaciją pus-
metinėse ataskaitose, identifikuodama 
problemines urėdijas ir taikydama tam 
tikras administravimo priemones, vyk-
do pakankamus koordinacinio pobūdžio 
veiksmus, tačiau nepakankamai griežtai 
vertina urėdijų darbuotojų veiksmus. STT 
nuomone, GMU turėtų ne tik koordinuoti, 
bet ir kontroliuoti urėdijų veiklą ruošiant 
medieną.

STT nuomone, GMU privalėjo iš karto 
gauti informaciją apie medienos perklasi-
fikavimą, pavyzdžiui, jei į blogesnę (išsky-
rus dėl pasikeitusių rinkos sąlygų) perklasi-
fikuojama daugiau nei 100 ktm medienos. 
Taip pat, STT nuomone, GMU, įvertinusi 
urėdijos pateiktą informaciją apie medie-
nos perklasifikavimą ir nustačiusi siste-
mingą dažną medienos perklasifikavimą, 
turėjo vykti ir patikrinti medienos perkla-
sifikavimo procedūros pagrįstumą ir eigą. 
Be to, GMU turėjo griežčiau vertinti urėdijų 
darbuotojų, atsakingų už medienos per-
klasifikavimą, veiksmus.

Išanalizavusi pasirinktos urėdijos miš-
kų urėdo įsakymą „Dėl apvaliosios medie-
nos perklasifikavimo tarkos nustatymo 
miškų urėdijoje“ STT aptiko, kad miškų 
urėdijoje nustatytas leidimas vienam 
darbuotojui perklasifikuoti medieną, kai 
medienos priskyrimas kitam sortimentui 
sudaro iki 20 proc. pakrautos į transporto 
priemonę medienos tūrio. Pastebėtina, 
kad ši išimtis taikoma tik tai medienai, 

kuri jau būna pakrauta į transporto prie-
monę, kitai medienai, kuri yra miško ar 
pirkėjo sandėliuose, išimtis netaikoma. 
AMAT apraše nenustatyta, kiek transporto 
priemonių pakrautos medienos per darbo 
dieną (ar kitą laikotarpį) vienas urėdijos 
darbuotojas gali perklasifikuoti. 

STT nuomone, tokia vienam darbuo-
tojui suteikta diskrecija priimti sprendi-
mą dėl medienos perklasifikavimo, kai ji 
sudaro iki 20 proc. pakrautos į transporto 
priemonę medienos tūrio, yra korupcijos 
rizikos veiksnys. 

STT padarė išvadą, kad medienos 
perklasifikavimo procedūros gerai regla-
mentuotos: aiškiai nustatytos medienos 
perklasifikavimo priežastys, atvejai ir me-
dienos kiekiai, kuriuos gali perklasifikuoti 
vienas urėdijos darbuotojas, sudarytos 
komisijos medienai perklasifikuoti, nuro-
dyti dokumentai, kurie turi būti užpildyti 
baigiant medienos perklasifikavimo pro-
cedūrą. Taip pat padaryta išvada, kad GMU 
tinkamai koordinuoja veiksmus, tačiau 
nepakankamai kontroliuoja ir nepakan-
kamai griežtai vertina urėdijų darbuotojų 
veiksmus, nes nustatyti šie korupcijos 
rizikos veiksniai: netikslus teisės aktų rei-
kalavimų vykdymas, urėdijų naudojamos 
programos lokalumas, nesudarantis sąly-
gų GMU prisijungus (angl. on-line) stebėti 
apdorojamų duomenų, urėdijų darbuotojų 
veiksmų vertinimas, neatgrasantis nuo pa-
žeidimų vykdymo. Todėl siūlyta patikslinti 
AMAT aprašą ir nustatyti, kad mediena 
gali būti perklasifikuojama dėl padarytų 

netikslumų pirminio sortimentų klasifika-
vimo metu, nepastebėjus gamybos broko 
ar medienos ydų. 

Taip pat rekomenduota generalinio 
miškų urėdo įsakyme nustatyti prievolę 
urėdijai tą pačią dieną pranešti GMU, kai 
urėdijos komisija priima sprendimą per-
klasifikuoti į blogesnę (išskyrus dėl pasi-
keitusių rinkos sąlygų) daugiau nei 100 
ktm medienos, bei svarstyti galimybę, 
kad generalinio miškų urėdo įsakyme būtų 
nustatyta, jog GMU darbuotojai, įvertinus 
pateiktą informaciją apie medienos per-
klasifikavimą ir urėdijoje nustačius dažną 
medienos perklasifikavimą į blogesnę, 
vyktų į urėdiją ir patikrintų medienos per-
klasifikavimo procedūros eigą ir įvertintų 
sprendimų teisėtumą. Dar rekomenduota 
svarstyti poreikį teikti pasiūlymą Aplin-
kos ministerijai reglamentuoti, kad AMAT 
apraše būtų nustatytas leistinas perkla-
sifikuoti transporto priemonių skaičius 
(pvz., ne daugiau kaip dvi transporto prie-
monės per dieną) ir, pasitelkus atsakingos 

ir ekonomiškos ūkinės veiklos vykdymo 
principus, svarstyti, ar racionalu vienam 
urėdijos darbuotojui leisti perklasifikuoti 
medieną, kai medienos priskyrimas kitam 
asortimentui sudaro iki 20 proc. pakrautos 
į transporto priemonę medienos tūrio. 

Apvaliosios medienos 
matavimo netikslumai
Apvaliosios medienos bei nenukirsto miš-
ko matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėse 
(AMNMMT) yra apibrėžti medienos ma-
tavimo tikslumas ir leistinos paklaidos, 
matavimo vieta, metodas ir kiti reikalingi 
parametrai. 

Medienos matavimo procedūra yra 
svarbi teisingai medienos apskaitai, ta-
čiau Generalinio miškų urėdo įsakyme „Dėl 
girininkijoje vykdomų ūkinių darbų ir me-
dienos apskaitos programos naudojimo 
užtikrinimo“ ir generalinio miškų urėdo 
įsakyme „Dėl ataskaitų apie prekybą apva-
liąja mediena teikimo GMU“ nenustatyta, 
kad urėdijos privalo teikti informaciją apie 

nos tūris būtų matuojamas objektyviau ir 
tiksliau, o priėmus tinkamą teisinį regulia-
vimą būtų padidinta medienos matavimo 
kontrolė. 

Elektroninių matavimo ir apskaitos 
sistemų nenaudojimas bei teisinio regu-
liavimo spragos, neleidžiančios padidinti 
matuojamos medienos tūrio ir kokybės 
nustatymo tikslumo ir kontrolės, verti-
nami kaip korupcijos rizikos veiksnys. STT 
pasiūlė GMU skatinti urėdijas kirsti mišką 
su medkirtėmis, kurios turi kirtimo gal-
vutes su medienos skersmens matavimo 
davikliais ir medienos ilgio matavimo 
dantračiais, taip pat organizuoti medkirčių 
matavimo ir urėdijų apskaitos sistemų su-
vienodinimą ir sukurti sistemą, kad med-
kirčių surinkti duomenys būtų naudojami 
kaip apvaliosios medienos apskaitos vie-
nas iš duomenų šaltinių. 

AMAT aprašo 3 punkte nustatyta, kad 
medienos priėmimą vykdo nepriklausomi 
medienos matuotojai (NMM) arba fiziniai 
asmenys, kuriuos sieja darbo santykiai su 
pardavėjais ir kurių sąrašas tvirtinamas 
Miškų urėdijos miškų urėdo <...> įsaky-
mu. Šiuo metu Lietuvos nepriklausomų 
medienos matuotojų asociacijoje (LN-
MMA) dirba 20 darbuotojų, iš kurių 15 
– NMM. GMU pateikti statistiniai duome-
nys atskleidžia, kad vidutiniškai 13 proc. 
medienos parduodama įmonėms, kuriose 
medienos priėmimą vykdo NMM. Iš šioms 
įmonėms parduodamo medienos kiekio 
vidutiniškai nustatoma 2,5 proc. žemesnės 
kokybės medienos sortimentų. 

Įvertinus medienos, parduotos įmo-
nėms, kuriose medienos priėmimą vykdo 
NMM, kiekį ir nustatytos medienos že-
mesnės kokybės sortimentais kiekį, STT 
nuomone, GMU privalo atkreipti dėmesį 
į šį faktą ir imtis priemonių siekdama su-
mažinti nustatytos medienos žemesnės 
kokybės sortimentais kiekį. 

Išanalizavus 2014 m. vasario, kovo ir 
balandžio mėnesių ataskaitas apie NMM 
apskaitomos apvaliosios medienos popier-
medžių kontrolinius matavimus matyti, 
kad kai kuriuos matavimus ir kontrolinius 
matavimus atlieka tas pats nepriklauso-
mas medienos matuotojas, nurodomi iki 15 
proc. nustatyti nukrypimai. Visas matavimo 
ataskaitas pasirašo LNMMA pirmininkas. 

Išanalizavus LNMMA interneto tinkla-
lapį nustatyta, kad tinklalapyje nepaskelb-
ti LNMMA nuostatai, pasigendama LNM-
MA deklaruojamos veiklos, kuri užtikrintų 
teisingą, sąžiningą, skaidrią ir objektyvią 
NMM veiklą.

Kita asmenų grupė, kuri matuoja me-
dieną, yra darbo santykiais su pardavėjais 
susiję fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys, 
kuriuos darbo santykiai sieja su urėdijomis, 

apvaliosios medienos matavimo rezulta-
tus GMU. 

Pokalbių su urėdijų darbuotojais metu 
nustatyta, kad didžioji dalis urėdijų kerta 
mišką su medkirtėmis, kurios turi kirtimo 
galvutes su medienos skersmens matavi-
mo davikliais ir medienos ilgio matavimo 
dantračiais. Vis dėlto šiuo metu medkirčių 
matavimo ir apskaitos sistemoje surinkti 
duomenys negali būti naudojami kaip 
apvaliosios medienos apskaita, nes ma-
tavimo ir apskaitos sistema nesuderinta 
su urėdijų elektroninėmis matavimo ir 
apskaitos sistemomis, taip pat nėra tei-
sinio reguliavimo, įpareigojančio šiuos 
duomenis naudoti oficialioje medienos 
apskaitoje. 

STT nuomone, jei urėdijų naudojamos 
medkirtės turėtų kirtimo galvutes su me-
dienos skersmens matavimo davikliais 
ir medienos ilgio matavimo dantračiais, 
medkirčių matavimo ir apskaitos sistema 
būtų suderinta su urėdijų elektroninėmis 
matavimo ir apskaitos sistemomis, medie-

Didžioji dalis 
urėdijų kerta mišką 

su medkirtėmis, kurios 
turi kirtimo galvutes su 
medienos skersmens 
matavimo davikliais ir 
medienos ilgio matavimo 
dantračiais.

dirba pagal darbo sutartis ir jų atsakomy-
bė nustatyta DK ir CK. Tačiau GMU Vidaus 
audito skyriaus ataskaitos atskleidžia, kad 
urėdijų darbuotojai pažeidžia teisės aktų 
reikalavimus. Išanalizavus 2013 m. GMU 
įsakymus, kuriais buvo skirtos urėdijų 
darbuotojams drausminės nuobaudos, 
nustatyta, kad už GMU Vidaus audito sky-
riaus audito išvadose nustatytus dažnus 
pažeidimus urėdijų darbuotojams nebuvo 
skirta nei drausminių nuobaudų, nei ma-
terialinės atsakomybės. Nors generalinio 
miškų urėdo įsakymu „Dėl vidaus kontrolės 
tobulinimo“ urėdijos yra įpareigotos tobu-
linti vidaus kontrolę, STT nuomone, GMU 
nepakankamai griežtai vertina urėdijų 
darbuotojų padarytus medienos apskai-
tos, prekybos mediena teisės aktų pažeidi-
mus, netaiko materialinės atsakomybės už 
padarytą žalą. Tinkamos atsakomybės už 
padarytus pažeidimus netaikymas sukuria 
nebaudžiamumo įspūdį ir tai yra vienas iš 
korupcijos rizikos veiksnių. 

STT siūlymu, GMU su miškų urėdais 
ir kitais urėdijų darbuotojais (įvertinus 
vykdomas funkcijas) turėjo pasirašyti vi-
siškos materialinės atsakomybės sutartis. 
GMU rekomenduota griežčiau vertinti 
urėdijų darbuotojų padarytus medienos 
apskaitos, prekybos mediena teisės aktų 
pažeidimus ir nustačius, kad dėl urėdijų 
darbuotojų kaltės yra padaryta žala vals-
tybei, reikalauti ją atlyginti, t. y. taikyti 
materialinę ir drausminę atsakomybę.

Skandalų sūkurio lyderė – 
Rietavo urėdija
Į daugelį STT pastabų Generalinė miškų 
urėdija atsižvelgė. 2016 m. liepos 1 d. su-
daryta komisija iš mokslo atstovų ir miški-
ninkų praktikų pateikė nemažai naujovių. 
2016 m. lapkričio 22 d. patvirtinti Apvalio-
sios medienos bei nenukirsto miško ma-
tavimo ir tūrio nustatymo bei Apvaliosios 
medienos klasifikavimo ir ženklinimo tai-
syklių pakeitimai, kuriais įteisintas naujas 
– fotogrametrinis – medienos matavimo 
metodas. Pradėti rengti teisės aktų pakei-
timo projektai, įteisinant medienos mata-
vimus medkirčių matavimo įrenginiais.

Vis dėlto miškų urėdijose, o ir pačioje 
Generalinėje miškų urėdijoje, skandalų 
netrūko. Ko verti vien keletas iš jų. 

STT praėjusiais metais pradėjo tyrimą 
dėl galimai parduoto Utenos urėdo posto. 
Kaip įtarta, galimai už beveik 30 tūkst. 
eurų kyšį urėdo pareigos buvo patikėtos iš 
anksto numatytam asmeniui. Kilus ažiota-
žui paskirtasis urėdas buvo atleistas ir teko 
skelbti naują konkursą.

Generalinis urėdas tikino apie tai nie-
ko nežinojęs, nors STT apklausė tuometį 

STT praėjusiais metais pradėjo tyrimą dėl galimai 
parduoto Utenos urėdo posto. Kaip įtarta, galimai už 

beveik 30 tūkst. eurų kyšį urėdo pareigos buvo patikėtos iš 
anksto numatytam asmeniui. 
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Generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis: „Lietuvoje miškai 
sudaro 2,18 mln. ha, iš kurių mišku apaugę 2,055 mln. ha, 
miškingumas – 33,4 proc. Didžiausią dalį miškų ploto užima 
spygliuočių medynai. Beveik pusę miškų ploto užima valstybiniai 
miškai, kurie sudaro 1,085 mln. ha.“

Komentaras

  B
M

C

Kam tai naudinga?
Garsioji miškų reforma jau kurį laiką kaitina politikų ir visuomenės aistras. Vyriau-
sybė bando užsidėti sau pliusą kaip didžioji reformatorė, tuo tarpu Seimas bando 
įsiklausyti į miškininkų argumentus ir stačia galva į miškų reformą nepuola. Ar 
keliasdešimt administracijos darbuotojų atleidimas – geriau nei urėdų darbo kon-
trolė? Šiuo požiūriu yra nuoseklūs socialdemokratai, siūlydami reformuoti urėdijas, 
kaip to reikalauja EBPO, tačiau ne tokiu radikaliu būdu. Jie siūlo stambinti urėdijas 
regioniniu principu, o ne steigti vieną įmonę.

Valstiečiai blaškosi. Nors jų deleguotas ministras pirmininkas S. Skvernelis 
pasisako už reformą, Aplinkos apsaugos komitetas, kuriame šiuo klausimu pirmuo-
ju smuiku griežia net ne pats pirmininkas, o narė V. Vingrienė, bando išsisukti iš 
padėties, kad, liaudiškai tariant, ir vilkas būtų sotus, ir ožka sveika. Parlamentarė 
specialiu įstatymu siekia nustatyti, kad naujajai bendrovei būtų suteiktas strateginės 
valstybės įmonės statusas, nes tai užkirstų kelią jos privatizavimui. Tačiau Aplinkos 
ministerijos pristatytame plane niekas nesiruošia steigti akcinės bendrovės, o 
valstybės įmonę, kurios privatizuoti neleidžia įstatymai. Seimo narė, kovą sukvietusi 
miškininkus, tiesiog gudrauja, kad išlaikytų gerą vardą ir tarp miškininkų, ir tarp 
kolegų valstiečių.

Viešumoje spėliojama, kad reformos šaknys glūdi kur kas giliau. Pastaruoju metu 
nuskambėjo žinia, kad ministro K. Navicko pusbrolis Mindaugas Kasmauskis vado-
vauja Latvijos medienos pramonės įmonių grupės „Latvijas Finieris“ filialui Lietuvoje. 
Tokios įmonės visuomet suinteresuotos gauti geros medienos pigiausia kaina. Tačiau 
šį atvejį palikime nuošaly.

Aplinkos ministerijos reformą kuria, pristato ir kontroliuoja medžioklių bičiuliai. 
Spaudoje pasirodė istorijų, kaip kartu medžioklėse laiką leidžia kancleris Robertas 
Klovas, departamento direktorius Donatas Dudutis ir Miškų ūkio plėtros skyriaus 
vedėjas Nerijus Kupstaitis, įvairiais būdais užėmę minėtus postus. Ar jie pajėgūs 
nešališkai priimti sprendimus – tai jau ministro atsakomybės klausimas.

Istorija mena, kad valstiečiai niekuomet nebuvo abejingi miškams, tiesa, neaišku, 
kiek tai susiję su verslu. Ilgametė valstiečių pirmininkė Kazimira Prunskienė, būdama 
žemės ūkio ministre, sudarė darbo grupę, kuri turėjo išsiaiškinti, ar  privačių miškų 
savininkai gauna pakankamą ES fondų paramą. Toje darbo grupėje buvo ir tuometis 
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ vadovas Sigitas 
Paulauskas, kurio pavardė sietina pirmiausia su medienos pramonės koncernu 
„Vakarų medienos grupė“. 

S. Paulauskas ne kartą yra inicijavęs įstatymo projektus, kad nacionaliniams 
medienos perdirbėjams būtų teikiamas prioritetas pirkti valstybiniuose miškuose 
užaugintą medieną. Ar tokie prioritetai pakeltų žaliavinės medienos kainą? Greičiau 
atvirkščiai. Ar po tokių pasiūlymų išloštų valstybė? Priešingai: jei urėdijos gautų 
mažiau pajamų, tai ir valstybė surinktų mažiau į biudžetą.

Ir dar viena vieša paslaptis. Švedų koncernas IKEA domisi galimybėmis pirkti 
Lietuvos miškus. Tam numatytos milijardinės investicijos. Kokia įmone geriau 
manipuliuoti: ar viena, centralizuota, ar 42-omis? Aišku, kad pirmasis variantas tokio 
masto verslui patrauklesnis.

Nors geru pavyzdžiu yra pateikiama miškus valdanti Latvijos valstybinė įmonė, 
tačiau pažymėtina, kad ji ūkine veikla miškuose neužsiima, o tik rengia konkursus 
medienai iškirsti, miškams želdinti, valyti. Latvijos miškai pastaraisiais metais kerta-
mi apie 2 kartus daugiau nei Lietuvoje, nes ten miškuose šeimininkauja verslininkai, 
labiau suinteresuoti nauda iš miško, o ne jo puoselėjimu.

Lietuvoje centralizuotoje medienos pardavimo sistemoje žaliavinę medieną 
perka apie 900 pramonės įmonių, kurių dauguma – smulkios ir vidutinės, o štai 
Latvijoje tokiuose aukcionuose dalyvauja apie 20 stambių medienos verslo įmonių. 
Taigi vienas iš miškų reformos pamatinių stulpų – centralizuoti medienos pardavimo 
aukcionus, todėl nesunku nuspėti, kam tai gali būti naudinga.

jo patarėją Andrių Vancevičių, kuris vėliau 
netgi pakilo karjeros laiptais ir tapo gene-
ralinio urėdo pavaduotoju. 

Praėjusiais metais pasklido žinia, kad 
generalinio miškų urėdo Rimanto Prūsai-
čio pavaduotojas Gintaras Visalga policijos 
pareigūnams galimai pasiūlė dvidešimties 
eurų kyšį už tai, kad nebūtų nubaustas 
už kalbėjimą telefonu vairuojant. Tuome-
tis aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas 
ryžtingai paprašė G. Visalgą trauktis iš 
pareigų. Tačiau realybė skyrėsi nuo žodžių: 
baigiantis ministro kadencijai G. Visalga 
įdarbintas Alytaus miškų urėdijos vyriau-
siuoju inžinieriumi.

Šių metų sausio pabaigoje išgirdome 
apie Rietavo miškų urėdijos vyr. inžinie-
riaus Stasio Eitučio automobilį, kurį jis 
nuomosi iš neįvardinto privataus asmens. 
Tas pats privatus asmuo nuomojosi tą patį 
automobilį iš įmonės „Medeiva“, kuri teturi 
du automobilius ir neužsiima automobilių 
nuomos paslaugomis. Įmonės veiklos sritis 
yra miškininkystė. „Medeiva“ yra stam-
biausias Rietavo miškų urėdijos paslaugų 
teikėjas ir yra laimėjusi daug viešųjų pir-
kimų.

Žiniasklaidos šaltinių duomenimis, 
valdininko vairuojamas automobilis yra 
„Volkswagen Amarok“, kokio naujo vertė 
gali siekti apie 30 tūkst. eurų. Vidutinis 
vyr. inžinieriaus atlyginimas, viešai skel-
biamais duomenimis, yra 1765 eurai ne-
atskaičius mokesčių.

Bene įdomiausias faktas, kad ši įmonė 
dalyvauja tik Rietavo miškų urėdijos viešų-
jų pirkimų konkursuose ir yra stambiausia 
urėdijos tiekėja, nuo 2007 m. laimėjusi 
konkursų, kurių bendra vertė – beveik 1,4 
mln. eurų.

Paskutinis pirkimas laimėtas 2014 m., 
jo vertė – daugiau nei 213 tūkst. eurų. Iki 
šiol didžiąją dalį viešųjų pirkimų procedū-
rų organizuodavo būtent vyr. inžinierius S. 
Eitutis.

Pats Rietavo miškų urėdijos vyr. in-
žinierius S. Eitutis žiniasklaidai teigė už 
automobilį mokąs nedaug, bet tikslios su-
mos taip ir neįvardino. Iš pradžių jis teigė 
nežinantis, kam priklauso automobilis, nes 
jį nuomojasi iš privataus žmogaus, tačiau 
dar kartą paklausus, ar nežino, kad auto-
mobilis priklauso bendrovei „Medeiva“, 
teigė matęs tai dokumentuose. Vis dėlto 
ryšio su šia įmone privačių interesų dekla-
racijoje VTEK jis nėra deklaravęs, taip pat 
nėra deklaravęs ir nuomos sandorio. Pas-
taruoju metu valdininkas teigė nusišalinęs 
nuo viešųjų pirkimų, nes sulaukė tokių 
prašymų.

Dėl šio fakto Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą. 
Aiškinamasi, ar S. Eitutis nepažeidė Vie-
šųjų ir privačių interesų derinimo vals-
tybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo 
vengti interesų konflikto. Jis galėjo kilti, 
kai S. Eitutis galimai priiminėjo sprendi-
mus, susijusius su miško ruošos darbus 
urėdijoje vykdančia UAB „Medeiva“, ku-

riai galimai priklausančiu automobiliu jis 
naudojasi.

Generalinės miškų urėdijos žiniomis, 
anksčiau, 2016 m. spalį, urėdas Vaidotas 
Šliogeris yra paskyręs drausminę nuobau-
dą – papeikimą S. Eitučiui ir įsakęs miškų 
urėdijos buhalterei iš jam priskaičiuoto 
darbo užmokesčio išskaityti 54 eurų dy-
džio materialinę žalą, padarytą Rietavo 
miškų urėdijai dėl kito incidento.

Rietavo miškų urėdas iš pilietės yra 
gavęs skundą su pridėtomis nuotraukomis 
apie S. Eitučio veiklą, viršijančią jo įgalio-
jimus. Skunde prašyta ištirti, ar autogrei-
derio mašinistas kelius lygino urėdijai, ar 
privatiems miškų savininkams, ar šiems 
keliams buvo reikalingas remontas, ir ar 
privačių miškų savininkas yra ir S. Eitutis.

Ištyrus minėtą skundą buvo prieita 
prie išvados, kad S. Eitutis pasinaudojo 
einamomis pareigomis ir miškų urėdi-
jai priklausančiomis vertybėmis tenkino 
asmeninius poreikius, t. y. įsakė miškų 
urėdijai priklausančio autogreiderio ma-
šinistui nugreideriuoti kelią, kuris ribojasi 
su privačiais miškais ir žemių sklypais, tarp 
kurių – ir S. Eitučiui bei jo sutuoktinei pri-
klausančios valdos.

Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl pik-
tnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klas-
tojimo ir suklastotų dokumentų panaudo-
jimo, STT 2016 m. lapkritį buvo sulaikiusi 
tos pačios Rietavo miškų urėdijos urėdą V. 
Šliogerį ir urėdijos darbuotoją Liną Reme-
zą. Kaip pranešė STT, ikiteisminio tyrimo 
metu surinkti duomenys leidžia įtarti, kad 
urėdas, pasinaudodamas savo tarnybine 
padėtimi bei ankstesnėmis pareigomis, 
darė įtaką kelio remonto darbų sąmatos 
projektą rengusiam J. D., kad būtų nepa-
grįstai padidinta numatomų atlikti kelio 
remonto darbų vertė. Šį viešąjį konkursą 
laimėjo ir darbus pagal fiktyvią darbų 
sąmatą atliko V. Šliogerio proteguojama 
įmonė. To pirkimo komisijos pirmininku 
arba organizatoriumi buvo L. Remeza. 
2015 m. rudenį atplėšus vokus paaiškėjo, 
kad mažiausią kelio remonto darbų kainą 
pasiūlė bendrovė „Limega“ – 289 tūkst. 
777 eurus.

Taip pat VTEK buvo atliekamas tyrimas 
dėl galimo V. Šliogerio interesų supainioji-
mo. Buvo nurodoma, kad V. Šliogeris pri-
vačių interesų deklaracijoje nėra nurodęs, 
kad jo sutuoktinė vadovauja įmonei, už-
siimančiai skiedrinių stogų gamyba. Buvo 
nustatyta, kad viešieji ir privatūs interesai 
supainioti nebuvo, nes nebuvo duomenų, 
kad V. Šliogeris būtų dalyvavęs priimant 
sprendimus, susijusius su jo sutuoktinės 
vykdoma individualia veikla, ir tyrimas 
buvo nutrauktas.

V. Šliogeris į Rietavo miškų urėdo parei-
gas buvo paskirtas 2016 m. vasarį. Prieš tai 
jis dirbo Pagramančio regioninio parko di-
rektoriumi. Nors Generalinė miškų urėdija 
teigia, kad blogai dirbantys pareigūnai at-
leidžiami, tačiau neskaidrumo, korupcijos 
vėžys daugelyje iš jų dar giliai išsišaknijęs.

Urėdijų finansiniai-
ekonominiai duomenys

Darbuotojai
42-ose Lietuvos urėdijose dirba apie 

4000 darbuotojų, iš kurių maždaug 1200 
– profesionalūs miškininkai, tiesiogiai 
dirbantys miške. Dar 800 specialistų dirba 
miškų urėdijų administracijose. Miškų ūkio 
reforma siekiama mažinti išplėstą admi-
nistracinį aparatą, sujungti atskirus juri-
dinius vienetus, kad nebūtų dubliuojamų 
bendrųjų administracinių funkcijų.

Valstybės įmonėje, vykdančioje miškų 
inventorizacijos ir miškotvarkos darbus 
Valstybiniame miškotvarkos institute 
(LVMI), dirba 96 žmonės.

Tą patį darbą atliekančių miškininkų 
atlyginimai atskirose urėdijose skiriasi iki 2 
kartų. Tiesiogiai dirbančių specialistų darbo 
užmokestis yra maždaug perpus mažesnis 
nei Latvijoje ar Lenkijoje. Aplinkos minis-
terijos duomenimis, vidutinis ikimokestinis 
miškininko specialisto atlyginimas siekia 
900 eurų, o Lenkijoje ir Latvijoje – atitin-
kamai 1.800 ir 1.900 eurų. Suomijoje spe-
cialistai gauna 3.900 eurų, Vokietijoje ir 
Švedijoje – atitinkamai 4.300 ir 4.600 eurų.

GMU duomenimis,  atlyginimai padidė-
jo beveik 7 proc. Dabar vidutinis bruto dar-
bo užmokestis urėdijose siekia 950 eurų.

Efektyvumas
2015 m. buvo 15 proc. sumažintas pa-

galbinis ūkis – atsisakyta didelės dalies 
technikos kiemų, kontorų, nereikalingų 
patalpų, pastatų, inventoriaus. Dalis šio 
turto perduota Turto bankui, o paslaugos 
perkamos, užuot išlaikius savus miškinin-
kystės ūkiui nebūdingus padalinius.

2017-aisiais siekiama kuo daugiau 
brangaus rankų darbo perkelti moder-
nioms technologijoms.

Lietuva pagal Valstybinių miškų valdymo 
efektyvumo ES šalyse rodiklius: Lenkijoje ten-
ka 3,5 darbuotojo 1000 ha, Lietuvoje – 3,8, La-
tvijoje – 0,7, Estijoje – 0,6, Austrijoje – 2,1, Če-
kijoje – 2,6, Suomijoje – 0,3, Švedijoje – 0,2.

Šiuo metu miškų urėdijų veiklos efekty-
vumas yra nepakankamas, o šių įmonių gy-
vybingumas iš esmės palaikomas tiesiogiai 
mažinant miške dirbančių specialistų skaičių 
(per 12 metų jų sumažėjo beveik 1000-čiu) ir 
investicijų į miškus (privalomieji miško atkū-
rimo, apsaugos ir tvarkymo darbai) sąskaita.

Lietuvoje vienam darbuotojui tenka 
180 ha komercinio miško ploto, Latvijoje – 
1.000 ha, Estijoje – 740 ha, o Švedijoje ir 
Suomijoje – atitinkamai 3.500 ir 2.010 ha.

Vienas darbuotojas urėdijoms Lietu-
voje sugeneravo 40.300 eurų pajamų, La-
tvijoje – 217.000 eurų, Estijoje – 208.000 
eurų, Švedijoje ir Suomijoje – atitinkamai 
764.000 ir 203.000 eurų.

Apimtys
Šiuo metu Lietuvoje valstybinį mišką 

patikėjimo teise valdo 42 miškų urėdijos, 
Estijoje, Latvijoje ar Švedijoje ir Suomijoje 
– viena įmonė.

Lietuvoje miškai sudaro 2,18 mln. ha, 
iš kurių mišku apaugę yra 2,055 mln. ha, o 
miškingumas sudaro 33,4 proc.

Didžiausią dalį (56 proc., arba 1,15 
mln. ha) miškų ploto užima spygliuočių 
medynai. Beveik pusę (49,7 proc.) miškų 
ploto užima valstybiniai miškai, kurie su-
daro 1,085 mln. ha.

Didžiausios yra Švenčionėlių (42 tūkst. 
ha) ir Panevėžio (38 tūkst. ha) miškų urė-
dijos, o mažiau nei po 15 tūkst. ha valdo 
Dubravų, Kupiškio ir Zarasų miškų urėdijos.

Pajamos
Urėdijos pirmąjį 2016 m. pusmetį 

uždirbo 12,426 mln. eurų normalizuoto 
grynojo pelno – 1,2 proc. mažiau nei 2015 
m. sausį – birželį, kai jis buvo 12,578 mln. 
eurų. Urėdijų pajamos per metus padidėjo 
2,8 proc. – iki 79,999 mln. eurų.

GMU pranešė, kad miškų urėdijos viršijo 
2016-iesiems užsibrėžtą pelno planą, nors 
ir buvo susiklosčiusios nepalankios aplin-
kybės. Visos 42 miškų urėdijos pernai dirbo 
pelningai. Konsoliduotas urėdijų grynasis 
pelnas pernai sudarė 7,3 mln. eurų, paly-
ginti su 6,2 mln. eurų 2015-aisiais.

Valdymo koordinavimo centro duome-
nimis, miškininkystės sektoriaus normali-
zuoto grynojo pelno marža 2016 m. siekė 
17,7 proc., 2015-aisiais – 16,7 proc. Ener-
getikos sektoriuje šis rodiklis 2015 m. buvo 
11,1 proc., susisiekimo – 4,6 proc.

Pasiektas nemenkas pelnas, nors me-
diena ir toliau pigo. Vidutinė kubinio metro 
kaina smuktelėjo iki 38,1 euro nuo 2015 
m. buvusių 38,6 euro ir 2014-aisiais – 43,8 
euro. Urėdijos kasmet parduoda apie 3,7 
mln. kubų medienos, tad pernai vien dėl 
nedidelio kainos smuktelėjimo urėdijos 

Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas tūkst. Eur 
Miškų urėdijos 
pavadinimas

Tūkst. Eur

Alytaus 212,8
Anykščių 119,3
Biržų 303,8
Druskininkų 444,7
Dubravos 5,3
Ignalinos 55,2
Jonavos 119,2
Joniškio 122,3
Jurbarko 375,6
Kaišiadorių 108,0
Kauno 112,3
Kazlų Rūdos 278,2
Kėdainių 5,3
Kretingos 128,3
Kupiškio 32,9
Kuršėnų 139,2
Marijampolės 54,1
Mažeikių 193,5
Nemenčinės 372,6
Pakruojo 138,2
Panevėžio 275,9
Prienų 134,0
Radviliškio 100,3
Raseinių 189,4
Rietavo 79,0
Rokiškio 128,0
Šakių 316,2
Šalčininkų 147,1
Šiaulių 211,6
Šilutės 269,7
Švenčionėlių 292,1
Tauragės 352,2
Telšių 210,8
Tytuvėnų 143,4
Trakų 371,4
Ukmergės 227,8
Utenos 90,2
Valkininkų 99,4
Varėnos 168,7
Veisėjų 1,2
Vilniaus 122,0
Zarasų 18,5
Iš viso: 7269,7

Kapitalinės investicijos 
nuosavomis lėšomis, mln. Eur
Metai Miškų ūkinei 

veiklai
Medienos 

ruošai
2012 8,3 6,5
2013 7,5 7
2014 10 4,4
2015 7,8 4,1
2016 13,3 4,6

Šaltinis: GMU

gavo 2 mln. eurų mažiau negu 2014-aisiais 
ir 21 mln. eurų mažiau, negu būtų medie-
ną pardavusios 2014 m. kainomis.

2014–2015 m. parduota 4896 tne 
biokuro. 2016 m. biokuro pardavimai išau-
go 63 proc. Esant tokioms tendencijoms ir 
įvertinus tai, kad šilumos gamintojai bioku-
rą privalės pirkti 100 proc. Energijos išteklių 
biržoje, prognozuojama, kad miškų urėdi-
jos 2017 m. parduos 20 tūkst. tne biokuro.

Tą patį darbą 
atliekančių 
miškininkų 

atlyginimai atskirose 
urėdijose skiriasi iki 2 
kartų. Tiesiogiai dirbančių 
specialistų darbo 
užmokestis yra maždaug 
perpus mažesnis nei 
Latvijoje ar Lenkijoje.

  K
ĘS

TU
ČI

O 
JO

NA
IČ

IO

  R
OL

AN
DO

 SE
NK

EV
IČ

IA
US

  S
XC

APLINKOSAUGA 2017 NR. 1/2 4342 APLINKOSAUGA 2017 NR. 1/2



Miškininkų rūpestis – ne vien ekonominė nauda

„Nė viena verslo įmonė nedirba tokiomis sąlygomis, 
kokiomis dirba miškų urėdijos. Nuo visų urėdijos 
gaunamų pajamų 40 proc. perduodame valstybei“, – 
ūkininkavimo miškuose ypatumus apibūdina Nemenči-
nės miškų urėdijos urėdas Eligijus Ryškus.

Genovaitė Paulikaitė

Nemenčinės miškų urėdija 
buvo įkurta 1918 m. Prieš atkuriant Lie-
tuvos nepriklausomybę šios teritorijos 
miškai priklausė Vilniaus miškų ūkio ga-
mybiniam susivienijimui, o miškų urėdija 
buvo atkurta 1990 m.

Urėdijos užimamas plotas – apie 32 tūkst. 
ha. Urėdijos miškai driekiasi per Vilniaus, 
Švenčionių ir Molėtų rajonus. 3,5 tūkst. ha 
miškų patenka į Vilniaus miesto teritoriją. 
Urėdijos miškai paskirstyti į 9 girininkijas.

2014 m. pagrindiniais kirtimais iškirs-
ta 351 ha miško, pagaminta daugiau kaip 
79,7 tūkst. kietmetrių, tarpiniais – 297,7 
ha ir pagaminta beveik 19,5 tūkst. kietme-
trių medienos.

2015 m. pagrindiniais kirtimais iškirsta 
320,8 ha, pagaminta beveik 67,6 tūkst. kie-
tmetrių, tarpiniais – 613,2 ha ir pagaminta 
daugiau kaip 13,6 tūkst. kietmetrių medienos.

2016 m. pagrindiniais kirtimais iškirsta 
340,8 ha, pagaminta 72,8 tūkst. kietme-
trių, tarpiniais – 453,9 ha ir pagaminta 
47,2 tūkst. kietmetrių medienos.

Pelną lemia veikla
Kaip rodo Nemenčinės miškų urėdijos tin-
klalapyje paskelbtos ataskaitos duomenys, 
2014 m. Nemenčinės miškų urėdijos gry-
nasis pelnas buvo 281 707 eurų, 2015 m. 
– 294 722 eurai, 2016 m. – 370 234 eurų.

„Daug kas mūsų šalies miškų urėdijas 
lygina su latviais, skandinavais ir pabrėžia, 
kad Lietuvoje pelningumas žymiai mažesnis. 
Taip, pelnas mažesnis, bet niekas nepasako, 
kad mūsų išlaidos žymiai didesnės, nes ne-
mažą dalį pajamų išleidžiame valstybiniam 
užsakymui vykdyti. Lietuvos miškų urėdi-
joms pavesta prižiūrėti kelius, gesinti gais-
rus, rūpintis rekreacija, tvarkyti miškuose 
atsiradusias atliekas. Rūpinamės nuo sėklos 
iki medienos realizavimo. Dalies tų išlaidų 
nepatiria nei skandinavai, nei latviai, tad 
nieko stebėtino, kad jų pelnai yra didesni, 
– sako Nemenčinės miškų urėdijos urėdas E. 
Ryškus. – Pinigai miško apsaugai, želdinimui 
neatkeliauja tiesiogiai iš biudžeto. Šioms 
išlaidoms urėdijos lėšas kaupia iš įplaukų, 
gaunamų pardavus apvalią medieną. Jei ne-

turėtume valstybės deleguotų funkcijų, urė-
dijose dirbtų mažiau žmonių, būtų mažiau 
išlaidų, ir pelnas būtų didesnis.“

E. Ryškaus teigimu, miškų apsaugai 
ir priežiūrai per metus atitenka beveik 
trečdalis urėdijos pajamų. „Tačiau kartais 
atsiranda ir nenumatytų išlaidų. Kad ir pra-
ėjusių metų pradžia. Pabradės girininkijoje 
aplink karinį poligoną turėjome iškirsti 
apie 500 ha miško. Medienai išvežti teko 
įsirengti kelią, kainavusį apie 200 tūkst. 
eurų, – užsiminė pašnekovas ir, tęsdamas 
kalbą apie urėdijos deleguotą miško kelių 
priežiūrą, pridūrė. – Urėdijoje kelių tinklas 
gana tankus. 100 ha tenka 3,3 km kelių. 
Smulkiems kelių remonto darbams urėdija 
naudoja savo turimą techniką, tačiau kelių 
rekonstrukcijos darbams dažniausiai sam-
dome profesionalias įmones.“

Reformuotas urėdijos ūkis
Per darbo metus E. Ryškus išgyveno ne vieną 
reformą. 1982 m. jis pradėjo dirbti Vilniaus 
miškų ūkio gamybiniame susivienijime Ne-
menčinės miškų ūkyje (filialas). „Centrinei 
įmonei ši ūkininkavimo forma buvo visiškai 
palanki ir centras klestėjo, ko negalima pa-
sakyti apie susivienijimo filialus. Jų finansa-
vimas labai priklausydavo nuo susivienijimo 
administracijos palankumo, „blato“. O kuo 
skurdžiau gyveno filialai, tuo mažiau jie 
galėjo duoti miškams“, – buvimą stambios 
įmonės dalimi prisiminė E. Ryškus. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
buvo atkurtos ir laisvos Lietuvos valsty-
biniams miškams valdyti miškų urėdijos. 
„1994 m. pradėjau vadovauti Nemenčinės 
miškų urėdijai. Tada įmonėje dirbo apie 
360 darbuotojų, dabar – apie 70, o darbų 
apimtys nesumažėjo. Kertame netgi dau-

giau negu tada, – pasakoja pašnekovas ir 
pabrėžia, kad, nors teko atleisti beveik 300 
žmonių, nebuvo nė vieno teisminio pro-
ceso. – Visada gerbiau ir gerbiu kiekvieną 
žmogų. Visada kalbuosi, išaiškinu žmogui, 
kodėl taip reikia daryti, ką jis gaus.“

Atsivėrus Europos rinkoms labai šokte-
lėjo medienos kainos. „Pradėjome uždirbi-
nėti didesnius pinigus, o gautas pajamas 
pirmiausia investavome į technikos moder-
nizavimą, – laiko diktuojamus urėdijų po-
kyčius apžvelgia E. Ryškus. – Tada Nemen-
činės miškų urėdijoje buvo 14 girininkijų ir 
kiekvienoje girininkijoje buvo po sovietinių 
laikų traktorių, todėl turima technika ne 
tik traukė medieną, ne tik arė miške, bet 
ir savuose bei kaimynų sklypuose talkino. 
Degalai liejosi upeliais, nes visko sužiūrėti 
buvo neįmanoma. Šiandien urėdijoje dirba 
trys traktoriai. Jie šiuolaikiniai, modernūs, 
patogūs dirbti, našūs ir taupūs.“

Miško kirtimui samdomi rangovai. Kaip 
pabrėžė E. Ryškus, dirba nedidelės 4–5 
įmonės. Mediena parduodama naudojan-
tis vieninga Generalinės miškų urėdijos 
sukurta sistema. „Savo pasiūlymus pirkėjai 
pateikia virtualioje erdvėje, o urėdijoms 
atsiunčiama tik informacija, kas laimėjo 
aukcioną, kokį kiekį medienos jie perka, 
todėl mums belieka pasirašyti medienos 
pardavimo–pirkimo sutartį“,– prieš kele-
rius metus pasikeitusią medienos pardavi-
mo tvarką pristato urėdas.

Miško šeimininkai – girininkijos
Ieškant ekonomiškesnio ūkininkavimo 
modelio ne sykį buvo peržiūrimos pada-
linių funkcijos. Vienu metu, pasak urėdo, 
girininkai nebuvo atsakingi už miškuose 
gulinčią pagamintą produkciją. Kadangi 

nukirsta mediena nepatekdavo į girininkijos 
apskaitą, girininkui buvo neįmanoma su-
kontroliuoti, kas ir kur ją veža. „Ir tada nesą-
žiningiems piliečiams pavogti medieną yra 
žymiai lengviau. Kai iš miško buvo pavogti 
40 ktm. ąžuolinių rąstų, nusprendėme, kad 
girininkas turi būti atsakingas už viską, kas 
vyksta girininkijos teritorijoje, – apie gyve-
nimo padiktuotą reformą pasakojo urėdas. 
– Dabar, kai girininkas atsakingas už me-
dienos perdavimą pirkėjui, jis žino, kada ir 
kas atvažiuoja, „savo kieme“ jis tikras šeimi-
ninkas. Rezultatas akivaizdus – medienos 
vagysčių sumažėjo ir jų mastai smulkesni.“

Pamėgtos poilsiavietės
Per urėdijos administruojamus miškus vin-
giuoja Neris, baidarininkų pamėgta Žeimena, 
Mera ir kitos upės bei upeliai, o jų miškininkai 
priskaičiuoja 15. Poilsiautojus vilioja 69 eže-
rai. Tarp jų – visai Lietuvai žinomi ir ištisus 
metus viliojantys pailsėti Asvejos, Baluošo, 
Gėlos ežerai. Lankytojų gausa nenusileidžia ir 
Antavilių, Karpelio, Bildžių, Juodžio, Tapelių, 
Laumenos, Vainilos, Perūno, Nikajo, Karaitės, 
Arino, Lukštėkių, Spenglos ir kiti ežerai. Prie 
jų miškininkai yra įrengę poilsiavietes. Daug 
kur pastatytos pavėsinės, sustatyti lauko 
baldai, įrengtos laužavietės. Atokvėpio vietų 
gausu ir kitose vietose. „Susiduriame su ku-
riozinėmis situacijomis. Rengėme prie Gėlos 
ežero, esančio šalia Nemenčinės, poilsiavietę. 
Norėjome gauti ES paramą, bet pradėję reng-
ti projektą buvome nustebinti daugiau negu 
keistų reikalavimų. Taisyklės mums neleido 
naudoti lėšų lieptui į ežerą padaryti, nes eže-
ras – ne miško žemė, o parama teikiama tik 
objektams miško žemėje. Sakykite, kokia po-
ilsiavietė prie ežero be liepto?“, – reikalavimų 
keistumais nusistebi urėdas.

Nepigi švaros kaina
Poilsiavietės miškininkams tarnauja ir kaip 
prevencinė priemonė, leidžianti nukreipti 
miškų lankytojų srautus, o tai sumažina 
miškų teršimą atliekomis, padeda suma-
žinti gaisrų grėsmę. „Praėjusią vasarą ne-
pavyko išvengti gaisrų. Jie kilo prie karinio 
poligono per mokymus, – apgailestavo 
urėdas.– Pastaruoju metu lyg ir pavyko 
susitarti su kariškiais. Pasitaiko mažiau pa-
žeidimų, o anksčiau – tai tankete medžiai 
išvartyti, tai medis paliekant vos ne pusę 
kamieno nukertamas. Maskuotei, užuot 
naudoję šakas, jie išsiraudavo pasodintus 
jaunus medelius. Ne sykį ėjau, kalbėjausi 
su kariškiais. Pastaruoju metu tokių atvejų 
nepasitaiko.“

Urėdas pasidžiaugė, kad sukurta taros 
surinkimo depozito sistema miškininkams 
sumažino rūpesčių: plastikinių butelių 
nebeliko. „Žinoma, kitų atliekų dar yra. 
Nutirps sniegas ir rinksime pirmąjį metų 
derlių, – juokauja urėdas ir priduria, kad 
gal reikėtų gamintojus paraginti naudoti 
mažiau pakuočių.– Atkreipkite dėmesį, 
kaip supakuoti mėsos gaminiai: keli grieži-
nėliai dešros ar mėsos ištemti keliasdešim-
ties centimetrų ilgio pakuotėje.“

Miškuose išmestas šiukšles surenka 
patys miškininkai, patys nuveža į atlie-
kų surinkimo vietas, sumoka už atliekų 
surinkimą. „Ir, žinoma, daug problemų 
kelia naudotos padangos. Ištisas krūvas 
jų surandame. Matyt, autoservisai atveža 
ir suverčia jas miškuose. Už padangų priė-
mimą perdirbėjams per metus sumokame 
po kelis tūkstančius eurų“, – apgailestavo 
Nemenčinės miškų urėdijos urėdas E. Ryš-
kus. 

Eligijus Ryškus: „Daug kas mūsų šalies miškų urėdijas lygina su latviais, 
skandinavais ir pabrėžia, kad Lietuvoje pelningumas žymiai mažesnis. Bet mes 
rūpinamės nuo sėklos iki medienos realizavimo. Todėl dalies tų išlaidų kaimynai 
nepatiria, tad nieko stebėtino, kad jų pelnai didesni“. 
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Genovaitė PaulikaitėGirios girininkija buvo įkurta 
1993 m. vietoje buvusios sovietinės kari-
nės girininkijos. Viename masyve esantys 
girininkijos miškai užima apie 8 tūkst. hek-
tarų. „Pasitraukus kariškiams girininkijos 
teritorija buvo naujai inventorizuota, iš-
tirta ir, vadovaujantis atliktais moksliniais 
tyrimais, įkurti Rūdninkų kraštovaizdžio, 
Visinčios hidrografinis, Merkio ichtiologi-
nis, Kernavo telmologinis, Zigmantiškių 
geomorfologinis ir kiti draustiniai“, – giri-
ninkijos turtus vardina girininkas.

D. Šapokas pastebi, kad pastaruoju 
metu daugėja elninių žvėrių. Girioje nere-
tai galima pamatyti briedžius, vis dažniau 
sutinkami taurieji elniai. Ne tik puošia 
miškus, bet ir papildomų rūpesčių miški-
ninkams kelia kanopiniai žvėrys: mėgsta 
jie pasmaližiauti jaunais medeliais, jų 
viršūnėmis, šakomis, žieve. Miškininkai 
supranta, kad kiekvienam reikia maitintis, 
todėl stengiasi miško gyventojus nukreipti 
ten, kur jie gali padaryti mažiausiai žalos. 
Ugdomus jaunuolynus apsaugo atbaidan-
čiosios medžiagos, o sąlygos maitintis yra 
sudarytos buvusiame poligone. Poligono 
smėlynai pamažu užželia savaiminiu miš-
ku. Šie jaunuolynai ir tapo pagrindine brie-
džių ir elnių maitinimosi baze. „Retiems 
miško paukščiams tetervinui, dirvoniniam 
kalviukui bei retam augalui vėjalandei ši-
lagėlei reikalingos atviros erdvės, tad ne-
turime tikslo poligono apželdinti. Ši vieta 
yra pakankama mitybos bazė kanopiniams 
žvėrims, – sako girininkas. – Medžiotojai 
pastebėjo, kad girioje padaugėjo vilkų. 
Esame radę sudraskytą briedį. Manoma, 
kad pastoviai girioje gyvena septyni vilkai. 
Tiksliai negaliu pasakyti, ar tai tiesa.“

Pasiteiravus, ką mano apie pastaruoju 
metu vis dažniau kylančias diskusijas dėl 
vilkų medžioklės, D. Šapokas laikosi aukso 
vidurio: nepalaiko nei visiško vilkų išnaiki-

nimo, nei visiško jų populiacijos neregu-
liavimo. Kuo daugiau vilkų, tuo didesnės 
jiems reikia mitybos bazės, o tai turi įtakos 
kanopinių žvėrių populiacijai.

„Labai sumažėjo šernų. Matyt, tai lėmė 
suintensyvėjusi šernų medžioklė, kuri yra 
priemonė mažinti kylantį afrikinio kiau-
lių maro pavojų, – svarsto girininkas ir 
priduria. – Galiu pasidžiaugti, kad pasta-
ruoju metu Rūdninkų girioje apsigyvena 
vis daugiau lūšių. Esame pastebėję Telšių 
miškų urėdijos užaugintas ir prieš kele-
rius metus mūsų girioje į laisvę paleistas 
lūšis. Jas skiria vadinamosios apykaklės, 
leidžiančios stebėti migraciją. Tačiau jau 
ne sykį miškininkai pastebi ir laisvėje 
gimusias lūšis. Labai gražus žvėris. Kam 
pasiseka jį pamatyti, manau, tas patiria 
puikių emocijų.“

Girios perlas – kurtinys
„Rūdninkų girios perlas – kurtinys. Tai 
retas paukštis, įrašytas į raudonąją knygą. 
Jiems sudaromos palankios sąlygos veistis. 
Veisimosi vietoje ūkinė veikla nevykdoma, 
mitybos vietose veikla griežtai ribojama. 
Dėl šių paukščių apsaugos dažnai ben-
draujame su ornitologais ir taikome jų 
rekomendacijas. Prieš kelerius metus vyk-
dant Europos Sąjungos ir Lietuvos finan-
suojamą projektą buvo įrengtos lesyklos 
kurtiniams ir tetervinams. Tose vietose 
yra paberta žvyro, nes jis reikalingas šių 
paukščių virškinimui. Pagal išgales švie-
čiame miško lankytojus, kad jie kuo ma-
žiau trikdytų šių paukščių ramybę, nes jie 
yra itin jautrūs bet kokiems aplinkos poky-
čiams. Vykdome aplinkosaugines priemo-
nes, kad sudrausmintume neatsakingus 
miško lankytojus“, – pasakoja girininkas.

Tiek kurtiniai, tiek tetervinai peri ant 
žemės ir jaunikliai labai lengvai gali tapti 

plėšrūnų – mangutų, lapių – grobiu, todėl 
miškininkams saugant šių retų paukščių 
populiaciją padeda medžiotojai, laiku 
„sudrausminantys“ plėšrūnus. Girininkas 
pažymi, kad pastaruoju metu girioje vi-
siškai nebepastebima pasiutlige sergančių 
lapių ir kitų miško gyventojų. Tam, pasak 
jo, matyt, įtakos turi oralinė vakcinacija. Jis 
perspėja, kad miške suradus tokią vakciną, 
nereikėtų jos čiupinėti, nes nežinia, kaip į 
medžiagas sureaguotų organizmas, ypač 
jei jų pakliūtų į žaizdą.

Ornitologų teigimu, šiuo metu Lietu-
voje gyvena apie 400 kurtinių patinų. Tai 
kelis kartus mažiau negu prieš šimtmetį. 
Teigiama, kad kurtinių nykimą lėmė be-
sikeičiantis kraštovaizdis jų gyvenamojoje 
aplinkoje – pernelyg intensyvus miškų 
kirtimas, kai brandesnius miškus keičia 
jaunuolynai. Neigiamos įtakos turėjo ir 
sovietmečiu vykdyta aktyvi pelkių meli-
oracija. Pelkės, kuriose veisėsi kurtiniai, 
praktiškai buvo sunaikintos. Prie kurtinių 
nykimo prisidėjo ir šoktelėjęs šernų kiekis. 
Jie suėda kurtinių ir tetervinų kiaušinius. 

Rūdininkų girią pamėgo ir kiti į raudo-
nąją knygą įrašyti paukščiai: erelis rėksnys, 
pilkoji meleta, tripirštis genys. 

Girioje gausu įvairios augmenijos. Čia 
auga ir lankytojų akį džiugina labai retai 
sutinkamas augalas, įrašytas į raudonąją 
knygą – vėjalandė šilagėlė, mišką puošia 
šilinių viržių sąžalynai. 

„Ne vienas poilsiautojas, pabuvęs Rū-
dninkų girioje, yra pasakęs, kad nereikia 
skristi į tolimus kraštus, nes čia, Vilniaus 
pašonėje, įspūdžių užteks ilgam. Rūdnin-
kų girioje gamta savita: pustomą baltą 
smėlį už kelių šimtų metrų pakeičia Ker-
navo draustinio neperžengiama pelkė su 
sirpstančiomis spanguolėmis. Čia galima 
spanguoliauti, bet tik nuo rugsėjo 15 
dienos. Pasigrožėti pelke, jos augmenija, 

užliejamais pušynais galima keliaujant 
pelkės pakraščiu besidriekiančiu keliu. Ki-
toje pelkės pusėje – šimtametis nepalies-
tas miškas, nes čia kertinė miško buveinė. 
Toliau prieš akis atsiveria žemyninės ko-
pos, apaugusios šilagėlėmis, su pustomu 
smėliu“, – girininkijos grožį pristato šeštus 
metus čia dirbantis D. Šapokas.

Girininkijoje miškai, kuriuose riboja-
ma arba visiškai nevykdoma ūkinė veikla, 
užima apie 1496 ha, iš jų kertinės miško 
buveinės – beveik 148 ha plotą.

Ir miškas saugo istoriją
„Rūdninkų giria svarbi ir istoriškai. Per 
šią girią ėjo Vilniaus–Krokuvos trakas, 
tad keliaujant keliu nuo Rūdninkų kaimo 
į Rūdninkų mišką galima netiesiogiai pri-
siliesti prie Lietuvos istorijos – tuo keliu į 
Vilnių buvo vežama laidoti Barbora Radvi-
laitė. Per naktį jos karstas buvo paliktas 
Rūdninkų bažnyčioje, – pasakoja girinin-
kas. – Rūdninkai – labai sena gyvenvietė. 
Manoma, kad jos pavadinimas atsirado 
dar tais laikais, kai šių vietų gyventojai iš 
balų rūdos liedavo metalą.“ 

Istorijos šaltiniai liudija, kad Rūdninkų 
giria šimtmečius buvo Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių ir Lenkijos karalių medžioklės 
plotai. 

Šios vietos siejasi ir su 1863 m. sukili-
mu. Rūdninkų girioje buvo sukilėlių bazė. 
Išlikęs XX amžiaus pradžioje pastatytas 
paminklas primena, kad čia vyko mūšiai 
tarp sukilėlių ir kazokų. Ant paminklo iki-
revoliucine rusų kalbos gramatika užrašas: 
„Žuvusiems už carą, tikėjimą ir tėvynę“. 
Sukilėlių ir kazokų mūšio vietoje yra išlikęs 
paminklinis akmuo. „Rūdninkų girioje yra 
Bažnyčios kalnas. Vyresni šių vietų gyven-
tojai pasakoja, kad caro kariuomenei užė-
mus Rūdninkus, sukilėliai negalėjo duoti 

priesaikos bažnyčioje, laikydami ranką ant 
Biblijos, todėl jie prisiekė girioje buvusioje 
aukšmelėje, o priesaikos vieta buvo pava-
dinta Bažnyčios kalnu, – miško saugomą 
istoriją praskleidžia D. Šapokas. – Girinin-
kiją kerta prancūzkelis. Manoma, kad juo 
traukėsi dalis Napoleono kariuomenės. 
Vietiniai gyventojai teigia radę toje vietoje 
ir kardų, ir surūdijusių ginklų.“

Ir čia yra namai...
Neretas atėjęs į mišką užmiršta vieną svar-
bią tiesą: tai yra namai, kuriuose verda 
tūkstančiai gyvenimų, prie kurių galime 
prisiliesti per paukščių giesmes, elnių riau-
mojimą, paslaptingą šnaresį, per kvapą, 
medžių ošimą... Tik, pasak girininko, vis 
dar pasitaiko atvejų, kad į šiuos namus 
ateidamas žmogus pamiršta pagarbą jų 
gyventojams. Girininkijoje esantis Kerna-
vo ežeras – seniai pamėgta žvejų vieta. 
„Norėtųsi, kad po lankytojų miškininkams 
nereikėtų kuopti ežero pakrančių“, – ap-
gailestauja Girios girininkijos girininkas ir 
pastebi, kad pastaruoju metu šiukšlių miš-
kuose žmonės vis dėlto palieka mažiau.

Pastaraisiais metais žymiai sumažėjo 
ir brakonierių. Pašnekovo nuomone, tam 
įtakos turi didelės baudos. Kilpininkų, tie-
sa, vis dar pasitaiko. 

„Rūdninkų giria – unikalus gamtos 
kampelis, esantis sostinės pašonėje, todėl 
kviesdamas pasigrožėti gamtos grožy-
bėmis noriu paprašyti miške elgtis labai 
atsakingai. Didžiausia nelaimė miškui – 
neatsakingas žmonių elgesys. Miško gais-
rai padaro didelę žalą miško ekosistemai. 
Medžiui išauginti reikia dešimtmečių, o 
sunaikinti jį galima vienu neatsakingai nu-
mestu degtuku, nuorūka ar paliktu neuž-
gesintu laužu“, – kviesdamas apsilankyti 
Rūdninkų girioje primena D. Šapokas.  

„Rūdninkų girioje gausu gyvosios bei negyvosios gamtos turtų, jos istorija 
ypatinga“, – sako šios girios branduolį administruojančios Šalčininkų miškų 
urėdijos Girios girininkijos girininkas Darius Šapokas.

Giria, kurioje medžiojo 
Lietuvos ir Lenkijos 
valdovai, kovojo sukilėliai

Darius Šapokas: „Ne vienas poilsiautojas, pabuvęs Rūdninkų girioje, yra 
pasakęs, kad nereikia skristi į tolimus kraštus, nes čia, Vilniaus pašonėje, 
įspūdžių užteks ilgam. Girioje gamta savita: pustomą baltą smėlį už 
kelių šimtų metrų pakeičia Kernavo draustinio neperžengiama pelkė su 
sirpstančiomis spanguolėmis.“
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Genovaitė PaulikaitėDruskininkų kurorto kaimynystė 
didina ir miškų lankytojų skaičių. Pasak 
urėdo, atvažiavusieji pailsėti į kurortą toli į 
miškus neina, bet tie, kurie keliauja geriau 
pažinti šio miesto, mielai pasisukioja ir po 
Dzūkijos miškus, nes juose nemažai lan-
kytinų vietų. Urėdijos teritorijoje dunkso 
Liškiavos piliakalnis, o netoliese baltuoja 
ir Liškiavos vienuolyno ansamblis. Urėdijos 
miškų apsupta stovi Merkinė su savo sena 
istorija, piliakalniu ir nevienareikšmiškai 
vertinama piramide. Smalsuolių sulaukia 
Čepkelių ir Skroblaus hidrologiniai drausti-
niai, išlikusios Dzūkijos kopos, ežerai, Grū-
to parkas. Urėdijos miške yra kelios kur-

tinių tuokvietės. Pasak urėdo, pamačius 
tokias tuoktuves, įspūdžių išlieka ilgam, 
tačiau šie girių paukščiai yra jautrūs aplin-
kos pokyčiams. Kuo miškuose mažiau atvi-
rų vietų, tuo mažiau ir tetervinų, tad urėdo 
Z. Naujoko manymu, miškai nenukentėtų, 
jei tokiose vietose, kur miškingumas siekia 
daugiau kaip 70 proc., atsirastų daugiau 
plynų kirtimų. Gal tai ir nėra labai patrau-
klus vaizdas, bet jie reikalingi kai kuriems 
miško gyventojams ir augalams. 

Miškinga Druskininkų teritorija mena ir 
pokario partizanų kovas. „Urėdija nemažai 
prisidėjo sutvarkant tuos įvykius menan-
čias vietas, atstatant ir lankymui pritaikant 

jų bunkerius. Tokių jau turime ne vieną 
ir ne du. Visą to meto įvykius atspindintį 
maršrutą esame kruopščiai parengę mūsų 
svečiams, turistams. Maršrutą ir juose 
esančius objektus pristatome ir miškų mu-
ziejuje „Girios aidas“, kad keliaujantys galė-
tų juos lengviau rasti“, – pasakoja urėdas. 

Plečiama muziejaus 
ekspozicija

Vienas labiausiai lankomų ir pamėgtų 
objektų – Druskininkų pakraštyje įsikūręs 
miško muziejus „Girios aidas“. Idėją įrengti 
vietelę, kurioje būtų galima gražius miški-

ninkų darbus parodyti, ne vienerius metus 
rutuliojo jaunas ir energingas miškininkas 
Algirdas Valavičius su kolegomis. Kaip by-
loja liaudies išmintis, dedant grūdą prie 
grūdo ir aruodas atsiranda: 1970 m. miškų 
ūkio ministras skyrė lėšų muziejui kurti. 
A. Valavičiaus pastangomis 1972 m. mu-
ziejus pradėjo veikti. Muziejaus „Ąžuolo“, 
„Beržo“, „Eglės“ ir „Pušies“ menėse prista-
tomi meniniai medžio darbai. Sukurtos 
diagramos – kompozicijos „Miško paukš-
čiai“, „Miško žvėrys“ ir kitos. Muziejuje 
kaupiama biblioteka. 

Muziejuje, lankytojų ir miškininkų va-
dinamajame namelyje ant vištos kojelės, 

jo įkūrėjas turėjo ir savo kabinetą. Atvykus 
ekskursijoms, ypač mokinių, jis užburdavo 
pasakojimais apie mišką ir jo gyventojus. 
Linksmiausia atrakcija būdavo, kai jam 
bekalbant iš po megztinio apykaklės iš-
siropšdavęs voveriukas smalsiu žvilgsniu 
imdavo apžiūrinėti svečius. Išdykėlis daž-
nai atliuoksėdavęs įsitaisydavo miškinin-
kui ant sprando, neretai ir po megztiniu 
šmurkštelėdavo pasišildyti. Sušilęs vove-
riukas užmigdavo, o nubudęs į miškininko 
plaukus įsisukdavo. 

Deja, 1992 m. gaisras ilgametį miš-
kininkų triūsą pavertė pelenais. Po metų 
muziejus buvo atstatytas beveik keturis 

Zenonas Naujokas: „Eidamas mišku žmogus nepastebi visko, kas jame 
yra. Norint išsamiai susipažinti su mišku, reiktų jame praleisti daug 
laiko ir nueiti daug kilometrų. Miško muziejuje galima per trumpą laiką 
ir mažoje teritorijoje pamatyti viską.”
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Pažinti miško turtus padeda miško muziejus
„Druskininkų miškai – pušynai. Neretai juokaujame, kad po juos net su šlepetėmis galima vaikščioti“, – 
pristatydamas savo valdas juokauja Druskininkų miškų urėdas Zenonas Naujokas.

kartus didesnis. Miško muziejaus veikla 
dabar įvairesnė. „Girios aide“ pristatomi 
meniniai medžio drožybos darbai, savo 
darbus eksponuoja parodų autoriai iš visos 
Lietuvos. Organizuojami Dzūkijos tauto-
dailininkų kūrybinės stovyklos, vyksta dar-
bas su jaunimu, organizuojamos „Jaunųjų 
miško bičiulių“ stovyklos, miško savininkų 
mokymai, rengiamos mokslinės konferen-
cijos, seminarai.

„Eidamas mišku žmogus nepastebi 
visko, kas jame yra. Norint išsamiai susipa-
žinti su mišku, reiktų jame praleisti daug 
laiko ir nueiti daug kilometrų. Miško mu-
ziejuje galima per trumpą laiką ir mažoje 

teritorijoje pamatyti viską, – sako urėdas 
Z. Naujokas. – Per pastaruosius metus 
muziejų atnaujinome: įrengėme nema-
žai naujų ekspozicijų, diagramų, kuriose 
augalai ir gyvūnai pristatomi konkrečiais 
metų laikais. Įrengta ekspozicija, kurioje 
pristatomi ir gyvenantys po žeme gyviai: 
kirmėlės, kurmiai, pelės ir kiti gyvūnai. 
Neseniai įrengta ir bebravietę pristatanti 
ekspozicija, kurioje galima pamatyti, net 
kokios žuvys aplink ją po vandeniu plau-
kioja. Galima pažaisti ir kompiuterinius, 
padedančius pažinti mišką žaidimus, 
klausant garso įrašo atspėti, koks paukštis 
čiulba.“

Kaip teigia Druskininkų urėdas, tokių 
dalykų pinigais neišmatuosi. Jei bent vie-
nam moksleiviui iš klasės, atėjusios į mu-
ziejų, sukirba širdelėje meilė gamtai, tai 
yra labai didelis pasiekimas ir turtas.

Drevinė bitininkystė
„Lankytojus traukia ir Musteikos kai-

mas. Tai viena nuošaliausių gyvenviečių 
pietryčių Lietuvos miškuose. Iš visų pusių 
kaimą supa miškai, daugiausia pušynai. 
Praeityje šiuose miškuose ir pelkėse buvo 
gausu žvėrių ir paukščių, todėl medžioti 
čia atvykdavo daugelis Lietuvos didikų. Per 
kaimo žemes teka Grūdos intakas Mustei-
ka, prie kurios krantų ir stovi Musteikos 
sodybos“, – pasakoja urėdas. 

Dzūkijos nacionalinis parkas, pristaty-
damas jo teritorijoje esantį Musteikos kai-
mą, pabrėžia, kad kaimą supę miškai buvo 
dosnesni už dirvas ir pievas. Įvairūs miško 
darbai, grybų, uogų ir vaistažolių rinkimas 
teikdavo nuolatinių pajamų. Iki Pirmojo 
pasaulinio karo kaime veikė dervos varykla, 
kuriai žaliavą tiekdavo vietiniai gyventojai. 
Tačiau pagrindinis musteikiškių darbas 
buvo drevinė bitininkystė. Šis senas girių 
gyventojų verslas buvo žinomas nuo pat 

kaimo įsikūrimo. Apie drevinės bitininkys-
tės laikus liudija kaimo apylinkėse užsili-
kusios drevės ir dar gyvi bičių priežiūros 
papročiai. Kai kaimo žemės atiteko miškų 
ūkiui, Musteikoje buvo įsteigta girininkija, 
padalinta į 4 eiguvas. Miško darbai tapo pa-
grindiniu gyventojų užsiėmimu. „Nežinau, 
kur kitur Lietuvoje būtų galima pamatyti, 
kaip atrodo drevinė bitininkystė ir svarbiau-
sia, kad yra žmogus, kuris tą bitininkystę 
puoselėja ir mielai demonstruoja atvyku-
siems lankytojams“, – pažymi Z. Naujokas. 

Jei ne grybai ir ne uogos...
Deja, per grybus ir uogas neretai išde-

ga miško plotai. „Esame pastebėję, kad net 
tada, kai miške labai sausa, bet nėra grybų 
ir uogų, gaisrų kaip ir nėra. Tačiau palijus, o 
paskui stojus sausrai ir kai miškuose dar pil-
na grybų ir uogų, dažnai kyla gaisrai. Kaž-
kas nuorūką, kažkas degtuką neužgesintą 
numeta. Žmonės apie pasekmes kažkodėl 
nepagalvoja“,– apgailestauja Z. Naujokas 
ir pasidžiaugia, kad jau kurį laiką miškuose 
nebebandoma užkurti laužą bet kur. Žino-
ma, tam įtakos turėjo miškininkų pastan-
gos įkuriant rekreacines vietas. Jos įrengtos 
poilsiautojų pamėgtose vietose. „Urėdijoje 

Muziejuje, lankytojų ir miškininkų 
vadinamajame namelyje ant vištos kojelės, jo 

įkūrėjas turėjo ir savo kabinetą. Atvykus ekskursijoms, 
ypač mokinių, jis užburdavo pasakojimais apie mišką 
ir jo gyventojus. Linksmiausia atrakcija būdavo, kai 
jam bekalbant iš po megztinio apykaklės išsiropšdavęs 
voveriukas smalsiu žvilgsniu imdavo apžiūrinėti svečius. 
Išdykėlis dažnai atliuoksėdavęs įsitaisydavo miškininkui 
ant sprando, neretai ir po megztiniu šmurkštelėdavo 
pasišildyti. Sušilęs voveriukas užmigdavo, o nubudęs į 
miškininko plaukus įsisukdavo. 

esame pastatę apie 40 rekreacinių objektų. 
Dalis jų yra su pavėsinėmis, laužavietėmis. 
Kitur tik staliuku ir keliais suoleliais apsiri-
bojome“, – pasakoja miškų urėdas. 

Anksčiau lankytojai neretai miškininkų 
triūsą suniokodavo, bet dabar tokių atvejų, 
urėdo teigimu, kur kas rečiau pasitaiko. 
„Be abejo, jas dariusiems žmonėms po 
tokių atvejų rankos svyra, bet paskui pa-
sikalbame, juk iki tol ten gal šimtas, gal 
daugiau žmonių sėdėjo ir džiaugėsi miški-
ninkų darbu. Negi dėl vieno su savimi su-
sipykusio žmogaus turime nuleisti rankas. 
Tad sutvarkome ir toliau kuriame miškų 
lankytojams reikalingą rekreacijos infras-
truktūrą“, – sako Z. Naujokas.

Urėdijai priskirti valstybiniai miškai 
yra išsibarstę ir tarp kurorto objektų, kurių 
plotas – net 300 ha. Dalis miesto terito-
rijoje esančių miškų perduoti Druskinin-
kų savivaldybei, todėl ji paprasčiau gali 
įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, pastatyti 
suoliukus ir kitą miške esančią rekreacijos 
infrastruktūrą. Savivaldybė prisiėmė ir 
atsakomybę už jų priežiūrą ir tvarkymą. 
„Tai antros grupės rekreaciniai miškai, 
juose nėra intensyvaus ūkininkavimo, 
yra vykdomi tik sanitariniai kirtimai, tad 
savivaldybė su šiais darbais susitvarko ne-
priekaištingai. Nebent tik po stiprių audrų 
miškininkai ateina į talką vietiniams gy-
ventojams“, – pasakoja miškų urėdas.

Ką atsinešei – išsinešk
Vis labiau šiltėjančios dienos vilioja 

žmones į miškus. Daugelis čia ateina išky-
lauti, pailsėti. Į miškus keliaujama su pilno-
mis kuprinėmis. O pailsėjus dažniausiai to, 
kas liko, nesusikraunama ir neišsinešama. 
Vieni ima dairytis šiukšliadėžių, kiti, sudėję 
šiukšles į polietileninius maišelius, palieka 
juos poilsiavietėje, manydami, kad miški-
ninkai viską surinks, išneš. „Tačiau iš tokio 
savo paliktų šiukšlių sutvarkymo maža nau-
dos. Naktį ateina lapės, kiti žvėreliai, viską 
išdrasko. Dar ir varnos prisideda. Miškinin-
kams tenka surinkti išdraikytas atliekas vi-
soje teritorijoje. Juk tiek nedaug reikia – ką 
atsinešei, tą ir išsinešk“, – ragina Druskinin-
kų miškų urėdijos urėdas Z. Naujokas. 
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Austė Merkytė

Šiuo metu medžiotojams 
leidžiama medžioti šiek 
tiek išgėrus. Ar nevertėtų 
tai keisti, turint omenyje 
nuolat pasikartojančias 
istorijas apie sužeistus ir 
netgi nušautus žmones. 
Ar alkoholis ir įvairūs 
nomenklatūriniai reikalų 
aptarimai medžioklės 
metu – suderinami?

Medžioklėse ne tik 
puotaujama Aplinkos ministras Kęstutis 

Navickas atkreipė dėmesį į tai, kad gana 
nemažai atvejų, kai neblaivūs medžiotojai 
medžioklėse šaunamaisiais ginklais suža-
loja žmones. Ministro nuomone, būtina 
medžiokles griežčiau kontroliuoti, atkreip-
ti dėmesį į alkoholio vartojimą jų metu, 
aiškiau reglamentuoti saugaus elgesio 
reikalavimus.

Ministras nurodė Aplinkos ministerijos 
Miškų departamentui pateikti pasiūlymus ir 
teisės aktų projektus, kad būtų įtvirtinta par-
eiga medžioklės metu turėti vaistinėlę, regu-
liariai išklausyti pirmosios pagalbos kursus.

Miškų departamentas taip pat turi 
pateikti siūlymus griežčiau reglamen-
tuoti leidimo naudoti medžiojamosios 
gyvūnijos išteklius atėmimą. Pavyzdžiui, 
jeigu kurio nors būrelio medžiotojai per 
metus du kartus būtų sulaikyti neblaivūs 
medžioklės metu, tokiu atveju leidimas 
klubui medžioti tam tikrame plote būtų 
panaikintas. Tokią nuostatą turėtų įtvirtin-
ti Medžioklės įstatymas.

Pagal dabartinius teisės aktus nuo 
alkoholio apsvaigę asmenys negali daly-
vauti medžioklėje. Jeigu medžiotojui nu-
statomas vidutinis ar sunkesnis girtumo 
laipsnis, tai laikoma šiurkščiu medžioklės 
taisyklių pažeidimu. Administracinių 
nusižengimų kodeksas asmenims, kurie 
medžiojo apsvaigę nuo alkoholio ar nar-
kotinių, psichotropinių medžiagų, numato 
nuo 600 iki 1700 eurų baudą, ginklo kon-
fiskavimą ir teisės medžioti atėmimą nuo 
vienerių iki penkerių metų.

Verta atkreipti dėmesį, kad medžioto-
jai yra baudžiami, kai jų girtumas viršija 
0,4 prom. alkoholio kraujyje. Praėjusios 

kadencijos Seime buvo iniciatyvų taikyti 
nulinę alkoholio toleranciją medžioklės 
metu, tačiau esant vienam iš įtakingiausių 
medžiotojų Broniui Bradauskui ir jo parti-
jos kolegai eksministrui Rimantui Sinkevi-
čiui, natūralu, kad iniciatyva net nepasiekė 
Seimo posėdžių darbotvarkės.

Nelaimingi atsitikimai
Vienas iš pastarojo meto labiausiai rezo-
nansinių įvykių, po kurio aplinkos minis-
tras K. Navickas pasiūlė sugriežtinti tvarką 
medžioklėse, įvyko Joniškio rajone, Dauk-
šių medžiotojų būrelio plotuose. Medžio-
klėje su varovais dalyvavo 11 medžiotojų. 
Apie 9 valandą ryto vyrai užpildė medžio-
klės lapą ir 8 medžiotojai nuėjo rikiuotis 
į liniją, o trys pasiliko varymui. Kurį laiką 
jie lūkuriavo, o vėliau vienas iš jų patraukė 
užimti varymo pozicijos. Vienas iš įvykio 
liudytojų išgirdo šūvį ir pagalbos šūks-
nius. Grįžęs prie kolegų jis pastebėjo, kad 
draugas peršautas ir stipriai kraujuoja. Va-
rovas paaiškino, kad iššovė netyčia, neva 
perlenkdamas šautuvą. Sužalotas asmuo 
įvykio vietoje mirė. Apie incidentą buvo 
pranešta policijai ir aplinkosaugininkams. 
Atvykę pareigūnai piliečiui, mirtinai suža-
lojusiam medžioklės draugą, nustatė vi-
dutinį – 1,88 prom. – girtumą. Jo kolegai 
nustatytas nežymus 0,2 prom. girtumas.

Nuo alkoholio apsvaigę asmenys negali 
dalyvauti medžioklėje. Jei medžiotojui nu-
statomas vidutinis ar didesnis girtumas, 
tai – šiurkštus medžioklės taisyklių pažei-
dimas. Aplinkosaugininkai rengia reidus ir 
tikrina medžiotojus, tačiau nelaimių me-
džioklėje pasitaiko kasmet. 

2016 m. Prienų rajone medžioklės 
metu į koją ir į ranką sužeistas 65 metų 
vyriškis. Kaunietis nukentėjo, kai gerokai 
mažiau patyręs jo medžioklės draugas 
bandė šauti į bėgantį briedį. 

2016 m. Tauragės rajone per medžio-
klę Bernotiškės miške nušautas 47 metų 
varovas. Jį šūviu iš lygiavamzdžio šautuvo 
mirtinai sužalojo 44 metų medžiotojas, 
šaudamas į kiškį.

Rezonansinis įvykis fiksuotas 2014 m. 
Kelmės rajone, Beržėnų kaime. Šaudamas 
į stirną, vienas iš medžiotojų pataikė į sve-
čio teisėmis į medžioklę atvykusį Kelmės 
medžiotojų draugijos medžioklės žinovą. 
Iš pradžių medžioklė vyko sėkmingai. 
Pirmojo varymo metu paleidus penkis šū-
vius buvo sumedžiota lapė ir stirna, tačiau 
penkiolika minučių po devynių, vienam 
medžiotojų šaunant į stirną, keli šratai 
pataikė į žvėrį, kiti atsitrenkė arba smigo į 
medžius, vienas šratas pataikė ir į už flango 
linijos stovinčio medžioklės žinovo kairiąją 

šlaunį. Medžioklės žinovą sužalojęs Pašilė-
nų būrelio medžiotojas, paleisdamas šūvį, 
veikiausiai nepasirinko saugaus kampo.

Kaip teigia ilgametis medžioklės isto-
rijos metraštininkas Vytautas Klovas, pa-
varčius kelerių metų bylas su nelaimingų 
atsitikimų medžioklėse aprašymais, pa-
sidomėjus tų nelaimių statistika, galima 
pastebėti tam tikrą dėsningumą: po sun-
kaus, kelias medžiotojų ar varovų gyvybes 
nusinešusio sezono vėl būna keli šviesesni 
medžioklės sezonai. Metraštininkas daro 
išvadą, kad bene daugiausia nelaimių at-
sitinka tada, kai medžiotojas, pasirodžius 
žvėriui, regis, nieko aplink nebemato ar 
nenori matyti – šauna vos ne išilgai lini-
jos, kurioje sustoję kiti medžiotojai. Kar-
tais taip atsitinka dėl godumo, pernelyg 
didelio noro nušauti žvėrį, paukštį, bet 
dažniausiai, matyt, dėl lengvabūdiško 
karščiavimosi. Tai pačiai karštakošių rūšiai 
reikėtų priskirti ir tuos medžiotojus, kurie 
šauna į neaiškiai matomus taikinius, šna-

resį, krebždesį, į taikinį, kurį užstoja šakos, 
kelmai. Ir tuos, kurie medžioklėse su varo-
vais po šūvio (o kartas ir prieš) nenustygs-
ta vietoje.

„Seniai išėjo iš mados prieš ar po me-
džioklės piktnaudžiauti taurele (su tam 
tikromis išimtimis). Piktnaudžiauti. O po 
vieną dėl šilumos, dėl apetito, dėl akies 
žvitrumo? Net ir labai mažai išgėręs žmo-
gus su šautuvu yra pavojingas“, – apiben-
drina V. Klovas.

Tarnybinių medžioklių 
žanras toliau klesti
Jau turėjo išeiti iš mados žanras, kai aukšto 
rango nomenklatūrininkams sovietmečiu 
būdavo rengiamos medžioklės kartu su 
vaišėmis ir, ne paslaptis, taurelės kilojimu. 
Tačiau anaiptol. Tokį žanrą visai neseniai 
kultivavo poste iki kadencijos pabaigos vos 
išsilaikiusi buvusi žemės ūkio ministrė Vir-
ginija Baltraitienė.

2016 m. liepos pabaigoje eksministrė 
V. Baltraitienė ir buvęs Veterinarijos tar-
nybos vadovas Jonas Milius kartu su Latvi-
jos ministru ir mėsos perdirbimo įmonės 
„Biovela“ vadovu dalyvavo bendroje va-
karienėje su medžiokle. Pati V. Baltraitienė 
patvirtino su vyru Regimantu Baltraičiu 
dalyvavusi vakarienėje su medžiokle Pa-
nevėžio rajone Lietuvoje tąkart viešėjusio 
Latvijos žemės ūkio ministro Janio Dukla-
vo garbei. Šiame renginyje „Stumbrynėje“ 
be ministrų dalyvavo J. Miliaus kolega 
Latvijos maisto ir veterinarijos tarnybos 
vadovas Maris Balodis, keli kiti šių įstaigų 
atstovai ir mėsos perdirbimo įmonės „Bio-
vela Group“ vadovas Virginijus Kantauskas.

Pagal dabartinius teisės aktus nuo alkoholio apsvaigę 
asmenys negali dalyvauti medžioklėje. Jeigu medžiotojui 

nustatomas vidutinis ar sunkesnis girtumo laipsnis, tai laikoma 
šiurkščiu medžioklės taisyklių pažeidimu.
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Pasak ministrės, vakarienę derino mi-
nisterija, o medžioklę organizavo J. Mi-
lius. Medžioklės dalyviai, tarp jų – ir UAB 
„Biovela Group“ vadovas bei ministrės 
sutuoktinis, susimokėjo patys. Susitikime 
buvo pastebėtas ir V. Baltraitienės sūnus. 
Ministrė sakė nežinojusi, kodėl pareigūnų 
draugijoje atsirado vienos verslo įmonės 
vadovas.

Su korupcija kovojančios nevyriausybi-
nės organizacijos „Transparency Internati-
onal“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus 
Muravjovas kategoriškai pareiškė, kad šiuo 
atveju kilo klausimų dėl interesų konflikto 
ir įstaigų reputacijos.

„Iš šono viskas atrodo prastai. Prastai, 
kad aukšto rango politikai ir valstybės tar-
nautojai akivaizdžiai nesidomi, už kieno 
pinigus leidžia laiką kartu su verslo atsto-
vais, ir nesirūpina jų vadovaujamų įstaigų 
reputacija. Ką jau čia kalbėti apie galimus 
interesų konfliktus – juk akivaizdu, kad 
tokio rango vadovai turi vengti net inte-
resų konflikto regimybės. Beje, nepaisant 
to, kas užsimokėjo už medžioklę, kelčiau 
klausimą, ar ši laisvalaikio praleidimo for-

ma turi būti formalaus susitikimo dalimi“, 
– viešai pareiškė S. Muravjovas.

Sukompromituotas buvo ir Latvijos mi-
nistras, kuris turėjo teisintis žurnalistams 
dėl medžioklės, jo ir lietuvių kolegų liudiji-
mai skyrėsi ir buvo akivaizdu, kad stengia-
masi nuslėpti susitikimo aplinkybes.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tar-
nyba atlieka „Biovelos“, kaip ir visų kitų 
maisto gamybos įmonių, produktų koky-
bės kontrolę. V. Baltraitienė, paklausta, ar 
neįžvelgė problemos, kad kontroliuojan-
čios tarnybos vadovas į ministrų vakarienę 
pakvietė vienos įmonės vadovą, dar kartą 
„susimovė“ pasakiusi, kad įmonės vadovą 
į vakarienę galėjęs pasikviesti pats Latvijos 
ministras.

„Kiek suprantu, Latvijos ministras as-
meniškai yra gerai pažįstamas su „Biove-
los“ direktoriumi ir tikrai ne pirmą kartą 
su juo susitinka. Ką aš žinau, gal jo prašy-
mu buvo“, – žiniasklaidai kalbėjo buvusi 
žemės ūkio ministrė, tačiau Latvijos mi-
nistras J. Duklavas paneigė pažįstantis V. 
Kantauską. Medžioklės balius buvo sma-
gus, bet pagirios – skausmingos. Tuomet 

eksministrė V. Baltraitienė, be visuotinos 
gėdos ir pasmerkimo, vos išsilaikė poste.

Ne mažiau rezonavo aplinkos ministe-
rijos kanclerio Roberto Klovo santykis su 
„nomenklatūrinių“ medžioklių dalyviais 
elitiniame medžiotojų klube „Girios“.

„Tokių tradicijų nepalaikau ir manau, 
kad jas reikia keisti“, – sakė aplinkos mi-
nistras K. Navickas.

„Puikių, aplinkosauga besirūpinančių 
medžiotojų Lietuvoje gausu, bet apmau-
du, kad aukščiausio rango politikams, 
valstybės tarnautojams, įstaigų vadovams 
priimtini tie seni sovietiniai metodai“, – 
pažymėjo Seimo antikorupcijos komisijos 
pirmininkas Vitalijus Gailius.

Kaip išsiaiškino žurnalistas Tomas Dap-
kus, kartu su ministerijos kancleriu R. Klovu 
medžiojo Miškų departamento, Miškotvarkos 
instituto, Miškų tarnybos vadovai ir atsakingi 
pareigūnai, urėdai ir girininkai. Tarp jų – Trakų 
urėdas Vygandas Mierkis su sūnumi Andriu-
mi. Pastarasis yra ir miško kirtimo įmonės va-
dovas. Šiame ratelyje medžioja ir stambiausių 
miško kirtimo įmonių bei privačių miškų aso-
ciacijos vadovai bei ministerijos darbuotojai.

Audito komiteto pirmininkė Ingrida 
Šimonytė atkreipė dėmesį, kad kai tokiuo-
se hobiuose laiką leidžia verslo ir valdžios 
žmonės, kas galėtų paneigti, kad juose 
nėra aptarinėjamai reikalai, susiję su tam 
tikrais interesais.

Žurnalistai išsiaiškino, kad šio klubo 
nariai tapo Aplinkos ministerijai pavaldžių 
įstaigų arba pačios ministerijos padalinių 
vadovais. Medžioklės klubo „Girios“ par-
tneris Albertas Stanislovaitis tapo Vals-
tybės saugomų teritorijų tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos vadovu. Konkursą į 
ministerijos Miškų departamento direkto-
riaus vietą laimėjo to paties būrelio narys 
Donatas Dudutis. Konkurso komisijai va-
dovavo pats R. Klovas.

Pasak V. Gailiaus, komisija nagrinės, 
ar nėra sąsajų tarp medžioklių ir priima-
mų sprendimų. „Jei tokių faktų paaiškėtų, 
tai būtų aukščiausia politinės korupcijos 
forma ir aukščiausia nepotizmo forma“, – 
pažymėjo V. Gailius. 

Panevėžio urėdija vis 
užkliūva
Prieš kelerius metus Panevėžio miškų urė-
dijos gerą įvaizdį sugriovė plačiai nuskam-
bėję korupcijos skandalai. 2012-ųjų sausį 
STT Panevėžio valdybos pareigūnai sulaikė 

tuometį urėdą Daugirdą Lukoševičių ir du 
jo pavaldinius – Krekenavos girininką Joną 
Leiką bei miško apsaugos inžinierių Kor-
nelijų Alekną. Visi trys miškininkai buvo 
teisiami dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir 
svetimo turto iššvaistymo – į privačios 
medžioklės plotus Širvintų rajone išvežtus 
9 danielius. Urėdijos suklastotuose doku-
mentuose buvo nurodyta, jog iš aptvaro 
Krekenavos girininkijoje danieliai buvo 
išleisti čia pat į Pašilių mišką vykdant gy-
vūnų gausinimo programą. Teismas miški-
ninkams paskyrė pinigines baudas.

D. Lukoševičiaus pavardė taip pat fi-
gūravo ir su Vito Matuzo šeima siejamoje 
byloje. Ilgametis urėdas buvo įtariamas, 
kad piktnaudžiaudamas užimamomis 
pareigomis ir veikiamas buvusio Seimo 
nario V. Matuzo sudarė išskirtines sąlygas 
žemės ūkio kooperatyvui „Dobilas“ netei-
sėtai laimėti organizuojamą miško valymo 
ūkinių paslaugų pirkimo konkursą, kurio 
vertė tuomet buvo 63,26 tūkst. litų. Būta 
žinių, kad tuomet Seimo narys V. Matuzas 
dalyvaudavo Panevėžio miškų urėdijos 
organizuojamose profesionaliose medžio-
klėse, bet už jas nemokėjo, o dokumentai 
apie sumedžiotus žvėris ir mokesčius buvo 
klastojami. Tiesa, 2014 m. kovą D. Luko-
ševičiui prokurorai panaikino įtarimus ir 

Vienas iš pirminių tikslų – sujungti 
turimas duomenų bazes, supaprastinti 
dokumentaciją. Bus panaikintas medžio-
tojų sąvadas. Pagal šiuo metu galiojančią 
praktiką, kasmet medžiotojas privalo 
pateikti duomenis, kad jis toks tiesiog 
yra. Numatome šį sąvadą jungti prie po-
licijos turimų duomenų bazės, nes me-
džiotojai duomenis turi atnaujinti kartą 
per penkerius metus. Medžiotojų sąvado 
informacija būtų integruota į Policijos 
departamento administruojamą Polici-
jos licencijuojamos veiklos informacinę 
sistemą ir duomenys apie medžiotojus 
būtų integruoti į tą sistemą. Tai sudary-
tų sąlygas Policijos sistemoje sukaupta 
informacija efektyviau dalintis įvairioms 
suinteresuotoms institucijoms, nes būtų 
sumažinta popierizmo, kuris šiandien yra 
įsigalėjęs, ir tai leistų efektyviau naudotis 
informacija.

Šiandien medžiotojas, atvykęs į me-
džioklę, privalo turėti leidimą ginklui, 
medžiotojo pažymėjimą. Esamą tvarką 
norime supaprastinti, kad medžiotojui 
nebereikėtų su savimi nešiotis visų šių do-
kumentų, o patikrinimo metu pareigūnas 
galėtų patikrinti visus duomenis apie me-
džiotoją centralizuotoje duomenų bazėje.

Dabar medžiotojo bilietas – popieri-
nis. Planuojame jį keisti į plastikinį, dau-
giafunkcį.

Siūlome patikslinti Medžioklės įstaty-
mo nuostatas ir sudaryti sąlygas privačios 
žemės sklypų savininkams suformuoti 
medžioklės plotus. Mes neatsisakome 
mažinti 1000 hektaro medžioklės ploto 
vieneto, ką rekomenduoja ir mokslininkai, 
tačiau siūlome pakeisti, kad jį galėtų suda-
ryti ne vienas, o grupė žemės savininkų ir 
jiems nuosavybės teise turėtų priklausyti 
ne mažiau kaip 70  proc. to ploto žemės. 
Taip pat siūlome lėšas už medžiojamų 
gyvūnų išteklių naudojimą perskirstyti, 
kad 30  proc. patektų į Aplinkos apsaugos 
rėmimo programą savivaldybėse, o 70 
proc. – į aplinkos apsaugos specialią pro-
gramą ministerijoje. Tikslas – sudaryti ga-
limybę informacinėms sistemoms sukurti, 
medžiotojų saugiam elgesiui medžioklėje 

ir šaudymo įgūdžiams tobulinti, tikrinimo 
bazei sukurti ir ją tinkamai pildyti. Taip pat 
– vienijančioms visuomeninėms organi-
zacijoms palaikyti, gyvūnų išteklių globos 
ir apsaugos gausinimo infrastruktūros 
priemonėms sukurti, medžioklės kultūros 
tradicijas puoselėjančioms priemonėms 
plėtoti.

Ketinama pereiti ir prie elektroninio 
medžioklės lapo. XXI a. galimybės leidžia 
medžioklės lapą pildyti elektroniniu būdu. 
Medžioklės klubas žinotų, kur vyksta me-
džioklė ir kas medžioja. Kol kas tai dar 
vizija. Tai būtų alternatyva esamam popie-
riniam medžioklės lapui.

Medžioklės saugumo egzaminas šiuo 
metu vykdomas „ant popieriaus“. Pas-
tarųjų metų įvykai rodo, kad ne visi me-
džiotojai su ginklu elgiasi tinkamai. Mūsų 
tikslas – kad Lietuvoje atsirastų šaudyklos, 
kuriose medžiotojai galėtų laikyti saugu-
mo egzaminą prieš kiekvieno medžioklės 
sezono pradžią arba jo metu. Naujajame 
medžioklės įstatyme ketiname leisti orga-
nizuoti ir varžybas, kas šiandien draudžia-
ma ir už tai netgi baudžiama. Galbūt todėl 
mūsų medžiotojų taiklumas neretai tėra 
15 proc. Akivaizdu, kad įgūdžius formuoti 
ir tobulinti reikia.

Seimo aplinkos apsaugos komiteto  
pirmininkas Kęstutis Mažeika:  
„Medžioklės įstatymo laukia esminiai pokyčiai“

Manome, kad medžiotojų šaudyklos 
būtų valstybiniais objektais, panaudos 
pagrindais perduotais valdyti medžiotojų 
organizacijoms.

Šiandien egzistuojantis Medžioklės 
įstatymas leidžia žemės ir miško savinin-
kams formuoti medžioklės ploto vienetą 
ne mažiau 1000 ha teritorijoje vienam 
subjektui. Įvertinę situaciją pastebėjome, 
kad reikalauti tokio medžioklės ploto Lie-
tuvoje vienam subjektui nėra protinga.

Problemų kyla dar ir dėl to, kad įstaty-
mas nurodo, jog jei asmuo turi 100 ha plo-
to, būrelis jį privalo priimti medžioti, tačiau 
vyksta nemažai teisminių ginčių, kai būrelis 
nesutinka priimti medžiotojo į savo gretas. 
Norime išplėsti įstatymą, kad savininkai 
galėtų suformuoti medžioklės plotus ne 
mažiau 1000 ha ploto, tačiau susijungę po 
kelis, su aiškiomis gamtinėmis ribomis.

Siekdami alkoholio vartojimo preven-
cijos norime įteisinti sąvoką, kad būtų 
prieita prie kolektyvinės atsakomybės, nes 
grėsmė kyla ne tik tam, kuris geria, bet ir 
visiems medžiojantiems kartu. Turi būti 
labiau sugriežtinta būrelių atsakomybė. 
Vis dėlto leistinas alkoholio lygis nepakis 
– ne daugiau 0,4 prom. alkoholio, kaip ir 
vairuotojams.

Medžiotojai patys reikalauja pokyčių. Medžioklės įstatymas paskutinį kartą buvo 
koreguotas 2002 m. Tai rodo, kad kai kurie dalykai paseno morališkai. Pokyčių 
reikia dėl perteklinio popierizmo ir biurokratijos.

Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika: 
„Siekdami alkoholio vartojimo prevencijos norime įteisinti sąvoką, kad 
būtų prieita prie kolektyvinės atsakomybės, nes grėsmė kyla ne tik 
tam, kuris geria, bet ir visiems medžiojantiems kartu. Turi būti labiau 
sugriežtinta būrelių atsakomybė. “
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Kalbėjosi Algirdas Aušra

leido grįžti vadovauti urėdijai. Vis dėlto 
ilgametis urėdas pasirinko ne buvusias 
pareigas, o darbą „Lietuvos geležinkelių“ 
antrinėje įmonėje.

2015 m. Panevėžio miškų urėdijoje 
(PMU) vėl kilo skandalas. Naujasis urėdas 
Valdas Kaubrė netoli tenutolo nuo savo 
pirmtako D. Lukoševičiaus. Spręsti urėdo ir 
darbuotojų konflikto, išreikšto skundu apie 
galimą miškų urėdo piktnaudžiavimą tar-
nybine padėtimi, vyko net pats generalinis 
miškų urėdas, buvo sudaryta komisija situ-
acijai išsiaiškinti. Beje, komisiją, situacijai 
įvertinti PMU, generalinę urėdiją sudaryti 
įpareigojo Aplinkos ministerija.

Šeimyninės medžioklės 
populiarios
Žymi istorija ir dėl tėvo ir sūnaus Sinkevičių 
medžioklių. Žurnalistė Indrė Makaraitytė 
paskelbė skandalingą komentarą apie no-
menklatūrines medžiokles, kuriose spėjo 
sudalyvauti ir buvęs susisiekimo ministras 
Rimantas Sinkevičius bei jo sūnus Mindau-
gas Sinkevičius.

Minimoje publikacijoje pateikiama 
mįslinga informacija apie tėvo ir sūnaus 
Sinkevičių medžioklę, už kurią, įtariama, 
sumokėjo verslininkas Darius Nedzinskas 
ir dar vienos kelininkų įmonės – „Fegda“ 
– valdybos pirmininkas Arvydas Gribulis.

Seimo narės Ingrida Šimonytė ir Agnė 
Bilotaitė kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės 
etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją 
dėl ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus 
ir jo tėvo, buvusio susisiekimo ministro 
Rimanto Sinkevičiaus, galimai supainiotų 
viešųjų ir privačių interesų. Kreipimesi 
Seimo narės prašo išsiaiškinti, kas mo-
kėjo už Sinkevičių medžioklę ir ar nebuvo 
supainioti viešieji ir privatūs interesai. 
„Paskelbta informacija apie politikų ir 

tam tikrų verslo grupių atstovų nuo-
latinį bendravimą medžioklėse ne-
prideda skaidrumo šių politikų veiklai 
ir kelia pernelyg rimtų klausimų, kad 
jie galėtų likti neatsakyti. Pirmiausia, 
neaišku, kas dengia tokių pramogų 
organizavimo išlaidas, ir ar politi-
kai negauna nedeklaruotų dovanų. 
Tačiau dar svarbiau, kad visuomenė 
nežino, jog dėl tokių bendrų hobių yra 
daug erdvės interesų konfliktui, tad 
jo grėsmė turėtų būti deklaruota. Be 
to, kaistant aistroms dėl urėdijų refor-
mos, reikia atsakymo, ar šis pasiprie-
šinimas pokyčiams nėra „sumedžio-
tas“ kur nors užkulisiuose“, – teigė I. 
Šimonytė.

Seimo narės taip pat kreipsis į An-
tikorupcijos komisiją prašydamos išsi-
aiškinti, kokios komercinės medžioklės 
buvo organizuojamos 2015–2016 m., 
kas jose dalyvavo bei kas už jas mokėjo.

„Kai įtarimai dėl galimų neskaidrių 
ryšių pakimba virš ministro galvos, 
turi būti atsakyta į visus klausimus kuo 
greičiau – aiškiai ir atvirai, nes kiekvie-
na tokia žinia didina nepasitikėjimą 
visa Vyriausybe ir jos veikla“, – įsitiki-
nusi A. Bilotaitė. 

Parlamentarės įtaria, kad M. Sinke-
vičius galimai pažeidė Lietuvos Respu-
blikos viešųjų ir privačių interesų deri-
nimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 
straipsnio 7 punktą, nedeklaruodamas 
savo asmeninio ryšio su įtakingais vers-
lininkais, todėl galėjo kilti viešųjų ir pri-
vačių interesų konfliktas. Taip pat pagal 
tame pačiame straipsnyje pateikiamą 
informaciją ministras galimai nemokė-
jo už medžioklę ir to, kaip numato mi-
nėto įstatymo 6 straipsnio 5 punktas, 
kaip dovanos nedeklaravo. 

Puikių, aplinkosauga besirūpinančių medžiotojų 
Lietuvoje gausu, bet apmaudu, kad aukščiausio 

rango politikams, valstybės tarnautojams, įstaigų vadovams 
priimtini tie seni sovietiniai metodai“, – pažymėjo Seimo 
antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius.
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Brakonieriai 
apsukų nemažina Austė MerkytėMažinti brakonieriavimo 

mastą bandyta 2014 m., kai Seimas pri-
ėmė patikslintas Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso (ATPK) nuostatas, 
pagal kurias numatyta konfiskuoti brako-
nierių ginklus ir automobilius netgi tais 
atvejais, kai šie nėra pažeidėjų nuosavybė. 
Automobilis konfiskuojamas ir tuomet, kai 
juo gabenamas neteisėtai sumedžiotas 
gyvūnas.

Administracinės baudos už medžioklės 
taisyklių reikalavimų pažeidimus buvo 
padidintos iki 1737 eurų (buvo iki 1158 
eurų).

Griežtesnės sankcijos nustatytos ir 
už kliudymą vykdyti aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę. Jeigu pareigūnams, 
vykdantiems šią kontrolę, tyčia kliudoma 
tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir 
objektus, piliečiams numatoma skirti nuo 
144 iki 290 eurų baudą (buvo nuo 58eur 
iki 115 eurų), o pareigūnams – nuo 290 iki 
580 eurų (buvo nuo 122 iki 173 eurų). Už 
pasipriešinimą aplinkos apsaugos valsty-
binės kontrolės pareigūnui ar neetatiniam 
aplinkos apsaugos inspektoriui bus skiria-
ma nuo 144 eurų iki 290 eurų bauda.

Lazdos principas suveikė, tačiau ne il-
gam.

Šauna į tai, kas juda
Šių metų pradžios medžioklė Radviliš-
kio rajone paženklinta besilaukiančios 
briedžio patelės krauju. Šiaulių regiono 
aplinkos apsaugos departamento (RAAD) 
gyvosios gamtos apsaugos inspektoriams 
pranešta, kad Radviliškio rajone neteisėtai 
sumedžiota briedžio patelė. Ją Legečių 

miške nušovė „Stumbro“ medžiotojų bū-
relio narys Karolis Jarašiūnas. Iki vasario 1 
d. dar galima medžioti briedžių jauniklius 
ir antramečius patinus, todėl medžiotojas 
ilgai nesvarstęs šovė į mažiausią bandoje 
buvusį gyvūną. Skrodimo metu paaiškėjo, 
kad patelė buvo vaikinga, todėl medžioto-
jui teks atlyginti gerokai didesnę gamtai 
padarytą žalą. K. Jarašiūnui surašytas pro-
tokolas (ANK 290 str. 8,9 d.). Medžiotojui 
už neteisėtą gyvūno sumedžiojimą gresia 
bauda nuo 800 iki 1800 eurų, ginklo kon-
fiskavimas ir teisės medžioti atėmimas 
nuo metų iki penkerių. Be to, teks atlyginti 
gamtai padarytą žalą – 6680 eurų. Visa 
surinkta medžiaga buvo perduota teismui, 
kuris nusprendė, kad K. Jarašiūnas privalo 
sumokėti 800 eurų už neteisėtą gyvūno 
sumedžiojimą ir 6680 eurų už gamtai pa-
darytą žalą. Jis teigia tokių pinigų netu-
rintis ir teismo sprendimą yra apskundęs 
apeliacine tvarka.

„Paskambino draugas ir pasakė, kad 
išvaryti 4 briedžiai. Vienas bėgo stambus 
ir atrodė kaip patinas, antrasis ir trečias – 
smulkesni kaip patelės, o ketvirtas buvo 
smulkus ir atrodė kaip briedžio jauniklis, 
kurį medžioti dar buvo galima. Dabar be-
lieka gailėtis, kad paleidau šūvį. Tai pirmas 
įvykis per septynerius mano medžiojimo 
metus“, – sakė nesėkmingai medžiojęs ir 
labai susikrimtęs vyras.

Pats K. Jarašiūnas iškvietė aplinkosau-
gininkus, nurodydamas, kad nukovė drau-
džiamą medžioti žvėrį. Aplinkosaugininkai 
jį įvertino kaip brakonierių, nors medžio-
tojas nesiruošė nieko slėpti. Medžiotojų 
būrelis pareiškė jam papeikimą, bet toliau 
medžioti leido. Paprastam medžiotojui, 

kuris nenorėjo nieko pikto padaryti, tokius 
pinigus valstybei sumokėti bus labai sun-
ku. Į tai, kad jis pats prisipažino, ką pada-
ręs, teismas neatsižvelgė.

Dar vienas rezonansinis įvykis užfik-
suotas Utenos rajone, kai medžiotojų 
klubo ,,Dvarašilis“ medžiotojas Albinas 
Šapoka, neturėdamas licencijos, sume-
džiojo tauriojo elnio jauniklį. Kitos dienos 
rytą sumedžiojimo vietoje nušautą žvėrį jis 
išdorojo, dorojimo atliekas miške užkasė, o 
skerdieną automobiliu parsivežė į už poros 
kilometrų esančią sodybą.

Už šį pažeidimą A. Šapokai surašytas 
administracinio teisės pažeidimo proto-
kolas, paimtas graižtvinis šautuvas, au-
tomobilis „Subaru Impreza“, kuriuo buvo 
gabenamas neteisėtai sumedžiotas žvėris 
ir skerdiena. Pagal LR ATPK 85 str. 6 dalį 
jam skirtina bauda nuo 868 iki 1737 eurų 
su teisės medžioti atėmimu nuo vienerių 
iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo 
įrankių, transporto priemonių, kurios buvo 

panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) 
sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų 
pažeidimo padarymo priemonių konfiska-
vimu, bei teks atlyginti gamtai padarytą 
3328,80 eurų žalą. Visa medžiaga, susijusi 
su pažeidimo padarymu, pateko į Utenos 
rajono apylinkės teismą.

Taip pat redakciją pasiekė žinia, kad 
,,Dvarašilis“ už medžioklės drausmės pa-
žeidimus A. Šapoką pašalino iš medžiotojų 
klubo narių. 

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos de-
partamento pareigūnų sulaikytas netei-
sėtai taurųjį elnią sumedžiojęs 42 metų 
Dangis Grubys Joniškio rajono apylinkės 
teismo buvo pripažintas kaltu padaręs me-
džioklės reikalavimų pažeidimą. Į aplinko-
saugininkų akiratį Joniškio rajono Bariūnų 
medžiotojų būrelio medžiotojas D. Grubys 
pateko 2014 m. rugsėjo 30 d. Tada vyras 
išsiruošė į medžioklę Pavarčiuvės miške. 
Medžiotojas, apie valandą patykojęs bokš-
telyje, taikliu šūviu iš lygiavamzdžio šautu-

vo užmušė taurųjį elnią. Vyras turėjo licen-
ciją, tačiau gyvūno nepažymėjo specialios 
paskirties plomba ir neįrašė į medžioklės 
lapą. Vyras elnią sugrūdo į automobilį 
„Volkswagen Golf“ ir parsigabeno namo.

Pranešimą gavę Šiaulių regiono aplin-
kos apsaugos departamento pareigūnai, 
nuvykę į D. Grubio namus Joniškyje, so-
dybos ūkiniame pastate rado pakabintą, 
nuluptą ir dorojamą elnią. Medžiotojas 
gyvūną nulupti privalėjo būrelio lupyklo-
je, tačiau greičiausiai norėdamas nuslėpti 
laimikį jį parsigabeno namo. Užkluptas 
šeimininkas prisipažino, kad elnią sume-
džiojo Joniškio rajono medžiotojų būrelio 
plotuose ir nepanaudojo licencijos. Vyrui 
buvo surašytas administracinės teisės 
pažeidimo protokolas už medžioklės rei-
kalavimų pažeidimus (ATPK 85 str. 6 d). 
Medžiaga buvo perduota teismui.

Kadangi šis medžiotojas nusižengė 
pirmą kartą ir dėl padaryto pažeidimo 
gailėjosi, be to, pradėjo atlyginti gamtai 
padarytą žalą, teismas jam skyrė minima-
lią nuobaudą: 868 eurų baudą su teisės 
medžioti atėmimu vieneriems metams 
ir konfiskuojant medžioklinį lygiavamzdį 
šautuvą bei automobilį „Volkswagen Golf“. 

Kaip prisipažino dabar vėl medžiotojo 
licenciją atgavęs D. Grubys, minėta me-
džioklė jam kainavo brangiai, nes dar teko 
atlyginti padarytą žalą gamtai – 5213 
eurų. „Buvo kaip buvo, ką čia komentuoti, 
medžioklė man kainavo brangiai – per 30 
tūkst. litų (beveik 9 tūkst. eurų). Tokio įvy-
kio greitai pamiršti negali“, – paklaustas, 
ar prisimena prieš dvejus metus įvykusią 
medžioklę, sakė D. Grubys, kuris po šio įvy-
kio dabar medžioti vengia.

Nors 2014 m. tuometinis aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 
ėmėsi iniciatyvos gerokai padidinti baudas už brakonieriavimą, 
lietuvių noras užsiimti šia veika nesumažėjo. Kai kurie pažeidėjai 
stebina ir bukumu, ir žiaurumu.

Medžiotojas, apie valandą 
patykojęs bokštelyje, taikliu 

šūviu iš lygiavamzdžio šautuvo užmušė 
taurųjį elnią. Vyras turėjo licenciją, 
tačiau gyvūno nepažymėjo specialios 
paskirties plomba ir neįrašė į medžioklės 
lapą. Vyras elnią sugrūdo į automobilį 
„Volkswagen Golf“ ir parsigabeno namo.
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Panevėžio regiono aplinkos apsaugos 
departamento Gyvosios gamtos apsaugos 
inspekcijos pareigūnai, pasitelkę Pane-
vėžio agentūros inspektorius, vykdydami 
naktinį reidą dėl medžioklę reglamentuo-
jančių teisės aktų reikalavimų laikymosi 
Panevėžio apskrityje išgirdo nuaidėjusį 
šūvį. Kaip teigia Gyvosios gamtos apsau-
gos viršininkas Alfredas Breivė, pareigū-
nai, artėdami šūvio kryptimi, per žiūronus 
tolumoje pastebėjo kažką velkantį asmenį.

Pareigūnams priartėjus prie pažeidėjo, 
šis dar bandė bėgti, tačiau buvo sulaikytas 
su sumedžiotu žvėreliu rankose. Atlikus ty-
rimą paaiškėjo, kad medžiotojas Nomedas 
Čiapas, gyvenantis Pasvalio rajone ir pri-
klausantis Pasvalio medžiotojų draugijai, 
nelegaliai, t. y. neturėdamas medžioklės 
lapo, licencijų, svetimuose medžioklės 
plotuose Panevėžio rajone sumedžiojo 
trečiametį stirnos patiną. Piliečiui surašy-
tas administracinio teisė pažeidimo proto-
kolas už Medžioklės Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisyklių reikalavimų pažeidi-
mą ir taikoma administracinė atsakomy-
bė. Bauda už gyvūno, kurio sumedžioti 
medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimą 
arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo 
gyvūno gabenimą ar dorojimą siekia iki 
1737 eurų. Teismas pažeidėjui skyrė 870 
eurų, pakeičiant juos į 145 valandas vie-
šųjų darbų, taip pat vieneriems metams 
atėmė teisę medžioti, paėmė medžiotojo 
bilietą ir konfiskavo pažeidimo padary-
mo įrankius: paimtas graižtvinis šautuvas 
„Marlin“ su optiniu taikikliu „Delta“ ir 4 šo-

viniais. Pažeidėjas taip pat turės atlyginti 
laukinei gyvūnijai padarytą žalą, kuri sie-
kia 1587,75 eurų.

Kaip teigia Panevėžio regiono aplin-
kos apsaugos departamento (PRAAD) 
Administracinių bylų nagrinėjimo sky-
riaus vyresnysis specialistas Remigijus 
Ramanauskas, šiuo metu yra tiriamas dar 
vienas atvejis, kai medžioklės taisyklių 
reikalavimų pažeidimą galimai yra įvykdę 
penki asmenys: keturi iš jų gyvena Lietu-
voje, penktas yra išvykęs dirbti į užsienį. 
Nusižengimą užfiksavo vaizdo kameros, 
kurių teisėtumą yra apskundę medžioklės 
įstatymo pažeidėjai. Nusižengimo atvejis 
užfiksuotas, bet jeigu teisme bus įrodyta, 
kad vaizdo įrašai neteisėti, pažeidėjai gali 
likti nenubausti. 

Nemažai atvejų, kai brakonierius iš-
aiškina patys medžiotojai. Štai Vyžūnų 
medžiotojų būrelio narys Tomas Martin-
kevičius, nuvažiavęs į Ragučius, atkreipė 
dėmesį į šalikelėje stovėjusį visureigį. Iš 
spalvos ir numerių T. Martinkevičius su-
prato, jog automobilis priklauso netoliese 
gyvenančiam ūkininkui Ričardui Valiuliui. 
Pasukęs į miško keliuką medžiotojas pa-
matė nušautą briedį. Apie sumedžiotą gy-
vūną jis skubiai informavo būrelio vadovą 
Mantą Sesicką. Pastarasis apie įtariamą 
brakonieriavimo atveją pranešė policijai ir 
aplinkosaugininkams. 

Kaip numato naujos ATPK nuostatos, 
brakonierių ginklai ir automobiliai konfis-
kuojami net ir tada, jeigu jie nėra pažeidė-

jų nuosavybė. Anksčiau buvo galima kon-
fiskuoti tik tuos įrankius, kurie priklausė 
būtent pažeidėjui, tačiau čia buvo palikta 
tam tikra spraga. Gudrūs ir apsiskaitę bra-
konieriai specialiai naudodavosi neregis-
truotais medžioklės ar žvejybos įrankiais 
(spąstais, tinklais vėžiams gaudyti ir kt.). 
Sulaikyti jie tikindavo, kad įrankį pasisko-
lino iš kaimyno. Tokiu atveju įstatymas ne-
leido brakonieriavimo įrankių konfiskuoti. 
Dabar griežtesnės sankcijos numatomos 
ir už kliudymą vykdyti aplinkos apsau-
gos valstybinę kontrolę, aplinkosaugos 
pareigūno garbės ir orumo įžeidimą. Per 
pastaruosius trejus metus tokių pažeidi-
mų daugėjo, prieš pareigūnus ne kartą 
buvo panaudota ir fizinė prievarta, tačiau 
dabar už tai numatomos baudos nuo 289 
iki 1158 eurų. 

Rezonansinės medžioklės
Panevėžio regiono Gyvosios gamtos ap-
saugos inspekcijos pareigūnai 2013 m. 
lapkričio pabaigoje gavo pranešimą, kad 
netoli Naujamiesčio miestelio Berželių 
miške Panevėžio rajone vykstant medžio-
klei su varovais nušautas taurusis elnias. 
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritori-
joje taisyklės reglamentuoja, kad varant 
leidžiama medžioti tauriųjų elnių antra-
mečius patinus. Dėl šio įvykio gyvosios 
gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai 
atliko specialų patikrinimą. Medžiotojas 
nespėjo įsižiūrėti, kad elnias – vieneriais 

metais vyresnis, nei leidžiama medžioti.
Nuvykę į įvykio vietą pareigūnai įverti-

no nušauto tauriojo elnio ragų struktūrą, 
kuri rodė, kad žvėris nėra antrametis, ta-
čiau aplinkosaugininkams reikėjo daugiau 
nei mėnesio tam įrodyti. Paruošus apžiū-
rai tauriojo elnio patino galvos ir apatinio 
žandikaulio trofėjų buvo kreiptasi į Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų fakultetą dėl 
gyvūno amžiaus nustatymo. Universiteto 
specialistai ekspertizės išvadoje nurodė, 
kad tai trejų metų tauriojo elnio patinas. 

Už Medžioklės Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisyklių pažeidimą medžio-
tojui selekcininkui Artūrui Lenčiauskui iš 
Margavos kaimo skirta 145 eurų admi-
nistracinė nuobauda ir pateikta žala pa-
daryta laukinei gyvūnijai – 5539 eurų. Tai 
išties solidi bauda už legalioje medžioklėje 
sumedžiotą laimikį, tačiau aplinkosaugi-
ninkai primena, jog medžiotojai privalo 
saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius 
ir nepažeisti Lietuvos medžioklės įstatymo 
reikalavimų.

Ypatingu žiaurumu pagarsėjo brako-
nierius iš Molėtų rajono, neturėjęs nei tei-
sės medžioti, nei leidimo turėti šaunamąjį 
ginklą, sugebėjęs draudžiamu laiku sume-
džioti jauną briedį.

Vienas iš Balninkų medžiotojų būrelio 
narių (Molėtų r.) kelyje Balninkai–Girs-
teitiškis pastebėjo stovintį automobilį. 
Medžiotojui automobilis sukėlė įtarimą, 
todėl jis nusprendė privažiuoti arčiau. 
Liudininkas teigia, kad netoli transporto 
priemonės pastebėjo žolėje paliktą brydę, 
o ja paėjęs rado nušautą briedį. Apie šį 
įžūlų brakonieriavimo atvejį vyras pranešė 
aplinkosaugos inspektoriams ir į pagalbą 
pasikvietė kitus medžiotojus. Dar kartą 
atėję apžiūrėti briedžio, medžiotojai šalia 
jo pamatė vyrą kruvinomis rankomis, kuris 
tikriausiai išsigandęs pašalinių, čiupo di-

delį baltą maišą ir pabėgo į mišką. Briedis 
jau buvo pradėtas doroti. 

Į įvykio vietą nedelsdami atvyko Ute-
nos regiono aplinkos apsaugos departa-
mento Gyvosios gamtos apsaugos inspek-
cijos pareigūnai. Jie atidžiai apžiūrėjo vietą 
ir pagal žolėje paliktus pėdsakus pradėjo 
sekti bėglį.

Sučiupti besislapstantį brakonierių 
aplinkosaugininkams padėjo policijos 
pareigūnai, kurie ir sulaikė pakeliui į Bal-
ninkus einantį pilietį Sergėjų Devliašovą. 
Jis prisipažino, kad nėra medžiotojas, bet 
savavališkai paėmė sūnaus medžioklinį 
šautuvą ir išvažiavo pasidairyti žvėrių. 
Važiuodamas jis pamatė briedį, išlipęs iš 
automobilio prisėlino prie jo ir nušovė.

Už neteisėtai sumedžiotą briedį Molėtų 
rajono apylinkės teismas pagal LR ATPK 85 
str. 4 dalį skyrė minimalią 868 eurų baudą 
su graižtvinio šautuvo „Remington 770“ su 
optiniu taikikliu ir 3 šovinių šiam ginklui 
konfiskavimu. Už laukinių gyvūnų rūšims 
padarytą žalą Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamentas prie LR Aplinkos 
ministerijos S. Devliašovui pateikė 5551,62 
euro pretenziją dėl žalos atlyginimo. Dėl 
neteisėto disponavimo šaunamuoju gin-
klu S. Devliašovui Molėtų rajono policijos 
komisariate buvo atliktas ikiteisminis ty-
rimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 253 
str. 1 dalį, kuris šiuo metu jau yra baigtas 
ir byla išnagrinėta Molėtų rajono apylinkės 
teisme. Kaip teigė laikinai einanti teismo 
pirmininko pareigas Roma Rimkienė, S. 
Devliašovas atleistas nuo baudžiamosios 
atsakomybės dėl dukros Lauros Devliašo-
vaitės laidavimo. 

Ypač žiaurus brakonieriavimo atvejis 
užfiksuotas Lėno medžiotojų klubo plo-
tuose. Patys medžiotojai sunerimo savo 
medžioklės plotuose trečiadienio vakarą 
išgirdę šūvį ir pamanę, kad miške gali būti 

brakonieriaujama. Buvo surengta pasala. 
Jos metu buvo patikrintas vienas miške 
buvęs automobilis, tačiau jame grobio ne-
buvo. Klubo medžiotojai, prižiūrintys me-
džioklės plotus, kitą dieną nutarė patikrin-
ti tą vietą, kurioje vakare nuaidėjo šūvis. 
Dieną medžioklės plotuose buvo pastebėti 
du einantys žmonės. Vienas iš jų ant pečių 
nešėsi tauriojo elnio galvą su ragais. O ki-
tas, pastebėjęs atvažiuojančią mašiną, pa-
bėgo į krūmus. Ragus nešęs vyras – buvęs 
Veprių medžiotojų būrelio pirmininkas, o 
dabar tik eilinis to paties būrelio medžio-
tojas Povilas Sedrisovas. Tuo metu, kai 
buvo kviečiami aplinkosaugininkai, bra-
konierius pabėgo į mišką. Į pagalbą rasti 
pažeidėją buvo pakviesta policija. Brako-
nierių užtikęs medžiotojas išsiaiškino, kad 
tą vakarą, kai pasigirdo šūvis, patikrinus 
miške sutiktą mašiną joje buvo ir vienas 
aplinkosaugininkas. Kaip teigia dabartinis 
Veprių medžiotojų būrelio pirmininkas 
Renatas Nenartavičius, minėta byla yra 

nutraukta, bet ar buvo pareikšti kaltinimai 
P. Sedrisovui, liko neaišku, nes pastarasis 
vengė atsakyti į telefono skambučius. 

Žemaitijoje esančiame Salantų regio-
niniame parke Šauklių riedulyne brako-
nieriai nušovė mažiausiai tris už europi-
nius pinigus įsigytus egzotiškųjų muflonų 
patinus.

„Tai precedento neturintis brutalus 
nusikaltimas. Šauklių riedulyno dalis, ku-
rioje apgyvendinta muflonų banda, itin 
lankoma žmonių, ji aptverta aukšta tvora. 
Nesuvokiama, kam kilo mintis iššaudyti 
gražiausius patinus, kurių vienas – mūsų 
pasididžiavimas – buvo iš Čekijos. Matyt, 
protą aptemdė trofėjinės medžioklės troš-
kulys“, – pasakojo Salantų parko direkto-
rius Modestas Šečkus. Vieno patino kaina 
– apie tūkstantis eurų.

Netvarkingai pildo 
dokumentus
Vienas iš gana charakteringų pažeidimų 
– netvarkingai pildoma medžioklės do-
kumentacija. Tarp tokių pažeidėjų buvo 
nustatytas medžiotojų būrelis „Sartai“. 
Medžioklės vadovas medžioklės lape ne-
pažymėjo, kad buvo sumedžiotas šernas.

Kaišiadorių rajone medžiotojų klubo 
„Švenčius“ medžioklės ploto vienete išgir-
dę šūvį pareigūnai nutarė palaukti. Apie 
23 val. jie, atvykę į MK „Švenčius“ pirminio 
apdorojimo aikštelę, nustatė net tris Me-
džioklės taisyklių pažeidimus. Šiurkščiai 
taisykles pažeidė medžioklės vadovas, ku-
ris po medžioklės, prieš pradedant doroti 
sumedžiotą šerną, jo neįrašė į medžioklės 
lapą. Taip pat medžioklės vadovas prieš 

medžioklę pildydamas medžioklės lapą 
neįrašė medžioklės datos. Dar vienas me-
džioklėje dalyvavęs medžiotojas patingėjo 
po medžioklės įsidėti medžioklinį ginklą 
į dėklą. Jam, kaip ir medžioklės vadovui, 
buvo surašytas ATP protokolas, iš medžio-
tojų buvo paimtas neteisėtai sumedžiotas 
šernas bei perduotas Nacionaliniam mais-
to ir veterinarijos rizikos vertinimo institu-
tui dėl afrikinio kiaulių maro tyrimų.

Aplinkosaugininkai pastebėjo, kad 
padaugėjo atvejų, kai medžiotojai bando 
nuslėpti sumedžiotus šernus, neįrašydami 
jų į medžioklės lapą prieš pradėdami pir-
minį apdorojimą ar prieš išveždami iš me-
džioklės plotų. Tokiu atveju šernas tampa 
neteisėtai sumedžiotas ir tai traktuojama 
kaip šiurkštus Medžioklės taisyklių pažei-
dimas.

Gyvūnus kankina kilpomis
Raseinių rajono aplinkosaugininkai su-
laukė gyventojų pranešimo, kad Viduklės 
seniūnijoje esančiame miške kilpomis 
gaudomi laukiniai gyvūnai. Įtarimai krito 
ant netoli miško sodybą turinčio kauniečio, 
dažnokai čia atvykstančio savaitgaliais. 
Gyventojai pareigūnams parodė pamiškė-
je gulinčią stirną – ji buvo pasismaugusi iš 
vielos padarytoje kilpoje. 

Atvykę į pamiškę, kurioje gulėjo stirna, 
pareigūnai įrengė pasalą: netoli gyvūno 
pritaisė vaizdą fiksuojančią įrangą. Kai 
pareigūnai, gavę signalą, skubiai atvyko į 
mišką, kilpininkas savo auką jau vilko į šalį. 
Jis nesipriešino, tačiau aiškino, kad neme-
džiojo šio gyvūno, neva rado eidamas pro 
šalį. Toks pasiteisinimas – gana dažnas, 
siekiant išvengti atsakomybės.

Raseinių rajone sučiuptas ir dar vienas 
kilpininkas. Netoli Liepyno kaimo esan-
čiame miške buvo aptiktos net 7 kilpos, 
vienoje jų – negyva lapė. Apsilankę kaimo 
gyventojo bedarbio namuose aplinko-
saugininkai rado lapę ir dvi stirnų galvas. 
Teismo sprendimu nuolatinės gyvenamo-
sios vietos neturinčiam bedarbiui buvo pa-
skirta 579 eurų bauda. Pareigūnai atkreipė 
dėmesį, kad brakonierių kilpas dažniausiai 
įmanoma pastebėti tik tada, kai į jas jau 
būna pakliuvęs gyvūnas, mat tarp šakų 
ant gyvūnų tako suraityta kilpa beveik 
nematoma.

Beprecedentis atvejis užfiksuotas Vil-
niaus rajone Rūdninkų girioje, kai patys 
gyventojai rado išsikankinusią kilpon 
pakliuvusią lūšies patelę. Plieninė kilpa 
žvėriui veržė kaklą, jam kvėpuoti buvo 
labai sunku. Žmonės savo jėgomis žvėriui 
padėjo išsilaisvinti.

Lūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą 
(2012 m. vykdytos apskaitos metu, Lietu-
voje buvo suskaičiuota 70 lūšių). Praeityje 
lūšys buvo paplitusios visoje Europoje, 
tačiau XX amžiaus viduryje rytinėje ir vi-
durinėje Europos dalyje jos išnyko. Nema-
žą, bet sunkiai įvertinamą žalą joms daro 
brakonieriavimas, ypač – kilpininkavimas. 
Neigiamą įtaką lūšims gali daryti vilkai ir 
valkataujantys šunys. Svarbiausiose lūšių 
gyvenamose vietose būtina riboti miško 
kirtimą, medžioklę su varovais, lankymąsi.

Brakonieriavimas kilpomis – sunkus 
pažeidimas ir žiaurus būdas gaudyti žvėris, 
nes patekęs į jas gyvūnas kankinasi, kol 
nugaišta. Vilniaus universiteto Gyvybės 
mokslų centro Biomokslų instituto doc. dr. 
Alius Ulevičius pasakoja, kad tai yra bene 
baisiausias nelegalios medžioklės būdas. 

Beprecedentis atvejis užfiksuotas Vilniaus rajone 
Rūdninkų girioje, kai patys gyventojai rado 

išsikankinusią kilpon pakliuvusią lūšies patelę. Plieninė 
kilpa žvėriui veržė kaklą, jam kvėpuoti buvo labai sunku. 
Žmonės savo jėgomis žvėriui padėjo išsilaisvinti.

Brakonieriaudami 
tiek medžioklėje, 

tiek žvejyboje gyventojai 
naudoja įvairias neleistinas 
priemones. Negalima 
medžioti apšviečiant, 
išskyrus šernus, medžioti 
iš automobilių, su 
naktinio matymo optiniais 
taikikliais.
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Anot A. Ulevičiaus, nuo kilpų nėra apsau-
gotas niekas: į ją gali pakliūti ir naminis 
gyvūnas, pavyzdžiui, į mišką paleistas pa-
lakstyti šuo. Taip pat į kilpą gali pakliūti ir 
Lietuvoje retos rūšies miško gyvūnas.

Pasak Vilniaus RAAD Gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcijos viršininko Sigito 
Mikėno, medžiojimo kilpomis nedaugėja, 
tačiau pavienių atvejų pasitaiko. Dažniau-
siai tokį būdą renkasi medžioklės leidimų 
neturintys asmenys.

Gyvūnus pjudo šunimis
Dažniausias brakonierių ginklas yra šautu-
vai, o Kėdainių rajone – šunys. Su jais bra-
konieriauja ne pavieniai asmenys, bet gru-
pės. Paprastai gyvūnai prijaukinami prie 
šėryklų. Brakonieriai prieina prie šėryklos, 
pamato, kad yra šernų, paleidžia šunis, o 
šie jau daro savo kruviną darbą. Vienas iš 
tokių asmenų – gerai žinomas Kėdainių 
medžiotojams ir aplinkosaugininkams. 
Savo sodyboje jis užveisęs visą šunų ūkį. 
Jame yra apie 20 didžiulių šunų ir daug 
kam kyla klausimas, kuo jie maitinami.

Šeimininkas jau buvo įkliuvęs inspek-
toriams. Patikrinę jo sodybą, inspektoriai 
nerado konkrečių brakonieriavimo įrody-
mų, sukabintų šernų kailių neužte-
ko. Asmuo teisinosi, kad juos 
atvežė brolis, kuris yra 
medžiotojas.

Kauno regiono aplinkos apsaugos de-
partamento Gyvosios gamtos apsaugos 
inspekcijos viršininkas Tomas Barkauskas 
teigė, kad dabar asmuo bus po padidina-
muoju stiklu.

Dviejų veislių šunys dalyvauja tokioje 
medžioklėje. Laikos suseka žvėris, o po to 
juos pričiumpa stiprūs koviniai šunys. Su-
čiumpa už ausies ir laiko, kol šeimininkas 
nudurs žvėrį. Gali būti, kad išdresuoti ir 
išmokyti šunys yra pardavinėjami kitiems 
brakonieriams.

Geidžiamas laimikis – vilkas
Lietuvoje vilkus leidžiama medžioti nuo 
spalio 15 d. iki balandžio 1 d., tačiau jų 
medžioklė nutraukiama anksčiau, jei-
gu išnaudojamas sumedžiojimo limitas. 
2016–2017 m. sezonas aplinkos ministro 
įsakymu buvo sutrumpintas, nes sume-
džiotas leistinas 60 vilkų skaičius. 

Atsižvelgus į savivaldybių administra-
cijų pateiktus duomenis apie ūkiniams 
gyvūnams vilkų padarytą žalą, savival-
dybėms, kuriose žalos mastai didžiausi, 
iš bendro 60 vilkų sumedžiojimo limito šį 
sezoną Alytaus, Biržų, Molėtų, Rokiškio, 
Širvintų, Tauragės ir Vilkaviškio rajonų sa-
vivaldybių teritorijose leista sumedžioti ne 
mažiau kaip po vieną vilką, Kupiškio rajo-
no – ne mažiau kaip du vilkus, Klaipėdos 
rajono – ne mažiau kaip tris, Lazdijų ir Va-
rėnos rajonų – ne mažiau kaip po keturis. 
Daugiausia vilkų – net šeši – sumedžioti 
Varėnos rajono savivaldybėje.

Anykštėnams broliams Petraičiams, 
medžiotojų būrelio „Puntukas“ nariams, 
visiškai teisėtais būdais pa-

vyko gauti itin retą trofėjų – vilko kailį. 32 
metų anykštėnas Donatas Petraitis, svečio 
teisėmis kartu su Kavarsko medžiotojais 
dalyvavęs šernų ir elnių medžioklėje Da-
bužių miške, Kavarsko seniūnijoje (Anykš-
čių r.) sumedžiojo 3–4 metų patelę. Vy-
resniajam D. Petraičio broliui Mantui, irgi 
priklausančiam „Puntuko“ medžiotojų bū-
reliui, vilkas į rankas pakliuvo be didesnių 
pastangų. Netoli Leliūnų kaimo (Anykščių 
r.) važiuodamas Ramuldavos mišku M. 
Petraitis pastebėjo kažką gulintį griovyje. 
Iš pradžių jis manė, kad tai automobilio 
nutrenkta stirna, bet grįžęs atgal išvydo 
negyvą vilką. Manoma, kad žvėris mėgi-
no tiltu per Šventosios upę patekti į kitą 

pusę ir papuolė po automobilio 
ratais. Plėšrūnui buvo sulau-
žytos užpakalinės kojos. Jis 
įstengė nušliaužti iki griovio 
ir ten nugaišo.

Kodėl brakonieriauja?
Aplinkosaugininkų sučiuptas leidimą žve-
joti turintis, tačiau tinklais žvejojęs asmuo 
prisipažino, kad neleistinu būdu žvejoti 
nusprendė vedamas... smalsumo. Pasta-
tęs tinklą jis buvo sučiuptas pareigūnų ir 
sumokėjo didžiulę baudą. Taip pat iš vyro 
buvo atimtas tinklas ir sugauta žuvis.

Vilniaus RAAD Gyvosios gamtos ap-
saugos inspekcijos viršininko S. Mikėno 
teigimu, klysta manantieji, jog brakonie-
riauja tik neapsiturintys asmenys. Brako-
nieriaujama dėl noro pasipelnyti, tačiau 
ne mažiau svarbus veiksnys – tiesiog 

smalsumas. Aplinkosaugininkai brakonie-
rius skirsto į tris kategorijas: tuos, kurie 
brakonieriauja iš smalsumo, kitaip tariant, 
pasiturintys asmenys, kiti brakonieriauja 
dėl išgyvenimo, o treti – asocialūs arba tie, 
kuriuos pasamdo brakonieriavimo organi-
zatorius.

S. Mikėnas atkreipė dėmesį, kad užfik-
suotų brakonieriavimo pažeidimų Vilniaus 
apskrityje sumažėjo, kaip manoma, dėl 
administracinių baudų už nelegalią me-
džioklę ir žvejybą sugriežtinimo bei žalos 
įkainių padidinimo. Jeigu asmuo padaro 
gyvūnijos išteklių naudojimo pažeidimą, 
tokiu atveju jam gresia administracinė 
atsakomybė, o kai kuriais atvejais – ir bau-
džiamoji atsakomybė. Toliau pateikiama 
pretenzija pažeidėjui ir pagal nustatytus 
įkainius skaičiuojama žala. Jeigu pažeidė-
jas praleidžia terminus, neatlygina žalos 
gyvajai gamtai už žvejybą ar medžioklę, 
rengiamas ieškinys teismui ir teismas na-
grinėja ieškinį ir priteisia gamtai atlyginti 
žalą.

Pareigūnai naudojasi modernia įran-
ga, kuri fiksuoja pažeidėjus tamsiu paros 
metu, filmuoja vietovę.

Bet kuriuo metu budi pareigūnai ir rea-
guoja į gyventojų pranešimus apie galimą 
brakonieriavimo atvejį.

Nesnaudžia ir pažeidėjai. Jie taip pat 
įgyja aparatūrą, fiksuojančią žmogų, todėl 
žino, jei artinasi pašalinis asmuo, naudoja 
naktinio matymo žiūronus, termovizorius.

Brakonieriaudami tiek medžioklėje, 
tiek žvejyboje gyventojai naudoja įvairias 
neleistinas priemones. Negalima medžioti 

apšviečiant, išskyrus šernus, medžioti iš 
automobilių, su naktinio matymo opti-
niais taikikliais.

Tiesa, Seime buvo nagrinėtas įstatymo 
projektas, kuriuo siekiama įteisinti nakti-
nio matymo taikiklių naudojimą medžio-
klės metu. Įstatymo šalininkai nurodo savo 
argumentus: bus sužeidžiama ir kančioms 
pasmerkiama mažiau gyvūnų, bus gali-
ma lengviau sukontroliuoti ligų apniktus 
šernus, bet įstatymo priešininkai netiki 
gerais medžiotojų norais. Bijota grandini-
nės reakcijos, kad leidus naudoti naktinius 
taikiklius atsirastų tikimybė, jog bus įre-
gistruota pataisa dėl duslintuvų naudoji-
mo. O tai būtų šūvis sau į kojas kovojant su 
brakonieriais. Šiuo metu naktinio matymo 
taikikliai Europos Sąjungoje yra leidžiami 
tik Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje ir Če-
kijoje. 

Žvejai mėgėjai negali žvejoti tinkli-
niais įrankiais, nes tai – verslinės žvejybos 
priemonė. Taip pat draudžiami duriamieji, 
užkabinamieji įrankiai. Tokiems „žvejams“ 
visais pažeidimų atvejais taikoma admi-
nistracinė atsakomybė, o kai sulaikomi as-
menys, kurie žvejyboje panaudoja elektros 
srovę ar sprogstamąsias medžiagas – tai-
koma baudžiamoji atsakomybė. 

Žvejyboje didžiausia įtaka daroma su-
augusių žuvų populiacijoms. Mėgėjams 
žvejojant neleistinais įrankiais, pavyzdžiui, 
tinklais ar elektrinėmis priemonėmis, eže-
ruose vienos žvejybos metu pagaunamas 
kur kas didesnis kiekis žuvies nei įprasta 
ežero ekosistemai.

Pajūrio regioninio parko vyriausiasis 
ekologas Erlandas Paplauskis yra paste-

RAAD gyvūnijos apsaugos 2010–2015 m. pažeidimų pagal 
ATPK 85 str. suvestinė 

2010 m
RAAD 1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.
Alytaus 19 4 3 8 17 - - -
Kauno 70 5 - 12 31 - - -
Klaipėdos 34 7 - 15 12 - - - 
Marijampolės 2 1 - 11 15 1 - -
Panevėžio 48 4 2 17 12 - - -
Šiaulių 34 4 - 19 31 1 - -
Utenos 38 7 - 16 52 - - -
Vilniaus 40 6 - 13 17 - - -
Iš viso: 205 28 5 83 134 2 - -

2011 m
RAAD 1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.
Alytaus 17 5 2 14 11 - - -
Kauno 50 3 1 8 29 - - -
Klaipėdos 27 1 - 3 21 - - - 
Marijampolės 11 - - 3 21 - - -
Panevėžio 31 1 2 7 25 - - -
Šiaulių 22 4 4 13 23 - - -
Utenos 19 - - 3 14 - - -
Vilniaus 29 7 - 7 23 - - -
Iš viso: 206 21 9 58 167 - - -

2012 m. 
RAAD 1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.
Alytaus 35 4 - 3 19 - - -
Kauno 50 15 - 10 31 - - -
Klaipėdos 51 5 - 10 17 - - - 
Marijampolės 4 5 - 8 9 - - -
Panevėžio 33 7 2 16 23 - - -
Šiaulių 27 2 - 18 35 - - -
Utenos 17 4 - 9 19 - - -
Vilniaus 33 4 - 22 22 - - -
Iš viso: 250 46 2 96 175 - - -

2013 m. 
RAAD 1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.
Alytaus 22 3 - 5 8 - - -
Kauno 25 8 1 15 36 - - -
Klaipėdos 27 3 2 10 26 - - - 
Marijampolės 12 3 - 3 10 - - -
Panevėžio 17 2 1 8 11 - - -
Šiaulių 27 2 - 12 35 - - -
Utenos 22 1 - 11 29 - - -
Vilniaus 10 - - 12 6 - - -
Iš viso: 162 22 4 76 161 - - -

 2014 m. 
RAAD 1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.
Alytaus 13 - - - 7 1 - -
Kauno 47 3 1 7 16 2 2 -
Klaipėdos 66 8 1 11 23 6 2 -
Marijampolės 20 - - 4 1 - - -
Panevėžio 30 1 1 1 12 2 - -
Šiaulių 59 13 3 11 51 3 1 -
Utenos 9 - - 7 8 - 4 -
Vilniaus 7 - 2 8 6 1 3 -
Iš viso: 251 25 8 49 124 15 12 -

2015 m. 

RAAD 1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.
Alytaus 23 - 1 - - 4 3 -
Kauno 121 3 5 13 12 9 9 -
Klaipėdos 78 6 - 4 4 2 5 -
Marijampolės 26 1 1 - 3 2 1 -
Panevėžio 60 1 - 3 1 8 - -
Šiaulių 140 3 - - 5 4 6 -
Utenos 30 - 1 4 1 - 4 -
Vilniaus 60 - 1 3 1 10 6 -
Iš viso: 538 14 9 27 27 39 34 -

Žemaitijoje 
esančiame 

Salantų regioniniame 
parke Šauklių riedulyne 
brakonieriai nušovė 
mažiausiai tris už 
europinius pinigus 
įsigytus egzotiškųjų 
muflonų patinus.

bėjęs, kad tai lemia žuvų populiacijos eže-
ruose pakitimus: jaunų ir mažų žuvų yra 
daug, o stambių – mažai, todėl žuvimis 
mintantiems plėšrūnams gali nepakakti 
maisto. Gaudant į Raudonąją knygą įrašy-
tas žuvis pasekmės dar didesnės: esant ir 
taip nedideliam individų kiekiui, gali būti 
sunaikinta visa rūšis.

Kaip į medžiotojus ir brakonierius re-
aguoja visuomenė, 2015 m. buvo atlikta 
visuomenės nuomonės apklausa. Tyrimo 
metu buvo apklausti 1003 respondentai, 
asmenys nuo 18 iki 75 metų.

Lietuvos gyventojų buvo klausiama, ko, 
jų nuomone, Lietuvoje yra daugiau – me-
džiotojų brakonierių ar legalių medžiotojų. 
22,3 proc. apklaustųjų teigė, kad brako-
nierių yra daugiau nei legalių medžiotojų, 
16,3 proc. – kad brakonierių yra panašiai 
tiek, kiek ir legalių medžiotojų. 24,2 proc. 
gyventojų manė, kad brakonierių yra ma-
žiau nei legalių medžiotojų, o 13,5 proc. 
teigė, kad brakonieriai pasitaiko tik pavie-
niais atvejais. 23,7 proc. gyventojų neturė-
jo nuomonės. 

Vyrai, vidutinio ir vyresnio amžiaus 
respondentai bei rajonų centrų gyventojai 
dažniau linkę manyti, kad brakonierių yra 
daugiau nei legalių medžiotojų, moterys 
bei kaimo gyventojai dažniau laikosi nuos-
tatos, kad brakonierių ir legalių medžio-
tojų yra apylygiai. Didmiesčių gyventojai 
bei aukštesnio išsimokslinimo atstovai 
dažniau mano brakonierių esant mažiau 
nei legalių medžiotojų. 

Taip pat gyventojų buvo klausiama, 
kaip per pastaruosius penkerius metus kei-
tėsi brakonierių skaičius. 7,2 proc. manė, 
kad jų labai padaugėjo, 12,7 proc. – kad 

šiek tiek padaugėjo. 20,6 proc. teigė, kad 
brakonierių skaičius išlieka stabilus, o 25,6 
proc. – kad jų šiek tiek sumažėjo. Padidė-
jusį brakonierių skaičių dažniau įvardijo 
18–35 m. respondentai.

Deja, nudžiuginti negalėjo ir gyventojų 
sąmoningumas. Gyventojų buvo paklaus-
ta, ar jie yra pranešę apie brakonieriavo 
atvejus. Daug kartų pranešę yra 0,7 proc. 
gyventojų, vieną ar du kartus – 4,3 proc., 
brakonieriaus nėra sutikę 59,1 proc. gy-
ventojų, o 23,4 proc. teigė, kad neatskirtų 
brakonieriaus nuo legalaus žvejo ar me-
džiotojo. 12,3 proc. respondentų neprane-
šė, nes bijojo dėl savo saugumo. 

Nepranešę, nes nebuvo sutikę bra-
konieriaus, dažniau nurodė jaunesnio 
amžiaus, didesnių pajamų atstovai, di-
dmiesčių gyventojai. Moterys, mažesnių 
miestelių, kaimų gyventojai dažniau nu-
rodė neskiriantys legalaus ir brakonieriau-
jančio žvejo ar medžiotojo.

Dar buvo klausiama, kokios socialinės 
klasės žmonės, gyventojų nuomone, daž-
niausiai brakonieriauja. 16,3 proc. respon-
dentų teigė, kad skurstantys žmonės, 15,7 
proc. manė, kad dažniau brakonieriauja 
pramogų ieškantys turtingi gyventojai. 
55,8 proc. apklaustųjų manė, kad vienodai 
brakonieriauja įvairių socialinių sluoksnių 
žmonės ir 12,2 proc. neturėjo nuomonės. 
Nuostatos, kad dažniausiai brakonieriau-
ja skurstantys gyventojai, dažniau linkę 
laikytis rajonų centrų ir kaimų gyvento-
jai, 46–55m. atstovai, laikosi priešingos 
nuostatos, kad tai – turtingųjų pramoga, 
– vyrai, aukštesnių pajamų atstovai, di-
dmiesčių gyventojai. 

Dieną medžioklės plotuose buvo 
pastebėti du einantys žmonės. 

Vienas iš jų ant pečių nešėsi tauriojo 
elnio galvą su ragais. 
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Kalbėjosi Algirdas Aušra Kas yra pesticidai ir kaip jie atsi-
rado?
Pesticidai yra cheminės medžiagos, skirtos naikinti 
augalų kenkėjus – parazitus. Augalų parazitų yra pa-
čių įvairiausių: nuo vabzdžių iki bakterijų, nuo blusų iki 
grybelio ar pelėsio. 

DDT, dar vadinamas dustu, yra vienas iš pirmųjų 
universalių pesticidų, kuris buvo plačiai paplitęs praė-
jusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje, nes pasiekda-
vo tiesiog stebuklingų rezultatų, greitai nužudydamas 
augalų kenkėjus. Deja, tik po maždaug 5–7 metų ėmė 
ryškėti šio pesticido mutageninės, teratogeninės ir 
kancerogeninės ypatybės, galinčios sukelti neigiamų 
mutacijų ir žmogaus ląstelėse. Šios mutacijos gali iš-
provokuoti įvairius vėžinius susirgimus, apsigimimus, 
neigiamai paveikti vaisių gimdoje.

Kaip ES reguliuoja pesticidus?
Europoje, siekiant užtikrinti, kad pesticidai nekeltų 
pavojaus nei gamtai, nei žmogui, pradėjo tobulėti ir 
pesticidų gamybos technologijos – atsirado vis ma-
žiau kenksmingų pesticidų rūšių. Dėl veiksmingo re-
guliavimo ES šalyse dabar yra uždrausti, panaikinti ar 
atšaukti apie 600 įvairių pesticidų.

ES ekspertai numatė, kad intensyvėjant žemdir-
bystei ir vis labiau naudojant įvairius chemikalus, 
įskaitant ir pesticidus, ateityje bus sulaukta neigiamų 
pasekmių, todėl buvo įvesta reguliacinė sistema, pri-
imtos direktyvos, įstatymai, įsteigtos net 2 agentūros: 
Europos cheminių medžiagų agentūra Helsinkyje 
(ECHA) ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) Par-
moje. Šios dvi agentūros priėmė įstatymines normas, 
kad bet koks chemikalas, kurį norima naudoti ES šaly-
se, pirmiausiai turi būti užregistruotas.

Stengiamės, kad ši sistema būtų kuo skaidresnė. 
Gamintojai privalo pateikti sąrašą žmonių, kurie kūrė 
ar padėjo kurti minėtą produktą. Sąraše išvardinamos 
vietos, kuriose produktas buvo išbandytas. Taip pat 
yra tikrinamos visos pesticido sudėtinės dalys. Yra su-
daromas išankstinis reikalavimų sąrašas ekspertams, 

tikrintojams, išvadų rengėjams, kuriame numatomi 
ypatingi kriterijai su nurodymais, kad šie asmenys ne-
būtų tiesiogiai susiję su tikrinamomis medžiagomis. 
Taip pat deklaruojami privatūs interesai, finansavi-
mas, laboratorijų tinklas.

Kaip vyksta tikrinimo procesas?
Kiekvienas pesticidas turi dvi sudėtines dalis: grynąją 
veikliąją medžiagą ir ją apsaugančius papildus miši-
niuose, kurie užtikrina ilgesnį pesticido poveikį. Gry-
nąją medžiagą vertina EFSA ir ECHA, o patį pesticidą, 
t. y. galutinį produktą, nagrinėja šalys narės ir šalių 
nacionalinės laboratorijos.

ES griežtos reguliavimo normos užtikrina, jog pes-
ticidų tyrimas turi kelias stadijas: visų pirma, chemika-
las yra nagrinėjamas dėl pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. Veiklioji medžiaga tvirtinama, jei ji pagal ES 
nuostatas nėra ar neturi būti priskirta 1 ar 2 katego-
rijos kancerogenams, remiantis kancerogeniškumo 
bandymo, kuris atliktas pagal veikliosioms medžia-
goms ir pesticidams taikomus duomenų reikalavimus 
bei kitus turimus duomenis ir informaciją, vertinimu. 
Jeigu pastebima, kad pesticidas kaupiasi eksperimen-
tuose su gyvūnais ar sukelia ligas, tuomet nustatoma, 
kad naudojant tą medžiagą atsiranda rizikos gali-
mybė. Vėliau nagrinėjimas rizikos laipsnis arba lygis: 
žemas, aukštas, vidutinis. Po to yra tikrinama rizikos 
vadyba. Visose šitose stadijose yra griežtos taisyklės ir 
jų negalima sudėti į vieną krūvą.

Jeigu chemikalas yra saugus, jam suteikiamas lei-
dimas, t. y. leidžiama naudoti ilgiausiai iki 15 metų, 
bet kai kuriais atvejais leidimas gali būti suteikiamas 

ir trumpesniam laikotarpiui, pavyzdžiui, iki 5 metų. 
Nustačius, kad pesticidai gali sukelti ligas, jis yra 
draudžiamas – Europos Komisija teikia pasiūlymą ša-
lims uždrausti veikliąją medžiagą, o šalys taip pat turi 
drausti galutinį produktą.

Kaip užregistruoti pesticidą Lietuvoje?
Pirmiausiai reikia kreiptis į Valstybinę augalininkystės 
tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, kuri registruoja 
naujus augalų apsaugos produktus. Neregistruotų pes-
ticidų naudojimas yra griežtai draudžiamas – už nele-
galų jų naudojimą numatomos baudos. Registracijoje 
būtina pateikti aprašą ir parodyti, kaip buvo pagamin-
tas pesticidas, pagrįsti ir pateikti dokumentus, kaip jis 
buvo tikrinamas, ir ar iš tikrųjų buvo atlikta pakankamai 
eksperimentų, kurie įrodo, kad pesticidas atitinka visus 
reikalavimus, kad jis nekenkia nei žmogui, nei aplinkai: 
vandeniui, dirvai, orui. Būtina moksliškai įrodyti, jog che-
mikalas nenužudo per daug aplinkoje esančių sveikų rei-
kalingų gyvybių, bet žudo tik tą kenkėją, kuriam naikinti 
jis skirtas, pavyzdžiui, virusą, grybelį, bakteriją, vabzdį ar 
jo lervą. Po šių žingsnių prasideda pateiktų įrodymų, che-
mikalo ir naudotų technologijų tikrinimas. Šie veiksmai 
trunka apie 1–3 metus, kartais net iki 7 metų, ir tik tada 
duodamas atsakymas, ar chemikalą leidžiama naudoti.

Kaip reikia naudoti pesticidus ir kas atsakin-
gas už pesticidų priežiūrą?
Grūdų augintojai žino, kokie kenkėjai puls jų derlių, to-
dėl turėtų atsakingai nustatyti, kurie pesticidai jiems 
tinka. Taip pat būtina turėti savo pesticidų naudojimo 
kalendorių, arba, kaip sakoma, stabilų pesticidų vady-

bos grafiką – jį turi turėti kiekvienas ūkininkas. Pasta-
rasis turi žinoti, kokiu metų laiku, paros metu ir kokiu 
tankiu jis gali naudoti tam tikrą pesticidą. Kai kuriais 
atvejais yra papildomų sąlygų, pavyzdžiui, privaloma 
informuoti kaimynus, bitininkus, žiūrėti, kad aplinko-
je nebūtų vaikų. Už pesticidų naudojimą yra atsakingi 
ūkininkai bei kontroliuojančios institucijos, kurios 
konkrečioje valstybėje registruoja, kokie chemikalai 
naudojami tos šalies žemės ūkyje, buityje, kolektyvi-
niuose soduose, bitininkystėje, žuvininkystėje.

Šalys turi garantuoti stebėseną. Deja, tai padaryti 
nėra paprasta, nes pesticidus naudoja daug instituci-
jų, žemdirbių, miesto ir kaimo gyventojų, tad jie turi 
dirbti kartu. Savivaldybės turėtų būti atsakingos už jų 
aplinką ir chemikalų naudojimą jų teritorijoje. Sveika 
aplinka turi rūpintis visi, ne tik savivaldybės bei žem-
dirbiai, bet ir miesto gyventojai. Jei žmogus gyvena 
miesto pakraštyje, jis gali pats pasidomėti, kas, ką, 
kaip ir kada purškia.

Ar pesticidai yra pavojingi?
Pesticidai yra cheminės medžiagos, tad su jais turime 
elgtis atsargiai. 

Chemikalai, kurie yra sukurti amino rūgščių pagrin-
du, kaip gerai žinomas glifosatas, yra populiarūs, nes jie 
yra universalūs, naikina ne tik specifinį kenkėją. Dėl šių 
priežasčių rinkoje jie yra paklausūs, dėl didelės pasiūlos 
– ir pigūs, todėl įperkami visiems ūkininkaujantiems 
piliečiams. Čia ir atsiranda problema – kuo plačiau 
yra naudojami pesticidai, tuo daugiau jie gali paveikti 
aplinką: kambarines gėles, šiltnamio augalus, pievas, 
kur pjaunama žolė, daržus, sodus ir milžiniškus laukus, 
kur auginamos grūdinės kultūros. Kitaip sakant, tų pes-
ticidų galima rasti tūkstančiuose hektarų ir individualių 
smulkių ūkių. Tuo pačiu jų galima rasti dirvoje, grunti-
niame vandenyje, todėl ir iškyla labai rimta problema. 
Sunku sukontroliuoti pesticido naudojimo indikacijas, 
nes žmonės dažnai piktnaudžiauja jų kiekiais.

Sprendimas dėl glifosato, kurį Lietuvoje vadiname 
„roundapu“, naudojimo turės būti priimtas šiais me-

Pesticidų reguliavimas Europos Sąjungoje (ES) yra ypač griežtas. Anot Europos Komisijos nario Vytenio 
Andriukaičio, ES yra pavyzdys daugeliui kitų šalių. Apie tai kalbėjomės su eurokomisaru vizito metu Vilniuje. 

Vytenis Andriukaitis: 
„Niekur kitur tokio griežto  
pesticidų reguliavimo kaip ES nėra“

tais. Jei nuspręstume jį uždrausti, pavasarį užplūdus 
kenkėjams gali reikėti valdyti šešėlinę rinką. Jo pa-
keisti nėra kuo, nes pakaitalai yra dar kenksmingesni. 
Tai gali turėti poveikį grūdų derlingumui, duonos pa-
brangimui, o tuomet tektų įsivežti maisto iš kitų šalių. 
Gąsdinant visuomenę galima pasiekti tokių rezultatų, 
kurie leistų pardavinėti brangesnius produktus, tačiau 
jeigu pakeisime „roundapą“, kuriame yra glifosato, 
kitu chemikalu, galime atsidurti tokioje situacijoje, 
kad turėsime dar daugiau bėdų su žmonių sveikata. 
Tikslinga skatinti rinkas vystyti naujus biopesticidus 
ir toliau kelti diskusijas apie atsakingą pesticidų nau-
dojimą.

Puikiai suprantame, kad laukus puola kenkėjai ir 
juos, kaip ir žmones, reikia „gydyti“. Pagal reikalavi-
mus, pesticidų indikacijoms yra nustatyti labai dideli 
apribojimai: kokiu kiekiu, kokiomis sąlygomis, kaip 
naudoti, kokiu metu purkšti ir pan. Pesticidai pana-
šūs į antibiotikus – blogai, kai yra naudojami netin-
kamai.

Kas atsitinka, jei pesticidų naudojama per 
daug arba per mažai?
Jeigu pesticidų naudosime per mažai, nesunaikinsi-
me kenkėjų. Tokiu atveju jie pripranta prie pesticidų, 
tampa atsparesni. Yra minimalios dozės, kurios nėra 
kenksmingos ir jų reikia laikytis. Naudojant chemikalo 
tiek, kiek nurodoma, jis iš augalo pasišalina per trum-
pą laiką. Bet jeigu nesilaikoma reikalavimų, chemika-

lai gali patekti į žmogaus organizmą, todėl pesticidų 
vartojimo kontrolė yra tokia svarbi. Dabar tam tikrus 
pesticidus prekybos centruose gali nusipirkti kas tik 
nori. Mano nuomone, visi pirkėjai turėtų būti konsul-
tuojami: ar jiems to reikia, ar nereikia, kada galima 
arba negalima naudoti pesticidus, kaip apsaugoti gy-
vūnus ir aplinkinius žmones, aplinką. Priešingu atveju 
pakenksime sau ir visai gamtai.

Šiandien turime milžinišką cheminę pramonę, kuri 
gamina ne tik pesticidus. Pavyzdžiui, jei naudosime 
trąšų, pesticidų, herbicidų ir kitų augimą skatinančių 
chemikalų kombinacijas, tai gali kelti didelių nema-
lonumų aplinkai. Pesticidų naudojimas yra griežtai 
sureglamentuotas, todėl tuo pačiu metu draudžiama 
naudoti kitus chemikalus, kurie gali sukelti organizme 
neigiamą arba mums nežinomą poveikį.

Kaip ūkininkavimo pobūdis lemia derliaus 
apsaugojimą nuo kenkėjų?
Naudojant srutas ir kompostą juodžemiui ar pūdymui 
suformuoti, būtina įvesti sėjomainą ir leisti žemei 
pailsėti. Kai nenaudojama chemijos, galima sakyti, 
kad užsiimama organine žemdirbyste. Kadangi da-
bar gyvulių mėšlo sunku rasti, organine žemdirbyste 
užsiimantys ūkininkai dirvožemiui tręšti naudoja tik 
natūralias trąšas, o kovodami su kenkėjais stengiasi 
nenaudoti pesticidų, nebent tik ypatingais atvejais. 
Tokie ūkininkai galėtų vadintis ekologiškais.

Yra žinomi ūkeliai, kuriuose naudojami kenkėjai 

prieš kenkėjus, pavyzdžiui, į pagalbą pasitelkiamos 
boružes ar skruzdėles. Ūkininkai turi visą kovojimo su 
kenkėjais sistemą, kurios išlaidos didesnės. Paleisti į 
laisvę vabalai gali greitai išsilakstyti, juos gali sulesti 
paukščiai, todėl dažnai ši priemonė tinka tik ūkinin-
kystei šiltnamiuose.

Mažame plote ekologinis ūkininkavimas, kuris 
eliminuoja chemiją, yra įmanomas, bet turint 100 ha 
tai padaryti sunku. Konvenciniai žemdirbiai neneigia, 
kad jie naudoja trąšas ir pesticidus.

Dar viena žemdirbystės rūšis – biotechnologinė 
arba genetiškai modifikuota žemdirbystė. Joje moks-
lininkai modifikuoja ir kuria naujos kartos veisles, 
atsparesnes aplinkai ir kenkėjams. Tokios rūšys išvei-
siamos per 5–7 metus, nors natūraliai tai užtruktų 
žymiai ilgiau.

Tokiu būdu turime ekonominę kovą tarp organi-
nės, konvencinės ir biotechnologinės žemdirbystės. 
Genetiškai modifikuota žemdirbystė gali sukelti 
didelę baimę vartotojui. Pavyzdžiui, genetiškai mo-
difikuoti augalai, kai kurių mokslininkų teigimu, gali 
sukelti genetinių modifikacijų net ir trečiai kartai. Visa 
tai man, kaip gydytojui, skamba kaip pasakos. Deja, 
jos veikia žmones. Mokslas pasisako už tai, kad mais-
tas, pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų 
(GMO), jokio neigiamo poveikio žmogaus sveikatai 
neturi. Bet kuriuo atveju produktai, pagaminti iš ge-
netiškai modifikuotų augalų, yra ženklinami, kad var-
totojai būtų informuoti. 

Ar GMO žalingi sveikatai?
Kad GMO nėra žalingi žmogaus sveikatai, garantuoju 
ne aš, kaip Europos Komisijos narys, bet mokslas. Ne-
galiu būti teisėju mokslui. Tai ne mano užduotis. Mano 
užduotis priimant sprendimus pasiremti mokslinėmis 
išvadomis. Jeigu yra pateikti laboratoriniai duomenys 
ir jų pagrindimai, kad tai nekenkia žmogaus sveikatai, 
neturiu priežasties uždrausti juos vartoti. Lietuvoje to-
kių grūdinių kultūrų negalima auginti – nei organinė-
je, nei konvencinėje ar biotechnologinėje žemdirbys-
tėje. Man svarbu, kad maistas būtų saugus, nekenktų 
žmogaus sveikatai ar aplinkai bei būtų sveikas. Mano 
užduotis ne diskutuoti, kurią gamybos formą palaikau. 
ES laboratorijų ir mokslinių susivienijimų duomenys 
patvirtina, kad nėra jokių požymių, jog per paėjusius 
40 metų genetiškai modifikuoti augalai būtų pakenkę 
žmogaus sveikatai. 

Jeigu chemikalas 
yra saugus, jam 

suteikiamas leidimas, t. y. 
leidžiama naudoti ilgiausiai iki 
15 metų, bet kai kuriais atvejais 
leidimas gali būti suteikiamas 
ir trumpesniam laikotarpiui, 
pavyzdžiui, iki 5 metų. 

Sprendimas dėl glifosato, kurį Lietuvoje vadiname „roundapu“, 
naudojimo turės būti priimtas šiais metais. Jei nuspręstume jį uždrausti, 

pavasarį užplūdus kenkėjams gali reikėti valdyti šešėlinę rinką. Jo pakeisti 
nėra kuo, nes pakaitalai yra dar kenksmingesni. Tai gali turėti poveikį grūdų 
derlingumui, duonos pabrangimui, o tuomet tektų įsivežti maisto iš kitų šalių. 
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Kęstutis K. UrbaPraėjusio šimtmečio viduryje žemės ūkyje 
prieš įvairius kenkėjus buvo naudojami balti DDT mil-
teliai, žinomi dusto pavadinimu. Tikslus šio cheminio 
junginio pavadinimas yra dichloro-difenil-trichloroe-
tanas (DDT). Pirmą kartą jis buvo susintetintas 1874 
m., o1939 m. aptikta, kad šia priemone galima plačiai 
naikinti vabzdžius. JAV žemės ūkyje ji buvo naudota 
iki visuomenės protestų bangos kilimo ir oficialaus už-
draudimo 1972 m. dėl piktybinių susirgimų indikacijų, 
žalos gamtai ir ypač paukščiams. „Stokholmo konven-
cija dėl nuolatinių organinių teršalų“ DDT pasauliniu 
mastu apribojo tik 2001 m., palikdama galimybę šią 
medžiagą naudoti maliarijos židiniams naikinti dėl jos 
efektyvumo. 

Ši plačiai nuskambėjusi ir davusi stiprų impulsą 
gamtosauginiams judėjimams dusto istorija neblogai 
žinoma vyresniajai mūsų kartai, o šiandien panaši 
situacija yra su glifosatu. Tai labiausiai pasaulyje pas-
taraisiais dešimtmečiais paplitusi piktžolių naikinimo 
priemonė, naudojama ir žemės ūkyje, ir miesto ar 
namų aplinkoje. Antrą pagal globalius pardavimus 
chemikalą antraziną glifosatas lenkia net keturis 
kartus. Ši veiklioji medžiaga įeina ir į labai populiarų 
herbicidą „Roundup“, už kurį koncernas „Monsanta“, 
įsikūręs JAV, iš žemės ūkio daugelyje pasaulio kraštų 
susižėrė pasakiškus milijardinius pelnus. Pasirodžius 
įspėjančioms apie esamas glifosato rizikas mokslo 

publikacijoms, šią vasarą elektroniniu būdu iš viso pa-
saulio buvo surinkta daugiau nei 2 mln. parašų prieš 
šio chemikalo naudojimą ir ES komisarui, atsakingam 
už sveikatą ir maisto saugą, Vyteniui Andriukaičiui 
teko priimti labai sunkų ir sudėtingą sprendimą. Viena 
vertus, pasaulis sujudo, o chemikalo priešininkų yra 
net tarp mokslininkų, kita vertus, laboratorijų duo-
menys – prieštaringi, sulaukiama įspėjimų nesimesti 
į ekologinį ekstremizmą dėl badaujančios pasaulio 
dalies, ir dar lobistinis pasakiškų pelnų gynimas nu-
sidriekė iki diskusijų Europarlamente. Europos maisto 
saugos agentūra (EFSA) 2015 m. pabaigoje paskelbė 
išvadą, jog „mažai tikėtina, kad glifosatas sukelia kan-
cerogeninę riziką žmogui“, tačiau šį sprendimą aršiai 
sukritikavo dalis mokslininkų, pavadinusi jį „moksliš-
kai nepriimtinu“.

Ar glifosato yra tik vokiškame aluje?
Septynios dešimtys žaliosios politinės pakraipos Eu-
roparlamento narių savo noru nusistatinėjo glifosato 
kiekį organizme, o rezultatai buvo gan įspūdingi. 
Mūsų europarlamentaro Bronio Ropės organizme šios 
medžiagos rodmuo leistiną higieninę normą viršijo 
„tik“ 9 kartus, o jo kolegos – net 24 kartus. Pradėjus 
ieškoti priežasčių, iš maišo pradėjo lįsti yla. Štai iškal-
bingi vokiečių tyrimo rezultatai (mikrogramais litre 
nurodytas aptiktas glifosatų kiekis):

• Hasseröder Pils – 29,74 μg/l
• Jever Pils – 23,04 μg/l
• Warsteiner Pils – 20,73 μg/l
• Radeberger Pilsner – 12,01 μg/l
• Veltins Pilsener – 5,78 μg/l
• Oettinger Pils – 3,86 μg/l
• König Pilsener – 3,35 μg/l
• Krombacher Pils – 2,99 μg/l
• Erdinger Weißbier – 2,92 μg/l
• Paulaner Weißbier – 0,66 μg/l
• Bitburger Pils – 0,55 μg/l
• Beck’s Pils – 0,50 μg/l
• Franziskaner Weißbier – 0,49 μg/l
• Augustiner Helles – 0,46 μg/l

Šaltinis: NDR.de „GlyphosatinBier: Brauerverteidigensich“

Pasirodo, kad net ir šis mažiausias kiekis vis dar 
gerokai viršija glifosato leistiną normą geriamajame 
vandenyje, kuri yra 0,1 μg/l. Tačiau iki tol alui nebuvo 
nustatyta jokių specialių apribojimų, todėl alus, kurio 
sudėtyje yra glifosato, buvo išparduotas, o Europos 
Komisija spręs, ar gėrimas, kuriame glifosatas viršys 
0,1 mikrogramo, ateityje galės būti gaminamas ir reali-
zuojamas. Tikėtina, kad turės keistis technologijos, alus 
taps švaresnis ir brangesnis, tad beliktų prisiminti ne-
mirtingą literatūros personažą– šaunųjį kareivį Šveiką, 
kuris teigė, kad pabranginusi alų valdžia yra pasmerkta. 

Platus glifosato naudojimas žemės ūkyje prasidėjo 
nuo 1974 m., o pastaraisiais dešimtmečiais jo paklau-
sa išaugo 10–15 kartų. Glifosato aptinkama maiste, 
ore, lietuje, paviršiniuose vandenyse ir netgi žmogaus 
kraujyje.

Lietuviškos glifosato batalijos ir 
Europos komisaras
Mūsų „žaliasis“ europarlamentaras B. Ropė netruko 
kreiptis į Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovą Joną Milių, juolab kad glifosatas vyrų 
šlapime yra ypač sietinas su nevaisingumu. Žiniasklai-
doje pasipylė įvairūs vertinimai ir nuomonės, o 2016 
m. rugsėjo pabaigoje pasirodė ir raminantys maistinių 
grūdų ir ankštinių augalų tikrinimo dėl pesticidų liku-

Pasaulyje kasmet užregistruojama 14 mln. naujų onkologinių susirgimų, Lietuvoje – apie 18 tūkst. Gerai 
žinoma, kad itin pavojingą ligą – vėžį – sukelia jonizuojanti radiacija bei įvairios agresyvios cheminės 
medžiagos. Didelio pavojingumo kancerogenų yra žinoma apie šimtą, o tikėtinų, galinčių sukelti vėžį – 
net aštuonis kartus daugiau. Jas klasifikuoja ir sistemina tarptautinė vėžio tyrimų agentūra IARC.

Glifosato drama –  
tarp pelenų ir sveikatos?!

čio rezultatai. Buvo atrinkta daugiau kaip 70 žiemi-
nių bei vasarinių kviečių ir miežių, rugių, kvietrugių, 
žirnių, maistinių pupų, avižų ir grikių mėginių iš per 
1 800 t maistinių grūdų ir ankštinių augalų ir padary-
ta išvada, kad „pesticidus Lietuvos ūkininkai naudoja 
atsakingai“. Tik keturiuose mėginiuose iš Panevėžio ir 
Pakruojo rajonų aptiktos teigiamos glifosato koncen-
tracijos, tačiau jos neviršijo normų. Skelbiama, kad 
tokie tyrimai bus tęsiami ir iki šių metų pabaigos jų 
bus atlikta daugiau nei 100. Žinant, kad Lietuvoje javų 
derlius siekia per 6 mln. t, o pasak Žemės ūkio vicemi-
nistro Albino Ežerskio, pasitaiko ūkininkų, kurie glifo-
satu naikina ne tik piktžoles, bet ir dirbtinai paskubina 
kultūrinių augalų brandą prieš pat javapjūtę, tokia ir 
vieno procento dalies nesiekianti kontrolė negali būti 
laikoma patikima.

Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) šiuo 
metu yra įregistravusi 171 herbicidą, iš jų 37-niuose 
yra glifosato. Tarp įregistruotų herbicidų yra „Ro-
undup“, „Dalgis“, „Klinik“, glifoganas, glifomaksas. 
Glifosatas, kuris šiuo metu laikomas nepamainomu 
ruošiant dirvą sėjai, žemės ūkyje naudojamas dau-
giau kaip 30 metų. Jį į herbicidus įterpia apie 20–30 
produkcijos gamyklų. 2014 m. Lietuvos žemės ūkyje 
su herbicidais sunaudota beveik 126 t glifosato. Tarp 
populiarių herbicidų yra tokių, kurie turi apie 360 gli-
fosato g/l, o „Roundup“ jo yra 540 g/l, tačiau sudėtyje 
yra ir apsauginių paviršiaus medžiagų. 

Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) di-
rektorės Aušros Beniulienės ir bendrovės „Baltic Agro“ 
Augalų apsaugos produktų gamybos vadovės Milenos 
Marcinkevičienės bei Lietuvos grūdų augintojų asoci-
acijos vadovo Aušrio Macijausko supratimu, glifosato 
draudimai yra išsigalvoti ir be žalos žemės ūkiui nieko 
gero negali duoti. Manoma, kad pakaitalo glifosatui 
dar ilgai nebus. Dar daugiau, glifosato draudimas ska-
tintų nelegalių herbicidų įvežimą į Lietuvą. Panašiai 
galvoja ir pati žemės ūkio ministrė Virginija Baltrai-
tienė, kuri tuo pačiu nori, kad ekologinio ūkio plėtroje 
būtų vejamasi jei ne pasaulyje pirmaujančią Austriją, 
tai bent kaimynines Latviją bei Estiją, kurių ekologiško 
ūkininkavimo plotai viršija mūsiškius du tris kartus. 

Prieš trejus metus Europos maisto saugos tarnyba, 
remdamasi 90 tūkst. puslapių apimties dokumentaci-
ja, rekomendavo pratęsti glifosato naudojimo leidimą 
dar 15 metų, tačiau pasirodžius mokslo publikacijoms 

ir kilus nesutarimams tarp Vokietijos žemės ūkio bei 
aplinkos apsaugos ministrų, įsisiūbavo visuomenė ir 
viskas baigėsi dar vienu V. Andriukaičio galvos skaus-
mu: komisaras privalo vadovautis ekspertų bei savo 
bendradarbių išvadomis. Vis dėlto vietoje Europos 
Komisijai siūlytų kompromisinių 9 ar 6 metų, leidimas 
naudoti glifosatą pratęstas tik 18 mėnesių, per kuriuos 
turi būti parengta stipresnė mokslinė argumentacija 
„pro et contra“.

Globali herbicidų su glifosatu rinka 2012 m. ver-
tinta 5,45 mlrd. USD – pagaminta 718,6 kilotonų, ir 
prognozuojama, kad 2019 m. pardavimai, augdami 
kasmet po 7,2 proc., pasieks 8,79 mlrd. USD sumą. Eko-
nominė glifosato svarba yra neabejotina. Hipotetinis 
jo uždraudimas vien ES sumažintų derlių 4–7 proc., o 
produktų atnešami pelnai sumažėtų 1,4 mlrd. USD. Ta-
čiau kiek kainuoja žmonių sveikatos praradimai, susiję 
su tokiais chemikalais, dar niekas reikiamai neįvertino. 

Ką gi sako mokslas?
Lietuviškais duomenimis bei nuomonėmis būtų 
galima pasitikėti, jei ne dar 2011 m. atliktų tyrimų 
duomenys. Reikšmingi glifosato pėdsakai žmonių 
organizmuose po tikrinimų 18 ES valstybių aptikti ir 
Lenkijoje (iš 10 žmonių 7-ių organizmuose rasta) bei 
Latvijoje (iš 11 – 6). Tad jei mūsų žemdirbiai iš tiesų 
yra drausmingi ir naudoja glifosatą piktžolėms nai-
kinti, bet ne derliui subrandinti bei džiovinti, akys turi 
krypti bent jau į tą patį importinį alų, o maisto ir svei-
katos kontrolės tarnybos, pamatę tokius duomenis, 
turėjo senokai imtis Lietuvos piliečių ir jų vartojamų 
gėrimų bei maisto tyrimų. 

Gerą dozę „žibalo“ į šią istoriją įliejo Pasaulinio on-
kologijos centro Lione 2015 m. kovo mėnesį paviešin-
ta išvada, kad glifosatas yra 2A klasės kancerogenas, o 
tai reiškia, kad jis nėra tiesioginis aukščiausios vėžinės 
rizikos „agresorius“ iš pirmojo šimtuko, tačiau tikimy-
bė, kad jis gali sukelti vėžį, yra didelė. Įsižiebusi pole-
mika pasiekė net populiariojo, pasaulyje ne tik mokslo 
gerbiamo žurnalo „Nature“ puslapius, kuriuose buvo 
aiškiai parodyta, kad „Monsantos“ produkcijos gynėjų 
argumentuose yra demagogijos – negalima suplakti 
kancerogeninių medžiagų ir poveikių 2A klasės su 2B, 
kuriai priskirtos subtilesnių ir detalesnių tyrimų reika-
laujančios kavos ar mobiliųjų telefonų įtakos. 

Pats solidžiausias mokslo tyrimas apie glifosatą 
su išvada apie jo GENOTOKSIŠKUMĄ ir OKSIDACINIO 
STRESO ląstelėje sukėlimą buvo pateiktas apžvalgi-
niame IARC kaupiamų išvadų straipsnyje. Pasaulio 
sveikatos organizacijos, kurios vicepirmininku yra ir 
V. Andriukaitis, eksperto prof. Cristopherio Portiero 
išvada yra nedviprasmiška – konstatuota, kad glifosa-
tas yra genotoksiškas. Užtenka ir mokslo darbų apie 
glifosato ląstelėje sukeliamą oksidacinį stresą. Šis fe-
nomenas limfos ląstelėse aprašytas dar 2009 m. Visa 
tai reiškia, kad glifosatas ten sugeneruoja laisvuosius 
radikalus, kurie pažeidinėja atskirus genus, ir yra pajė-
gus „išjungti“ net tuos, kurie yra atsakingi už ląstelės 
augimo ir dalijimosi reguliavimą. Tokius pažeidimus 
galima palyginti su savotiška „mirties loterija“: kol 
nėra itin pažeista nekoduojanti genus DNR dalis, 
o tokia sudaro apie 99 proc., tol ląstelė gali ir toliau 
normaliai veikti, tačiau įrodyta, kad užtenka taškinei 
mutacijai įvykti vadinamajame gene p53 ir prasideda 
piktybėjimo procesas. 

O Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė teiginių, kad 
„kaip paaiškėjo, IARC išvadas teikė remdamasi senais 
duomenimis; dabar PSO kartu su Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) paskelbė nau-
jas išvadas: mažai tikėtina, kad glifosatai gali sukelti 
onkologines ligas; šios išvados sutampa su EFSA“. Dar 
daugiau, teko netgi išgirsti, kad aukščiausiame ES 
sprendimų priėmimo lygyje klaidžioja aiškinimas, jog 
glifosatas yra vos ne naudingas žmogui maisto papil-
das, organizme skylantis į baltymų sudėtinę „plytą“ – 
amino rūgštį GLY ir fosforu turtingą „uodegą“. 

Kaip yra iš tikrųjų?
Publikuoti kaltinimai genotoksiškumu yra sunkūs, 

kaip ir glifosato sukeliamo oksidacinio streso ląstelėje 
pasekmės, o susidomėjimas tuo yra milžiniškas – vir-
tualioje erdvėje beveik 4 mln. paminėjimų. Užklausa 
apie glifosatui skirtų mokslo tekstų kiekį JAV Nacionali-
nės medicinos bibliotekos duomenų bazėje „PubMed“ 
duoda solidų 1935 publikacijų skaičių, iš kurių 422 yra 
susiję su vėžio problema. Taigi, jau yra labai daug kalbų 
ir nemažokai pirminių tiriamųjų darbų. Nauja 2015 m. 
apžvalginė publikacija kategoriškai neigia ir glifosato 
pavojingumą bandymuose su graužikais, ir netgi oksi-
dacinio streso sukėlimą, tačiau susipažinus su informa-
cija apie autorius pasimato, kad vienas iš jų tiesiogiai 
dirba korporacijoje „Monsanta“. Jau atliktų tyrimų 
visumos spektras yra platus: nuo kenkimo žuvims iki 
subtilių molekulinių mechanizmų. Nustatyta, kad trą-
šos „Roundup“ sukeliamas oksidacinis stresas yra net 
stipresnis nei jo veikliosios medžiagos glifosato.

JAV Aplinkos apsaugos agentūra (EPA), susipažinu-
si su glifosatu maitintų graužikų auglių statistika, dar 
1985 m. pripažino jį kancerogenu, tačiau 1991 m. po 
„Monsantos“ pateiktų duomenų padarė priešingą išva-
dą. IARC nuolat kaupė duomenis apie glifosato sukelia-
mus inkstų, kasos ir kitos lokalizacijos auglius, o savo 
svarbią apžvalgą, paremtą 17 autoritetingų mokslinin-
kų išvadomis, paskelbė pernai, tačiau šviežutėlė EPA 
227 puslapių apžvalga su 86 dokumentais teigia, kad 
tikėtinas glifosato nekancerogeniškumas žmogui. IARC 
nariai, prie kurių prisijungė ir amerikietis dr. Aaronas 

Yra nustatyta, kad apie 1 proc. patekusio į žmogaus organizmą jame 
neskylančio glifosato kaupiasi kaulų čiulpuose, kur formuojasi limfinės 

sistemos ląstelės, tad ar ne su šiuo faktu reikėtų sieti tam tikrų limfomų 
imuninės sistemos vėžio smarkų gausėjimą per pastaruosius dešimtmečius? 
Juolab kad mokslas jau konstatavo glifosato ir limfomų sąsajas.

Importuojami natūralūs, iš 
gamtinių medžiagų vakarų 

valstybėse pagaminti herbicidai, 
pesticidai, fungicidai yra brangūs, 
nors spausti mėtų ar kitų 
egzotiškesnių vietinių augalų aliejų 
lyg ir neturėtų būti sudėtinga.
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Mindaugas Aušra, 
Dovilė Mėlinauskaitė

2016 m. paaiškėjo, kad šio JAV sveikatos 
apsaugos priemonių ir vaistų gamybos koncerno 
padalinys „De Puy Orthopaedics“ („DePuy“) yra kalti-
namas dėl nekokybiškos klubų sąnarių endoprotezų 
„Pinnacle“ gamybos, o pačiam koncernui „J&J“ mesti 
kaltinamai dėl kosmetikos priemonių, kurių sudėties 
pagrindą sudaro cheminė medžiaga talkas, gamybos 
ir platinimo. 

Iškeltoje 72 mln. JAV dolerių byloje nukentėjusi 
moteris kaltino gamintoją, kad jo produkcija sukėlė 
amerikietei kiaušidžių vėžį. Jai priteistą milijono kom-
pensaciją turės sumokėti koncernui priklausantis pa-
dalinys „De Puy Orthopaedics“, kuris ir gamino klubų 
sąnarių endoprotezus „Pinnacle“. 

Nuo ko viskas prasidėjo? 
Prieš septynerius metus prekyboje pasirodęs naujas 
protezas pavadinimu „Pinnacle“ turėjo pakeisti iki 
tol gaminamą sąnarių protezą „DePuy“. Tačiau bylą 

laimėjusi amerikietė nebuvo vienintelė nukentėjusi 
moteris. Be jos, sveikatos ir kosmetikos priemonių mil-
žinę padavė į teismą dar penki JAV gyventojai. Šešių 
ieškovų advokatas sakė: „Defektų turintis „Pinnacle“ 
endoprotezas žmonėms sukėlė rimtų komplikacijų.“ 
Teismo prisiekusieji posėdininkai paskelbė, kad įmonė 
„De Puy Orthopaedics“ neįspėjo pacientų ir jų gydy-
tojų dėl gaminamo klubo endoprotezo galimų pavojų.

Tad kas įvyko? Kiekvienas iš pacientų turėjo iškęsti 
pakartotinę operaciją, kurios metu buvo keičiamas 
blogas klubo endoprotezas į gerą. Tokiu būdu buvo 
bandoma atitaisyti ankstesniojo endoprotezo sukeltą 
žalą pacientams dėl kaulų erozijos. Dalaso teismas 
koncernui nebuvo gailestingas. Teisėjai nusprendė, 
kad „Johnson & Johnson“ su „DePuy“ buvo aplaidūs, 
projektuodami implantą: neįspėjo pacientų ir gydy-
tojų apie produkto žalą, neatšaukė jo gamybos, tyčia 
klaidino pacientus ir gydytojus, reklamuodami pro-
duktą kaip efektyvią priemonę. Prisiekusieji posėdi-
ninkai priteisė ieškovų grupei daugiau kaip milijardą 

Garsią pasaulinio lygio kompaniją „Johnson & Johnson“ 
(„J&J“) lietuviai atpažįsta iš kosmetikos priemonių linijos 
„Johnson‘s baby“, kurios populiariausia produkcija 
– sauskelnės kūdikiams arba dušo priemonės. Tačiau 
tarptautinės kompanijos šlovė – matoma pusė, kita – 
juoda dėmė, grasinanti giganto vardui. 

Po  
kompanijos kūdikio veidu – 
vėžiniai susirgimai

JAV dolerių dėl dirbtinio klubo keitimo pasekmių. 30 
mln. JAV dolerių buvo skirta nukentėjusiems pacien-
tams žalai atlyginti, likusi suma – riebi bauda prasi-
kaltusiam koncernui. 

Abi koncerno kompanijos neigė savo nusikalstamą 
veiklą ir teigė, kad teiks apeliacinį skundą aukštes-
niam teismui. 

„Pacientai, naudojantys mūsų produkciją, yra di-
džiausia kompanijos atsakomybė, todėl mūsų tikslas 
– kurti medicinos inovacijas, padedančias žmonėms 
gyventi aktyviau ir jaustis patogiau“, – bandė įrodyti 
„DePuy“ atstovė Mindy Tinsley. Pasak jos, kompanija 
sureagavo tinkamai – atsakingai projektavo ir išbandė 
gaminamus produktus, o jų kokybė, kaip tikino teisi-
ninkė, buvo paremta išsamiais klinikiniais tyrimais, 
įrodančiais, kad klubo sąnario endoprotezas sumažina 
skausmą ir atkuria paciento judrumą.

Bet tai dar ne viskas. 2016 m. kovą teismas nu-
sprendė priteisti iš koncerno įmonių daugiau kaip 500 
mln. JAV dolerių penkių ieškovų grupei, kuri taip pat 
kentė tokias pat sveikatos komplikacijas dėl tų pačių 
protezų. Nukentėjusieji tikino, kad blogai suprojek-
tuoti klubo sąnarių endoprotezai sukelia audinių 
mirtį, kaulų eroziją ir didelį metalo kiekį kraujyje. Vis 
dėlto vėliau žalos atlyginimas buvo sumažintas iki 154 
mln. JAV dolerių. Bet net ir tai nesustabdė „Johnson & 
Johnson“ ir jos padalinio „DePuy“, nes abi bendrovės ir 
vėl apskundė teismo sprendimą.

Tačiau tokie skundai nieko neįrodo. Atrodo, kad 
koncernas „J&J“ suvokė realybę, kurioje jis atsidūrė, 
todėl 2013-aisiais padalinys „DePuy“ sustabdė klu-
bų sąnarių endoprotezų prekybą. Tais pačiais metais 
kompanija sumokėjo net 2,5 mlrd. JAV dolerių sep-
tyniems tūkst. ieškovų. Pinigai buvo pervesti nuken-
tėjusiesiems nuo endoprotezų „Pinnacle“, taip pat ir 
nuo senesnės versijos prastai suprojektuotų sąnarių 
protezų. 

Vėžys ir kosmetika –  
neišskiriamas tandemas 
Protezų istorija nebuvo vienintelė, nuolat purtanti 
pasaulinį kosmetikos gamybos gigantą. Pernai ir vėl 
paaiškėjo, kad „Johnson & Johnson“ nepranešė var-
totojams apie galimus vėžį sukeliančius produktus, 
sukurtus talko pagrindu, nors apie tai žinojo nuo 
1980-ųjų metų. Informacija apie galimai kenksmin-
gas kosmetikos priemones pasklido plačiai, kai į teis-

mą kreipėsi nukentėjusiosios moters šeima, kuri teigė, 
kad 62 m. moteris mirė nuo kiaušidžių vėžio, sukelto 
būtent kompanijos „J&J“ talko pagrindu pagamintų 
produktų. Į šią produktų grupę įeina ir kūdikiams skir-
ta pudra „Babypowder“ bei produkcijos linija „Shower 
to shower“. Mirusios moters šeimos atstovų teigimu, 
nukentėjusioji naudojo produktus ilgiau nei 35 metus 
kūno higienos priežiūrai.

Vienas Misūrio valstijos prisiekusiųjų posėdininkų 
teismas paskelbė, kad koncernas „J&J“ turi sumokėti 
72 mln. JAV dolerių kompensaciją nukentėjusiosios 
šeimai. 10 mln. buvo skirta kompensacijai už patirtą 
žalą, o likusieji 62 mln. – bauda. Advokatai pabrėžė, 
kad toks nuosprendis yra pirmasis JAV istorijoje, kai 
šalies prisiekusiųjų posėdininkų teismas dėl tokių 
skundų priteisė kompensaciją. Gamintojas buvo ap-
kaltintas tuo, kad keletą dešimtmečių neperspėjo 

vartotojų apie produktus su talku, galinčius sukelti 
vėžį. Misūrio valstijos teisme yra iškelta apie 1000 pa-
našių bylų koncernui, dar 200 – Naujajame Džersyje. 
Prisiekusieji posėdininkai nusprendė, kad „J&J“ yra 
kalta dėl apgaulės, aplaidumo ir sąmokslo. Mirusios 
moters šeimos advokatas tvirtino, kad įmonė apie tal-
ko produktų grėsmę žinojo jau seniai – nuo praėjusio 
amžiaus 9-ojo dešimtmečio, bet ir toliau sąmoningai 
gamino žalingą produkciją. Tačiau gamintojas ir toliau 
teigė, kad jie rūpinasi savo klientų sveikatos saugumu. 

Nors „Johnson & Johnson“ kūdikių pudra rinkoje 
yra parduodama daugiau nei 100 metų, pastaraisiais 
dešimtmečiais keletas JAV mokslininkų įspėjo, kad 
galbūt yra ryšys tarp talko ir kiaušidžių vėžio. Buvo 
įtariama, kad pudra gali turėti kancerogenų – jos da-
lėlės gali nukeliauti iki kiaušidžių, suerzinti jas, sukelti 
uždegimą, kurio laiku nepastebėjus organizme susi-
formuoja vėžio ląstelės. 

Talko milteliai: kas tai?
Talkas – silikatų klasės mineralas. Chemiškai tai 
magnio silikato hidroksidas (Mg3Si4O10(OH)2). 
Dėl panašumo į muilą liaudyje jis vadinamas  muilo 
akmeniu. Talko milteliai dažnai sutinkami kosmeti-
koje. Ypač dažnai jie naudojami kūdikių pudroje, nes 
šis mineralas nedirgina odos. Pudrą dažnai naudoja 
ir suaugusieji – ja pakeičia kūno priežiūros losjoną, 
sausą šampūną, net birią mineralinę pudrą. Talkas 
naudojamas kaip dezodorantas – jis ne tik sugeria 
drėgmę, bet ir naikina kvapą, netepa drabužių. Taip 
pat jį galima naudoti prieš tepant papildomą blakstie-
nų tušo sluoksnį – taip blakstienos nesulimpa, atrodo 
puresnės. Produktus, kuriuose yra talko, dažnai nau-
doja odai švelninti, makiažui baigti, kad jis išsilaikytų 
ilgiau, sugertų riebalus. Tai pat talkas naudojamas 
kaip priemonė nuo spuogų, prieš plaukų depiliaciją, 
pešiojant antakius, apsaugai nuo avalynės nuospau-
dų.  

Blairas, yra nepriklausomi, o EPA nuolat patiria žemės 
ūkiui chemikalus gaminančių korporacijų spaudimą ir 
remiasi nepublikuotomis „gamybinių“ tyrimų studijo-
mis. Manoma, kad glifosatas yra pavojingesnis nei DDT. 
Pabrėžtina, kad EPA nustatyti leistini glifosato norma-
tyvai yra gerokai didesni – 6 kartus nei IARC ir net 17,5 
karto viršija tos pačios EPA normatyvą, įvestą 1980 m., 
nors nepriklausomi mokslininkai ir kelia protestus. 

Neprisiimdamas galutinio vertintojo vaidmens šiose 
kvapą gniaužiančiose mokslinėse diskusijose ir komerci-
nėse bei politinėse, matyt, be lobistinių įtakų neapsiei-
nančiose aistrose su milijardiniais pelnais, „perkamais“ 
patarėjais bei konsultantais ir tyrėjais, pastebėsiu keletą 
svarbių smulkmenų. Pasak JAV tyrėjų, šiuolaikinio žmo-
gaus organizme yra aptikta net 172 skirtingos dirbtinės 
cheminės medžiagos, o koks būtų jų bendras sąveikos 
su glifosatu žmogaus ir aplinkos sveikatai rezultatas?

Yra nustatyta, kad apie 1 proc. patekusio į žmogaus 
organizmą jame neskylančio glifosato kaupiasi kaulų 
čiulpuose, kur formuojasi limfinės sistemos ląstelės, tad 
ar ne su šiuo faktu reikėtų sieti tam tikrų limfomų imu-
ninės sistemos vėžio smarkų gausėjimą per pastaruosius 
dešimtmečius? Juolab kad mokslas jau konstatavo glifo-
sato ir limfomų sąsajas. Žinoma, įtakos tam turi ir geres-
nė, ankstyvesnė diagnostika, tačiau piktybinių susirgimų 
gausėjimo statistika yra negailestinga – glifosato nau-
dojimo periodas per pastaruosius trisdešimt metų sutapo 
su šių piktybinių non-Hodžkino limfomų patrigubėjimu 
Europoje. Lietuvoje jomis serga 1 iš 600. Veikiant aukš-
čiau paminėtiems „mirties loterijos“ mechanizmams 
žmogaus ląstelėje bei daugybei išorinių ir vidinių, žalo-
jančių bei palaikančių sveikatą, veiksnių, netgi užčiuopti 
vienos medžiagos poveikį plačiuose epidemiologiniuose 
tyrimuose, trunkančiuose ne vienerius metus, yra nepa-
prastai sudėtinga, o sprendimus tenka priimti jau dabar. 
Beliktų laukti mokslininkų formulės, siejančios glifosato 
kiekį ir koncentraciją su tikimybe susirgti vėžiu, o vien in-
tuicija sako, kad ji anaiptol ne pati mažiausia.

Gairės ateičiai
Akivaizdu, kad sunki visuomenės, mokslo, korpora-

cijų ir politikų polemika, susijusi su dabar mūsų žemės 
ūkyje naudojamais apie 400 pavadinimų chemikalais, 
nuodais piktžolėms, vabzdžiams ir pelėsiams (herbici-
dais, pesticidais, fungicidais), gali tęstis ir dešimtmetį. 
Pridurkime dar ir prof. A. Svirskio teiginį, „ką, apnykus 
gyvulininkystei, galvoja grūdų augintojai, beriantys po 
1 t mineralinių trąšų į ha ir taip alinantys dirvą?“ Toks 
„kokteilis“ kelia daug grėsmių ir žmogui, ir gamtai. Nors 
dėl Jungtinių Tautų organizacijos programų aprūpinime 
maistu yra pozityvių poslinkių, ši problema, aktuali kas 
aštuntam planetos gyventojui, vers sverti pačius įvai-
riausius aspektus, o klausimų, susijusių su maisto sau-
ga, kils nuolat. Tūkstančiai mokslo publikacijų apie as-
menų, dirbančių su tokiomis cheminėmis medžiagomis 
netgi tausojančios žemdirbystės schemose, susirgimus 
komentarų nereikalauja. Pastebimas globalus onkolo-
ginių ligų gausėjimas, yra kilusi alergijų, pažeidžiančių 
vaikus, epidemijos banga, virškinamojo trakto ligų 
dažnėjimas. Tad ar tikslinga Lietuvoje naikinti vietines 

darželių, mokyklų virtuvėles ir atiduoti maitinimą 
atvežamo, pašildomo maisto industrijos monopolis-
tams? Švedijoje yra įsigalėjusi trumpa maisto tieki-
mo grandinė – bendruomenėje gaminamas maistas 
keliauja tiesiai joje augantiems vaikams, todėl koky-
bė ir maisto sauga yra užtikrinta.

ES vadovybė yra susirūpinusi ir žada po metų 
kitų peržiūrėti veikliųjų medžiagų, naudojamų 
žemės ūkyje, sąrašą. Sunerimusiame Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos suvažiavime šią vasarą pareikšta, 
kad norima toliau laikytis esamų chemizacinių tech-
nologijų, juolab kad ten buvo atstovauta 5–6 tūkst. 
stambiųjų, stipriai besilaikančių, didžiulę ES paramą 
ir gerus pelnus gaunančių ūkių. Mūsų ekologiniai 
ūkiai šiuo metu aptarnauja finansų ir verslo elitą – 
pasiturinčiuosius, kadangi ekologiškas maistas yra 
brangesnis. Kita vertus, apie 100 tūkst. smulkiųjų 
Lietuvos ūkių didesnio kiekio chemikalų paprasčiau-
siai neįperka, tad populiarėjantys Ūkininkų turgeliai 
turi neblogą ateitį. Stambiųjų ūkių intensyvia che-
mizacija grindžiamas tariamasis konkurencingumas 
turi antrą medalio pusę, kurią slepia ir kontrolės pa-
jėgumų menkumas, ir taikomų metodų silpnumas, 
priklausomas nuo techninių mokslų bei turimos ap-
aratūros. Dėl šių priežasčių Lietuvos koncerno „Agro-
wil“ posūkis į ekologinę žemdirbystę yra ne tik svei-
kintinas, bet ir suprantamas. Tik kad jie orientuosis 
labiau į eksportą, o ne į mūsų visuomenės šeštadalį 
– vaikus. Socialdemokratų rinkimų programoje yra 
laiku įrašytas siekis į mokyklas tiekti vien ekologiškų 
ūkių produkciją, tačiau jo įgyvendinimas nebus pa-
prastas. Šiuo metu reikiamas Lietuvoje užauginamų 
ekologiškų daržovių ir vaisių kiekis tesudaro šešta-
dalį, o ir tą patį dažniausiai eksportuoja.

Ateitį lems naujosios pažangios technologijos. 
Importuojami natūralūs, iš gamtinių medžiagų 
vakarų valstybėse pagaminti herbicidai, pesticidai, 
fungicidai yra brangūs, nors spausti mėtų ar kitų 
egzotiškesnių vietinių augalų aliejų lyg ir neturėtų 
būti sudėtinga. Jau trečią dešimtmetį su pažangios 
žemdirbystės institutu Šveicarijoje bendraujančios 
ekologinės žemdirbystės asociacijos „Gaja“ silpno 
balso neužtenka. Vokiečių inžinieriai šiemet jau 
pademonstravo pirmą morkas ravintį robotą, kuris 
labiau primena mėnuleigį, o ne žmogų, piktžoles 
tiesiog mechaniškai sustumiantį atgal į dirvą. Taip 
užtikrinamas reikiamas anglies kiekis dirvoje.

Tad ar ne laikas susivienyti vadinamajam „Ne-
muno“ slėniui su Kauno technologijų universitetu 
bei Švietimo ir mokslo ministerijai su Lietuvos 
mokslo taryba bei Lietuvos mokslų akademija ir 
susimąstyti apie naują korpusą A. Stulginskio uni-
versiteto miestelyje prie Žemės ūkio inžinerijos ir 
mechanikos fakulteto bei natūralių augalų apsau-
gos medžiagų gamybą? Tokie dalį chemizacijos 
išstumiantys ravintys robotai po dešimtmečio gali 
tapti kasdienybe, tačiau ar juos importuotus pirks 
pasiturintys ūkininkai, ar patys juos eksportuosi-
me, priklauso ir nuo Lietuvos mokslo politikos.

O glifosatą jau uždraudė ar apribojo pasauly-
je dešimtys savivaldybių ar net valstybės: prieš 
kelerius metus El Salvadoras ir Šri Lanka pirmieji 
uždraudė jo naudojimą, taip dabar padarė Olandi-
ja, Brazilijos generalinis prokuroras padarė pareiš-
kimą, o Prancūzija, spaudžiant žaliųjų judėjimams 
po garsios 47 m. fermerio Paul Francois bylos, irgi 
imsis priemonių. Korporacijos „Monsanta“ herbici-
das „Alachlor“ buvo uždraustas ES dar 2004 m., o 
šiuo metu JAV teismuose nagrinėjamas ne vienas 
nukentėjusių nuo glifosato fermerių ieškinys. 

Anot koncerno atstovų, jei talko pagrindu sukurti 
produktai yra tokie geri, kodėl kompanija turėjo su-
mokėti milijonines kompensacijas nukentėjusiems 
asmenims? Mokslininkai tikina, kad į natūralų talką 
kartais gali įeiti ir asbestas, kuris yra kancerogeniška 
medžiaga. 1973 m. JAV mokslininkai nusprendė, kad 
pardavinėjamas gali būti tik asbesto komponentų ne-
turintis talkas. Iki 1970 m. asbesto turinčio talko buvo 
net kosmetikos gaminiuose. Bet vis dar kyla klausimų, 
ar talkas be asbesto taip pat gali padidinti šansus su-
sirgti vėžiu, ypač jei jis yra reguliariai daug metų nau-
dojamas genitalijų priežiūrai?

Buvo atlikti moksliniai tyrimai, turėję atsakyti į šį 
klausimą, bet atsakymai yra skirtingi – vieni rado tal-
ko ryšį su vėžio sergamumu, kiti – ne. 1997 m. tyrimai 
parodė, kad moterys, kurios naudojo talko pudrą arba 
sausus genitalijų dezodorantus, turėjo 50–90 proc. 
tikimybę susirgti vėžiu. O 2000 m. buvo ištirta beveik 
78 tūkst. moterų ir nustatyta, kad naudojamas talkas 
gali nežymiai padidinti riziką susirgti kiaušidžių vėžiu. 
2003 m. beveik 12 tūkst. moterų metaanalizė parodė, 
kad talko naudojimas yra susijęs su didesniu kiaušidžių 
vėžio sergamumu, tačiau tyrimo metu nebuvo surasta 
priežastis tarp didesnių talko dozių ir padidėjusios rizi-
kos susirgti vėžiu. 2010 m. atliktame tyrime, kuriame 
dalyvavo apie 66 tūkst. moterų, buvo padaryta išvada, 
kad į tarpvietę patekusi talko pudra padidina moterų, 
persirgusių menopauze, endometrinio vėžio susirgi-
mo tikimybę. 2014 m. viename iš tyrimų, kuriame da-
lyvavo apie 62 tūkst. moterų, persirgusių menopauze, 
buvo paskelbta, kad „tarpvietės pudros naudojimas 
neturi įtakos kiaušidžių vėžio atsiradimui“. Remiantis 
nenuosekliais įrodymais ir priežastinių ryšių tarp talko 
ir vėžio susirgimo galimybe, Tarptautinė vėžio tyrimų 
agentūra, kuri yra Pasaulio sveikatos organizacijos 
dalis, talko pagrindu sukurtą pudrą genitalijoms pri-
skyrė kancerogeniškoms priemonėms, kurios galimai 
kenkia žmogaus sveikatai. 

Nors „Johnson & 
Johnson“ kūdikių 

pudra rinkoje yra parduodama 
daugiau nei 100 metų, 
pastaraisiais dešimtmečiais 
keletas JAV mokslininkų įspėjo, 
kad galbūt yra ryšys tarp 
talko ir kiaušidžių vėžio. Buvo 
įtariama, kad pudra gali turėti 
kancerogenų – jos dalėlės 
gali nukeliauti iki kiaušidžių, 
suerzinti jas, sukelti uždegimą, 
kurio laiku nepastebėjus 
organizme susiformuoja vėžio 
ląstelės. 
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Eglė LiepytėTačiau SAM situacijos nedramatizuoja. Minis-
terijos vadovai įsitikinę, kad daugelis gamintojų su-
mažins vaistų kainas Lietuvai, ir jau žino būdus, kaip šį 
tikslą pasiekti. Maža to, ministerija ką tik žengė platų 
žingsnį tikslo link – sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga žurnalui „Aplinkosauga“ patvirtino, kad 
mažesnės vaistų kainos – jau realybė. 

Kainų košmaro režisieriai 
Pasak SAM, vaistų kainodaros tvarką keisti tiesiog 
būtina, nes vaistų kainos Lietuvoje – neadekvačiai 
didelės. Iš kur jos tokios? Kada ir kaip ši vaistų kainų 
politika susiformavo? 

Apie vaistų kainų košmaro režisierius viešai pa-
sisakė Seimo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų frakcijos narė Agnė Bilotaitė. Seimo narė 

padarė išvadą, kad aukštų vaistų kainų režisieriai – iki 
šiol vyravusi politikų atsakomybės stoka. 

„Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje Svei-
katos apsaugos ministerijos atstovai pripažino, kad 
vaistų politikos Lietuvoje nėra. Nėra atsakingų už ne-
tikusią vaistų kompensavimo metodiką ir teisinį regu-
liavimą, dėl kurio užkertamas kelias į rinką patekti pi-
gesniems vaistams. Dėl to nukenčia pacientai, už tuos 
pačius vaistus mokėdami net keliskartus brangiau nei, 

pavyzdžiui, Latvijoje“, – pabrėžė Seimo narė. 
Lietuvoje kompensuojamuosius vaistus varto-

ja 1,2 mln. žmonių, t. y. 40,5 proc. šalies gyventojų. 
Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenimis, 2015 
m. gyventojai, įsigydami kompensuojamųjų vaistų, 
sumokėjo 54 mln. eurų priemokų – penktadalį visų 
kompensuojamųjų vaistų pardavimo kainos. Jei būtų 
įsigyjama mažiau kainuojančių generinių vaistų, prie-
mokų suma būtų 2 kartus mažesnė – 27 mln. eurų.

Generiniai vaistai – tai originalių vaistų kopijos. 
Juos gamina daug gamintojų, yra konkurencija, todėl 
jų kainos mažesnės.

Ministrams pristigo ryžto 
Dar šiemet sausį surengtame pasitarime šalies pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė SAM vadovybei, 
kad „vaistų kainos Lietuvoje yra nepagrįstai didelės“. 
Prezidentūros teigimu, SAM iki šiol „piktybiškai igno-
ravo šią problemą – nei vienas ministras nesiryžo 
reformuoti šios srities, nors galimybių čia pasiekti 
proveržį yra“. 

Prezidentė paragino SAM ministrą A. Verygą at-
kreipti dėmesį į Konkurencijos tarybos ir Valstybės 
kontrolės receptus, ką reikėtų daryti, kad vaistai atpig-
tų. Ministras po šio pasitarimo tikino įsipareigojęs, kad 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) deklaruoja įvesianti nemažai naujovių kompensuojamųjų vaistų srityje, todėl 
Lietuvoje jų kainos turėtų sumažėti iki 30 proc. Į šiuos pareiškimus reaguojančios suinteresuotos grandys – vaistų 
gamintojai, tiekėjai ir pardavėjai – tam priešinasi ir tvirtina, kad taip tik suteikiami nepagrįsti lūkesčiai ir klaidinama 
visuomenė. „30 proc. kainų mažėjimo pasiekti nepavyks“, – tikina Vaistų gamintojų asociacija. 

Vaistų kainos  
Lietuvoje – tarp kūjo ir priekalo

Niekas nepaneigs, kad žmonės klauso gydytojų, su 
kuriais mūsų Lietuvoje pridaryta bėdų, nes valstybė 

neskyrė pakankamai pinigų jų kvalifikacijai kelti. Tuomet 
nuomonę apie vaistus pradėjo formuoti farmacininkai, 
susižerdami didelius pelnus. 

Ministras A. Veryga pranešė, kad jau šių metų liepos mėnesį 
kompensuojamuosius vaistus vartojantys gyventojai juos galės 

įsigyti pigiau nei iki šiol. Beje, jau pasibaigė terminas, per kurį vaistų 
gamintojai galėjo deklaruoti nuolaidas generiniams vaistams pagal naują 
tvarką, kuri įsigaliojo Vyriausybei pritarus SAM rengtam nutarimo 
projektui. Paaiškėjo, kad ši iniciatyva pasitvirtino – absoliuti dauguma 
vaistų gamintojų deklaravo mažesnes kainas, taigi, pacientai už vaistus 
mokės trečdaliu pigiau ir sutaupys maždaug 20 mln. eurų per metus. 

„ministerija, tvarkydama vaistų rinką, tikrai vadovau-
sis tais atitinkamų institucijų tyrimais, kurie yra atlikti, 
bei atsižvelgs į pateiktas rekomendacijas“. A. Veryga 
tuomet tvirtino, kad bus peržiūrėta PSDF tarybos su-
dėtis ir patikrinta SAM darbuotojų, atsakingų už vaistų 
rinką, kvalifikacija. 

„Taip pat darysime ir visa kita – peržiūrėsime kom-
pensuojamųjų vaistų sąrašus, keisime taisykles“, – šių 
metų pradžioje žadėjo ministras ir laikui bėgant pra-
dėjo pildyti pažadus. 

Numatyta griežtesnė tvarka
Atlikta šių metų Kainyno projekto analizė parodė, kad 
apie 90 proc. vaistinių preparatų gamintojo deklaruo-
jamų kainų mūsų valstybei yra didesnės negu gamin-
tojų deklaruojamos kainos referencinėse valstybėse, 
kuriomis remiamasi apskaičiuojant vaistinio prepa-
rato bazinę kainą. Šie kainų skirtumai lemia didesnes 
PSDF išlaidas bei pacientų priemokas, todėl nuspręsta 
kainų mažinimą reglamentuoti teisės aktais. 

Balandžio 26 d. Vyriausybė pritarė siūlymui keisti 
vaistų patekimo į Kompensuojamųjų vaistų kainyną 
tvarką. Numatyta sugriežtinti reikalavimus, kurie leis 
maždaug trečdaliu sumažinti vaistų kainas šalyje.

Į Kompensuojamųjų vaistų kainyną nebebus įtrau-
kiami tie vaistai, kurių kaina bus daugiau nei 10 proc. 
didesnė, nei ji yra pigiausių vaistų referencinėse šaly-
se, t. y. tose valstybėse, kuriomis remiamasi apskai-
čiuojant vaistinio preparato bazinę kainą. 

Skaičiuojama, kad pakeitus tvarką šalies gyvento-
jai per metus sutaupys apie 20 mln. eurų, o PSDF – 
apie 10 mln. eurų. 

SAM neneigia, kad priėmus pakeitimus gali šiek 
tiek sumažėti vaistų pasiūla, tačiau pacientų interesai 
dėl to neva neturėtų nukentėti. Esą tiesiog brangius 
šiuo metu rinkoje esančius vaistus pakeis pigesni kitų 
gamintojų medikamentai. 

Taip pat ministerija aiškina, kad vaistai, kurių kai-
na neatitiks nustatyto reikalavimo, galės būti įrašyti į 
kainyną, jei gamintojas įsipareigos taikyti tokio dydžio 
nuolaidas, kurias pritaikius gamintojo deklaruojama 
kaina atitiktų nustatytus reikalavimus.

Seime jau įregistruotas ir Farmacijos įstatymo pa-
keitimas, leisiantis dažniau peržiūrėti vaistų kainas. Iki 
šiol jos buvo peržiūrimos kartą per metus, o priėmus 
įstatymo pataisą tai padaryti bus galima kiekvieną 
ketvirtį. Anot SAM, dažnesnis kainų peržiūrėjimas leis 
dar greičiau reaguoti į visų kompensuojamųjų vaistų 
kainų pasikeitimus ir nustatyti mažesnes jų kainas.

Pagrindiniai vaistų gamintojai jau gavo kvietimus 
teikti naujas vaistų kainas. Vaistinių asociacijos duo-
menimis, pagal šiuo metu galiojančias kainas iš 916 
dabar Kainyne esančių kompensuojamųjų vaistų 810 
taptų nebekompensuojami, jei gamintojai nesuma-
žintų kainų. 

Rimti žaidėjai ir pinigai 
Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga žurnalui 
„Aplinkosauga“ pripažino, kad „vaistų reforma iš ti-
krųjų yra labai sudėtingas procesas“. Pasak ministro, 
pacientai nori pigesnių vaistų – vyksta jų pirkti į Len-
kiją, Baltarusiją, ir tuo pačiu žmonėmis labai lengva 
manipuliuoti. 

„Pradėjęs žengti pirmuosius žingsnius vaistų kai-
nų Lietuvoje mažinimo link, staiga išgirsti, kad žmo-
nės ima nuogąstauti negalėsiantys rinktis pigiausių 
vaistų. Neabejoju, kad šią nuomonę formuoja rimti 
žaidėjai – didelės kompanijos ir dideli pinigai“, – savo 
nuomonę išsakė ministras A. Veryga.

Politikas supranta, kad verslininkai nėra labdaros 
organizacijų atstovai, jie siekia kuo didesnio pelno, o 
valstybės bandymas sutaupyti pinigų reiškia, kad juos 
kažkas tiesiog praras.

Reguliuoti vaistų kainas Lietuvoje yra bandęs ne 
vienas politinis veikėjas, tačiau taip jis tik priartindavo 
savo karjeros pabaigą. Anot SAM ministro, būdavo ak-
tyvuojamos kai kurios pacientų grupės, kurios aiškin-
davo nukentėsiančios, jei negalės rinktis vaistų. 

„Mano atsakymas būtų labai paprastas: vieni gali 
rinktis iš kelių vaistų, o kiti negauna nieko. Taip ne-
turėtų būti. Jei į valstybę žiūrime ūkiškai, normalu 
stengtis, kad valstybė vaistus įsigytų maksimaliai 
efektyviai, o juos galėtų įpirkti kuo daugiau žmonių“, 
– tęsė ministerijos vadovas. 

Ministras neslėpė, kad kariauti jam įprasta: prisi-
minė laikus, kai dar nebūdamas politiku patyrė nema-
žai užgauliojimų, manipuliacijų, užpuldinėjimų, tik 
viso to mastelis buvo kitoks ir interesų grupės – ma-
žesnės. 

„Spaudimas subtiliai ateina iš visur. Kartais net 
nežinai, kas jį generuoja, o aiškintis nėra laiko. „Spau-
džia“ kai kurie politikai, ir nesupranti, ar jie nesuvo-

kia, ar turi kažkokį interesą. Ką reiškia vienas ar kitas 
straipsnis? Ar tai tik nuomonė? Be įrodymų negali kal-
tinti. Be abejo, yra kompanijų, kurios dirba su žinias-
klaida, juk turint pinigų galima samdyti viešųjų ryšių 
agentūras, kurios dirba ir formuoja nuomonę. Veiks-
mo tiek daug, jog atrodo, kad viskas sukasi tik aplink 
Sveikatos apsaugos ministeriją“, – garsiai samprotavo 
ministras A. Veryga.

Farmacininkai perka žiniasklaidą
SAM vadovo pasvarstymai nėra iš piršto laužti. Far-
macininkai perka ne tik užsakomuosius straipsnius, 
TV laidas, bet ir komentarus, ypač tų žurnalistų, kurie 
labiau linkę ne į objektyvią žurnalistiką, bet į propa-
gandą, ir dažniausiai yra susiję su „MG Baltic“ žinias-
klaidos priemonėmis. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia 
– jie kaip ant delno internete. Žurnalistų komenta-
ruose apie SAM užmojus mažinti vaistų kainas pasta-
ruoju metu vis sušmėžuodavo tokios citatos: „žmonės 
stveriasi už galvų“, „ekspertai ir pacientai stveriasi už 
galvų“, „priemonės prieštarauja viena kitai“, „sujaukia 
pacientų gyvenimą“. 

Aurelijus Veryga: „Farmacijos naujovės pas mus ateina vangiai, nes valstybei stinga lėšų. 
Vienintelė išeitis – derybos su gamintoju ir bandymas vaistų gauti pigiau. Lenkija, Kroatija, 
Vengrija ir Slovėnija bandys formuoti bendrą pirkimo grupę, kuri derėsis dėl vaistų kainų 
rinkai su 60 mln. gyventojų.“
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Tokiais atvejais plačiau mąstantieji retoriškai klau-
sia: „Kodėl apžvalgininkai nesako, kad vaistinių tinklų 
savininkai griebiasi už kišenių, nes ministras A. Veryga 
planuoja „paploninti“ jų pinigines?“ 

Į šiuos klausimus, beje, nėra sunku rasti atsaky-
mų: „ekspertai stveriasi už galvų“ nuo farmacininkų 
užsakymų kritikuoti vaistų kainų reformą; „priemo-
nės prieštarauja viena kitai“, nes jos nesuderintos su 
vaistinių tinklų interesais, o eilinių piliečių mulkinimo 
aukso amžius baigėsi, tad sujaukiamas ne pacientų, 
o apsukrių farmacijos rinkos dalyvių gyvenimas. Kas 
bus, kai viešoje erdvėje bus pradėtos viešinti jų pavar-
dės, lobistai, interesų grupės? 

Socialiniuose tinkluose viešai baiminamasi, kad 
Lietuvoje dėl naujos vaistų kainų reguliavimo tvarkos 
neišgyvens žmonės su transplantuotais organais, nes 
jų gyvybei palaikyti kitąsyk reikia net ir dešimčių ta-
blečių per dieną, o vaistinių tinklai gali nespėti jų įsigy-
ti. O kaip tokie pacientai išgyvena Danijoje, kur vaistų 
kainos yra derinamos ir keičiamos kartą per ketvirtį? 
Kaip išgyvena pacientai Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijoje 
ar Vengrijoje, kur vaistų kainos žymiai mažesnės nei 
Lietuvoje ir į kurias dabar pradeda orientuotis mūsų 
valstybė bei pagal jų rinkas derinti vaistų kainas? 

Giminystės saitai ir įtaka 
Prasidėjus vaistų kainų pertvarkai jau buvo narstomi 
ir sveikatos apsaugos viceministrės Kristinos Garuolie-
nės giminystės saitai. Žiniasklaidoje neseniai pasirodė 
publikacijų, kad ryšiai su farmacininkais pančioja vice-
ministrę, nes esą paaiškėjo, kad politikė gerokai pasi-
kuklino vertindama vaistais prekiaujančių giminaičių 
sėkmę. 

Atsakydamas į tai SAM ministras A. Veryga paval-
dinę gynė, o pati K. Garuolienė neigė savo įtaką pri-
imant sprendimus, susijusius su farmacijos įmonėms 
pelningu kompensuojamųjų vaistų pirkimu. 

Už viceministrę mūru stojantis ministras nuspren-
dė nevykdyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
siūlymo nušalinti ją nuo kuruojamos farmacijos srities. 
Taip etikos sargai pasiūlė pasielgti paaiškėjus, kad K. 
Garuolienės pusbrolis Antanas Tumėnas yra bendro-
vės „Johnson & Johnson“ reguliacinių reikalų vadovas 
Baltijos šalyse. 

„Sutinku, kad politikų veikla turi būti skaidri, bet 
viceministrės nesiruošiu keisti. Paliesti dideli interesai 
ir juos turinčios grupės aktyviai veikia, kad sukompro-
mituotų vieną ar kitą žmogų. Mes turime deklaruoti 
viešuosius interesus ir pasakyti, kas yra mūsų artimie-
ji, tačiau jau tampa nesuvokiama sveiku protu, kai ieš-
koma kelintos eilės giminaičių ir bandoma pasakyti, 
kad jie turi įtakos“, – sakė SAM ministras. 

A. Veryga pridūrė, kad Lietuva nedidelė šalis, tad 
„gerai paieškojus per kelias kartas vos ne visi mes čia 
esame giminės“. Anot ministro, viceministrė K. Garuo-
lienė jau viešai deklaravo šį giminystės ryšį, nors pagal 

įstatymą to daryti nereikėjo, taip pat sudaryta darbo 
grupė, kuri situaciją išsiaiškins ir pateiks viešai. SAM 
vadovas pridūrė studijavęs mediciną, todėl pažįstantis 
daug gydytojų, dirbančių ligoninėse, jo žmona – taip 
pat medikė, bet keisti savo veiklos srities jis tikrai ne-
ketina ir, pavyzdžiui, į krašto apsaugą neis.

„Be abejo, žmonės turi nusišalinti nuo sprendimų, 
jei menamas interesų konfliktas, tačiau darbą turi at-
likti profesionalai, o viceministrė, kuruojanti farmaci-
jos sritį, tokia ir yra“, – patikino A. Veryga.

Dar vienas fenomenas 
„Farmacijos naujovės pas mus ateina vangiai, nes 
valstybei stinga lėšų. Vienintelė išeitis – derybos su 
gamintoju ir bandymas vaistų gauti pigiau, – atviravo 
ministras. – Dėl to esame pasirašę sutartį sau Lenkija, 
Kroatija, Vengrija ir Slovėnija. Šios šalys bandys for-
muoti bendrą pirkimo grupę, kuri derėsis dėl vaistų 
kainų didelei rinkai – 60 mln. gyventojų.“ 

SAM vadovas paaiškino, kad vaistas tampa „gene-
riku“, t. y. gerokai pigesniu, kai baigiasi jo patentinė 
apsauga ir jį pradeda gaminti kitos kampanijos. 

A. Verygai patinka, kaip šioje srityje tvarkosi danai, 
beje, jau 17 metų. Jie įkūrę specialią agentūrą, kuri 
visoms šalies ligoninėms perka vaistus centralizuotai, 
aiškinasi, ar jų kaina pagrįsta, derasi.

Niekas nepaneigs, kad žmonės klauso gydytojų, su 
kuriais mūsų Lietuvoje pridaryta bėdų, nes valstybė 
neskyrė pakankamai pinigų jų kvalifikacijai kelti. Tuo-
met nuomonę apie vaistus pradėjo formuoti farmaci-
ninkai, susižerdami didelius pelnus. 

Sveikatos apsaugos ministerijai daugiausia įtarimų 
sukėlė faktas, kad skirtingose vaistinėse smarkiai ski-
riasi tų pačių vaistų kainos, o farmacininkai dažnai sau 
gali leisti parduoti vaistus net su 30 proc. nuolaidomis, 
kurios dažniausiai taikomos per šventes, nors ligos ne-
paiso jokių progų.

Brangiems vaistams, įrašytiems į kainyną, ir vals-
tybės kompensuojamiems dar suteikta ir 5 proc. PVM 
privilegija. Verta paminėti, kad 2015–2016 m. iš vals-
tybės, t. y. iš PSDF biudžeto daugiausia kompensacijų 
gavo UAB „Eurovaistinė“ (užpernai – beveik 51 mln. 
eurų, pernai – dar milijonu eurų daugiau), UAB „Gin-
tarinė vaistinė“ (2015 m. – 46,8 mln. eurų, 2016 m. – 
39,9 mln. eurų) ir UAB „Nemuno vaistinė“ (atitinkamai 
– 46,2 mln. eurų ir 41 mln. eurų). Iš viso valstybė dėl 
šios privilegijos vaistinėms atseikėjo 227,9 mln. eurų 
2015-aisiais ir 212,6 mln. eurų 2016 m. 

Pasak ministro A. Verygos, vaistų kainą formuoja 
gamintojai, tiekėjai ir vaistinių tinklai, kurie ir kelia 
problemų, nes didmenininkai ir mažmenininkai pri-
klauso tiems patiems savininkams. Ministras užsimi-

nė ir apie dar vieną fenomeną – vaistinės Lietuvoje 
pradėjo steigti savo klinikas. Tai reiškia, kad receptus 
išrašo „savi“ gydytojai, juos parduoda „sava“ vaistinė, 
kuriai juos tiekia taip pat „savi“ tiekėjai. Maža to, vais-
tus reklamuojančios rinkodaros kompanijos gauna 
didesnius pelnus nei jais prekiaujančios vaistinės. 

Kur subyra milijonai? 
Lietuvos reklamos rinkos paradoksas – vaistinės. 
Apie tai rašė „Verslo žinios“ (VŽ) šių metų pradžioje. 
Nors farmacininkų reklamos veikla griežtai pažabota 
įstatymu, VŽ teigimu, didžiausius vaistinių tinklus val-
dančios dvi bendrovės iš reklamos uždirba kelis kartus 
didesnius pelnus nei tradicinės agentūros. 

Šį verslo modelį tiek farmacijos ir reklamos rinkų 
dalyviai, tiek šių veiklų kontrolieriai pavadino „len-

tynos mokesčiu“, pastarąjį pavadinimą pasiskolinę iš 
mažmeninės prekybos. 

Reklamos paslaugų bendrovės – EVRC ir „Reklamos 
sklaida“ – užgimė 2010 m., kai didžiausius vaistinių 
tinklus „Eurovaistinė“ ir „Camelia“ valdančios konku-
rentės struktūriškai persitvarkė. Jos atskyrė vaistinių 
reklamos ir rinkodaros departamentus ir įregistravo 
juos kaip dvi atskiras bendroves.

VŽ teigimu, per pirmuosius veiklos metus EVRC 
apyvarta siekė 12,6 mln. eurų, o pelnas prieš mokes-
čius – 7,1 mln. eurų. EVRC priklauso „Eurovaistinių“ 
tinklą valdančiai „Euroapothecos“ grupei, kurios vie-
nintelė savininkė – „Vilniaus prekyba“.

Bendrovės „Reklamos sklaida“ apyvarta tais pa-
čiais metais siekė 6,4 mln. eurų, o pelnas prieš mokes-
čius – 417 tūkst. eurų. Bendrovė priklauso „Camelios“ 
vaistinių tinklą valdančiai „CGP Management“ grupei. 

Šiuo metu šios dvi įmonės yra didžiausios reklamos 
paslaugų bendrovės Lietuvoje.

VŽ duomenimis, 2015 m. EVRC pardavimų paja-
mos siekė 20,9 mln. eurų, o „Reklamos sklaidos“ – 14 
mln. eurų. Šių vaistinių reklamos bendrovių pasiekia-
mas apyvartos mastas įspūdingas – jos lenkia visas 
didžiąsias rinkodaros ir komunikacijos įmones. 

Pavyzdžiui, didžiausios žiniasklaidos planavimo 
agentūros „Open Agency“ apyvarta 2015 m. siekė 11,8 
mln. eurų, o didžiausios reklamos agentūros „Adell 
Taivas Ogilvy“ – 4,2 mln. eurų.

Taigi, EVRC pelningumas pranoksta bet kokius 
lūkesčius. Įmonės pelningumas 10 kartų viršija „Euro-
vaistinės“ tinklo, kuris nuo 2011-ųjų kasmet uždirba 
vidutiniškai po 1 mln. eurų grynojo pelno. 2015 m., 
EVRC, stabiliai kasmet auginusi ir pajamas, ir pelną, 
uždirbo 10 mln. eurų grynojo pelno. 

Įdomu tai, kad „Eurovaistinės“ pelningumo nuo 
2011 m. mažėjimas koreliavo su tais metais įsteig-
tos EVRC pelno augimu. Tuo metu VŽ kalbinti didieji 
žiniasklaidos planuotojai ar reklamos agentūros vais-
tinių valdomų bendrovių atstovai savęs konkurentais 
nelaikė, nors pagal Registrų centre registruotas vei-
klas šios bendrovės priskirtinos prie reklamos pas-
laugų teikėjų, o pelningumo skirtumus motyvuoja 
skirtinga veikla. 

Vaistinių ėmėsi valstiečiai
Po VŽ publikacijoje paviešintos informacijos apie vais-
tinių tinklus ir tų pačių savininkų valdomas pelningą-
sias reklamos įmones situaciją nutarė tirti Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). 

Vasario pradžioje Seime surengtoje spaudos kon-
ferencijoje valstiečiai-žalieji pranešė, kad imsis keisti 
farmacijos sritį reguliuojančius teisės aktus. Taip bus 

siekiama sektoriaus skaidrumo ir vaistų kainų maži-
nimo. 

Maža to, LVŽS pažadėjo kreiptis į Konkurencijos 
tarnybą, kad būtų ištirta, ar bendrovės EVRC, „Rekla-
mos sklaida“, „Eurovaistinė“ ir „Camelia“ nepažeidžia 
įstatymų, kurie draudžia konkurenciją ribojančius 
susitarimus. 

Pateiktą prašymą dėl Konkurencijos įstatymo 
pažeidimo tyrimo pradžios žurnalui „Aplinkosauga“ 
pakomentavo Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkė Agnė Širinskienė. 

Pasak Seimo narės, nuspręsta ištirti straipsnyje pa-
teikiamą informaciją, jog tokios vaistinių tinklus pa-
laikančios įmonės kaip UAB EVRC bei UAB „Reklamos 
sklaida“ gali būti panaudojamos „lentynos mokesčiui“ 
surinkti ir didmenininkų suteiktoms nuolaidoms nu-
slėpti. „Lentynos mokestį“ sumoka didmenininkai 
(vaistų gamintojai ar platintojai), kurie siekia, kad jų 
produkcija būtų prekiaujama „Eurovaistinės“ bei „Ca-
melios“ vaistinių tinkluose.

A. Širinskienės manymu, „lentynos mokesčio“ eg-
zistavimas riboja konkurenciją vaistų rinkoje, nes yra 
apsunkinamas vaisto patekimas į mažmeninę prekybą 
(vaistinių tinklus). Pasak Seimo narės, straipsnyje pa-
teiktos aplinkybės rodo, kad galimai pasinaudodami 
tinklo palaikymo funkcijas atliekančiomis bendro-
vėmis nurodyti vaistinių tinklai išlaiko nepagristai 
dideles vaistų kainas ir taip didina savo pelningumą: 
tinklai tiesiogiai nesinaudoja didmenininko jiems su-
teikiama nuolaida ir todėl, esant didesnei didmeninei 
vaisto kainai, dirbtinai išlaiko didesnį mažmeninės 
prekybos antkainį. 

„Tuo tarpu per vaistinių tinklus palaikančių ben-
drovių įplaukas, kurios galimai de facto fiksuojamos 
kaip didmenininko išlaidos reklamai (rinkodarai), vis 
tiek yra gaunama ta suma, kuri vaistinių tinklui būtų 

suteikiama kaip didmenininko nuolaida, tik šios nuo-
laidos jau nepajunta galutinis vartotojas – nuolaidos 
suma patenka į palaikymo funkcijas atliekančios ben-
drovės sąskaitą“, – konstatuota kreipimesi į Konku-
rencijos tarybą. 

LVŽS pareiškė įtarianti, kad nurodytos aplinkybės 
turi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje api-
brėžtų draudžiamų konkurenciją ribojančių susitarimų 
požymių bei pažeidžia Lietuvos žmonių interesus, dėl 
to paprašė pradėti Konkurencijos įstatymo pažeidimo 
tyrimą.

Pokyčiai jau netrukus 
Gegužės pabaigoje SAM surengtos spaudos konferen-
cijos metu ministras A. Veryga pranešė, kad jau šių 
metų liepos mėnesį kompensuojamuosius vaistus var-
tojantys gyventojai juos galės įsigyti pigiau nei iki šiol. 
Beje, jau pasibaigė terminas, per kurį vaistų gaminto-
jai galėjo deklaruoti nuolaidas generiniams vaistams 
pagal naują tvarką, kuri įsigaliojo Vyriausybei pritarus 
SAM rengtam nutarimo projektui. Paaiškėjo, kad ši 
iniciatyva pasitvirtino – absoliuti dauguma vaistų ga-
mintojų deklaravo mažesnes kainas, taigi, pacientai 
už vaistus mokės trečdaliu pigiau ir sutaupys maždaug 
20 mln. eurų per metus. Sutaupys ir valstybė – PSDF 
išlaidos sumažės maždaug 9 mln. eurų per metus. Tai 
leis pradėti kompensuoti daugiau inovatyvių vaistų, 
pavyzdžiui, onkologinėmis, širdies ir kitomis sudėtin-

Vaistinių tinklai, gavę lėšas iš PSDF biudžeto už kompensuojamus vaistus 
2015–2016 m.
Vaistinės pavadinimas PSDF biudžeto 

išlaidų suma, Eur
Vaistinės pavadinimas PSDF biudžeto 

išlaidų suma, Eur
UAB „Eurovaistinė“ 50.882.005 UAB „Eurovaistinė“ 51.776.058
UAB „Gintarinė vaistinė“ 46.810.054 UAB „Nemuno vaistinė“ 40.974.895
UAB „Nemuno vaistinė“ 46.182.471 UAB „Gintarinė vaistinė“ 39.896.741
UAB „Apotheca vaistinė“ 29.844.345 UAB „Apotheca vaistinė“ 25.912.609
UAB „BENU Vaistinė Lietuva“ 12.939.971 UAB „BENU Vaistinė Lietuva“ 12.264.431
UAB „Norfos vaistinė“ 5.787.028 UAB „Norfos vaistinė“ 5.298.996
UAB „Rovifarma“ vaistinė 5.097.933 UAB „Rovifarma“ vaistinė 4.151.865
UAB „Ramunėlės vaistinė“ 4.389.467 UAB „Ramunėlės vaistinė“ 3.902.352
UAB V. Berlinskienės vaistinė 2.250.978 UAB I. Bumblauskienės vaistinė 3.113.755
UAB „Esra“ vaistinė 1.883.782 UAB Merkinės vaistinė 1.798.484
UAB Merkinės vaistinė 1.750.041 UAB V. Berlinskienės vaistinė 1.786.667
UAB I.Bumblauskienės vaistinė 1.454.155 UAB „Esra“ vaistinė 1.728.667
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas

1.425.549 Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas

1.623.618

UAB „Naujakiemio vaistinė“ 1.369.871 UAB „Smėlynės vaistinė“ 1.182.210
UAB „Serbentų vaistinė“ 1.081.915 UAB „Serbentų vaistinė“ 991.461
UAB „Antano Švarcos vaistinė“ 912.171 UAB „Antano Švarcos vaistinė“ 911.784
UAB „Smėlynės vaistinė“ 897.189 UAB „Naujakiemio vaistinė“ 797.042
UAB „Premeda vaistinė“ 896.817 UAB „Premeda vaistinė“ 780.488
UAB „Nigra vaistinė“ 711.785 UAB „Nigra vaistinė“ 646.863
UAB „Acus vaistinė“ 665.647 UAB „Acus vaistinė“ 616.539
Kitos vaistinės ir optikos 10.668.988 Kitos vaistinės ir optikos 12.432.449
Bendroji suma 227.902.163 Bendroji suma 212.587.974

Informacijos šaltinis: SAM

Agnė Širinskienė: „Lentynos mokesčio“ egzistavimas riboja konkurenciją vaistų rinkoje, nes 
yra apsunkinamas vaisto patekimas į mažmeninę prekybą (vaistinių tinklus).“
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gomis ligomis sergantiems šalies gyventojams. Naujų 
vaistų įtraukimas į kompensavimo sistemą – gera ži-
nia keliolikai tūkstančių pacientų.

Buvo gautos 1 tūkst. 6 paraiškos dėl vaistų įrašy-
mo į kainyną. Reikalavimus atitinka 668 vaistai, o 169 
vaistų pakuotės nepateks į kainyną, kuris teisinę galią 
įgis liepą. Tačiau pacientams, pasak viceministrės K. 
Garuolienės, dėl to nereikėtų nerimauti, nes nei vie-
na veiklioji medžiaga, kuri būtent ir gydo, iš kainyno 
nebuvo išbraukta, o vaistų mažesnėmis kainomis pa-
sirinkimas išliks platus. 

„Dar prieš parengiant ir Vyriausybei priimant daug 
diskusijų sukėlusį nutarimą, pagal kurį farmacijos 
kompanijos yra įpareigojamos mažinti vaistų kainas 
Lietuvai, pats kreipiausi į vaistų gamintojus ir platin-
tojus, veikiančius Lietuvoje, prašydamas jų geranoriš-
kai sumažinti vaistų kainas mūsų pacientams, nes jos 
tikrai yra didelės palyginti su kitomis šalimis. Ko gero, 
buvau pirmasis ministras, kuris taip kreipėsi į vaistų 
gamintojus“, – teigė ministras A. Veryga.

Naudingi pavyzdžiai 
Kad pacientams būtų paprasčiau suvokti vaistų rinko-
daros naujoves, SAM pateikė pavyzdžius, kaip mažės 
tokią pat veikliąją medžiagą, t. y. gydomąsias ypaty-
bes turinčių kardiologinių vaistų kainos.

1 pavyzdys. Populiariausio vaisto prekiniu pavadi-
nimu X, kuriam per metus išrašoma 500 tūkst. receptų 
(5 proc. visų išrašomų receptų), paciento mokama 
priemoka šiuo metu yra 4,5 eurų. Įsigaliojus naujam 
kainynui priemoka už jį bus 1,4 eurų. Pacientai iš viso 
sumokėdavo 1,6 mln. eurų, o pasikeitus tvarkai – 3 
kartus mažiau (0,5 mln. eurų). 

2 pavyzdys. Kito populiaraus vaisto prekiniu pa-
vadinimu  Y, kuriam per metus išrašoma  330 tūkst. 
receptų  (3 proc.), paciento priemoka šiuo metu yra 
1,54 eurų. Įsigaliojus naujam kainynui priemoka už jį 
bus 0,5 euro. Anksčiau pacientai sumokėdavo 0,9 mln. 
eurų, nuo liepos – taip pat 3 kartus mažiau – 0,3 mln. 
eurų.

3 pavyzdys. Dar vieno populiaraus sudėtinio vaisto 
Z (per metus išrašoma 100 tūkst. receptų, t. y. 1 proc. 
visų receptų skaičiaus) paciento priemoka šiuo metu 
yra 7,78 eurų, o įsigaliojus naujam kainynui ji bus 1,97 
eurų. Taigi, pacientai sumokėdavo 1,6 mln. eurų, o 
dabar primokės 4 kartus mažiau – 0,4 mln. eurų. 

Seime jau įregistruotas ir Farmacijos įstatymo pakeitimas, 
leisiantis dažniau peržiūrėti vaistų kainas. Iki šiol jos 

buvo peržiūrimos kartą per metus, o priėmus įstatymo pataisą tai 
padaryti bus galima kiekvieną ketvirtį. Anot SAM, dažnesnis kainų 
peržiūrėjimas leis dar greičiau reaguoti į visų kompensuojamųjų 
vaistų kainų pasikeitimus ir nustatyti mažesnes jų kainas.

Atlikta šių metų 
Kainyno projekto 

analizė parodė, kad apie 90 
proc. vaistinių preparatų 
gamintojo deklaruojamų kainų 
mūsų valstybei yra didesnės 
negu gamintojų deklaruojamos 
kainos referencinėse 
valstybėse, kuriomis remiamasi 
apskaičiuojant vaistinio preparato 
bazinę kainą. 
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Kaip išbristi iš alkoholizmo šulinių?
Lietuviai garsėja kaip viena iš daugiausiai alkoholio suvartojančių tautų. Anksčiau 
kaltinome sovietmetį, kad ši santvarka suformavo alkoholio vartojimo skatinimą, 
tačiau santvarka pasikeitė, o žmonių įpročiai liko tokie patys.

Austė MerkytėAlkoholio suvartojimo Lietuvoje 
statistika, remiantis įvairiais šaltiniais, skiria-
si. Pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) skelbia naujausius, nors dar nepatvir-
tintus duomenis, kad alkoholio suvartojimas 
Lietuvoje siekia 16,3 litro vyresniam nei 15 
metų gyventojui. Nors tai mažiau nei anks-
čiau skelbti duomenys, Lietuva vis dar yra 
daugiausiai alkoholio vartojanti šalis.

Šių metų birželio 14 d. Lietuvoje spau-
dos konferencijoje dalyvavęs PSO Pri-
klausomybių ir psichikos sveikatos centro 
profesorius Jurgenas Rehmas teigė, kad 
PSO duomenys rodė, jog 2013–2014 m. 

Lietuvoje alkoholio vartojimas siekė 18,2 
litro vienam gyventojui. Naujausi duome-
nys paremti jau 2016 m. statistika.

PSO atstovas tikino, kad naujausi duo-
menys perduoti Lietuvai, kuri dar turės 
juos įvertinti ir patvirtinti arba pateikti 
savo pastebėjimus. Pagal PSO, antroje vie-
toje pagal alkoholio suvartojimą yra Balta-
rusija, trečioje – Čekija.

Pasak J. Rehmo, kaskart, kai PSO pa-
skelbia, kad kuri nors valstybė suvartoja 
daugiausiai alkoholio pasaulyje, sulau-
kiama kritikos, abejojama organizacijos 
metodologija.

„Sulaukiame protestų, bet kažkas juk 
turi išgerti daugiausiai ir paprastai tai yra 
kas nors iš Rytų Europos. Tai nebus Indi-
ja, Afrika, paprastai tai Europos valstybė, 
esanti arčiau rytų“, – sakė J. Rehmas.

Jis tikino, kad skaičiuojant valstybių 
alkoholio suvartojimą yra įtraukiami ne tik 
oficialūs statistikos duomenys, bet ir ne-
apskaitytas alkoholis, kuris suvartojamas 
nelegaliai. Anot jo, penkių ekspertų grupė, 
kurių pavardžių PSO atstovas neatsklei-
džia, pateikė savo vertinimus, kiek Lie-
tuvoje alkoholio suvartojama nelegaliai. 
Vėliau šie duomenys buvo tikslinami ir iš 

met pas jus sulaikyta 2 tūkst. žmonių dėl 
prekybos nelegaliu alkoholiu? Šalys turi 
savo teiginius pagrįsti duomenimis“, – aiš-
kino J. Rehmas.

Lietuvos statistikos departamentas 
skelbia esant trim litrais mažesnį suvar-
tojimą. Gegužės pabaigoje paskelbta, 
kad vienas 15 metų ir vyresnis Lietuvos 
gyventojas pernai suvartojo vidutiniškai 
13,2 litrų absoliutaus (100 proc.) legalaus 
alkoholio – 0,8 litro mažiau nei 2015 m. 
2015  m. vienam 15  metų ir vyresniam 
šalies gyventojui teko 14  litrų suvartoto 
absoliutaus (100 proc.) alkoholio (0,2 litro 
mažiau nei 2014 m.).

Dėl nevienareikšmės informacijos svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus Veryga 
Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio yra 
kaltinamas valstybės šmeižimu: dėl gali-
mai melagingų paaiškinimų teikimo PSO. 
Baudžiamajame kodekse (BK) yra numa-
tyta, kad tas, kas pateikė melagingus pa-
rodymus būdamas ekspertu ar specialistu, 
pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, 
yra baudžiamas viešaisiais darbais arba 
bauda, arba laisvės apribojimu, arba areš-
tu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Seimo narys priminė, kad šių metų ge-
gužės 16 d. sveikatos apsaugos ministro A. 
Verygos pakviestas PSO Europos regiono 

biuro Lėtinių neinfekcinių ligų ir sveikatos 
stiprinimo viso gyvenimo laikotarpiu de-
partamento direktorius dr. Gaudenas Ga-
lea paskelbė informaciją, kad pernai kie-
kvienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai 
teko po 16 litrų gryno suvartoto alkoholio, 
o skaičiuojant asmenis nuo 15 metų – 
net 18,2 litro. Ministras prisipažino teikęs 
duomenis PSO apie alkoholio suvartojimo 
kiekius Lietuvoje.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovai, suformavę valdančiąją daugumą, 
pateikė svarstymui daugybę Alkoholio 
kontrolės įstatymo pataisų. Viešoje erdvėje 
kilo pasvarstymų, kad ministras galimai 
tyčia padidino alkoholio suvartojimo skai-
čius, kad pateisintų politinius sprendimus. 

Alkoholizmo sukeltų 
pasekmių statistika
Valstybinio psichikos sveikatos centro duo-
menimis, 2015 m. 496 asmenys pirmą kar-
tą kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas 
dėl alkoholinės psichozės (35 asmenimis 
mažiau nei 2014 m.) ir 1,3 tūkst. asmenų 
– dėl lėtinio alkoholizmo (172 asmenimis 
mažiau nei 2014 m.).

Higienos institutas skelbia, kad 2015 
m. dėl alkoholio vartojimo mirė 732 žmo-

kelių eismo įvykių pernai žuvo 15 ir buvo 
sužeisti 345 žmonės. 2015 m., palyginti su 
2014  m., neblaivių asmenų sukeltų kelių 
eismo įvykių sumažėjo18,1 proc., o neblai-
vių vairuotojų sukeltų eismo įvykių – 28 
proc.

Kritikos dėl situacijos nestinga ir Vals-
tybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos statistikai. 2015 m. pabaigoje 
savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų 
(skyrių) socialinės rizikos šeimų, auginan-
čių vaikus, apskaitoje buvo 4,3 tūkst. gir-
taujančių šeimų – tai 0,3 tūkst. (6,5 proc.) 
mažiau nei 2014  m., jose augo 8,2 tūkst. 
vaikų. Per metus vaikų, augančių tokiose 
šeimose, sumažėjo 0,6 tūkst. (6,8 proc.).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
atlikto Pasaulio sveikatos organizacijos 
koordinuojamo tarptautinio mokyklinio 
amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos 
tyrimo (Health Behaviour in School-aged 
Children – HBSC) duomenimis,  2014 m. 
beveik trečdalis 11–15 metų amžiaus 
berniukų (34 proc.) ir mergaičių (30 proc.) 
nurodė bent kartą gyvenime išgėrę tiek al-
koholinių gėrimų, kad pasijustų apsvaigę. 
Vertinant intensyvų alkoholio  vartojimą 
nustatyta, kad 13 proc. 15 metų amžiaus 
berniukų ir 7 proc. mergaičių teigė, kad 
apsvaigę nuo alkoholio buvo daugiau kaip 
10 kartų per savo gyvenimą (20.1 lent.). 
Per pastarąjį mėnesį bent  kartą buvo 
apsvaigę 6 proc. berniukų ir 5 proc. mer-
gaičių (20.2 lent.). Beveik kas antras  res-
pondentas (47 proc. mergaičių ir 54 proc. 
berniukų) nurodo, jog visiškai nėra vartoję 
jokių alkoholinių gėrimų. Dažniausiai var-
tojamais alkoholiniais gėrimais tiriamieji 
įvardino alų (tik berniukų grupėje), „šam-
paną“, alkoholinius kokteilius. Šie gėrimai 
buvo vartojami dažniau nei vynas ar sti-
prieji gėrimai.

Alkoholio suvartojimas Europos regio-
ne yra didžiausias pasaulio mastu ir labai 
skiriasi atskirose regiono šalyse – nuo 0,5 
iki 21 litro žmogui per metus. Lietuvoje 
alkoholinių gėrimų (tik legalių) suvartoji-
mas (kiekis vienam gyventojui) nuo 1999 
m. didėjo, 2008 m. stabilizavosi, o 2009 m. 
netgi sumažėjo, tačiau 2010–2013 m. vėl 
pradėjo didėti. Vienas Lietuvos gyventojas 
2013 m. vidutiniškai suvartojo 12,9 litrų 
absoliutaus alkoholio, o 2014 m. – 12,7 
litrų ir šis rodiklis buvo aukštesnis už Eu-

Įvairiais 
tyrimais 

nustatytas alkoholio 
vartojimo ir smurtinių 
mirčių ryšys. Labai 
dažnai su smurtu 
ar nelaimingais 
atsitikimais susijusių 
įvykių kaltininkais 
būna apsvaigę nuo 
alkoholio asmenys.

ropos šalių vidurkį (10,5 litrų absoliutaus 
alkoholio tenkančio vienam gyventojui).

Lietuvoje veikia institucijos, turinčios 
užsiimti alkoholizmo gydymu ir prevenci-
ja. Tai priklausomybės ligų centrai (vaikų 
ir suaugusių gydytojai psichiatrai, jų vado-
vai, psichologai, socialiniai darbuotojai), 
psichinės sveikatos priežiūros centrai (vai-
kų ir suaugusių gydytojai psichiatrai, soci-
aliniai darbuotojai, psichologai), apskričių 
gydytojai, savivaldybių gydytojai, greito-
sios medicinos pagalbos stočių gydytojai, 
Vaikų ir suaugusiųjų psichiatrijos skyrių 
gydytojai psichiatrai, anoniminių alkoho-
likų grupių nariai, reabilitacijos bendruo-
menių atstovai, bei valstybės institucijų: 
Narkotikų kontrolės departamento prie LR 
Vyriausybės, Valstybinio psichikos sveika-
tos centro, LR Sveikatos apsaugos ministe-
rijos atstovai. Tačiau PSO tyrimas parodė, 
kad institucijų veiksmingumo nepakanka 
ir reikia papildomų priemonių. Pastebimas 
per mažas visuomenės ir jai atstovaujančių 
visuomeninių organizacijų įsitraukimas.

Alkoholio vartojimo 
prevencija tarp jaunimo
Jei alkoholis pradedamas vartoti nuo 
14–15 metų, priklausomybė nuo jo gali 
išsivystyti jau 20–21 metų žmogui. Vaikai 
yra labiau pažeidžiami alkoholio nei suau-
gusieji tiek dėl fizinių priežasčių (mažesnio 
kūno svorio, organizmo vystymosi ypatu-
mų), tiek ir dėl to, kad jie neturi alkoholio 
vartojimo pasekmių patirties. Vaikai dar 
nesugeba kontroliuoti suvartojamo alko-
holio kiekio. Žalingas alkoholio vartojimas 
jauname amžiuje skatina ne tik sveikatos 
sutrikimus, bet yra susijęs ir su prastesniais 
mokymosi rezultatais, savižudybėmis, rizi-
ka įsitraukti į nusikalstamas veikas, patirti 
nesaugius lytinius santykius.

Ankstyva alkoholio vartojimo pradžia 
susijusi su ankstyvesne kepenų ciroze ir lė-
tinio alkoholizmo išsivystymu. Tačiau svar-
biausios alkoholio vartojimo pasekmės 
sveikatai neapsiriboja vien tik kepenų ciro-
ze ar alkoholinėmis psichozėmis. Alkoholis 
yra viena iš maždaug 60 skirtingų ligų bei 
sveikatos sutrikimų priežasčių. Jis yra susi-
jęs su psichikos bei elgsenos sutrikimais, 
žarnyno sutrikimais, vėžiu, širdies ir krau-
jagyslių sistemos ligomis, imunologiniais 
sutrikimais, plaučių ligomis, reprodukcinės 
sistemos sutrikimais.

Suaugusiųjų alkoholizmas
Sprendimas ir noras vartoti alkoholį tarp 
suaugusiųjų yra stipresnis už sveikatos ar 
materialinius motyvus, skatinančius jo 
nevartoti. Tokį elgesį galima paaiškinti: 
a) nepakankamu gyventojų informuotu-
mu apie alkoholio vartojimo pasekmes; 
b) vertybinės kontrolės stoka; c) paplitu-
siu girtavimu, kuris tampa tradiciniu; d) 
alkoholio vartojimo įpročių perdavimu iš 
vienos kartos į kitą; e) dideliu skaičiumi 
nuo alkoholio priklausančių gyventojų; f) 

nės, tai 26 mažiau negu 2014 m. Dažniau-
sios alkoholio vartojimo sukeltos mirties 
priežastys buvo alkoholinė kepenų liga 
(43,6  proc. visų mirusiųjų dėl alkoholio 
vartojimo), atsitiktinis apsinuodijimas 
alkoholiu (34,6 proc.) ir alkoholinė kardio-
miopatija (11,9 proc.).

Valstybinės darbo inspekcijos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
duomenimis, 2015  m. nuo nelaimingų 
atsitikimų darbe nukentėjo 30 neblaivių ir 
apsvaigusių asmenų (2014 m. – 41), iš ku-
rių 6 žuvo (2014 m. – 10). Dar 5 neblaivūs 
ir apsvaigę asmenys nukentėjo kelyje į ar iš 
darbo (2014 m. – 4).

Informatikos ir ryšių departamentas 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos praneša, jog 2015 m. 26 proc. 
(10,4  tūkst.) ištirtų nusikalstamų veikų 
padarė neblaivūs asmenys. Palyginti su 
2014 m., tokių nusikalstamų veikų skaičius 
sumažėjo 1,1 tūkst. (9,5 proc.).

Policijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
statistika irgi daug pasako: 2015 m. kas 
septintą užregistruotą įvykį sukėlė ne-
blaivus asmuo: užregistruoti 439 kelių 
eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės. 
Juose žuvo 99 žmonės ir buvo sužeisti 834 
žmonės. Dėl neblaivių vairuotojų sukeltų 

naujo pateikiami ekspertams, kad šie būtų 
patvirtinti dar kartą ir galutinai įtraukti į 
statistiką.

Be to, anot J. Rehmo, skaičiuojant al-
koholio suvartojimą, galutiniai skaičiai 
pateikiami valstybėms, kurios gali pateikti 
savo pastabas. Tačiau į jas neatsižvelgiama 
tais atvejais, kai valstybės nepagrindžia jų. 
Anot PSO atstovo, matoma tendencija, kad 
kiekviena valstybė siekia sumažinti alko-
holio vartojimo statistiką.

„Pavyzdžiui, pateikėme duomenis Ira-
nui ir jie teigė, kad jie neteisingi, nes Irane 
nėra alkoholio. (...) Klausiame, kodėl tuo-

Alkoholio suvartojimas Lietuvoje 2016 m.

Realizuota gėrimo 
(litrai)

Vidutinė alkoholio koncentracija (%) Gryno alkoholio 
kiekis (litrai)

Fermentuoti gėrimai iki 8,5% 2186220 7 153035

Putojantys fermentuoti gėrimai  
iki 8,5%

20490072 7 1434305

Vynas ir fermentuoti gėrimai daugiau 
kaip 8,5%

12773591 12 1532831

Putojantis vynas ir fermentuoti 
gėrimai daugiau kaip 8,5%

5938476 12 712617

Tarpiniai produktai iki 15%  
(spirituoti vynai)

1777850 15 266678

Tarpiniai produktai daugiau kaip  
15% (spirituoti vynai)

7968385 18 1434309

Stiprieji gėrimai     12553948

Alus     14985936

Visas alkoholis pagal VMI 33073660

Stipriųjų gėrimų šešėlinė rinka – 22% 
(Lietuvos laisvosios rinkos institutas)

3540857

Emigrantų išvežti kiekiai (pagal 
„Synopticom“ tyrimą)

5160000

15+ gyventojų skaičius 2016 m. liepos 
1 d.

2464811

Alkoholio suvartojimas vienam gyventojui 
(15+)

VMI duomenys 13,4

Šešėlinė rinka 1,4

Emigrantų išvežamas alkoholis -2,1

Iš viso 12.8
Šaltinis: STD duomenys

 K
ĘS

TU
ČI

O 
JO

NA
IČ

IO

68 APLINKOSAUGA 2017 NR. 1/2 APLINKOSAUGA 2017 NR. 1/2 69



dideliu aktyvumu interesų grupių, kurių 
materialinė gerovė priklauso nuo alkoho-
linių gėrimų gamybos ir prekybos.

Įvairiais tyrimais nustatytas alkoholio 
vartojimo ir smurtinių mirčių ryšys. Labai 
dažnai su smurtu ar nelaimingais atsiti-
kimais susijusių įvykių kaltininkais būna 
apsvaigę nuo alkoholio asmenys.

PSO paskaičiavimais, su alkoholiu yra 
susiję 45 proc. mirčių gaisruose, 42 proc. – 
automobilių avarijose. Nustatytas tiesio-
ginis ryšys tarp alkoholio vartojimo (ypač 
epizodiško nesaikingo vartojimo) ir rizikos 
nusižudyti ar bandyti žudytis.

Alkoholio sukeltos psichozės yra viena 
iš rezonansinių nusikaltimų priežasčių. 
Visuomenę sukrėtė tragedija, kai Kėdainių 
rajone įvyko kraupus nusikaltimas: tėvas 
įmetė savo du mažamečius į šulinį. Iki šiol 
šiurpulį kelia istorija, kai prie žinomo Vil-
niaus baro „Psichbaris“ jaunuoliai žiauriai 
nužudė pasivaikščioti išėjusį kompozito-
rių Tomą Dobrovolskį. Kražiuose (Kelmės 
r.) siautėjęs šešiasdešimtmetis girtuoklis 
Rimantas Bekintis nužudė 4 senyvas mo-
teris, kad prasimanytų pinigų alkoholiui. 
Plungiškė Birutė Budginaitė, apsvaigusi 
nuo alkoholio, atėmė gyvybę savo krikš-
taduktei, trijų mėnesių draugės dukrytei. 
Merginai už šį nusikaltimą (tyčinę žmog-
žudystę) siūlyta 15 metų nelaisvės, tačiau 
Klaipėdos apygardos teismas patikėjo B. 
Budginaitės tikinimais, jog ji nenorėjo žu-
dyti kūdikio, ir už šį bei kitus nusikaltimus 
ji nuteista kalėti tik 6 metams.

Šių metų sausio pabaigoje Vilniaus 
apygardos teismas kaltu dėl tyčinio nu-
žudymo pripažino Joną Šatkevičių, kuris 
neblaivus sukėlė avariją. Po eismo įvykio 
viena pėsčioji vėliau mirė ligoninėje. Buvo 

sužeisti penki žmonės, tarp jų – du vaikai. 
Už avariją vairuotojui skirta 10 metų lais-
vės atėmimo bausmė. 

2015 m. gruodžio pabaigoje Lietu-
vos Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad 
tris žmones avarijoje užmušęs neblaivus 
Utenos rajono gyventojas pagrįstai buvo 
pripažintas kaltu dėl nužudymo. Mantui 
Šironui skirta kalėti 14 metų. Utenoje 
nuo policijos beprotišku greičiu sprukęs ir 
avariją, per kurią žuvo trys ir buvo sužaloti 
dar du žmonės, sukėlęs M. Šironas buvo 
neblaivus, grįžinėjo iš švęsto draugo gim-
tadienio. Jam nustatytas vidutinis girtumo 
laipsnis – 2,02 promilės.

Per vieną eilinį šių metų gegužės sa-
vaitgalį policininkams atlikus reidus, ne-
blaivūs vairuotojai dalyvavo 3 įvykiuose: 
juose sužeisti 4 žmonės. Policijos parei-
gūnai pradėjo 59 ikiteisminius tyrimus dėl 
vairuotojų padarytų nusikalstamų veikų, t. 
y. transporto priemonių vairavimo apsvai-
gus nuo alkoholio, kai nustatytas daugiau 
nei 1,5 promilės girtumas.

Alkoholis baudžia ir dviratininkus. Gir-
tas ant dviračio sėdęs Panevėžio miesto 
tarybos narys Gintaras Šileikis bandė kirsti 
judrią gatvių sankryžą ir, nukritęs nuo dvi-

račio, apsipylė krauju. Praeiviai iškvietė 
medikus. Savo galimybių neįvertinusiam 
G. Šileikiui gresia administracinė atsako-
mybė – bauda nuo 150 iki 200 eurų.

Socialinę mediją reikia 
stiprinti
Kad alkoholizmas – didelė problema, 
visuomenė sutarė po įvykusių žiaurių 
nusikaltimų prieš vaikus, kuriuos sukėlė 
girtaujantys asmenys. Dėl šios priežasties 
Seimas ėmėsi priemonių, galinčių suma-
žinti alkoholio suvartojimą Lietuvoje. Tai 
laiko, per kurį prekybos įstaigose galima 
įsigyti alkoholio, ribojimas ir visiškas alko-
holio reklamos uždraudimas.

Tačiau visuomenė aiškiai parodė, kad 
draudimais kovoti su alkoholizmo proble-
ma neužtenka. Sutramdę valdžios norą 
drausti prekiauti alkoholiu netgi lauko 
kavinėse arba visus suvaryti į tam tikrus 
alaus gėrėjų gardus, visuomenininkai vis 
dėlto neatsitraukia sakydami, kad visuo-
menę reikia ugdyti.

Vienas būdas, brandintas įvairių Vy-
riausybių, yra padidinti fondo pajamas 
iš dalies akcizo mokesčių, gaunamų už 

menės lyderiais  bei policijos atstovais ir 
medikais suteikti žymiai didesnes teises 
ir atsakomybes padėti lėtiniu alkoholizmu 
sergantiems ar su alkoholizmo psichoze 
susiduriantiems asmenims: suteikiant se-
niūnams galimybes ir pareigas rūpintis jų 
priverstiniu gydymu, reguliaria jų elgse-
nos stebėsena, medicinine patikra, stebėti 
jų šeimos ir vaikų būklę. Ši pagalba galėtų 
būti teikiama pasitelkiant ir specialius so-
cialinius darbuotojus, priskirtus ne rizikos 
šeimoms, o visai bendruomenei. Tokie 
socialiniai darbuotojai galėtų  pirmiausiai 
padėti identifikuoti rizikos faktorius tarp 
bendruomenės narių. Taip pat siūloma 
alkoholizmą prilyginti priklausomybei nuo 
narkotikų ir vaistai bei paslaugos gydymui 
nuo alkoholizmo turi būti valstybės visiš-
kai kompensuojami.

Privalomas gydymas  turi būti teikia-
mas tiems asmenims, kurių priklauso-
mybė nuo alkoholio yra ryškiai išreikšta 
ir jau kelianti didelį pavojų aplinkiniams 
asmenims, arba tais atvejais, kai asmuo, 
susidurdamas su valstybės pagalba siūlant 
jam gydymąsi ir kitas priemones, kurios 
padėtų išlipti iš alkoholizmo liūno, pikty-
biškai atsisako bet kokios pagalbos.

Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos 
konvencijos pabrėžia, kad privalomas gy-
dymas nuo alkoholizmo turi būti trumpa-
laikis, o vėliau asmuo turi pats apsispręsti, 
tęsti gydymą ar ne. Todėl priverstinio gy-
dymo taikymas yra pagalbinė priemonė 
siekiant asmeniui padėti gauti kitą rei-
kiamą gydymosi pagalbą ir padedant jam 
suprasti tikrąją savo sveikatos būklę.

Tačiau ne mažiau svarbios ir visuome-
ninės iniciatyvos, skatinančios nepakan-
tumą alkoholizmui ir padedančios išbristi 
iš alkoholizmo šulinių. Pradėkime nuo 
vietos bendruomenių. Aplinkiniai žmonės 
geriausiai žino, kurios šeimos susiduria su 
tokiomis problemomis. Nepakantumas, 
stebėsena, pagalba – visa tai turėtų būti 
aktyvių bendruomenių iniciatyva. Seniū-
nijos tokias bendruomenes turėtų skatinti. 
Vieniems reikėtų tiesiog padėti, o kitus – 
netgi priverstinai gydyti nuo alkoholizmo, 
nes jie gali kelti grėsmę aplinkiniams.

Kita banga turėtų nuvilnyti netiesiogiai 
už rankų susikibus nacionalinėms žvaigž-
dėms. Kaip koncertas prie Seimo padarė 
savo poveikį dėl neracionalių alkoholio 
draudimų, taip ir žinia, skatinanti susilai-
kyti nuo svaigalų vartojimo, turėtų būti 
daugelio iš visuomenės nuomonės lyderių 
lūpose.

Ko mums visiems labiausiai trūksta – 
tai supratimo, kad visuomenės skaudulių 
be mūsų pačių niekas neišgydys. Turbūt 
jau visi prarado tikėjimą, kad valdžios 
išspręs tautos problemas. Jei pati tauta 
nesiims iniciatyvos, įvairios PSO ir toliau 
fiksuos Lietuvos liūdnąją statistiką, da-
rydamos ypač prastą pasaulinę reklamą. 
Jau vakar buvo laikas tautos bangai prieš 
alkoholizmą. Jei nesiimsime šiandien, pa-
vėluosime amžiams. 

alkoholį ir tabaką. Lėšos, kurių žiniasklai-
da neteks uždraudus alkoholio reklamą, 
žiniasklaidai turėtų būti kompensuotos 
per specialų fondą, skirtą visuomenės 
švietimui.

Nuo 2016 sausio 1 d. savo veiklą pra-
dėjo Valstybinis visuomenės sveikatos sti-
prinimo fondas. Fondo lėšos naudojamos 
visuomenės sveikatos saugojimo ir sti-
prinimo veikloms, įskaitant prevencinius 
projektus, socialinę reklamą, mokslinius 
tyrimus. Vadovaujantis Lietuvos Respu-
blikos sveikatos sistemos įstatymo papil-
dymo 381 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė kasmet skiria Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 
faktinių įplaukų iš akcizo pajamų, gautų už 
parduotus alkoholinius gėrimus, procentą 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijai Valstybiniam visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondui sudaryti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 
m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl 
akcizo pajamų procento nustatymo vals-
tybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo 
fondui sudaryti“, kuris įsigalios 2016 m. 
sausio 1 d., nustatyta, kad 2016 m. Vals-
tybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo 
fondui sudaryti skiriama 0,5 proc. 2014 m. 
faktinių įplaukų iš akcizo pajamų, gautų 
už parduotus alkoholinius gėrimus. Vals-
tybinį visuomenės sveikatos fondą 2016 
m. sudarė 1 285 200 eurų. Žiniasklaidos 
priemonėms sudarius sąlygas panaudoti 
šias lėšas, jos atliktų kilnią misiją – ne 
reklamuoti alkoholį, o priešingai – infor-
muoti visuomenę apie svaigalų daromą 
žalą organizmui ir socialines pasekmes.

Seime atsirado iniciatyvų, raginančių 
vietos seniūnams kartu su vietos bendruo-

Lietuvoje alkoholinių gėrimų (tik legalių) 
suvartojimas (kiekis vienam gyventojui) nuo 

1999 m. didėjo, 2008 m. stabilizavosi, o 2009 m. netgi 
sumažėjo, tačiau 2010–2013 m. vėl pradėjo didėti. Vienas 
Lietuvos gyventojas 2013 m. vidutiniškai suvartojo 12,9 
litrų absoliutaus alkoholio, o 2014 m. – 12,7 litrų ir šis 
rodiklis buvo aukštesnis už Europos šalių vidurkį (10,5 litrų 
absoliutaus alkoholio tenkančio vienam gyventojui).

Kiekvienas užaugintas ar prijaukintas gyvūnas 
tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, 
kiekvienas prarastas – širdgėla prisiminimuose.
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Kęstutis Lukošius: Bus daroma viskas, kad būtų išsiaiškinta, kokios 
klaidos – jei jų buvo – ar piktnaudžiavimai buvo padaryti ankstesnių 
vadovų. Darysiu tai, ką privalau daryti kaip departamento vadovas.

Komentaras

  V
SA

T

Lina VyšniauskienėŠiuo metu Vidaus reikalų minis-
terija (VRM) atlieka tyrimą dėl galimo 
ugniagesių išnaudojimo: esą yra vaizdo 
įrašų, kur matyti, kaip ugniagesiai tvarko 
asmeninius vadovų ar jų giminaičių au-
tomobilius, pvz., keičia padangas. Paaiš-
kėjus, kad eilinius ugniagesius, duodant 

parodymus atliekamų tyrimų metu, gali 
bandyti paveikti kai kurie ne vienerius me-
tus dirbę Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento (PAGD) prie Vidaus 
reikalų ministerijos vadovai, šie nušalinti 
nuo pareigų. Be to, prokurorų prašoma 
įvertinti ir buvusio PAGD vadovo genero-

lo Remigijaus Baniulio ir departamento 
Administravimo valdybos Strateginio pla-
navimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo 
Klemenso Talunčio veiksmus. VRM spe-
cialistai išvadose nurodo, kad pareigūnų 
veiksmuose įžvelgtina nusikalstama veika 
(netinkamas pareigų atlikimas).

Ugniagesių bendruomenėje kilusių skandalų virtinei galo dar nematyti. Viešumon vienas po kito kyla 
nauji faktai, dėl kurių šiuo metu vyksta daug tyrimų. Tai ne tik plačiai nuskambėjusios įvairios technikos 
įsigijimo peripetijos, kai ji buvo perkama perpus didesne kaina. Kyla aikštėn ir tai, kad eiliniai ugniage-
siai buvo verčiami net taisyti vadovų automobilius.

Ugniagesių vadovų 
darbeliai iškyla į viešumą

tyrimų skyriaus specialistams. PAGD vir-
šininko pavaduotojas Vygandas Kurkulis 
pasiprašė atleidžiamas iš pareigų savo 
noru (be išeitinių kompensacijų). Kiti du 
pareigūnai – Specialiosios priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos viršininkas Aloyzas 
Baradinskas ir viršininko pavaduotojas 
Valdas Visockas – nušalinti nuo pareigų iki 
tyrimo pabaigos.

Ministras pažymėjo, kad ugniagesių 
tarnyba yra grindžiama statutiniais santy-
kiais – t. y. pavaldumu ir subordinacija, o 
tai lemia, kad iš vidaus tarnybos pareigū-
nų reikalaujama ypatingo pareigingumo, 
drausmingumo ir vadų nurodymų vyk-
dymo. „Noriu padrąsinti visus pareigūnus 
netoleruoti piktnaudžiavimo tarnyba. 
Nuosekliai švarinsime visą vidaus reikalų 
sistemą, su manimi tikrai niekas ,,nesusi-
tars“ ir ,,nesutvarkys“ jokių reikalų“, – tei-
gė ministras E. Misiūnas.

Prokurorai imsis „auksinių“ 
kopėčių 
VRM ėmėsi ryžtingų veiksmų. Šių metų 
balandį paskelbti tyrimo dėl vadinamųjų 
auksinių automobilinių kopėčių pirkimo 
rezultatai. Ministras nedvejodamas teigė, 
kad dėl galimų nusikalstamų veikų bus 
kreiptasi į Generalinę prokuratūrą. Ir ne tik 
norint išnagrinėti šio pirkimo peripetijas. 
Regis, baudžiamoji atsakomybė gali grės-
ti ir buvusiam PAGD vadovui R. Baniuliui, 
kuris pernai rudenį ramiai išėjo į pensiją, 
tačiau jei bus nustatyta, kad dėl jo kaltės 
buvo padaryta žala, gali būti priteistas ža-
los atlyginimas valstybei. 

„Yra požymių, kad galėjo būti padary-
tas nusikaltimas. Prašysime, kad prokuro-
rai įvertintų surinktą medžiagą ir nusta-
tytas aplinkybes“, – sakė vidaus reikalų 
ministras E. Misiūnas.

Generalinė prokuratūra šio prašymo 
pagrindu kreipėsi į Specialiųjų tyrimų 
tarnybą (STT), kuri nusprendė pradėti iki-
teisminį tyrimą dėl tarnybos pareigų neat-
likimo pagal LR BK 229 str. Vis dėlto tyrimą 
buvo patikėta atlikti Vilniaus apygardos 
prokuratūrai. Tyrimas pradėtas gegužės 
17 d.

Dabartinis PAGD direktorius Kęstutis 
Lukošius patvirtino, kad yra atliekamas 
tarnybinis patikrinimas. Departamento 
vadovas įsitikinęs, jog ugniagesių darbo 
sąlygos turi atitikti jų lūkesčius, o ši tarny-
ba – itin svarbi. K. Lukošius sako negalįs 
komentuoti situacijos, kol atliekamas 
tyrimas, tačiau pabrėžė, jog bus daroma 
viskas, kad būtų išsiaiškinta, kokios klaidos 

– jei jų buvo – ar piktnaudžiavimai buvo 
padaryti ankstesnių vadovų. „Darysiu tai, 
ką privalau daryti kaip departamento va-
dovas“, – sakė K. Lukošius.

Pažeidimų priskaičiuota 
nemažai
Atliekant automobilinių kopėčių pirkimo 
vertinimą nustatyta, kad buvusi PAGD va-
dovybė netyrė įrangos pardavimo rinkos, 
o kopėčių nuomos sutartį pasirašė su vie-
ninteliu dalyvavusiu tiekėju „Iksados GTC“, 
nors panašios kitų gamintojų kopėčios 
kainuoja mažiausiai ketvirtadaliu pigiau. 
Beje, jau viešai teigiama, kad viešųjų pir-
kimų konkursai, kuriuose dalyvauja vie-
nintelis potencialius tiekėjas, turėtų būti 
neleistini, nes tai gali slėpti korupcijos 
galimybes.

VRM atliko patikrinimą dėl pernai PAGD 
pasirašytos sutarties dėl 10 automobilinių 
kopėčių nuomos už 6,5 mln. eurų.

Iškilus šiam skandalui R. Baniulis 
teisinosi, kad vienas tiekėjas dalyvavo 
konkurse ir tai buvę visai normalu, nes 
jų pasiūlyta kaina ir pristatymo terminai 
buvę priimtini. Tačiau pristatymo terminai 
pasirodė besą tik mitas. Kaip paaiškėjo 
vėliau, konkursą laimėjusi bendrovė jau 
po sutarčių pasirašymo paprašė pratęsti 
mašinų pristatymo terminus. Ir tai kažko-
dėl buvo leista padaryti, nors tokiu būdu 
sutartis buvo pažeista iš esmės.

„Įrangos tiekėjas PAGD padaliniams 
nurodė, kad jos negali pristatyti dėl Turki-
joje vykusių neramumų. Vėliau pristatyti 
įrangą su niekuo nederindamos tiekėjui 
leido Alytaus, Kauno ir Utenos apskričių 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos“, – ra-
šoma tyrimo išvadose.

VRM atstovai teigia, kad „buvusio PAGD 
direktoriaus R. Baniulio ir PAGD Adminis-
travimo valdybos Strateginio planavimo 
ir turto valdymo skyriaus vedėjo K. Talun-
čio veiksmuose įžvelgtini nusikalstamos 
veikos – netinkamo pareigų atlikimo po-
žymiai, kadangi dėl to, jog nesuplanavus 
automobilinių platformų kopėčių viešojo 
pirkimo ir nenumačius pagrįstos šiam pir-
kimui kainos, buvo įsigyti mažiausiai 24 
proc. (108 574 eurų) brangesni automo-
biliai, nei rinkoje juos buvo galima įsigyti. 
Todėl vertintina, kad šia veika buvo pada-
ryta didelė žala“.

„Iksados GTC“ vadovas Vidmantas 
Astrauskas nesutinka, kad už kopėčias 
ugniagesiai permokėjo. Pasak jo, bendra 
šio projekto vertė buvo 4 mln. eurų. Dalį 
jų bendrovė mokėjo pati, dalį skolinosi iš 

banko. Perkant būsimą ugniagesių tech-
niką užsienyje PVM mokėti nereikėjo, 
nes perkama buvo iš Europos Sąjungos 
valstybės. „Bet kai tik pasirašome sutartį 
čia, Lietuvoje, nesvarbu ar pardavimo, ar 
nuomos, kaip ir numatyta, sumokame 
21 proc. PVM. Pridėkite dar banko palū-
kanas, kurios sudaro apie 1 mln. eurų per 
tuos metus ir bus aišku, kodėl kopėčių 
kaina tokia, o ne kitokia. Juk mums reikia 
gauti pelną“, – sakė „Iksados GTS“ vado-
vas.

Savo atsakomajame rašte redakcijai 
V. Astrauskas paaiškino, kodėl prekei įsi-
gyti pasirinko būtent bendrovę „Magirus 
GmbH“: „Turbūt 90 proc. Europos gaisrinių 
automobilinių kopėčių (pagal standartą 
EN14043) rinkos dalinasi du gamintojai 

– „Rosenbauer“ (kopėčių prekės ženklas 
„Metz“) ir „Magirus GmbH“ (Vokietija). 
Su įmone „Magirus GmbH“ bendraujame 
beveik 20 metų. Esame jų įgalioti atstovai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Atliekame 
„Magirus“ gaisrinių automobilių ir įran-
gos techninio aptarnavimo, priežiūros ir 
remonto darbus Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje.

Keltuvus (hidraulines gaisro gesinimo 
ir gelbėjimo tarnybų platformas pagal 
standartą EN1777) gaminančių įmonių 
Europoje taip pat yra tik keletas, pagrin-
dinės, užimančios didžiąją rinkos dalį yra 
„Bronto Skylift“ (Suomija) ir „Vema Lift 
OY“ (Suomija). Su įmone „Vema Lift OY“ 

Pavaldiniams darytas 
spaudimas
Leidęs ugniagesiams atšvęsti jų globėjo 
šv. Florijono dieną gegužės 4-ąją, jau kitos 
dienos ryte vidaus reikalų ministras Eimu-
tis Misiūnas griebėsi ryžtingų veiksmų. Jis 

nurodė naujajam PAGD vadovui Kęstučiui 
Lukošiui nušalinti tris aukšto rango PAGD 
pareigūnus. Gauta informacijos, kad at-
liekant tarnybinį patikrinimą dėl galimo 
piktnaudžiavimo tarnyba, minėti vadovai 
galėjo bandyti paveikti pavaldinius neliu-
dyti VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus 

Atliekant automobilinių kopėčių pirkimo vertinimą 
nustatyta, kad buvusi PAGD vadovybė netyrė 

įrangos pardavimo rinkos, o kopėčių nuomos sutartį 
pasirašė su vieninteliu dalyvavusiu tiekėju „Iksados GTC“, 
nors panašios kitų gamintojų kopėčios kainuoja mažiausiai 
ketvirtadaliu pigiau. 
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bendraujame kelerius metus. Esame jų 
įgalioti atstovai Lietuvoje.“

Į pastabas nekreipė dėmesio
Panašių istorijų ir anksčiau būta ne vienos, 
tačiau generolas R. Baniulis visuomet iš-
lįsdavo sausas iš vandens. Pernai liepos 1 
d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Li-
texpo“ apskričių priešgaisrinių gelbėjimo 
valdybų atstovams iškilmingai perduotos 
25 nuomojamos gaisrinės automobilinės 
cisternos. Tai dar viena, rodos, nelabai 
graži istorija, sukurpta pagal tokią pačią 
aprašytą schemą, kai buvo įsigyjamos au-
tomobilinės kopėčios. Beje, nedidelė, bet 
daug sakanti smulkmena: išperkamosios 
nuomos sutartis pasirašė ne pats gene-
rolas R. Baniulis, o apskričių vadovai. Taip 
PAGD vadovas nusimetė atsakomybę nuo 
savo pečių, nors net aršiausi jo gynėjai var-
gu ar patikėtų, kad tos sutartys pasirašytos 
jam už nugaros.

Dėl automobilinių cisternų, skirtų vals-
tybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
reikmėms, įsigijimo sutartis pernai buvo 
pasirašyta su UAB „NT Valdos“ generaliniu 
direktoriumi Olafu Martensu. Ir vėl istorija 
ta pati – išperkamoji nuoma. Tai reiškia, 
kad pasibaigus numatytam nuomos ter-
minui – dešimčiai metų – automobilinės 
cisternos vėl sugrįžta į bendrovės „NT Val-
dos“ sandėlį, nebent PAGD pageidaus jas 
įsigyti. Bet tai jau kita istorija. 

Lietuvos ugniagesių profesinės sąjun-
gos garbės pirmininkas Saulius Džiautas 
piktinosi, kad ilgą laiką į akivaizdžius, net 
Valstybės kontrolės pastebėtus pažeidi-
mus niekas nekreipė dėmesio, o į Valstybės 
kontrolės pastabas buvo paprasčiausiai 
numojama ranka. 

2013 m. gruodžio 20 d. Valstybės kon-
trolės Valstybinio audito ataskaitoje Nr. 
VA-P-40-9-22 „Ar priešgaisrinės gelbėji-
mo pajėgos tinkamai pasirengusios ge-
sinti gaisrus?“ teigiama: „VRM siūlytume 
peržiūrėti Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministrui pavestų visų valdymo 

sričių investavimo prioritetus taip, kad 
daugiau valstybės biudžeto lėšų būtų skir-
ta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikai, 
nuo kurios tiesiogiai priklauso jų darbo 
sėkmė – išgelbėtos žmonių gyvybės, iš-
saugotas turtas, gamtos ištekliai, įsigyti 
ir būtų galimybė taupiau naudoti lėšas 
priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms nuo-
mojant automobilines kopėčias“, – citavo 
S. Džiautas. 

2008 m. iš lėšų, skirtų gaisrų gesini-
mo automobilinėms cisternoms įsigyti, 
buvo atgnybti 222 tūkst. litų (64 296 
eurų) ir nupirkti du prabangūs visureigiai. 
Tada Valstybės kontrolė irgi nustatė, kad 
pažeisdamos LR Vyriausybės nutarimą 
Ukmergės ir Širvintų priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos 2008 m. IV ketvirtį įsi-
gijo du po 111 tūkst. litų (32 148 eurų) 
kainuojančius lengvuosius automobilius 
„Subaru B9 Tribeca“. Automobiliams, ku-
rių vertė yra daugiau kaip 60 tūkst. litų 
(17 377 eurų), pirkti reikėjo Vyriausybės 
leidimo, tačiau R. Baniulis pats priėmė 
sprendimą.

Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjun-
ga šių metų gegužės 8 d. išplatino viešą 
pareiškimą, kurį pasirašė sąjungos pirmi-
ninkas Alfredas Povilanskas

„Iš ugniagesių ir departamento admi-
nistracijos darbuotojų sulaukiame vis 
daugiau informacijos apie įvairaus lygio 
vadovų galimą piktnaudžiavimą tarnyba, 
neaiškius viešuosius pirkimus, darbuotojų 
išnaudojimą ir dar daugelį dalykų. Sunku 
net patikėti, kad tokie dalykai gali vykti 
valstybinėje įstaigoje metų metus.

Vadovybė privalo išsivalyti iš vidaus 
nuo su korupcija susijusių asmenų, pro-
tegavimo, neskaidrių sandorių, nusikaltę 
asmenys turi atlyginti žalą valstybei. Ne-
abejoju, kad viešųjų pirkimų skaidrumas 
padės sutaupyti milijonus eurų, kurie turi 
būti skirti ugniagesių gelbėtojų atlygini-
mams didinti ir darbo sąlygoms gerinti“, 
– rašoma profesinės sąjungos viešame 
pareiškime. 

Saulius Džiautas: PAGD vadovybė privalo išsivalyti iš vidaus nuo su 
korupcija susijusių asmenų, protegavimo, neskaidrių sandorių, nusikaltę 
asmenys turi atlyginti žalą valstybei. Viešųjų pirkimų skaidrumas padės 
sutaupyti milijonus eurų, kurie turi būti skirti ugniagesių atlyginimams 
didinti ir darbo sąlygoms gerinti. 
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Andrius JuškevičiusŠių metų balandžio 13 d. 
didžiulis gaisras kilo UAB „Geralda“, 
bene garsiausiame žvakių fabrike Že-
maitijoje. Gegužės 12 d. ankstų rytą 
milžiniškas gaisras kilo UAB „Norvelita“ 
– vienoje didžiausių žuvies apdirbimo 
įmonių Lietuvoje. Gegužės 17 d. opera-
tyviai užgesintas gaisras buvo palietęs 
ir Kėdainių konservų fabriką. 

Šie pavasariniai gaisrai kilo moder-
niose įmonėse, kurių šiaip jau nega-
lima įtarti dėl priešgaisrinių taisyklių 
nesilaikymo ar juo labiau aplaidaus 
požiūrio į bendrą tvarką ir nustatytų 
reikalavimų nevykdymo. Modernūs 
gamybiniai pastatai, šiuolaikiški įren-
giniai per brangiai kainuoja jų savinin-
kams ar akcininkams, reikalauja tinka-
mos priežiūros, tad neįmanoma, kad 
kažkas neapdairiai mėtosi degančiais 
degtukais. 

Kaip rodo pirminio tyrimo rezul-
tatai, užsidegimas Kėdainių konservų 
fabrike kilo nuo teritorijoje stovėjusio 
konteinerio, iš kurio liepsna persimetė 
į pastatą. Pastato išorėje greitai paste-
bėta liepsna buvo operatyviai užgesin-
ta, ugnis nuniokojo tik apie 20 kv. m 
stogo. 

Gaisras „Norvelitoje“ – labai skau-
dus dėl savo masto ir pasekmių. Ra-
seinių rajono Gabšių kaime įsikūrusi 
įmonė buvo bene vienintelis didžiulis 
darbdavys. Sudegė apie 10 tūkst. kv. 
m cechas, o įmonėje dirbo beveik 900 
žmonių. Jau dabar aišku, kad dalis jų 

liks be darbo ir Raseinių rajono savivaldybė 
stengiasi įvairiomis priemonėmis švelninti 
gaisro padarinius. Savivaldybė planuoja 
atleisti įmonę nuo mokesčių, o darbo birža 
ketina surengti mokymus, kad darbo nete-
kę darbuotojai galėtų dirbti kitur. Kaip jau 
įprasta didžiulių gaisrų atvejais, Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo departamen-
to (PAGD) tyrėjų darbas nustatant gaisro 
priežastis gali užtrukti ne vieną mėnesį.

Balandžio 13-osios gaisras Kretingos 
rajono Kartenos miestelyje įsikūrusiame 
žvakių fabrike „Geralda“ taip pat buvo 
lyg perkūnas iš giedro dangaus. Moderni 
įmonė, besilaikanti aukščiausių gamy-
bos standartų, sėkmingai eksportuojanti 
produkciją į įvairias užsienio šalis – ir ne-
lemtas ugnies šėlsmas ankstų rytą, kai net 
darbuotojai dar nebuvo susirinkę. Gaisro 
mastą ir galimas pasekmes iškart įvertino 
PAGD – ugnį malšino ugniagesių koman-
dos ir mašinos iš visos Klaipėdos apskrities. 
Gaisro priežastys kol kas dar tiriamos.

Keistas gaisras kilo ir gegužės 18 d. 
Šiauliuose: ten atvira liepsna degė įmonės 
„Ecoservice projektai“ šiukšliavežė. Žmo-
nės įvykyje nenukentėjo, bet nuostoliai 
sieks dešimtis tūkstančių eurų. Atrodo, kad 

gaisro priežastis – buitinių atliekų kontei-
neryje buvusios pavojingos atliekos, kurios 
kraunamos į šiukšliavežę sureagavo tarpu-
savyje, sukėlė liepsną, akimirksniu persi-
metusią į sunkvežimį. Kaip teigė įmonės 
atstovai, mašina yra visiškai sugadinta. 

Gaisras – ekologinė nelaimė
Dideliais savaiminiais gaisrais buvo pažy-
mėtas 2016 m. ruduo medžio apdirbimo 
įmonėse: spalio 5 d. Radviliškyje užsidegė 
bendrovės „Gairelita“ teritorijoje sukrautos 
milžiniškos pjuvenų krūvos, po mėnesio, 
lapkričio 6 d., Klaipėdos rajone Upitėnų 
kaime įsikūrusioje bendrovėje „Judrės me-
dis“ degė medžio atraižų ir žievių krūva. 
„Gairelitos“ gaisrą teko gesinti beveik dvi 
savaites, preliminariai suskaičiuota žala, 
padaryta aplinkai, siekia milijonus eurų, 
sudėtinga padėtis Radviliškyje atšaukta 
tik lapkričio pabaigoje. Aplinkosauginin-
kai skaičiuoja, kad gaisro žala aplinkos 
orui viršija 1,5 mln. eurų, aplinkiniuose 
vandens telkiniuose nugaišo daugiau nei 
4 t žuvies, žuvų ištekliams padaryta žala 
preliminariai siekia daugiau kaip 48 tūkst. 
eurų. 

Įsisiautėjusi ugnis viską ryja nesirinkdama: gaisrai Lie-
tuvos stambioms pramonės įmonėms padarė didžiulių 
nuostolių vos per du šių metų pavasario mėnesius.

Gaisrai – 
skaudi pramonės 
objektų rykštė

Praėjusių metų gruodį bendrovės ,,Ju-
drės medis“ atviroje teritorijoje smilko ir 
degė medžio atraižos, kurios buvo sukrau-
tos į 20x10x10 m krūvą, prilygstančią trijų 
aukštų pastatui. „Judrės medžio“ gaisro 
likvidavimas užtruko beveik savaitę, net 
jį užgesinus priešgaisrinės apsaugos tar-
nybos nuolat budėjo. Pasirodė, kad ne be 
reikalo: gruodžio 15 d. sumažėjusi medžio 
atraižų ir žievių krūva vėl smilko, vietomis 
liepsnos išsiveržė į paviršių. Kaip pasakojo 
Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Tomas Taučius, jau po lapkritį 
„Judrės medyje“ įvykusio gaisro buvo ban-
dyta medžio atliekų krūvą išsklaidyti, tačiau 
apylinkėse tam nėra tinkamos technikos, 
todėl tik dalis krūvos perkelta ir išsklaidyta 
ant šalia bendrovės esančio žemės ūkio avi-
acijai naudojamo asfaltuoto lėktuvų pakili-
mo ir nusileidimo tako. Dėl tebevykstančių 
cheminių procesų senoji medienos atraižų 
krūva vis smilksta, priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos nuolat budi ir stebi objektą.  

Keista likimo ironija: lapkričio 4 d. ben-
drovės „Judrės medis“ vadovas Raimondas 
Rėbžda ugniagesių buvo nubaustas už 
priešgaisrinės saugos taisyklių nesilaiky-
mą, o lapkričio 6 d. medžio drožlių krūva 
jau smilko. Rusenančias medžio drožles 
pastebėjo pats bendrovės vadovas R. Rėbž-
da, tačiau ir anksti pastebėjus prasidedan-
tį gaisrą darbo ir vargo pakako visiems 
– priešgaisrinės tarnybos pareigūnams, 
bendrovės darbininkams ir savanoriams. 

Dėl „Gairelitos“ – kardinalus 
sprendimas
Atrodytų, kad katastrofiško gaisro „Gairelito-
je“ pamokos turėjo priversti suklusti ir įvesti 
deramą tvarką visose medžio apdirbimo įmo-
nėse, o ypač – pačioje taip nukentėjusioje ir 
išgarsėjusioje Radviliškio įmonėje. Tačiau šių 
metų vasario 23 d. pavakarę ten nugriaudėjo 
sprogimas ir vėl kilo gaisras. Ši nelaimė įveikė 
priešgaisrinės saugos specialistų kantrybę – 
įmonę nutarta visai uždaryti. 

Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pareigūnai informavo, kad įmonės 
veikla sustabdyta neterminuotai. Jei įmo-
nės atstovai pašalins visus trūkumus, bus 
sprendžiama, ar leisti šią veiklą atnaujinti.

Pastarojo incidento aplinkybės jau ži-
nomos: sprogimas įvyko prie „Gairelitos“ 
pjuvenų sandėlio pristatytoje patalpoje, 
kurioje yra pjuvenų padavimo įrenginys. 
Sprogimo jėga išvertė dalį sienos, o ugnies 
liežuvis per pjuvenų paėmimo angą išme-
tė žarijų į sandėlį, kur užsidegė pjuvenos. 
Matyt, kad sprogimas įvyko patalpoje susi-
darius sprogiai dulkių koncentracijai ir tech-
nologinio proceso metu įsižiebus kibirkščiai.

Pranešimą apie gaisrą bendrovės pa-
talpose ugniagesiai gavo baigiantis dar-
bo dienai. Į nelaimės vietą septyniomis 
autocisternomis atskubėję ugniagesiai 
gelbėtojai gaisrą likvidavo po pustrečios 
valandos, tačiau ugniagesiai gaisravietėje 
budėjo visą naktį. Pirminiais duomenimis, 
šio gaisro metu žalos gamtai nepadaryta. 

Po pernai spalį kilusio gaisro įmonė 
buvo įpareigota pašalinti gaisrinės saugos 
ir žaliavų sandėliavimo pažeidimus. Pasak 
priešgaisrinės saugos specialistų, pjuvenų 
krūvų aukštis pastaruoju metu jau buvo 
sumažėjęs ir atitiko normą, bet reikalavi-
mų neatitiko tarp krūvų esantys tarpai ir 
vienos krūvos pagrindo plotis. Vasario pra-
džioje įmonei buvo surašytas įspėjimas dėl 
objekto nepatenkinamos būklės, o įspėji-
mo terminas turėjo baigtis vasario 28 d.

Aplinkos tvarka mažina 
pavojus
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parei-
gūnai tvirtina, kad medžio atliekų krūvų 
savaiminį užsidegimą lemia ne tik vidiniai 
cheminiai procesai, bet ir bendra konkre-
čios bendrovės darbo kultūra, reikalavimų 
vykdymas bei atsakomybė. 

Marijampolės apskrities priešgaisri-
nės gelbėjimo valdybos atstovas Alfonsas 
Girtas sakė, kad jų teritorijoje bent kol kas 

medienos atliekų saugojimo aikštelėse lai-
komasi tvarkos. Pavyzdžiui, Kazlų Rūdoje 
yra dvi stambios medienos apdirbimo pra-
monės bendrovės, tai – UAB „Jūrės medis“ 
ir UAB „IKEA Industry Lietuva“. Kol pastaro-
joje bendrovėje keitėsi savininkai, kol buvo 
naudojama sena gamybos technologija, 
priešgaisrinės saugos reikalavimų pažei-
dimų pasitaikydavo. Kai atėjo dabartiniai 
savininkai, susiję su garsiuoju Švedijos 
koncernu IKEA, padėtis pasikeitė. 

Pasak A. Girto, priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos specialistai paprastai neturi 
priekaištų ir bendrovei „Jūrės medis“, ga-
minančiai originalias ir unikalias medžio 
konstrukcijas Lietuvos ir užsienio užsako-
vams. Šiuolaikinė gamybos technologija, 
aukšta darbo kultūra reikalauja tinkamai 
laikytis ir visų priešgaisrinės saugos reika-
lavimų. 

Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos viršininkas Giedrius Stonys teigė, 
kad jų teritorijoje nemažai įvairių medžio 
apdirbimo įmonėlių, tačiau po skaudaus 
Radviliškio įvykio visos jos buvo patikrin-
tos papildomai ir medienos atliekų sau-
gojimo aikštelėse pažeidimų nenustatyta. 
„Suprantama, pasitaiko, kad vienoje ar ki-
toje įmonėje fiksuojame kitokio pobūdžio 
priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidi-
mus, tad jų vadovams tenka skirti baudas“, 
– sakė G. Stonys. 

Gaisrų neišvengiama
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamento prie Vidaus reikalų ministe-
rijos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
valdybos duomenimis, šalyje kasmet 

vidutiniškai 10 kartų dega medžio atrai-
žų ir pjuvenų krūvos. Šie gaisrai padaro 
didžiulių nuostolių ne tik verslininkams, 
gyventojams, bet ir gamtai. Kaip teigė 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros val-
dybos Organizacinio skyriaus viršininkas 
Mindaugas Kanapickas, Lietuvoje yra 176 
objektai, kuriuose laikomi dideli pjuvenų 
ar medžio drožlių kiekiai. Nedideli, smul-
kūs objektai – pačios katilinės, biokuro 
krosnys, į kurias kuras nuolat atvežamas ir 
sudeginamas, į šią kategoriją nepatenka. 
Daugiausia stambių biokuro saugojimo 
objektų yra Kauno, Klaipėdos ir Telšių aps-
krityse, mažiau – Alytaus, Marijampolės ir 
Panevėžio apskrityse. Tarp šalies vietovių 
išsiskiria Raseinių rajonas, kuriame yra 
gana didelė medžio apdirbimo įmonių 
koncentracija, o mažiausia – Mažeikių sa-
vivaldybėje. Priešgaisrinės priežiūros spe-
cialistai nuolat kontroliuoja ir Klaipėdos 
uostą, kuriame dideliais kiekiais vyksta 
įvairios medienos produkcijos krova. 

Plėtojant biokuro katilines, jų atsargos 
vis dažniau sandėliuojamos atvirose lau-
ko aikštelėse. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas rekomenduoja, 
kaip elgtis, kad biokuro žaliavų sandėliuo-
se nekiltų gaisrų. Dalykas, atrodytų, gana 
paprastas: yra visiems nustatyti reikalavi-
mai, kad krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, 
pagrindo plotis – 12 m, o praeigos tarp jų 
turi būti ne siauresnės kaip 4 m, atstumai 
nuo artimiausių statinių – ne mažiau kaip 
15 m.

Atraižų krūva – lyg cheminė 
laboratorija
Kaip aiškino M. Kanapickas, organinės kil-
mės medžiagos (šienas, pjuvenos, medžio 
drožlės), kurių drėgmė 7–8 proc., lengvai 
užsidega ir dega atvira liepsna. Jos gali 
savaime įkaisti iki 60–70°C dėl mikroorga-
nizmų dauginimosi arba pačios augalinės 
medžiagos pasikeitimo reakcijos. Pakilus 
temperatūrai, atsiranda palankios sąlygos ši-
lumą mėgstantiems mikroorganizmams, ku-
rie sparčiai dauginasi, ir pradėjus veikti sudė-
tingoms cheminėms ir fizinėms reakcijoms 
temperatūra šokteli net iki 90–100°C. Tokia 
temperatūra išlieka tam tikrą laiką, paskui 
vyksta du kiti reakcijos etapai: reakcija gali 
nutrūkti, nes išnyksta kai kurios reikalingos 
sąlygos, arba reakcijos metu papildomai iš-
siskiria tiek šilumos, kad distiliavimo metu 
yra pašalinamas vanduo. Temperatūrai pa-
kilus iki 250–333°C, pasiekiama savaiminio 
užsiliepsnojimo riba ir minėtos medžiagos 
pradeda smilkti. Atsiradus reikiamam oro 
kiekiui, jos užsidega. Pjuvenų krūvoje vyks-
tančio degimo ilgą laiką galima ir nepaste-
bėti, jei sudegusių pjuvenų sluoksnis yra sto-
resnis nei 4 cm ir pati krūva nėra judinama.

Pasak M. Kanapicko, sandėliuojant me-
dienos atliekas svarbu laikytis technologi-
nių reikalavimų: viena – tai priešgaisrinės 
saugos specialistų nustatyti krūvų tūriai 
ir dydžiai, antra – jos turi būti judinamos 
arba tinkamu metu panaudotos technolo-
giniame procese. Nuo savaiminio užside-
gimo niekas neapsaugotas, todėl medie-
nos atliekų krūvos ir turi būti tokių dydžių, 
kad jas būtų galima nesunkiai užgesinti. 
Siekiant išvengti gaisro, rekomenduojama 
kasdien matuoti kaitimo temperatūrą ne 
mažiau kaip keturiose krūvos vietose. Pa-
stebėjus kaitimą, būtina nedelsiant krūvas 
perkrauti ar pašalinti iš pastato. 

Pranešimą apie gaisrą bendrovės patalpose 
ugniagesiai gavo baigiantis darbo dienai. Į nelaimės 

vietą septyniomis autocisternomis atskubėję ugniagesiai 
gelbėtojai gaisrą likvidavo po pustrečios valandos, tačiau 
ugniagesiai gaisravietėje budėjo visą naktį. 

Kaip rodo pirminio tyrimo rezultatai, užsidegimas 
Kėdainių konservų fabrike kilo nuo teritorijoje 

stovėjusio konteinerio, iš kurio liepsna persimetė į pastatą. 
Pastato išorėje greitai pastebėta liepsna buvo operatyviai 
užgesinta, ugnis nuniokojo tik apie 20 kv. m stogo. 
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Renatas Požėla: „Kai kur valstybės siena driekiasi vandeniu, kai kur 
– pelkėtomis vietomis, ten tvoros fiziškai negalima pastatyti. Reikia 
atsižvelgti ir į žvėrių migraciją – tvoroje tam reikia palikti tarpus.“ 

Komentaras
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Lina VyšniauskienėAnot V. Bako, tvora Lietuvos ir 
Rusijos pasienyje turėtų padėti saugotis 
nuo kontrabandininkų, taip pat ir nuo 
galimos išorinės invazijos. Tokiu būdu 
specialaus metalo lydinio tinklo siena ga-
limai turės ne tik ekonominę, bet gynybi-
nę paskirtį – padės apsaugoti NATO šalių 
teritoriją.

Iki šiol analogų neturinti tvora bus 
pastatyta maždaug 135 km ruože nuo 
Vištyčio apylinkių, kur susikerta trijų šalių 
– Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos – valstybės 
sienos, iki Kuršių marių. Šioje atkarpoje 
sausumoje valstybės sieną žymėjo tik spe-
cialūs ženklai – demarkaciniai stulpeliai ir 
13 m pločio kontrolės juosta, kuria driekia-
si pėdsakų juosta, patrulinis takas.

Pasak Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos (VSAT) prie Vidaus reikalų ministerijos 
vado generolo Renato Požėlos, tvora nebus 
ištisinė – tai neįmanoma. „Kai kur siena 
driekiasi vandeniu, kai kur – pelkėtomis 
vietomis, ten tvoros paprasčiausiai fiziškai 
negalima pastatyti. Be to, reikia atsižvelgti 
ir į tokius faktorius kaip, pavyzdžiui, žvėrių 
migracija, – tvoroje tam reikia palikti tar-

pus, todėl pačios tvoros ilgis bus gerokai 
trumpesnis negu nurodyto ruožo“, – sakė 
VSAT vadas.

Pati dviejų su puse metro aukščio tvora 
bus su gana giliais pamatais, kaip teigė R. 
Požėla, siekiant išvengti galimo pasikasi-
mo po ja. Tvoros stulpus jungs ypač tvirtas 
metalinis tinklas: jo neįmanoma perkirpti 
net specialiomis žirklėmis. Viršuje numa-
tyta ištiesti spygliuotas vielas – panašų 
vaizdą galima pamatyti prie oro uosto ar 
pataisos namų. 

Taupymas
Kaip minėta, tvora iš biudžeto gauna nei 
daug, nei mažai – pusketvirto milijono 
eurų. Tiesa, R. Požėla jau dabar sako, kad 

Į sumanymą atsitverti nuo Rusijos Federacijai priklausančios Karaliaučiaus srities brangiai kainuojančia tvora 
ne vienas specialistas žiūri skeptiškai. Tačiau šios idėjos sumanytojas ir pateikėjas Seimo nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Vytautas Bakas apgynė savo idėją: iš valstybės biudžeto 
tvorai tverti skirta net 3,6 mln. eurų. 

Lietuva 
nuo priešų ir kontrabandininkų 

ginsis tvoromis

tvoros tvėrimas tiek nekainuos. „Dar ne-
žinau, kiek sutaupysime – milijoną, gal 
pusantro. Tai priklausys nuo viešojo kon-
kurso pirkimų rezultatų. Mūsų specialistai 
jau ruošia specifikacijas ir konkursas bus 
paskelbtas artimiausiu metu“, – sakė R. 
Požėla. 

Sutaupytus pinigus ketinama paskirti 
vaizdo stebėjimo kameroms bei kitiems 
būtiniems įrengimams, pavyzdžiui, termo-
vizoriams, naktinio matymo binokliams. 
Šalia tvoros bus sumontuota ir moderni 
valstybės sienos stebėjimo sistema. Kitų 
tam trūkstamų lėšų bus ieškoma ateinan-
čiais metais. R. Požėla teigė, kad, nors tvo-
ra nebus ištisinė, stebėjimo sistema veiks 
visame ruože.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiū-
nas patikino, kad pasieniečiai artimiausiu 
metu skelbia konkursą ir tvoros statymo 
darbai turėtų prasidėti iš karto, kai tik at-
šils.

Virstame „pataisos namais“
Taigi, būsime atsitvėrę kaip „zonoje“. Ir 
būsime saugūs ir nuo kontrabandininkų, 
ir nuo galimo Rusijos puolimo (V. Bakas, 
kalbėdamas apie išorines grėsmes, šalies 
neįvardijo, bet juk nesunku suprasti, kad 

nei lenkai, nei baltarusiai ties Karaliau-
čiaus sritimi mūsų pulti nesiruošia). Tačiau 
oponentai nerimsta ir tvoros tvėrimo ini-
ciatorius V. Bakas kaltina juos intrigomis, 
pabrėždamas, kad mūsų nacionalinis 
saugumas greta krašto apsaugos sistemos 
finansavimo turi turėti prioritetą – valsty-
bės sienos apsaugą. „Tai ne tik VSAT prio-
ritetas, tai viso nacionalinio saugumo pri-
oritetas. Šiandien, kai Lietuvos saugumui 
skirtas rekordinis finansavimas kitiems 
metams ir, rodos, vidaus reikalų sistema, 
žvalgyba ir Lietuvos kariuomenė pagaliau 
po daugelio metų gali atsitiesti, atsiranda 
žmonių, kurie traukia iš konteksto derybų 
metu vykusius svarstymus, apibendrina 
nesuderinamus dalykus, klaidina visuo-
menę ir kuria intrigas“, – piktinosi NSGK 
primininkas.

Apie tai, kad tvora gins ir nuo „išorinių 
grėsmių“ (suprask – nuo galimo karinio 
užpuolimo), šiaip jau puse lūpų užsiminė 
tik pats NSGK pirmininkas V. Bakas. Apie 
tai pasiteiravus buvusio NSGK pirmininko 
Seimo nario Arvydo Anušausko, jis atsakė 
į tai žiūrintis gan skeptiškai: „Šiais laikais 
ginamasi, manyčiau, kitomis priemonė-
mis, todėl apie tokią gynybą kaip tvora... 
nesiimu kalbėti.“

V. Bakas: „Dalis sienos 
nesaugoma“
Tuo tarpu V. Bakas itin pabrėžia, kad Lie-
tuva normaliai saugo tik trečdalį valstybės 
išorės sienos, arba kitaip tariant, dviejų 
trečdalių beveik nesaugo. Pasak jo, itin 
svarbu atsižvelgti į tai, kad ši siena – tai 
ne tik Lietuvos valstybės, bet ir Europos 
Sąjungos bei NATO aljanso siena. 

Kuo padėsime NATO užsitvėrę tvora, 
sunku pasakyti. Kita vertus, jei jau ją tve-
riame, galbūt tai vertėjo daryti Baltarusi-
jos pasienyje. Juk būtent Baltarusijos pa-
sienis – mylimiausia nelegalių migrantų 
vieta, o anaiptol ne siena su Karaliaučiaus 
sritimi. 

Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas į 
šį klausimą atsakė, kad siena visa turi būti 
saugoma kompleksiškai. Jis pabrėžė, kad 
Baltarusijos pasienio apsaugai stiprinti ES 
paskyrė 25 mln. eurų tikslinių lėšų, taigi, 
negalima sakyti, kad šios sienos dalies 
apsauga nesirūpinama. Priminsiu, kad 
Karaliaučiaus krašto sienos apsaugai lė-
šos skirtos jau iš mūsų valstybės biudžeto. 
Mokomės – juk po trejų metelių apie ES 
paramą teks pamiršti.

Kariaus su kontrabanda
Tačiau galbūt tai suveiks bent jau prieš 
kontrabandininkus. V. Bakas ir pats labiau 
akcentuoja, kad tvora pirmiausia duos 
ekonominį rezultatą.

„Gal ir galima nekreipti dėmesio, bet 
dėl nelegalaus alkoholio, tabako, degalų 
netenkame daugiau kaip 50 mln. eurų 
per metus. NSG komitete išklausėme VRM, 
VSAT vadovų pranešimus. Pasieniečių 
duomenimis ten, kur įrengtos techninės 
priemonės, kontrabandos mastai stipriai 
sumažėjo. Preliminariais duomenimis 
tam, kad valstybės siena būtų visiškai 
apsaugota modernia technine įranga, pa-
kaktų apie 130 mln. eurų. Taigi, kalbant 
verslo terminais, investicija atsipirktų vos 
per trejus ketverius metus. Lietuvos siena 
yra išorinė Europos Sąjungos siena, tad ją 
apsaugoti yra mūsų garbės reikalas. Be to, 
gyventi šalyje, kur siena kontroliuojama ir 
saugoma, būtų saugiau“, – savo paskyroje 
„Facebook“ tvirtina V. Bakas.

Technika „pavargusi“
Su vienu reikia sutikti: tvoromis ar ne tvo-
romis, tačiau valstybės sienos apsauga 
– vienas svarbiausių valstybės prioritetų. 

Kaip matome iš pridedamos lentelės, šios 
srities finansavimas auga. 

Tiesa, pasieniečiai atsisakė pranešti, 
kiek ir kokių priemonių tam reikalui turi. 
VSAT atstovai pateikė tik bendrus finan-
savimo (ir iš biudžeto, ir ES skiriamų lėšų) 
skaičius, žinias apie turimą techniką bei 
kitą įrangą teikti atsisakė, nes tai yra vals-
tybės paslaptis. Patikrinus paaiškėjo, kad 
tokios informacijos neturi ir Statistikos 
departamentas. Kiek šiandien VSAT turi 
efektyviai veikiančios technikos ir techni-
nių priemonių, liko neaišku. 

Generolas R. Požėla buvo šiek tiek atvi-
resnis, tačiau irgi pasisakė gana aptakiai. 
Jis prisipažino, kad artimiausiu metu ke-
tinama atnaujinti VSAT automobilių parką, 
tačiau plačiau apie tai nekalbėjo. Į viešąją 
erdvę ne kartą yra prasprūdusi informaci-
ja, kad daugelis turimų automobilių seni, 
kai kurie jau apskritai nebevažiuojantys. 

Sienos apsaugai didelės svarbos turi 
oro ir vandens patruliavimas. Pasak R. Po-
žėlos, šiuo metu VSAT turi penkis sraigtas-
parnius, ne visi pasiruošę pakilti bet kurią 
akimirką – vieni remontuojami, kitiems 
atliekama, pavyzdžiui, techninė apžiū-
ra. Daugiau sraigtasparnių bent kol kas 
neplanuojama pirkti. „Pavargę tie mūsų 
sraigtasparniai, ir kateriai pavargę“, – at-
sidusęs ištarė R. Požėla. Tačiau čia pat pa-
sididžiavo, kad pernai pasieniečiai įsigijo 
naują patruliavimo katerį. Renkant pava-
dinimą šiai naujai plaukiojimo priemonei, 
pasieniečiai pasiūlė daugiau kaip 80 vari-
antų. Nuspręsta laivui suteikti 1940-ųjų 
sovietų invazijos pirmosios aukos pasie-
niečio Aleksandro Barausko vardą.

Rusijos reakcija 
Rusijos žiniasklaida bemat sureagavo į 
tokią Lietuvos iniciatyvą. Priminta, kad 
panašias tvoras jau tveriasi estai ir latviai, 
saugodamiesi nuo galimo Rusijos užpuo-
limo. Rusijos žiniasklaidoje teigiama, kad 
neva Seimo nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitete buvo pastebėta, jog kitos 
valstybės dažnai naudojasi kontrabandi-
ninkų teikiama informacija apie situaciją 
pasienyje. Dar daugiau – esą tokie kontra-
bandininkai yra specialiai ruošiami. 

„Politikų pareiškimų fone jau nebegir-
dėti aplinkos apsaugos gynėjų balsų. Jei 
prisiminsime, pastarieji teigė, kad apriboti 
gyvūnų migraciją nėra labai naudinga“, – 
rašoma viename iš Rusijos portalų.

Žiniasklaidoje gan ironiškai teigiama, 

kad iš Karaliaučiaus srities būtų galima 
tiekti Lietuvai plytas tvorai tverti, nes ES 
atsisakė suteikti finansinę paramą, ir pa-
brėžiama, kad šitaip lietuviai ketina ginti 
likusį sovietinį paveldą. Be to, Rusijos 
valdžiai lojali žiniasklaida raportuoja, kad 
lietuviai teigia, jog jiems grėsmę kelia 
„Rusijos Federacijos valia ir pasiryžimas 
panaudoti karinę jėgą siekiant savo tikslų“.

Seimo NSGK pirmininkas V. Bakas sako, 
kad „pagrindiniai šiandienos iššūkiai – 
valstybės sienos apsauga dėl kontrabandos 
ir galimi incidentai, susiję su Rusijos politi-
nio elito inicijuojamomis karinėmis praty-
bomis, bei pabėgėliai iš trečiųjų šalių“. 

Lietuva dėl kontrabandos patiria šim-
tus milijonų eurų nuostolių, šalies biu-
džetas netenka daugybės lėšų. Tuo tarpu 
Lietuva kol kas gali apsaugoti ne daugiau 
kaip trečdalį savo išorės sienos. Pasak pa-
sieniečių, ten, kur buvo įrengtos techninės 
priemonės, kontrabandos mastai žymiai 
sumažėjo. 

Kasmet už keliasdešimties kilometrų 
nuo Lietuvos sostinės – Baltarusijoje ir Ru-
sijoje, netoli valstybės sienos, rengiamos 
karinės pratybos, kuriose modeliuojami 
įsiveržimo į Baltijos šalis scenarijai. Tokių 
pratybų metu yra nemaža rizika dėl gali-
mų incidentų, pavyzdžiui, pratybų metu 
gali būti pažeista valstybės siena. Esant 
tokioms sąlygoms, apsauginė tvora bei 
įrenginiai yra efektyvi prevencinė atgrasy-
mo priemonė.

Nelegali migracija vyksta nuolat ir ji 
gali dar labiau suintensyvėti dėl nestabi-
lios politinės situacijos kaimyninėse šaly-
se. Jei migrantų srautai taptų intensyvesni, 
dėl nepakankamos sienos kontrolės Lietu-
vai būtų sunku užtikrinti tinkamą Šengeno 
erdvės ir valstybės sienos apsaugą.

Iškelta tokia užduotis: įrengti apsau-
ginę tvorą, infrastruktūrą, modernias 
technines priemones, pasirūpinti sienos 
kontrolės pareigūnais. Tuo rūpinasi ne tik 
Lietuva, bet ir kaimyninės Baltijos šalys, 
nes jos panašiai vertina dabartinę situaciją 
regione. Rusija Kaliningrado srityje telkia 
itin gausias karines pajėgas ir verčia kai-
mynus ruoštis gynybai. Kadangi nuolat yra 
didinami karių ir karinės technikos mąstai 
netoli Lietuvos valstybės sienos, tai leidžia 
daryti prielaidą, kad rizika dėl galimų inci-
dentų egzistuoja. 

Lietuva yra numačiusi 2017 m. dideles 
investicijas į specialistų paruošimą, numa-
tyta spręsti pasieniečių pajamų, techninio 
aprūpinimo, motyvacijos klausimus, tobu-
linti ryšį su Lietuvos kariuomene. 

Baltijos šalims laikas glaudžiau ben-
dradarbiauti rengiant bendrus gynybinius 
ir investicinius projektus, sienų saugumo 
klausimą kelti į ES saugumo politikos dar-
botvarkę.

Lietuva saugo apie dešimtadalį visos ES 
išorės sausumos sienos, kuri taip pat yra ir 
NATO aljanso siena. Jos saugumas – tai ne 
tik Lietuvos nacionalinio saugumo proble-
ma, bet ir ES bei NATO išorės sienų rytuose 
saugumo klausimas.  

Valstybės sienos apsaugos tarnybos finansavimo planas 

2014 m. 2015 m. 2016 m.

Biudžetas, iš viso 49,5 54,4 58,5

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 
įmokos 41,0 45,0 48,3

Turtas 1,0 0,8 1,2

ES parama, iš viso 12,9 6,7 15,8

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 
įmokos (Specialioji tranzito schema) 2,1 2,2 2,3

Turtas 9,2 2,9 12,0*

*Pastaba: 2016 m. pasirašyta sutarčių už 11,9 mln. eurų, iš to skaičiaus 2016 m. sumokėta 
1 mln. eurų, kiti mokėjimai bus atlikti 2017 m.

Vytautas Bakas: „Pagrindiniai šiandienos iššūkiai – valstybės sienos 
apsauga dėl kontrabandos ir galimi incidentai, susiję su Rusijos politinio 
elito inicijuojamomis karinėmis pratybomis, bei pabėgėliai iš trečiųjų šalių“. 
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Rusijos žiniasklaida primena, kad panašias 
tvoras jau tveriasi estai ir latviai, saugodamiesi 

nuo galimo Rusijos užpuolimo. Rusijos žiniasklaidoje 
teigiama, kad neva Seimo nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitete buvo pastebėta, jog kitos valstybės 
dažnai naudojasi kontrabandininkų teikiama informacija 
apie situaciją pasienyje. Dar daugiau – esą tokie 
kontrabandininkai yra specialiai ruošiami. 

Dėl kontrabandos 
šalies biudžetas 

netenka daugybės lėšų. 
Lietuva kol kas gali 
apsaugoti ne daugiau 
kaip trečdalį savo išorės 
sienos. 
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Kas gviešiasi žvejybos kvotų?
„Mes, dauguma Baltijos jūros žvejų, esame pasipiktinę žemės ūkio ministru Broniumi Markausku ir Seimo 
nariu Dainiumi Kepeniu, bandymais sumažinti Žuvininkystes įstatyme numatytą žvejybos kvotų koncentra-
cijos ribą nuo 40 proc. iki 25 proc.“, – šiais metais vasario 9 d. atvirame laiške rašė Lietuvos žuvininkys-
tės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas Alfonsas Bargaila, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Jūros 
žvejys“ pirmininkas Artūras Maželis ir asociacijos „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“ 
pirmininkas Arvydas Žiogas.

Genovaitė Paulikaitė2016 m. gruodžio 22 d. Seimo na-
rys Dainius Kepenis pateikė grupės Seimo 
narių parengtą Žuvininkystės įstatymo pa-
keitimo projektą, kuriuo siūloma įteisinti, 
kad vienas ūkio subjektas, įskaitant ir su 
juo susijusius ūkio subjektus, gali turėti 
teisę į ne daugiau kaip 20 proc. Lietuvai 
skirtų kiekvienos rūšies žuvų žvejybos ga-
limybių.

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi 
Seimo valdybos sausio 11 d. sprendimu, pa-
rengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo 

iš esmės pritariama Žuvininkystės įstatymo 
pakeitimams, tačiau siūlo kvotos ribą nuo 
20 padidinti iki 25 proc. „Kadangi straipsnis 
taikomas visiems jūrų vandenims, šis apribo-
jimas būtų taikomas ir tolimiesiems vande-
nims. Priėmus tokį pasiūlymą iškiltų grėsmė, 
kad nebus panaudojamos Lietuvos žvejybos 
galimybės tolimuosiuose vandenyse, dalis 
įmonių būtų sužlugdytos“, – rašoma Vyriau-
sybės nutarimo projekte.

Tolimuosiuose žvejybos rajonuose gali 
tiesiog neapsimokėti žvejoti, todėl Seimo 

siūlytas dydis vienam subjektui yra netinka-
mas. „Vienas laivas gali išnaudoti netgi kelių 
žuvų rūšių žvejybos galimybes. Sąnaudos 
nuplaukti į tolimuosius rajonus tokios dide-
lės, kad išskaidžius žvejybos galimybes po 
20 proc. ir paskirsčius skirtingoms įmonėms, 
joms neapsimokėtų žvejoti“, – teigiama nu-
tarimo projekte.

Pačiame tolimiausiame žvejybos rajone 
– Pietų Ramiajame vandenyne – skiriamų 
žvejybos galimybių atskiroms ES valstybėms 
narėms, tarp jų ir Lietuvai, nepakanka, todėl 

valstybės susitarusios sujungia visas ES žve-
jybos galimybes ir žvejoja paeiliui kas keleri 
metai. „Šiuo metu yra tik 5 tolimuosiuose 
žvejybos rajonuose žvejojančios įmonės. 
Specialūs žvejybos laivai gaudo tik tam tikrų 
rūšių žuvis, įmonės pasiskirsčiusios pagal 
žvejybos rajonus. Jei visos žvejybos galimy-
bės būtų išskaidytos po 20 proc., mažai tikė-
tina, kad įmonės pretenduotų į tas žvejybos 
galimybes, kurių negali naudoti, nes neturi 
įrangos, ir plaukioti tarp skirtingų žvejybos 
rajonų didelius atstumus yra nuostolinga 

neturint gana didelių žvejybos galimybių“, 
– skelbia Vyriausybės nutarimo projektas, 
kuriuo siūloma užkirsti kelią žvejybos įmonių 
skaidymui, todėl šiuo metu galiojantis Žuvi-
ninkystės įstatymas sudaro išskirtines sąly-
gas dviem ūkio subjektams (reorganizuotam 
ūkio subjektui kartu su dalies jo teisių perė-
mėju) dominuoti valdant šprotų ir strimelių 
žvejybą. 

Be to, suskaldant įmonę atsiranda sąlygos 
manipuliuoti jos duomenimis. Pavyzdžiui, 
duomenys apie sugautų žuvų kiekius reor-

Virginijus Eugenijus Kirsnickas teigia, kad žiniasklaidoje buvo kergiami 
dalykai, visiškai su juo nesusiję. „Klaipėdos regiono iniciatyvos“ įgyvendino 
26 projektus. Ar paramos gavimas – kriminalinis nusikaltimas?
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ganizavimo metu perduodami vienai įmo-
nei, o teisės aktų pažeidimai, kurie mažina 
suteikiamą teisę į žvejybos galimybes, – kitai 
įmonei, todėl nutarimo projekte siūloma su-
daryti išimtį tik reorganizavimui, sujungiant 
žvejybos įmones.

2017 m. sausio 29 d. portale „Delfi“ pa-
skelbtas nutarimo projektas sulaukė nedvi-
prasmiško vertinimo. „Žemės ūkio ministras 
ką tik pasirašė įstatymo keitimo projektą, 
kuriuo žvejybos kvotos riba vienai įmonei bus 
sumažinta nuo 40 iki 25 proc. Kodėl taip stai-
ga? Ar nėra rimtesnių dalykų, kaip mėgsta 
klausti valstiečiai? Nes ką tik socialdemokra-
tai su liberalų pagalba kvotas sumažino iki 40 
proc. Kodėl ne 27 ar 35 proc.? Ir kodėl toks ak-
tyvus čia buvo D. Kepenis, norėjęs tai prakišti 
netgi skubos tvarka?“ – nuo smurto prieš vai-
kus staiga prie žemės ūkio ministro pastangų 
išspręsti jau daugiau kaip penkerius metus 
besitęsiantį žvejų konfliktą dėl žvejybos kvo-
tų skyrimo ūkio subjektams pereina autorius.

Užsitęsę žvejų „karai“
Antikorupcinį Žuvininkystės įstatymo pa-
keitimo projekto vertinimą atlikusi Speci-
aliųjų tyrimų tarnyba (STT) teigiamai įver-
tino įstatymo pataisos autorių pastangas 
sureguliuoti esamą padėtį.

Žvejų „karai“ dėl žvejybos kvotų prasidėjo 
įsigaliojus buvusio žemės ūkio ministro Kazi-
miero Starkevičiaus 2012 m. lapkričio 27 d. 

Perleidžiamųjų teisių reikšmė (proc.)
Ūkio subjektas Menkės Strimelės Šprotai
AB „Laivitė“ 1,528 1,275 0,419
AB „Senoji Baltija“ 21,668 0,133 6,193
Narbuto E. IĮ 6,842 0,000 0,000
UAB „Baltijos jūra“ 2,250 1,077 1,294
UAB „Baltijos žuvys“ 7,882 4,146 3,988
UAB „Banginis“ 5,115 29,319 32,517
UAB „Baltijos šprotai“ 0,000 31,106 32,517
UAB „Monistico“ 1,053 6,657 6,509
UAB „Prekybos namai „Aistra“ 3,642 4,408 1,804
UAB „Ramstai“ 0,800 0,946 0,497
UAB „Rikneda“ 0,243 0,313 0,756
UAB „Spika“ 7,678 0,636 4,314
UAB “Starkis“ 3,843 0,91 1 0,024
UAB „Stekutis“ 3,633 2,914 0,743
UAB „Strimelė“ 1,273 3,159 2,425
Iš viso: 67,450 87,000 94,000

Pažymėtos įmonės dėl per mažo žvejybos galimybių kiekio negali vykdyti sėkmingos žvejybos.

Ūkio subjektų darbuotojai ir laivų skaičius 2016 12 31
Ūkio subjektas Darbuotojai Laivai Išimti laivai
AB „Laivitė“ 8 1 0
AB „Senoji Baltija“ 49 7 2
Narbuto E. IĮ 10 4 1
UAB „Baltijos jūra“ 10 1 0
UAB „Baltijos žuvys“ 7 2 0
UAB „Banginis“ 30 3 0
UAB „Baltijos šprotai“ 11 1 0
UAB „Monistico“ 6 1 0
UAB „Prekybos namai „Aistra“ 10 1 0
UAB „Ramsun“ 8 1 0
UAB „Rikneda“ 1 1 0
UAB „Spika“ 16 2 1
UAB „Starkis“ 8 1 0
UAB „Stekutis“ 15 1 1
UAB „Strimelė“ 5 1 0
Iš viso: 153+41 24+4=28 5

Pastaba: duomenys apytikriai ir gali būti netikslūs.

Žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu ūkio subjektams buvo patvirtintos perleidžiamosios teisės į menkių, strimelių, 
šprotų galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 m.:

įsakymu patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje 
kvotų skyrimo taisyklių 19 punktui. Jame 
sakoma, kad kiekvienam naudotojui sutei-
kiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios 
žvejybos teisės dydis (procentais) apskaičiuo-
jamas pagal to naudotojo 2007–2012 m. su-

gauto šprotų ir strimelių kiekio dalį, skaičiuo-
jant nuo viso Lietuvos naudotojų 2007–2012 
m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir 
strimelių kiekio, tačiau už 2012 m. imamas 
sugautas šprotų ir strimelių kiekis – ne di-
desnis nei naudotojui skirta kvota. Tai leido 
padidinti vienai įmonei maždaug iki beveik 
76,18 (76,182709) proc. šprotų ir maždaug 
iki daugiau kaip 78,25 (78.254577) proc. 
strimelių Lietuvai skiriamos žvejybos kvotos. 
Anksčiau kvotos buvo skiriamos vadovaujan-
tis trejų metų žvejybos rezultatais ir vienai 
įmonei buvo skiriama kiek daugiau nei 42,41 
proc. šprotų ir beveik 48,66 proc. strimelių 
Lietuvai skiriamų žvejybos kvotų. Pakeitus 
kvotų skyrimo tvarką, kaip teigiama anksčiau 
minėtame atvirame žvejų laiške, Baltijos jū-
ros žvejyboje susiklostė sveiku protu nesuvo-
kiama situacija, kai vienai žvejybos bendrovei 
„Banginis“ buvo suteikta apie 76 proc. šprotų 
ir apie 78 proc. strimelių Lietuvos žvejybos 
kvotų dalis, nes ministro įsakymas šiai įmo-

nei iškart padidino apie 33 proc. šprotų ir apie 
29 proc. strimelių žvejybos kvotą kitų žvejyba 
užsiimančių subjektų sąskaita. „Šiuo metu 
apie 40 darbuotojų ir 4 laivus turinti UAB 
„Banginis“ įgijo žymų pranašumą prieš kitas 
žvejybos įmones, kuriose yra 29 žvejybiniai 
laivai ir dirba apie 200 specialistų“, – teigia-
ma atvirame žvejų atstovų laiške.

Tai patvirtinama ir žemės ūkio minis-
terijos parengtame nutarimo dėl žvejybos 
įstatymo projekte. „2016 m. gruodžio 22 
d. ūkio subjektams buvo paskirstytos per-
leidžiamosios teisės į žvejybos galimybes 
Baltijos jūroje 2017–2019 m. Remiantis 
viešai paskelbtais paskirstymo rezultatais, 
didžiausią dalį teisės į šprotų žvejybos ga-
limybes gavo dvi įmonės – po 32,517 proc. 
Taip pat tos pačios įmonės gavo 29,319 proc. 
ir 31,106 proc. teisės į strimelių žvejybos 
galimybes. Trečia didžiausia ūkio subjektui 
suteikta teisė į šprotų žvejybos galimybes 
yra 6,509 proc. Analogiška situacija yra ir 

dėl teisių į strimelių žvejybos galimybes 
(trečia pagal didumą teisė yra 6,657 proc.). 
Tai rodo didžiulį atotrūkį tarp atskiriems ūkio 
subjektams suteiktų teisių į šprotų žvejybos 
galimybes ir socialinę nelygybę“, – rašoma 
nutarimo projekte.

Seimas Žuvininkystės įstatymo keitimo 
projektą nusprendė svarstyti pavasario sesi-
joje kovą.

Žvejų skundai – teisėti 
Po 2012 m. lapkričio 27 d. žemės ūkio mi-
nistro įsakymo, pakeitusio žvejybos kvotų 
skaičiavimo metodiką, dalis žvejų dėl pa-
blogintų verslo sąlygų kreipėsi į teismus. 
Pareiškėjų skundus dėl neteisėto žvejybos 
kvotų skyrimo teismai tenkino ir pripažino, 
kad kvotos 2013 ir 2014 m. buvo skiriamos 
neteisėtai. Vyriausiasis administracinis 
teismas norminės bylos nutartyje teigia, 
jog žemės ūkio ministras, priimdamas 
sprendimus dėl žvejybos teisinio regulia-
vimo, viršijo savo įgaliojimus. Be to, byloje 
dėl žvejybos kvotų skyrimo ūkio subjek-
tams teisėtumo Vyriausiojo administraci-
nio teismo išplėstinė teisėjų kolegija krei-
pėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą 
dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

Seimas, įvertinęs žuvininkystėje susida-
riusią padėtį, 2014 m. gruodžio 23 d. priėmė 
Žuvininkystės įstatymo pataisas ir apribojo 
vienam ūkio subjektui galimą gauti kiekvie-
nos žuvų rūšies žvejybos kvotą iki 40 proc., 
bet ši pataisa didžiosios dalies žvejų verslo 
sąlygų nepagerino. „UAB „Banginis“ atliko re-
organizaciją ir padalino verslą. Iš „Banginio“ 
akcininkų kapitalo įkurta UAB „Baltijos špro-
tai“. Iš „Banginio“ valdytų daugiau kaip 76 
proc. šprotų ir apie 78 proc. strimelių kvotų 
bendrovei „Baltijos šprotai“ perduota apie 40 
proc. šių žuvų perleidžiamųjų žvejybos teisių. 
Tokiu būdu buvo ignoruotos Seimo pastan-
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gos sureguliuoti žvejybos kvotų koncentraci-
ją taip, kad žvejybos sektoriaus ūkio subjektų 
gaunamos kvotos įgautų padorumo ribas“, – 
teigiama žvejų išplatintame atvirame laiške. 

Seimas 2016 m. liepos 29 d. Žuvininkys-
tės įstatymo pataisa įtvirtino vienos įmonės ir 
naujos įkurtos įmonės reorganizacijos pada-
rinius, nustatė vienai įmonei ir įsteigtai nau-
jai įmonei naudingą 10 m. terminą, iš kurio 
ūkio subjektas, apibrėždamas savo žvejybos 
istoriją, gali pasirinkti metus, kuriais jam 
žvejyba buvo sėkminga. Tuo buvo iš esmės iš-
vengta koncentracijos mažinimo, o dauguma 
žvejų vėl liko prie suskilusios geldos. Dar kar-
tą buvo pablogintos smulkiųjų žvejų verslo 
sąlygos, todėl praėjusių metų pabaigoje Sei-
mo nario D. Kepenio pateiktu Žuvininkystės 
įstatymo pataisos projektu, kuriam pritarė 
ir žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, 
siekiama visiems žvejyba besiverčiantiems 
žvejybos ūkio subjektams sudaryti vienodas 
verslo galimybes. 

UAB „Banginis“ ir iš šios įmonės akcininkų 
kapitalo įsteigta UAB „Baltijos šprotai“ 2017 
m. vasario pradžioje paskelbė reorganizaciją, 
siekdamos įkurti dar dvi naujas įmones tam, 
kad išvengtų būsimo įstatymo, ribosiančio 
vienam ūkio subjektui tenkančias žvejybos 
kvotas iki 20–25 proc., pasekmių.

Kirtis ministrui per patarėją
Kas gali paneigti, kad žemės ūkio ministro 
B. Markausko buvusio patarėjo Virginijaus 
Eugenijaus Kirsnicko bylos korta nebuvo 
išmesta prieš norą suvienodinti žvejybos 
verslo sąlygas? Sutapimas ar atsitiktinu-
mas, bet šiemet vasario 8 d. portale „Delfi“ 
ir dienraštyje „Lietuvos rytas“ buvo publi-
kuoti straipsniai, kuriuose skelbiama, kad 
ministro patarėjas V. E. Kirsnickas buvo 
glaudžiai susijęs su organizacija, kuri buvo 
įtariama ES lėšų grobstymu, netinkamu 
pinigų panaudojimu ir fiktyviais sando-
riais. „V. E. Kirsnickas buvo Žuvininkystės 
regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) 
„Klaipėdos rajono iniciatyvos“ valdybos 
narys. Jo deklaracijoje Vyriausiajai tarny-
binės etikos komisijai (VTEK) nurodyta, 
kad jis valdybos nariu buvo 2009–2017 
m. Ši organizacija gavo milijoninę Europos 
Sąjungos paramą ir ją dalino privačioms 
įmonėms, kurios vykdė projektus. Vėliau 
Žemės ūkio ministerija atliko 2007–2013 
m. projektų auditą ir nustatė daugybę 
pažeidimų, jo rezultatai organizacijai yra 
labai nepalankūs. Iki šiol vyksta teisminiai 
ginčai tarp Žemės ūkio ministerijos ir orga-
nizacijos dėl iššvaistytų Europos Sąjungos 
lėšų grąžinimo“, – rašoma „Delfi“ straips-
nyje „Ministro patarėją klampina skanda-
lingi ryšiai“. 

Straipsnyje minima, kad vadovaudama-
si audito išvadomis Žemės ūkio ministerija 
kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, 
prašydama išaiškinti, ar „Klaipėdos rajono 
iniciatyvos“ veikloje panaudojant ES paramą 
nėra nusikalstamos veikos. Klaipėdos apygar-
dos prokuratūra gautą medžiagą perdavė Fi-
nansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).

„Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi 
audito išvadą ir atlikusi pažeidimų tyrimą, 
raštu informavo „Klaipėdos rajono iniciaty-
vas“ dėl netinkamai panaudotos 11 584 eurų 
paramos ir jos sugrąžinimo.

„Klaipėdos rajono iniciatyvos“ kreipėsi į 
Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, 
tačiau bylą laimėjo NMA. „Klaipėdos rajono 
iniciatyvos“ kreipėsi į apeliacinį teismą, kuris 
dar nėra įvykęs“, – teigiama straipsnyje. Be 
to, kaip pastebima, audito išvadose rašoma, 
kad strategijai įgyvendinti skirta 2,5 mln. litų 
(724 tūkst. eurų). Audito metu nustatyta, 
kad 71 proc. paramos lėšų skirta Drevernos 
kaime gyvenančių valdybos narių vykdo-
miems projektams. V. E. Kirsnickas valdė dvi 
įmones: „Drevernos žvejys“ ir „Tarptautinis 
akvakultūros centras“ ir abi šios įmonės gavo 
tūkstantinę paramą projektams įgyvendinti. 
„Drevernos žvejys“ vykdė du projektus, jiems 
bendrai skirta beveik 393 tūkst. litų paramos 
(113 tūkst. eurų). „Tarptautinis akvakultūros 
centras“ projektui įgyvendinti gavo beveik 
100 tūkst. litų (29 tūkst. eurų) paramos.

Straipsniuose pateikiama ir daugiau esa-
mų ar tariamų V. E. Kirsnicko ar su juo susiju-
sių negerų dalykų. Ten pat skelbiama žemės 
ūkio ministro B. Markausko nuomonė, jo pa-
tarėjo puolimas siejasi su rengiamais teisės 
aktais. „Žvejų bendruomenė labai priešinasi 
naujai įstatymo redakcijai ir vyksta skundi-
mai. Nemanau, kad kažkas nori tikros teisy-
bės, čia paprasčiausiai yra kovos metodai ir 
tiek“,– „Delfi“ žurnalistei sakė ministras.

Kalbėdamas su „Lietuvos ryto“ žurnalistu 
B. Markauskas teigė V. Kirsnicką į darbą priė-
męs žinodamas jo gebėjimą gilintis ir atrasti, 
kur vyko ne visai gražūs finansiniai dalykai. 
„Jau turime surinkę nemažai medžiagos apie 
kai kuriuos vykusius projektus. Matyt, kaž-

kam tai nepatinka ir ieškoma skaudžių vietų“, 
– kalbėjo ministras ir patvirtino, kad apie pa-
tarėjo ankstesnę veiklą yra gavęs įvairių pra-
nešimų, bet specialiosios tarnybos nepateikė 
informacijos, kuri užkirstų kelią jam eiti šias 
pareigas ministerijoje.

Informacija vardan 
susidorojimo?
V. E. Kirsnickas teigia, kad žiniasklaidoje 
buvo kergiami dalykai, visiškai su juo ne-
susiję. Viešieji pirkimai, už kuriuos buvo 
atsakingi ne visi valdybos nariai, o tik per-
kančiosios įstaigos ar įmonės vadovas, arba 
sudaryta viešųjų pirkimų komisija, arba 
asmenys, kurių funkcija – organizuoti vie-
šuosius pirkimus, arba projekto vadovas. 
„Nė vienu iš šitų nebuvau, – pabrėžė pašne-
kovas, o pasiteiravus apie viešojoje erdvėje 
skelbiamą informaciją, paaiškino. – Kai 
kurie aukštas pareigas užimantys asmenys 
pradėjo nerimauti. Kitaip nei visos kitos ES 
paramos teikime, lėšų pagal LEADER meto-
dą skirstymas paremtas iniciatyva iš apačios. 
Parama teikiama tikslinei grupei priklausan-
tiems žmonėms. Žuvininkystės sektoriaus 
tikslinė grupė – žvejai, akvakultūros įmonės 
ir žuvies perdirbimo atstovai. Grupės val-
dyba griežtai reglamentuota: „ne mažiau 
kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro 
žuvininkystės bendruomenės atstovai (as-
muo turi užsiimti žuvininkyste arba būti 
susijęs su žuvininkyste ne mažiau kaip 365 
dienas per pastaruosius trejus metus nuo 
paramos paraiškos registravimo dienos), iki 
25 proc. – žuvininkystės verslo atstovai, ir 
iki 25 proc. – žuvininkystės regiono vietos 
valdžios atstovai (toliau – vietos valdžios 
atstovai). Natūralu, kad žvejų koncentracija 
yra Klaipėdos rajone prie Baltijos jūros arba 
prie Kuršių marių, todėl nieko stebėtino, kad 
50 proc. valdybos narių sudaro dreverniškiai, 
jau 1995–1997 m. sukūrę žvejybos įmones. 
UAB „Drevernos žvejys“, kurią žiniasklaida 
įvardija kaip fiktyviai sukurtą ir siekusią ES 
paramos, žvejyba vertėsi Kuršių mariose ir 
mokėjo valstybei mokesčius nuo 1997 m. Tik 
pamanykite, kokio įžvalgumo būta prieš 20 
metų, kuriant „fiktyvias“ žvejybos įmones! 
Juk tada niekas net nežinojo, kad teks kurti 
strategijas ir joms įgyvendinti bus skirtos ES 
fondų lėšos. Ir dar mūsų sukurta strategija 
buvo pripažinta geriausia Lietuvoje“, – pa-
sakojo V. E. Kirsnickas. 

Kaip rodo nepriklausomų ekspertų iš-
ankstinio strategijų vertinimo rezultatai, 
Klaipėdos žuvininkystės regiono vietos vei-

klos grupės „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ 
strategija įvertinta 95,38 balais. Antroje 
vietoje esanti Klaipėdos žuvininkystės vie-
tos veiklos grupės strategija surinko 91,75 
balą. 2012 m. Žemės ūkio ministerija „Klai-
pėdos rajono iniciatyvoms“ „Už sparčiausiai 
įgyvendinamas strategijas“ skyrė apdova-
nojimą.

„Ar paramos gavimas – kriminalinis nu-
sikaltimas? – klausimu į klausimą, kokią ES 
paramą gavo jo paties įmonės, atsako V. E. 
Kirsnickas ir priduria. – Taip, gavo, nes jos 
pateko į tikslinę grupę. Tik ne 2 mln. eurų ir 
ne tiems tikslams, apie ką rašė žiniasklaida. 
Ir paramą, kurią skirstė ne Vilniaus valdinin-
kai, o pagal labai sudėtingą sistemą sudaryta 
komisija. Finansavimą gali gauti tik tikslinei 
grupei priklausantys subjektai. NMA kon-
troliuoja ir šios institucijos turi veto teisę. 
Paramos skyrimo derinimai taip pat vyksta 
pagal labai sudėtingas schemas ir kažkokios 
suktybės neįmanomos. Toks Leader principas 
eliminuoja „atkatų“ rinkimo sistemą. Manau, 
iš čia ir nepasitenkinimas“, – toliau aiškino V. 
E. Kirsnickas. 

„Klaipėdos regiono iniciatyvos“ įgyven-
dino 26 projektus. Dalį lėšų skyrė kultūros 
paveldui ir viešosioms erdvėms. Už tas lėšas 
buvo pastatyta reisinė, kuri dabar naudo-
jama edukacinėms programoms ir turistų 
pramogoms, į Kuršių marias galima pasi-
dairyti iš pastatyto apžvalgos bokšto. „Yra 
regionų, kuriuose paramą gavo tik vienas 
du žmonės, – pažymi pašnekovas. – Kitas 
dalykas – auditas, kurį beveik metus atlieka 
Žemės ūkio ministerija. STT teigimu, ministe-
rijos Vidaus audito departamento paskyrimas 
veiksmų programos audito institucija, kuri 
atlieka pagrindines veiksmų programos įgy-
vendinimo kontrolės funkcijas, taip pat ir dėl 
valdančiosios institucijos atliekamo veiksmų 
programos valdymo, gali lemti neobjektyvią 
ir neskaidrią veiksmų programos įgyvendi-
nimo kontrolę, nes jis yra tiesiogiai pavaldus 
Žemės ūkio ministerijai, kaip ir valdančiosios 
institucijos funkcijas atliekantys Žemės ūkio 

ministerijos padaliniai. Šios Vyriausybės pro-
gramoje numatyta tokią auditavimo tvarką 
panaikinti, nes negalima patiems rengti tei-
sės aktus, skirstyti paramą ir save audituoti.“ 

V. E. Kirsnickas teigia, kad jis pats kreipėsi 
dėl metus trunkančio audito išvadų į tuome-
tinę žemės ūkio ministrę Virginiją Baltrai-
tienę. Pasak pašnekovo, po kurio laiko jam 
paskambino Žemės ūkio ministerijos Vidaus 
audito departamento direktorė ir paaiškino, 
kad neverta toliau kelti triukšmo, nes buvo 
atliekamas ne auditas, o tik situacijos analizė. 
„Kuriam laikui nusiraminome, bet ministerija 
mus apskundė FNTT ir Generalinei prokuratū-
rai. FNTT nieko nerado, tad jų išvadas išsiun-
čiau buvusiai ministrei V. Baltraitienei. Viskas 
nutilo. Tai priėmėme kaip savo pergalę, – pa-
sakojo V. E. Kirsnickas, prisimindamas nueitus 
vargų kelius. – 2015 m. pradžioje kreipėmės 
į ES Generalinį žuvininkystės ir jūrinių reika-
lų direktoratą, Europos Komisiją ir ES kovos 
su sukčiavimu tarnybą (OLAF), pateikėme 
peticiją Europos Komisijai dėl galimo ES ir 
šalies narės lėšų grobstymo, prašydami pa-
dėti inicijuoti auditą mūsų atstovaujamoms 
Žuvininkystės vietos veiklų grupėms. Taip 
pat kreipėmės ir į kitas Lietuvos teisėsaugos 
institucijas.“ 

V. E. Kirsnickas neslepia, kad dirbdamas 
žemės ūkio ministro patarėju spėjo išsiaiš-
kinti nemažai faktų, kai kartu su ES lėšomis 
dingo planuoti objektai, kai nerealiomis 
kainomis buvo perkama įvairi įranga, ir juos 
pateikė tiek žemės ūkio ministrui, tiek prem-
jerui.

Žvejai stojo mūru
Viešojoje erdvėje pradėjus skelbti V. E. 
Kirsnicko būtas ar nebūtas nuodėmes, jo 
ginti stojo žvejų atstovai. „Virginijus Eu-
genijus Kirsnickas visą laiką buvo vienas iš 
aktyviausių žuvininkų visuomenės narių. 
Ypač jis netylėdavo, jei matydavo piktnau-
džiavimo valdžia atvejus. V. Kirsnickas apie 
juos pasakydavo ne užuolankomis, bet 
tiesiai į akis. (...) Tačiau jo principingumas 

ir negerovių kėlimas į viešumą lėmė, jog V. 
Kirsnickas įsigijo daug priešų. Ypač daug 
jų buvo ankstesnėje Žemės ūkio ministe-
rijos administracijoje“, – rašte žemės ūkio 
ministrui š. m. vasario 8 d. rašė Alterna-
tyviosios akvakultūros asociacijos tarybos 
pirmininkas, Žuvininkų sąjungos prezi-
dentas Algirdas Domarkas. Jo teigimu, 
būtent dėl V. E. Kirsnicko principingumo ir 
buvo organizuoti ŽRVVG „Klaipėdos rajono 
iniciatyvos“ auditai ir patikrinimai. „Buvo 
rasta trūkumų, kurie, palyginti su kitomis 
ŽRVVG ar su pačiu ŽRVVG tinklu, yra nežy-
mūs. Tačiau jau praeitais metais juos ban-
dyta išpūsti ir susieti su V. E. Kirsnicku. Bet 
nepavyko, teisėsaugos institucijos nerado 
nei nusikaltimo požymių, nei asmeninės jo 
kaltės. Vyksta tik Klaipėdos rajono ŽRVVG 
(ne V. Kirsnicko) administracinis ginčas su 
NMA, kokių šalyje yra šimtai“, – teigia A. 
Domarkas.

Pasak jo, po akivaizdžiai neobjektyvios 
informacijos pateikimo, inspiruotos buvusių 
ministerijos vadovų, buvo suabejota dėl ga-
limybės leisti toliau dirbti V. Kirsnickui, kuris 
stengiasi sudaryti visoms žvejybos įmonėms 
vienodas verslo sąlygas ir atskleisti piktnau-
džiautojus. „Aš, kaip Alternatyviosios akva-
kultūros asociacijos ir Žuvininkų sąjungos 
oficialus atstovas, prašau objektyviai įvertinti 
aplinkybes ir palikti V. Kirsnicką esamose 
pareigose. Priešingu atveju tai bus signalas, 
jog esminių pertvarkų žuvininkystėje vargu 
ar verta tikėtis“, – rašto pabaigoje į žemės 
ūkio ministrą kreipiasi A. Domarkas. 

„Žiniasklaidos „informacinė ataka“ prieš 
žemės ūkio ministro patarėją V. E. Kirsnicką 
turi akivaizdžios užsakomosios žiniasklaidos 
požymių ir yra organizuoto puolimo prieš 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungą dalis, – rašte 
žemės ūkio ministrui teigia ir Žuvininkystės 
regionų vietos veiklos grupių tinklo pirminin-
kas Arvydas Žiogas, Lietuvos žuvininkystės 
produktų gamintojų asociacijos pirmininkas 
Alfonsas Bargaila, Lietuvos žuvininkystės 
produktų gamintojų asociacijos tarybos narys 
Gintaras Gylys. – Žemės ūkio ministro pata-
rėjas V. E. Kirsnickas ėmėsi paties sunkiausio 
ministerijos baro – žuvininkystės. Rezultatai 
pasijautė nuo pirmos darbo dienos. Žvejai 
juokauja, jog šiuo metu Lietuvos žuvininkys-
tei, žvejybai vadovauja ir šių sektorių politiką 
formuoja „dvi mergaitės iš Vilniaus“ (kalbama 
apie Žuvininkystės tarnybos ir Žuvininkys-
tės  departamento  vadoves). Žuvininkystė 
skirstoma į akvakultūrą ir žvejybą. Akvakul-
tūrą galima palyginti su gyvulininkyste, kai 
atvirose arba uždarose sistemose maitinant 
auginama žuvis. Žvejyba – tai visiškai kitoks 
sektorius. Tai sudėtinga technologiniu, orga-

nizaciniu ir teisiniu požiūriu sistema. Žvejybos 
laive sumontuota sudėtinga navigacijos, ry-
šių, valdymo sistema, eigos varikliai, elektros 
energijos gamybos įrenginiai. Laivuose dirba 
specialias žinias turintys ir išsilavinimus įvai-
raus lygio mokymo įstaigose įgiję laivavedžiai 
ir mechanikai, kurių kvalifikacija yra perio-
diškai tikrinama. Laivo kapitonas reiso metu 
turi teisę taikyti baudžiamojo proceso ko-
dekse numatytas laikinas laisvės apribojimo 
priemones, esant akivaizdiems nusikaltimo 
veikos požymiams atlikti liudytojų, įtariamojo 
apklausą. Lietuvos laivas užsienio valstybių 
atžvilgiu turi Tarptautinių konvencijų užti-
krintą teisinį imunitetą. Žvejybos laivyno 
valdymas, administravimas yra sudėtingas ir 
reikalauja specifinių žinių. Ilgą laiką Žemės 
ūkio ministerijai pavaldžiose įstaigose nebu-
vo su laivyba susijusių ir patirties turinčių dar-
buotojų, todėl Lietuvos žvejybos sektorius yra 
labiausiai atsilikęs Baltijos jūros regione. V. E. 
Kirsnickui pradėjus eiti Žemės ūkio ministro 
patarėjo pareigas, žvejų ir akvakultūros verslo 
atstovai sutiko su viltimi, kad pagaliau mi-
nisterijos administruojamame žuvininkystės 
sektoriuje prasidės ilgai lauktos permainos. 
V. E. Kirsnicko patirtis administruojant ES fi-
nansinę paramą, akvakultūroje bei žvejyboje 
(buvo žvejybos įmonės vadovas) yra neabejo-
tina ir su panašia patirtimi surasti kitą patarė-
ją Lietuvoje yra sunkiai įmanoma.“

Kaip teigiama A. Žiogo pasirašytame 
rašte, V. E. Kirsnickas pastaruosius kelerius 
metus ypač aktyviai kėlė ir viešino Žemės 
ūkio ministerijoje esančias problemas ir ko-
rupcijos apraiškas. Tai, jog būtent V. E. Kirs-
nickas yra susipažinęs su galimos korupcinės 
veiklos kryptimis, gali būti priežastis, kad 
dalis Žemės ūkio ministerijos darbuotojų ir 
su jais susiję verslo atstovai yra suinteresuoti 
V. E. Kirsnicko atstatydinimu. Tai padėtų pri-
stabdyti pradėtus tyrimus, o vėliau gal ir visai 
išvengti tyrimo pasekmių.

„Žiniasklaidoje buvo informuojama apie 
galimai neteisėtą Klaipėdos rajono žuvinin-
kystės regiono vietos veiklos grupės veiklą, 
kurios valdymo organo nariu buvo V. E. Kirs-
nickas, tačiau apie galimai nusikalstamas V. 
E. Kirsnicko veiklas reportažuose nieko nemi-
nama. Tokiu būdu reportažai vertintini kaip 
užsakomieji ir neturėtų V. E. Kirsnickui sukelti 
jokių pasekmių, – rašte teigia ŽRVVG tinklo 
pirmininkas A. Žiogas. 

Deja, buvęs žemės ūkio ministro pata-
rėjas V. E. Kirsnickas savo poste neišsilaikė ir 
šių metų vasario 10 d. jis atsistatydino. Nesu-
gebėjo ar tiesiog nenorėjo jo apginti ir pats 
ministras B. Markauskas.  

Žvejybos Baltijos jūroje kvotos Lietuvai   

Rytinių 
menkių 

Vakarinių 
menkių 

Strimelių Šprotų Lašišų 

2012 m. 3818 t 499 t 2289 t 11272 t 1899 vnt.
2014 m. 3710 t 399 t 3291 t 12010 t 1651 vnt.
2015 m. 2894 t 372 t 4772 t 10689 t 1486 vnt. 
2016 m. 2315 t 298 t 10125 t 5182 t 1486 vnt. 
2017 m. skirta 1867 t menkių kvota, palyginti su 2012 m., sumažėjo 2,31 karto. 
2017 m. skirta 5580 t strimelių kvota, palyginti su 2012 m., padidėjo 2,43 karto.
2017 m. skirta 13061 t šprotų kvota, palyginti su 2012 m., padidėjo 15,87 proc.

Pačiame tolimiausiame žvejybos rajone – Pietų 
Ramiajame vandenyne – skiriamų žvejybos galimybių 

atskiroms ES valstybėms narėms, tarp jų ir Lietuvai, 
nepakanka, todėl valstybės susitarusios sujungia visas ES 
žvejybos galimybes ir žvejoja paeiliui kas keleri metai.
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Justinas StuokaPernai gegužės pabaigoje uosto 
direkcija skelbė: gilinimo darbai pradeda-
mi nuo 9 krantinės ir vyks iki uosto vartų, 
darbus ketinama baigti 2016-ųjų rudenį, 
bus iškasta apie 300 tūkst. kub. m grunto, 
tad uosto laivybos kanalas bus pagilintas 
puse metro – nuo 14,5 iki 15 m. 

KVJUD generalinis direktorius Arvydas 
Vaitkus tąsyk tvirtino, kad šie darbai – pir-
mas žingsnis Klaipėdos uoste siekiant 17 
m gylio: „Pasirūpinti reikiamais gyliais tiek 
laivybos kanale, tiek prie krantinių būtina 
norint būti konkurencingiems ir siekiant 
priimti kuo didesnius laivus (...).“ 

Taip pat buvo tvirtinama, kad laivybos 
kanalo gilinimo darbai šiaurinėje uosto 
dalyje tik prasideda, o valymo – jau įgavo 
didžiulį pagreitį. Numatytų darbų apimtis 
– 600 tūkst. kub. m sąnašų. Darbus vyk-
dantys belgai esą įsipareigojo atlikti dėl 
gamtinių procesų atsiradusių akvatorijos 
dugno sąnašų pašalinimo darbus 13 km 
laivybos kanalo ruože. Pernai KVUJD atsto-
vai džiaugėsi valymo darbų kokybiškumu 
ir operatyvumu ir tikino, kad iki 2018 m. 
Klaipėdos uostas ketina investuoti 332,7 
mln. eurų į krantinių prieigų gilinimą ir 
jų pritaikymą prie kanalo, kad didieji lai-

vai galėtų sklandžiai įplaukti ir švartuotis 
uoste.

Tačiau realybė byloja apie kiek kitokią 
situaciją. Tam, kad būtų išgilinta pietinė 
uosto dalis Malkų įlankoje, būtina atlikti 
uosto valymo ir gilinimo darbus prie kro-
vos kompanijų krantinių. Tai reiškia, kad 
būtina išvalyti duobes, esančias po Vakarų 
laivų gamyklos dokais. Čia ir visa bėda – 
gruntas po dokais labai užterštas sunkiai-
siais metalais, tad norint jį pašalinti būtina 
laikytis griežtų aplinkosaugos reikalavimų. 
Tačiau KVJUD teršalais greičiausiai nori at-
sikratyti pigiausiu ir paprasčiausiu būdu 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) gyvena dvilypį gyvenimą. Direkcija viešai 
giriasi, kad uoliai gilina uosto laivybos kanalo akvatorijos dugną ir prieplaukas prie krantinių, tačiau visai 
nesikalba su aplinkosaugininkais, kaip atsikratyti valymo darbų metu iškastu biotoksiškais dažais ir sun-
kiaisiais metalais užterštu gruntu, kad šis nepridarytų žalos aplinkai. Maža to, vis garsiau kalbama, kad 
gruntą su teršalais norima tiesiog išpilti jūroje – esą taip bus galima sutaupyti nemažai pinigų. 

Kenkėjiški 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 

užmojai
– išpilant į jūrą. Štai čia ir pradeda aiškėti 
aplinkai kenksmingi ketinimai. 

Realybė ir lūkesčiai 
Šiaurinėje uosto dalyje prie krovos AB 
„Klaipėdos nafta“ terminalo, UAB „Krovi-
nių terminalo“ ir AB „Klaipėdos jūrų kro-
vinių kompanija“ (KLASCO) jau senokai 
pasiektas 15 m gylis, taip pat vis deklaruo-
jama, kad bus gilinama net iki 17 m. 

Tuo tarpu pietinėje uosto dalyje gylis 
prie krovos kompanijų krantinių nesiekia nė 
14 m, o kada bus pasiektas 14,5 m gylis – 

neaišku. Šioje uosto dalyje yra LKAB „Klai-
pėdos smeltė“, kurią valdo tarptautinė kon-
teinerių pervežimo kompanija MSC, veikia 
AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Klaipėdos 
konteinerių terminalas“, bendrovė UAB 
„Malkų įlankos terminalas“, užsiimanti ir 
medienos krova, kitos kompanijos. 

Specialistų teigimu, norint išgilinti 
pietinę uosto dalį Malkų įlankoje, būtina 
atlikti uosto valymo ir gilinimo darbus 
prie krovos kompanijų krantinių. Vadi-
nasi, būtina išvalyti duobes, esančias po 
bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ dokais. 
Tvirtinama, kad viena iš keturių duobių jau 

Vidmantas Paukštė: Šiuo metu esančioje užteršto grunto saugojimo 
aikštelėje, atlikus techninio darbo projekto pakeitimą, numatyta 
papildomai sandėliuoti beveik 258 tūkst. kub.m užteršto grunto, kuris bus 
laikomas geotekstiliniuose maišuose keturiomis eilėmis.

Komentaras
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išvalyta, tad po dokais reikia išvalyti dar 
tris duobes. Šiems darbams atlikti būtina 
gauti leidimus iš aplinkosaugos institucijų. 
Tiesa, tai nėra paprasta, nes aplinkos ser-
gėtojams reikia įrodyti, kur bus sandėliuo-
jamas užterštas gruntas. 

Gruntas, esantis duobėse po dokais, 
yra labai užterštas sunkiaisiais metalais, 
jis priskiriamas net aukščiausiai – IV – už-
terštumo klasei. Toks gruntas turi būti uti-
lizuotas arba sandėliuojamas sausai iki tol, 
kol bus perdirbtas arba panaudotas, pvz., 
statybiniais tikslais. 

Ministerija nesutinka 
Išvalius pirmąją duobę po vienu iš akcinės 
bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ (VLG) 
doku, užterštas gruntas buvo supiltas į 
geotekstilinius maišus. Šie sandėliuojami 
aikštelėje prie Kuršių marių. Pasak Klai-
pėdos regiono aplinkos apsaugos depar-
tamento specialistų, ji jau perpildyta, nors 
dar reikia išvalyti po dokais esančias tris 
duobes. Grunto užterštumas didelis, todėl 
į klausimą – kur dėti teršalus – dar neat-
sakyta. KVJUD norėtų išpilti užterštą grun-

tą specialioje Baltijos jūros teritorijoje, 
Dampingo rajone, tačiau su tuo nesutinka 
Aplinkos ministerija, nes didelio užterštu-
mo grunto tiesiai į jūrą pilti negalima.

Aplinkos ministerijos Vandenų politikos 
vyriausioji specialistė Agnė Lukoševičienė 
patvirtino, kad KVJUD į ministeriją kreipėsi 
dėl galimybės užterštą gruntą išpilti į jūrą, 
tačiau ne su oficialiu prašymu, o elektroni-
niu paštu. Pasak A. Lukoševičienės, su uos-
to direkcijos atstove šiuo klausimu buvo 
susirašinėjama elektroniniu paštu ir, pasi-
konsultavus su Aplinkos ministerijos Atlie-
kų departamento specialistais, atsakymas 
taip pat buvo išsiųstas elektroniniu paštu, 
kad biotoksiškais dažais, kuriais anksčiau 
buvo dažomi laivų korpusai ir kurie labai 
kenksmingi aplinkai, smarkiai užteršto 
grunto pilti į jūrą negalima. 

„Negalime sau leisti tokios prabangos 
– stipriai užterštą gruntą pilti į jūrą. Jei 
dalį užteršto grunto iškasime ir nugramz-
dinsime į jūrą, problemos neišspręsime, o 
tiesiog perkelsime taršą. Turime saugoti 
jūros aplinką, užtikrinti gerą jos būklę, – 
paaiškino Aplinkos ministerijos vyriausioji 

specialistė. – Turime tarptautinius įsipa-
reigojimus tiek Europos, tiek Helsinkio ko-
misijai, kuri jungia visas Baltijos jūros šalis, 
įskaitant ir Rusiją, ir privalome jų laikytis.“ 

Lyg pasaka be galo 
Tokiu atveju peršasi išvada, kad KVJUD 
nelabai gali įvykdyti savo pažadų išgi-
linti pietinę uosto dalį bent iki 14,5 m, o 
pasiektas 15 m gylis, kaip ne kartą viešai 
deklaravo KVJUD vadovai, – tolima ateitis.

Gilinimo darbai dar tik projektuojami, 
tad nėra aišku, ar norimas gylis bus pasiektas 
pietinėje uosto akvatorijoje. Kitaip tariant, 
neaišku, ar toks gylis bus kanale, ar prie kran-
tinių. Kita vertus, kaip jau ir buvo minėta, gi-
linimo darbai negalimi, nes turi būti išsiurb-
tas užterštas gruntas iš duobių po VLG dokais. 
Ir toliau – tarsi pasakoje be galo: neišvalius 
teršalų aplinkos apsaugos darbuotojai neleis 
gilinti uosto, tačiau ir valyti duobių nėra kaip, 
nes reikia turėti vietą, kur būtų galima supilti 
užterštą gruntą. Užteršto grunto aikštelė jau 
pilna, KVJUD siekia ją suprojektuoti taip, kad 
joje tilptų trigubai ar net keturgubai daugiau 
užteršto grunto, nes kitos vietos jam laikyti 
nėra. Tačiau sukrovus geotekstilinius maišus 
toje aikštelėje keliais aukštais, svorio gali 
neišlaikyti apatinėje eilėje sandėliuojami 
maišai su gruntu. Taip nutikus, pastarasis 

kartu su teršalais pasklistų į aplinką, o ka-
dangi aikštelė yra ant Kuršių marių kranto, 
gamtai būtų padaryta didelė žala.

Valymo darbai nutraukti
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos pre-
vencijos ir leidimų departamento Klai-
pėdos skyriaus vedėjas Mindaugas Vaiš-

vila patikino, kad leidimas atlikti valymo 
darbus jūrų ir jūrų uosto akvatorijoje, t. y. 
duobių po dokais valymo darbams, uosto 
direkcijai buvo išduotas 2015 m., tačiau 
pernai leidimo galiojimas pasibaigė.

„Duobių po dokais, kurių iš viso keturios, 
valymas buvo pradėtas, bet usto direkcija jį 
nutraukė. Kiek išvalyta, pasakyti negaliu. 
Teisės aktai numato, kad šiems darbams 

Užteršto grunto aikštelė yra keliasdešimties metrų 
atstumu nuo Kuršių marių kranto. Įvykus avarinei 

situacijai (jeigu aikštelėje esančio grunto teršalai pradėtų 
plūsti į marias), nukentėtų jūros fauna, būtų užterštas 
marių krantas, reikėtų didelių lėšų avarijai likviduoti. 
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reikia leidimo, kurį išduoda Aplinkos apsau-
gos agentūra. Reikia pateikti motyvuotą 
prašymą, jei kyla problemų, jas spręsti kar-
tu su leidimą išduodančia institucija. Gyve-
nime visos problemos yra sprendžiamos, 
bet būtina laikytis teisės aktų“, – aiškino 
skyriaus vedėjas M. Vaišvila. 

Anot jo, jei grunto užterštumas yra net 
IV klasės, jis privalo būti atitinkamai tvar-
komas – jo negalima vežti ir bet kur palikti 
ar išpilti. 

Jau žinome, kad KVJUD nori gilinti pi-
etinę uosto dalį iki 15 m. Taip numatyta 
Klaipėdos uosto planuose. Leisti pradėti 
gilinimo darbus, specialisto tvirtinimu, 
gali būtent Aplinkos apsaugos agentūra, 
jei uosto direkcija prašyme nurodys, kad 
užterštas gruntas bus vežamas į specialias 
aikšteles: „Jei jie tvarkysis laikydamiesi 

abejo, reikėtų sumokėti. Dar vienas būdas 
– užterštą gruntą „surišti“ cementu ir šią 
medžiagą panaudoti statybos darbams. 
Tai tikrai būtų geriau, nei išpilti į jūrą, juo-
lab kad Baltijos jūra, kurioje maudomės ir 
kurios žuvį valgome, jau ir taip yra viena iš 
labiausiai užterštų vandens telkinių. 

Tyrimai atliekami užsienyje 
Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamento Kon-
trolės organizavimo skyriaus vyriausiasis 
specialistas Donatas Bagočius patikino: 
„Mums, kaip kontroliuojančiai institucijai, 
nėra skirtumo, kurioje vietoje vyksta uosto 
gilinimo darbai. Mums svarbu patikrinti 
ir įsitikinti, ar darbų vykdytojai turi visus 
leidimus, ar vykdydami darbus laikosi visų 
aplinkosaugos reikalavimų.“

Pasak specialisto, leidimus išduoda 
Vilniaus aplinkos apsaugos agentūros Po-
veikio aplinkai vertinimo skyrius. „Prieš ka-
sant gruntą bet kur, ar tai būtų prie kran-
tinės, ar pačiame uosto kanalo viduryje, 
turi būti paimti mėginiai ir ištirta, kuriai 

užterštumo grupei iš keturių priskiriamas 
gruntas. Tai daro pats užsakovas. Šiuo 
atveju, sakykime, uosto direkcija. Sąlyga – 
mūsų inspektoriai privalo dalyvauti imant 
mėginius“, – teigė D. Bagočius. 

Kaip tai atliekama? „Samdomos priva-
čios įmonės, mėginiai siunčiami į labora-
toriją. Mes plaukiame laivu ir žiūrime, kad 
jie būtų paimti būtent toje vietoje, kuri 
numatyta techniniame projekte, – tęsė 
pašnekovas. – Mėginiai antspauduojami ir 
siunčiami į užsienį – Suomiją arba Lenkiją. 
Gaunamas atsakymas. Arbitražinių mėgi-
nių neimame. Laboratorijų išvadomis tiki-
me, nebent yra įtarimas, kad sukčiaujama.“

Tačiau, kaip tvirtino D. Bagočius, pik-
tybinių atvejų nėra, būta tik klaidų, susi-
painiojimų. Jis paminėjo pavyzdį: vienas 
laivas gruntą buvo išpylęs ne toje vietoje, 
nes kapitonas supainiojo koordinates. 
Specialistas neneigė, kad įmanoma pa-
reikalauti pakartotinai paimti mėginius ir 
atlikti tyrimus, taip pat automatine iden-
tifikavimo sistema stebėti, kur ir kaip bei 
kokiu greičiu dirba žemkasės. Pastarosios 
ir turimi dokumentai gali būti tikrinami 
specialistams plaukiant inspekciniu laivu. 
Be to, Dampingo rajone yra barai, ku-
riuose gruntas pilamas tam tikra tvarka ir 
dienomis. Pašnekovas ne kartą pakartojo, 
kad grubių pažeidimų, susijusių su KVJUD 

veikla, nėra buvę. Per 3–4 pastaruosius 
metus esą buvo vienintelis pažeidimas ir 
uosto direkcijos darbuotojui buvo skirta 
simbolinė – 60 eurų – bauda. 

Aplinkos ministerijos Klaipėdos regio-
no aplinkos apsaugos departamento Kon-
trolės organizavimo skyriaus vyriausiojo 
specialisto teigimu, problemiškiausia yra 
Malkų įlanka, kurioje gruntas labiausiai 
užterštas. D. Bagočius neslėpė, kad tai – 
sovietmečiu atsiradęs rūpestis, kai nebuvo 
itin laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. 
Pasak jo, anksčiau laivai būdavę prisotinti 
dažų, kad nesikauptų mikroorganizmai. 
Laivus valant visos medžiagos nusėsdavo 
į duobes. Ilgainiui dumble gerokai prisi-
kaupė teršalų ir jie dabar kelia nemenką 
grėsmę aplinkai. 

Atsakymas – tik formalumas 
Užteršto grunto aikštelė yra keliasdešim-
ties metrų atstumu nuo Kuršių marių kran-
to. Įvykus avarinei situacijai (jeigu aikšte-
lėje esančio grunto teršalai pradėtų plūsti 
į marias), nukentėtų jūros fauna, būtų už-
terštas marių krantas, reikėtų didelių lėšų 
avarijai likviduoti. 

Iš kur būtų gauta lėšų, jei KVJUD šian-
dien neskiria pinigų užterštam gruntui 
aikštelėje utilizuoti? Ir kas galėtų garan-

tuoti, kad ekologinė avarija neįvyks? Kiek 
laiko uosto direkcija ruošiasi sandėliuoti 
aikštelėje užterštą gruntą, taip pat neaiš-
ku. Ir tuo metu, kai ekologinės katastrofos 
grėsmė didėja, dangstomasi formaliais 
atsakymais. 

Žurnalo „Aplinkosauga“ redakcija pa-
siteiravo uosto direkcijos, kodėl užteršto 
grunto aikštelė buvo įrengta arti kranto, 
kokia tvarka ir kiek laiko gali būti saugo-
mas taršus gruntas, kaip nusodinami ir su-
renkami teršalai bei išleidžiamas vanduo į 
marias?

Atsakymas į šiuos klausimus buvo tik 
formalumas. KVJUD pareiškė, kad šiuo 
metu rengiamas Malkų įlankos gilinimo iki 
14,5 m darbų projektas, o gilinimo darbai 
šioje įlankoje atliekami pagal numatytą 
susisiekimo ministro įsakymu patvirtintą 
uosto direkcijos 2017–2020 m. strateginį 
planą. Šiemet esą tokių planų nėra. 

Pateiktame atsakyme, be kita ko, tei-
giama, kad atviras konkursas dėl užteršto 
grunto iškasimo iš dokų duobių, saugoji-
mo ir sutvarkymo buvo paskelbtas 2016 
m. rugpjūčio 3 d. Tik tiek. Kas vyko toliau, 
nėra informacijos. Konkursas nevyksta ir 
neaišku, ar kada nors bus paskelbtas jo 
nugalėtojas. 

Taip pat uosto direkcijos atsakyme sa-
koma, kad šiuo metu esančioje užteršto 

grunto saugojimo aikštelėje, atlikus tech-
ninio darbo projekto pakeitimą, numatyta 
papildomai sandėliuoti beveik 258 tūkst. 
kub. m užteršto grunto, kuris bus laikomas 
geotekstiliniuose maišuose keturiomis 
eilėmis. Aiškumo jokio – toks gruntas esą 
bus panaudotas arba utilizuotas Lietuvos 
teisės aktų nustatyta tvarka. Aplinkos 
ministro įsakymu nenumatyta galimybė 
IV užterštumo klasės gruntą gramzdinti 
sąvartoje jūroje, uosto direkcija neteikė 
prašymo grunto kasimo ir šalinimo darbų 
leidimui gauti. Atsakymų rašte pasirašė 
KJUD Infrastruktūros direktorius Vidman-
tas Paukštė. Štai ir viskas. 

Sutartį su latviais nutraukė?
Žurnalui „Aplinkosauga“ pavyko gauti 
2015 m. birželio 5 d. leidimo pagal Latvi-
jos bendrovės BGS prašymą atlikti dokų 
duobių valymo darbus Klaipėdos uosto 
akvatorijoje kopiją. 

Leidimo būta, bet KVJUD sutartį su šia 
kompanija nutraukė dėl neaiškių priežas-
čių. Sakoma, kad direkcijai nepatiko latvių 
kompanijos darbas, tačiau neoficialūs šal-
tiniai teigia, kad aikštelę ėmė ir užpildė 
vos vienos doko duobės užterštas gruntas, 
todėl nebuvo kur dėti kitų doko duobių 
taršaus grunto ir sutarčiai nutraukti buvo 
ieškoma įvairių priežasčių. 

Oficialaus atsakymo 
nepateikė 
Į klausimus apie KVJUD galimus užmojus, 
kuriuos įgyvendinus būtų teršiama aplin-
ka, vietoj aplinkos ministro Kęstučio Na-
vicko, kuriam jie buvo pateikti, atsakė Van-
denų departamento (VD) direktorė Agnė 
Kniežaitė-Gofmanė. Deja, paaiškėjo, kad 
ministerija negali patvirtinti, jog departa-
mento vadovės atsakymai oficialūs. Matyt, 
Aplinkos ministerija iki šiol nesuprato ar 
nežino, kad į visuomenės informavimo 

priemonių paklausimus privalo atsakyti 
oficialiai ji pati arba įgalioti asmenį, kurio 
atsakymai būtų laikomi oficialiais ministe-
rijos atsakymais. 

Dar vienas aspektas 
Žurnalas „Aplinkosauga“ taip pat papra-
šė pateikti užteršto grunto, paimto iš AB 
„Vakarų laivų gamykla“ dokų duobių, 
cheminės sudėties sertifikatą, juolab kad 
2015 m. birželio 5 d. Aplinkos apsaugos 
agentūros prie Aplinkos ministerijos Tar-
šos prevencijų ir leidimų departamentas 
buvo išdavęs leidimą Nr. LJ57-6 bendrovei 
UAB BGS atlikti grunto valymo (gilini-
mo) darbus dokų duobėse. Prieš tai buvo 
atliekama dokų grunto cheminės sudėties 
analizė.

Vandenų departamento vyr. specialistė 
A. Lukoševičienė į tai atsakė, kad leidimas 
buvo išduotas UAB BGS kasti gruntą iš po 
dokų duobių ir vežti jį į užteršto grunto 
aikštelę. Specialistė nurodė, kad tyrimų 
protokolai adresuoti bendrovei BGS, to-
dėl norint juos gauti, reikėtų kreiptis į šią 
įmonę. Taip pat pabrėžta, kad Aplinkos mi-
nisterija nerenka ir nesaugo grunto tyrimų 
protokolų.

Peršasi išvada, kad Aplinkos ministe-
rijos Vandenų departamento darbuotojai 
tiesiog kilnoja popierius, o esminės kon-
trolės, kuri yra tiesioginė institucijos funk-
cija, nėra, ir bet kokį paklausimą stengia-
masi atstumti nuo savęs, kad būtų mažiau 
rūpesčių ir darbo. 

Tiesa, sertifikatą pavyko gauti iš Aplin-
kos apsaugos agentūros prie Aplinkos 
ministerijos. Įdomiausia tai, kad užteršto 
grunto valymo darbus atliko latvių staty-
bos bendrovė BGS, laboratorinius tyrimus 
organizavo latvių bendrovė „AND reso-
urces“, tyrimus atliko suomių bendrovė 
„Ramboll Analytics“, o KVJUD, kaip darbų 
užsakovas, galimai nekontroliavo ir ne-
sikišo į užteršto grunto tyrimų eigą ir jų 

legalumą. Kitaip tariant, Aplinkos apsau-
gos agentūros prašo privačios bendrovės, 
kad jiems būtų pateikta užteršto grunto 
cheminės analizės sertifikato kopija, o 
Aplinkos ministerijos Vandenų departa-
mento vadovai, save laikydami išskirtine 
biurokratų kasta, nei renka, nei saugo, nei 
kontroliuoja situacijos pagal jiems paves-
tas tiesiogines funkcijas. Apie tai byloja ir 
jų pateikti atsakymai. 

Teršėjas moka
Į klausimą, ar Aplinkos ministerija kontro-
liuoja situaciją dėl užteršto grunto valymo, 
saugojimo ir likvidavimo vykdomų darbų 
Klaipėdos uoste, buvo formaliai atsakyta, 
kad ministerija formuoja valstybės poli-
tiką, organizuoja, koordinuoja ir kontro-
liuoja jos įgyvendinimą, o leidimų kasti 
gruntą jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir 
šalinti iškastą gruntą jūroje išdavimo tai-
sykles tvirtina aplinkos ministras. Be to, 
atsakyme paminėta, kad leidimus kasti 
ir šalinti gruntą išduoda Aplinkos apsau-
gos agentūra, vadovaudamasi aplinkos 
ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymu. 

rodyta, kad kasimo darbų metu kasamas 
gruntas (apie 200 tūkst. kub. m) bus trans-
portuojamas ir sandėliuojamas  specialiai 
įrengtoje užteršto grunto sandėliavimo 
aikštelėje, o vėliau jį tikslinga panaudoti 
kaip statybinę medžiagą būsimos uosto 
teritorijos pagrindui įrengti. Bet tai tik teo-
rija, praktika kitokia. 

Preliminariu 2008 m. vertinimu, grun-
to galėtų būti  apie 200  tūkst. kub. m, iš 
kurių daugiausiai yra susikaupę  Malkų 
įlankoje bendrovės „Vakarų laivų gamy-
kla“ plaukiojančių dokų akvatorijoje (apie 
130  tūkst. kub. m). Likusioje teritorijoje 
numatoma išsiurbti apie 70 tūkst. kub. m.

Kodėl IV-tos klasės užterštas gruntas 
nėra perdirbamas arba šalinamas iš pavo-
jingos prie Kuršių marių esančios zonos? Į 
šį klausimą atsakyta, kad užteršto grunto 
saugojimo aikštelė yra KVJUD objektas, 
ir dar kartą priminta, jog nėra pagrindo 
teigti, kad  Malkų įlankos dokų duobėse 
esantis IV užterštumo klasės gruntas sklei-
džia taršą į Kuršių marių aplinką. Vietiniai 
žvejai laikosi kitokios nuomonės nei vals-
tybės institucijų ir joms pavaldžių įmonių 
specialistai. 

„Atkreipiame dėmesį, kad Malkų įlan-
kos dokų duobėse IV užterštumo klasės 
gruntas susidarė dėl bendrovės „Vakarų 
laivų gamykla“ veiklos, bet už šios terito-
rijos sutvarkymą atsakinga KVJUD, nes jai 
priklauso krantinių Klaipėdos uoste nuo-
savybė. Norėdama vykdyti veiklos plėtrą 
Malkų įlankoje, KVJUD turės tinkamai 
sutvarkyti ir užterštą gruntą“, – buvo tvir-
tinama pateiktuose atsakymuose. Atliekų 
tvarkymo įstatymas nurodo, kad atliekų 
tvarkymo srityje taikomas principas „ter-
šėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvar-
kymo išlaidas turi apmokėti pirminis atlie-
kų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis 
atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių 
naudojimo susidaro atliekos, gamintojas 
ar importuotojas. 

Donatas Bagočius: Mums, kaip kontroliuojančiai institucijai, nėra 
skirtumo, kurioje vietoje vyksta uosto gilinimo darbai. Mums svarbu 
patikrinti ir įsitikinti, ar darbų vykdytojai turi visus leidimus, ar 
vykdydami darbus laikosi visų aplinkosaugos reikalavimų.

Komentaras
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AB „Vakarų laivų gamykla“ dokų duobių cheminių savybių tyrimo protokolai 

Nr. Cu mg/kg Pb mg/kg Cd mg/kg As mg/kg Hg mg/kg Ni mg/kg Zn mg/kg Cr mg/kg Naftos prod. 
mg/kg

1b 30 16 0,08 8 0,1 24 120 18 101
2b 26 19 0,09 7 0,06 31 134 26 110
3b 32 20 0,11 9 0,07 28 140 19 128
4b 34 22 0,1 7 0,08 27 148 22 144
5b 48 38 0,12 5 0,05 30 170 24 160
6b 54 34 0,1 6 0,07 31 180 17 158
7b 50 30 0,08 5 0,08 27 162 20 142
8b 42 29 0,08 5 0,06 28 167 19 151
9b 38 29 0,1 7 0,05 32 174 24 170
10b 45 35 0,09 6 0,10 30 190 26 100

Grunto tvarkymo, saugojimo ir šalinimo 
darbų kontrolę vykdo Aplinkos ministeri-
jos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamentas. 

Į dar vieną klausimą apie šiandienos 
situaciją Klaipėdos uosto Malkų įlankoje, 
kai „Vakarų laivų gamyklos“ dokų duobėse 
iki šiol esantis užterštas gruntas ir toliau 
sklinda, užteršdamas Kuršių marių vande-
nis, taip pat buvo atsakyta tik įvairių teisės 
aktų citatomis. 

Beje, patikinta, kad tyrimų rezulta-
tai rodo, jog tiek grunte, tiek vandenyje 
monitoringo taškuose pastaruosius trejus 
metus pavojingos medžiagos neviršija 
nustatytų ribinių verčių, taigi nėra pagrin-
do teigti, kad tarša iš Malkų įlankos dokų 
dugno nuosėdų sklinda į Kuršių marių 
aplinką.

Koks užteršto grunto Klaipėdos uoste 
aikštelės likimas, kai ji jau perpildyta, o 
KVJUD planuoja joje talpinti dar 3 kartus 
didesnį kiekį? Į tai atsakyta, kad šį klau-
simą reikėtų užduoti KVJUD atstovams, ir 
paaiškinta, kad 2015 m. birželio 5 d. UAB 
BGS išduoto leidimo atlikti valymo darbus 
jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje sąlygose nu-

Mindaugas Vaišvila: Žinau, kad Uosto direkcija kreipėsi raštu į Aplinkos 
ministeriją, bet po to, kai gavo atsakymus, manau, nebeieško teisėtų 
kelių, bet nori IV klasės užterštumo gruntą išpilti į jūrą. Tokio leidimo 
tikrai nebus.
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aplinkosaugos reikalavimų, jokių kliūčių 
nekils. Niekas jiems nestatys jokių užtvarų, 
jei direkcija veiks teisėtu būdu.“

Deja, iškastas užterštas gruntas, turin-
tis nukeliauti į specialias saugyklas arba 
perdirbtas, šiandien guli maišuose. KVJUD 
neteikia prašymo valymo darbų leidimui 
gauti ir nesako, kokiu būdu planuoja atsi-
kratyti užteršto grunto, kad gautų teisę at-
likti gilinimo darbus. Kur čia šuo pakastas? 

„Į šį klausimą turėtų atsakyti pati uos-
to direkcija, tačiau galiu patikinti, kad į 
maišus sudėto grunto laikymas nėra pro-
blemos sprendimo būdas, – tęsė M. Vaiš-
vila. – Žinau, kad direkcija kreipėsi raštu 
į Aplinkos ministeriją, bet po to, kai gavo 
atsakymus, manau, nebeieško teisėtų ke-
lių, bet nori IV klasės užterštumo gruntą 
išpilti į jūrą. Tokio leidimo tikrai nebus. Ir 
tikrai niekas nenori uosto direkciją privers-
ti daryti daugiau, nei numato teisės aktai.“ 

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
prevencijos ir leidimų departamento 
atstovas Klaipėdoje sakė, kad užterštą 
gruntą galėtų sutvarkyti šia veikla užsii-
mančios įmonės, tačiau už sutvarkymą, be 

Išvalius pirmąją 
duobę po vienu 

iš akcinės bendrovės 
„Vakarų laivų gamykla“ 
(VLG) doku, užterštas 
gruntas buvo supiltas į 
geotekstilinius maišus. Šie 
sandėliuojami aikštelėje 
prie Kuršių marių. 
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Audronė Tamašauskaitė Padangų importuotojų orga-
nizacijos prioritetai – skaidrus verslas, 
pagarba vartotojų poreikiams ir kuo ma-
žesnė aplinkos tarša. Jau ketverius metus 
D. Butkienė mina atsakingų institucijų – 
Seimo, Aplinkos ministerijos – slenksčius, 
kad Lietuvoje būtų paisoma įstatymų, o 
padangų atliekų šešėlinis verslas pagaliau 
išlįstų į dienos šviesą. 

Per tą laiką vadovė prisiklausė daugy-
bės politikų pažadų, vizijų, bet sako esanti 
labai kantri ir turinti ne vieną pasiūlymą, 
kad situacija naudotų padangų srityje pa-
sikeistų 360 laipsnių kampu. Svarbiausia, 
kad valdžia visa tai išgirstų ir suprastų. 
Priešingu atveju organizacijos nariai bus 
privesti stabdyti savo veiklą Lietuvoje ir ją 
tęsti galbūt kaimyninėje šalyje – Lenkijo-
je.

Suteikia paslaugų paketą
D. Butkienės teigimu, padangų pardavėjas 
pirkėjui turi iš karto suteikti informaciją, 
kas pasirūpins padangų atliekų tvarkymu. 

„Kiekvienas klientas, kiekvienas pa-
dangų vartotojas gauna nemokamo surin-
kimo paslaugą. Tarkime, perkate padan-
gas „Melgoje“ – gaunate visas paslaugas. 
Perkate padangas kaip transporto įmonė, 
gaunate visą paslaugų paketą – padangų 
išvežimas nekainuoja, sutvarkome visus 
dokumentus, primename, kad reikia pil-
dyti atliekų susidarymo žurnalą. Servisai, 

kurie prie mūsų prisijungę, taip pat gau-
na visapusiškas konsultacijas, kaip turėtų 
veikti kiekvienas gamintojas ir importuo-
tojas“, – tikino organizacijos vadovė. 

Pasak jos, tokių narių, gamintojų ir 
importuotojų, kurie atsakingai rūpinasi 
padangų likimu, organizacijoje yra beveik 
100, o klientų – gerokai daugiau. Kuo jie 
skiriasi? Klientai yra turintieji padangų 
atliekas, nariai – gamintojų atstovai, fi-
nansuojantys ir remiantys naudotų pa-
dangų tvarkymo sistemą.

Padangų importuotojų organizacija 
aptarnauja beveik 500 įmonių ir kitų su-
bjektų, dirbančių pagal verslo liudijimus.

„Stengiamės kovoti su šešėliu. Mūsų 
pasirinkti padangų tvarkytojai gauna da-
linį finansavimą ir dar gali dalyvauti kon-
kursuose, o juos laimėję veža iš kitų ūkio 
subjektų padangas už papildomą mokestį, 
kurį sumoka padangų turėtojai“, – tęsė 
pašnekovė. 

Padangų importuotojų organizacijos 
klientams papildomai atliekų tvarkyto-
jams mokėti nereikia.

„Tie, kurie nėra mūsų klientai, moka 
papildomai mūsų tvarkytojams ir taip 
kompensuoja visą sutvarkymo kainą. Jei 
mums reikėtų mokėti visą kainą, ji būtų 
daug didesnė, nei yra dabar. Palyginti su 
tuo, kokios kainos buvo prieš penkerius 
metus, dabar mes išties brangiai tvarkome 
padangas“, – prisiminė D. Butkienė. 

Veikia apgaule ir kenkia 
Realybė tokia – ne visi importuotojai yra 
prisijungę prie padangų atliekų tvarkymo 
sistemos, vadinasi, egzistuoja nesąžinin-
gų gamintojų ir importuotojų dalis, kurie 
nusiperka pažymas, kad esą atliekas su-
tvarkė, ir tokiu būdu išvengia 100 proc. 
susimokėti už nusidėvėjusių padangų su-
tvarkymą. Taigi, nukenčia jų klientai, kurie 
turi mokėti dvigubai ar net trigubai.

„Pirkėjas už atliekų sutvarkymą sumo-
ka jau tada, kai įsigyja naujas padangas. 
Mes sąžiningai administruojame, tad už 
tą mokestį suteikiame savo paslaugas. Bet 
deja, yra gamintojų ir importuotojų, kurie 

mūsų šalyje veikia apgaulingai, – patikino 
Padangų importuotojų organizacijos va-
dovė. – Lietuviškas variantas veikia taip: 
dokumentą, kad padangos atiduotos per-
dirbti, galima gauti už nedidelius pinigus, 
bet padangų atliekos taip ir liks nesutvar-
kytos. Bėda ta, kad dalyvaudami tokioje 
sistemoje patys save apgauname.“

D. Butkienės tvirtinimu, čia nėra nenu-
kentėjusios pusės. Tvarkytojas, kuris išrašo 
fiktyvų dokumentą, rizikuoja savo verslu ir 
aplinkinių sveikata, nes atliekų nesutvarko, 
o tik deklaruoja tai darąs. Atliekos niekur 
nedingta, jos kaupiasi, tad padangų tvarky-
tojas tampa nepajėgus jas sutvarkyti laiku, 
ieško įvairių būdų, kaip jomis atsikratyti. 
Kita vertus, gamintojas ir importuotojas, 
kuris sumoka tvarkytojui už darbą, bet jo 
nekontroliuoja, kad tai tikrai būtų atlikta, 
apgauna save ir rizikuoja būti nubaustas. 
Jei kontroliuojančios institucijos patikrintų 
ir paaiškėtų, kad padangų atliekos nebuvo 
sutvarkytos, tektų susimokėti dar kartą. Be 
to, nuo tokios sistemos kenčia kiekvienas 
vartotojas, nes niekas atskirai pinigų padan-
gų atliekų tvarkymui nespausdina. Už tai 
sumoka visi mokesčių mokėtojai. Paprastas 
pavyzdys – išmetame padangų atliekas prie 
buitinių atliekų konteinerio ir manome pa-
sielgę protingai. Bet kai atliekų tvarkytojai 
pateikia mums sąskaitą už atliekų tvarkymą, 
stebimės, kodėl ši paslauga taip pabrango.

„Todėl, kad neatsakingai atsikratome 
atliekomis, už kurių sutvarkymą jau sumo-

kėjome pirkdami prekę. Verta pamąstyti: 
jeigu jau sumokėjau, kodėl dar kartą priva-
lau mokėti? Jeigu atliekas išmesiu bet kur, 
kažkam jas reikės tvarkyti, o tas kažkas 
pateiks man sąskaitą. Jeigu už padangas 
jau kartą sumokėjau, reikia nepatingėti 
nuvežti jas tam pačiam pardavėjui“, – sakė 
D. Butkienė. 

Anot organizacijos vadovės, kai kie-
kvienas vartotojas suvoks, kad yra apgau-
namas, situacija tikrai pasikeis. Pamąstyti 
verta.

Siekia idealios sistemos
Kiek kainuoja realus padangų surinkimas 
ir sutvarkymas? Daug. Kainą sudaro ir pa-
dangų surinkimas, ir transportavimas, ir jų 
perdirbimo sąnaudos.

D. Butkienės nuomone, būtų sąžininga, 
kad kiekvienas pardavėjas pateiktų atas-
kaitą, kiek jis per metus pardavė padangų 
ir kiek jų atliekų sutvarkė: „Tai būtų ideali 
sistema. Kiekvienas pardavėjas pamąsty-
tų, kad jis negali nesurinkti susidėvėjusių 
padangų. Jei būtų sudarytos sutartys su 
servisais ar regionų atliekų tvarkymo cen-
trais (RAAC), kad klientai jiems nuvežtų 
padangų atliekų kiekį, kurį pardavė, tai jau 
būtų normali praktika ir sistema.“

Vadovės įsitikinimu, klientas privalo 
turėti nuorodą, kur galės palikti padangų 
atliekas visiškai nemokamai. D. Butkienės 
vadovaujamos organizacijos nariai, kurie 

Padangų importuotojų organizacijos vadovė Danguolė Butkienė juokauja save laikanti padangų karaliene, tačiau 
iš tiesų ji atstovauja atsakingiems gamintojams ir importuotojams, kurie ne tik gamina puikias automobilių pa-
dangas, parduoda ar pristato jas į prekybvietes, bet ir siekia sąžiningo valstybės požiūrio į produkcijos perdir-
bimą, vartotojus, aplinką, taip pat teisingos mokesčių ir padangų atliekų tvarkymo sistemos. 
Padangų importuotojų organizacijos vadovė Danguolė Butkienė juokauja save laikanti padangų karaliene, tačiau 
iš tiesų ji atstovauja atsakingiems gamintojams ir importuotojams, kurie ne tik gamina puikias automobilių pa-
dangas, parduoda ar pristato jas į prekybvietes, bet ir siekia sąžiningo valstybės požiūrio į produkcijos perdir-
bimą, vartotojus, aplinką, taip pat teisingos mokesčių ir padangų atliekų tvarkymo sistemos. 

Padangų gamintojų ir 
importuotojų  

atsakomybė

Danguolė Butkienė: „Dokumentą, kad padangos atiduotos perdirbti, galima gauti 
už palyginti nedidelius pinigus, bet padangų atliekos taip ir liks nesutvarkytos. 
Bėda ta, kad dalyvaudami tokioje sistemoje apgauname patys save.“
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atstovauja gamintojams, gali naudotis 
nemokamu montavimu, nemokamai pa-
likti atliekas aikštelėse. Vadinasi, taupyti 
pinigus.

Tačiau ne viskas gražu – ši organiza-
cija turi konkuruoti su nelegaliai rinkoje 
veikiančiais gamintojais ir importuotojais. 
Realūs kaštai – apie 100 eurų už toną, jei 
padangų atliekos surenkamos tvarkingai. 
Šešėlinėje rinkoje bent jau 2016 m. kaš-
tų vidurkis buvo vos 40 eurų už toną. Tie 
pinigai mokami ne už padangų atliekų 
sutvarkymą, o tik už dokumentus. „Tad 
ar lengva konkuruoti ir optimaliau dirbti, 
turėti geresnės technikos ir suteikti koky-
biškesnes paslaugas?“ – retoriškai klausė 
organizacijos vadovė. 

Legalus verslas tampa visiškai nekon-
kurencingas. D. Butkienė apgailestavo, 
kad Lietuvoje ekonomiškai 100 proc. 
naudingiau būti visiškai nelegaliu, kai 
tavęs niekas netikrina, arba veikti pusiau 
legaliai: mažiau reikalavimų, tikrintojai 
nesikabinėja. Tačiau visi mokesčių mokė-
tojai pajunta, kaip negerai, kai padangų 
atliekos tvarkomos netinkamai.

Nelegalai tik juokiasi 
Vadovė akcentavo, kad Padangų impor-
tuotojų organizacija labai stengiasi vienyti 
kuo daugiau gamintojų bei importuotojų, 
kad vis daugiau tvarkytojų būtų suintere-
suoti dirbti kartu ir galėtų per tvarkingą 
sistemą gauti padangas, kurios būtų aps-
kaitytos ir legaliai sutvarkytos. Mažesnę 
bešeimininkių padangų tvarkymo finan-
sinę naštą patirtų savivaldybės, regionų 
atliekų tvarkymo centrai gautų papildomą 
finansavimą už tai, kad kiekvienas gyven-
tojas nemokamai jiems nuvežtų po 5 pa-
dangas per metus. 

„Gaila, bet tuo kol kas suinteresuoti 
tik gamintojai ir importuotojai, norintys 
socialiai atsakingai vykdyti savo veiklą. 
Nenorintieji juokiasi ir sako, kam to rei-
kia? Ir kalti lieka tie, kurie dirba sąžinin-
gai, – kalbėjo ponia Danguolė. – Antrinė 
padangų rinka neapskaityta, o tie, kurie 
deklaruoja, nesudaro nė 1 tūkst. t dėvėtų 
padangų rinkos per metus. Čia ir yra pa-
grindinis šešėlis. Dėvėtas padangas į šalį 
iš Vokietijos, Lenkijos ar Švedijos įveža 
kiekvieno Gariūnų garažiuko savininkas. 
Jis už patentą sumoka ir prekiauja, kiek 

nori, o apie aplinkos apsaugos mokesčius 
nė girdėti nenori.“

Žiūri pro pirštus?
Valstybė, keldama kitus svarbius mokes-
čius, visiškai žiūri pro pirštus į neapmokes-
tintą verslą. Pasak D. Butkienės, pereiti iš 
šešėlinio į apmokestintą verslą baisu, nes 
nepakeliama, kai suvokiama, kaip buvo 
lengva ir gera gyventi anksčiau. 

Organizacijos vadovės manymu, visi 
verslininkai turėtų pamąstyti, kad galbūt 
geriau visiems vienodomis sąlygomis 
pradėti tvarkytis ir susimokėti mokestį. Be 
abejo, pasistengti reikia ir vartotojams.

Deklaruojama, kad per metus į Lietu-
vą įvežama iki 21 tūkst. naujų padangų. 
Neteisinga, kad gamintojas, įvežęs tik 
savo padangas, gali deklaruoti jas kaip 
eksportuojamas. O tie, kurie padangas tik 
platina ir eksportuoja, iš viso neprivalo jų 
deklaruoti, todėl tikslaus kiekio, kiek šalyje 
turime padangų, nežinome, nes apskaitos 
nėra. Rinką ima „spausti“ padangų pla-
tintojai iš Kinijos, kurie nevengia mokėti 
mokesčių, registruojasi ir teikia pigesnį 
segmentą.

Dar yra internetinė prekyba, kuri kol 
kas kontroliuojama labai silpnai. Ši pro-
blema egzistuoja visame pasaulyje. Ją 
galima apmokestinti be lengvatų. Gamtos 
taršos mokestis irgi turi būti įskaičiuotas 
pagal padangų pardavimus. Bet, pasak D. 
Butkienės, valstybė privalo sukurti aps-
kaitos sistemą, kuri fiksuotų parduotas ir 
surinktas padangas. Surinkus mokesčius iš 
gamintojų, importuotojų ir prekeivių, būtų 
galima finansuoti padangų atliekų tvarky-
mą ir perdirbimą. 

Naudotojai sąmoningesni 
Iki šių metų pradžios 70 proc. naudotojų 
vengė legalaus atliekų tvarkymo. Laimė, 
žmonės tampa sąmoningesni ir organiza-
cijos skatinamos būti atsakingesnės, tad 
šiemet šis skaičius sumažėjo iki 50 proc. 

„Tiesa, kol kas anksti džiaugtis – metai 
dar neįpusėjo, bet jau turėtume pajusti, 
kad gyvename tvarkingiau. Mūsų pastan-
gomis į protą ir šviesą jau pavyko atvesti 
20 proc. žmonių. Jie ėmė reikalauti tos 
paslaugos, už kurią sumoka pirkimo metu, 
vadinasi, gamintojas ir importuotojas ne-

gali išvengti savo pareigų“, – sakė organi-
zacijos vadovė. 

Jos teigimu, kol kontroliuojančios insti-
tucijos miega, o valdžiai ši situacija neįdo-
mi, prakuto naudotojai ir ėmė spausti: nu-
sipirkau padangą, sumokėjau už tvarkymą 
ir prašau man suteikti paslaugą.

D. Butkienė neabejoja, kad aktyvus ir 
turintis tam tikrų žinių žmogus yra teisin-
gos ir atsakingos padangų atliekų tvarky-
mo kūrėjas, be to, nereikia pamiršti, kad 
jis yra ne tik pinigų mokėtojas, bet ir pati 
stipriausia visų sistemų kūrimo grandis. 

Kaimynai pasinaudojo 
situacija 
Padangų atliekos mūsų regione perdirba-
mos tik Lenkijoje. Europos masto įmonės 
„Michelin“ atstovai stebėjo atliekų tvar-
kymą Lietuvoje iki praėjusių metų ketvirto 
ketvirčio pradžios. Kai Lenkijos perdirbėjai 
pareiškė, jog nėra pajėgūs priimti visų 
mūsų tvarkytojų padangų, buvo sugalvo-
tas naujas, vadinamasis „vartų mokestis“, 
todėl teikiama paslauga lietuviams pa-
brango. 

Didžiosios padangų perdirbimo įmo-
nės įsikūrusios prie Lenkijos ir Vokietijos 
valstybių sienos. Jas pasiekti reikia dides-

nių transportavimo išlaidų, todėl lietuviai 
dažniau pasirenka artimesnius Lenkijos 
perdirbėjus. Taip pigiau ir greičiau.

„Iš pradžių, kol lenkai „kovojo“ su mūsų 
panaudotų padangų perdirbimo kiekiu, 
viskas buvo labai gerai. Bet vėliau įsigilinę 
į situaciją Lietuvoje jie pamatė, kad įma-
noma iš to pasipelnyti. O mes kitos išeities 
neturime, nes nėra kur dėti tų padangų. 
Kai kurie mūsų tvarkytojai moka tik labai 
gražiai deklaruoti, t. y. išrašyti tvarkingus 
dokumentas, paimti pinigus ir sukaupti 
didžiulius panaudotų padangų kalnus“, – 
apgailestavo organizacijos vadovė D. But-
kienė. Dar ji pridūrė, kad viskas stotų į savo 
vietas, jei šalyje būtų griežtai laikomasi 
įstatymų, o ne bandoma juos keisti.

Reikia tvirto žingsnio 
Seimas neva gilinasi į šią problemą, bando 
rasti sprendimus, tačiau D. Butkienė ne-
vengė kritikuoti Aplinkos ministerijos, į ku-
rios duris tikrai nesavanaudiškai beldžiasi 
jau ne vienerius metus, bet girdi tik paža-
dus. O juk reikia tiek nedaug, tik apskaitos 
ir padangų apmokestinimo pagal dydžius.

„Ir tam nereikia Seimo įsikišimo, pa-
kanka Aplinkos ministerijos valios. Jau ti-
krai seniai turėjo būti šitai padaryta. Mano 
raštai ministerijai buvo rašyti dar 2014 m. 
pradžioje. Jau tada įžvelgiau, kad dėl di-
delių padangų atliekų sankaupų turėsime 
problemų ateityje. Elgiausi kaip juodas 
varnas – blogasis pranašas.

Dabar siūlau, kad kiekvienas gamin-
tojas ir importuotojas, dirbantis individu-
aliai, pateiktų sutartis, kas surinks jų ben-
dradarbių padangų atliekas, kas tvarkys 
jas, kur perdirbs. Pagal registruotas sutar-
tis būtų įmanoma patikrinti, ar iš tiesų taip 
tvarkomasi, kaip deklaruota“, – konsta-
tavo Padangų importuotojų organizacijai 
vadovaujanti D. Butkienė.

Ji prisipažino, kad kantrybės dar yra, 
bet ši irgi turi ribas – jei problema nebus 
sprendžiama, padangų atliekų tvarkymo 
verslas ir mokesčiai gali būti perkelti iš 
Lietuvos į Lenkiją. Tiesa, dar neskubama, 
nes tai būtų nesąžininga vartotojų atžvil-
giu. Tikimasi, kad netrukus viskas pakryps 
į gera – valstybė pasakys tvirtą žodį šioje 
srityje. 

Didžiosios padangų perdirbimo įmonės įsikūrusios 
prie Lenkijos ir Vokietijos valstybių sienos. 

Jas pasiekti reikia didesnių transportavimo išlaidų, 
todėl lietuviai dažniau pasirenka artimesnius Lenkijos 
perdirbėjus. Taip pigiau ir greičiau.

Realybė tokia – ne visi 
importuotojai yra prisijungę prie 

padangų atliekų tvarkymo sistemos, 
vadinasi, egzistuoja nesąžiningų gamintojų 
ir importuotojų dalis, kurie nusiperka 
pažymas, kad esą atliekas sutvarkė, ir 
tokiu būdu išvengia 100 proc. susimokėti 
už nusidėvėjusių padangų sutvarkymą.
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Genovaitė Paulikaitė„Viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo 
organizacija“ yra gamintojų ir importuo-
tojų ambasadoriai. Atliekame organiza-
toriaus ir draudimo tarpininko funkcijas, 
suteikiančias gamintojams ir importuoto-
jams teisę įgyti aplinkos teršimo pakuo-
čių atliekomis mokesčio lengvatą, kai yra 
siekiama organizuoti tokio lygio pakuočių 
atliekų sutvarkymą, kokį nustato valstybi-
nės užduotys. Taip pat verslui, vietos savi-
valdai ir visuomenei siūlome profesionalius 
sprendimus, kaip surasti tą konsensusą, 
kad verslas į rinką išleistų paprasčiau per-
dirbamas pakuotes ir kad pakuočių atliekų 
sutvarkymas būtų patogus, tinkamai išplė-
totas, organizuojamas ir finansuojamas. 
Ir trečia mūsų funkcija – patarti ir padėti 
politinės sistemos atstovams, argumentuo-
jant vienų ar kitų sprendimus bei galimas jų 
įgyvendinimo pasekmes“, – teigia „Pakuo-
čių tvarkymo organizacijos“ direktorė Bena 
Razbadauskienė. „Atstovaujame gamintojų 
ir importuotojų interesams. Jų noras – pa-
siekti aiškiai suformuotus tikslus, uždavi-
nius ir nustatomus rezultatus per galimai 
trumpiausią laiką ir efektyviausiomis pa-
stangomis bei sąnaudomis. O visuomenė 
nori turėti aiškią ir motyvuojančią rūšiuoti 

atliekų tvarkymo sistemą ir sąlygas tinka-
mai atsikratyti atliekomis“ – teigia „Pa-
kuočių tvarkymo organizacijos“ valdybos 
vicepirmininkas Aloyzas Gaudutis.

Pagrindinis organizacijos veiklos baras 
– kolektyvinis pakuočių tvarkymas. „Mūsų 
organizacija yra įsipareigojusi rinkos daly-
viams kolektyviai tvarkyti pakuočių atliekas 
ir vykdyti su tuo susijusias prievoles, t. y. 
padėti verslui įgyvendinti šią svarbią soci-
alinės atsakomybės funkciją. Šiam tikslui 
gamintojams ir importuotojams atstovau-

janti organizacija gauna pinigines įmokas. 
Apie 8 proc. gautos sumos panaudojama 
įstaigos administravimo išlaidoms. Į šias 
išlaidas įeina darbas su 60 savivaldybių, 10 
regioninių atliekų tvarkymo centrų, per 50 
atliekų tvarkytojų, Aplinkos ministerija, jos 
padaliniai, įvairios asocijuotos struktūros, 
– įstaigos darbus vardija direktorė. – Dau-
giau nei 3 proc. skirtos sumos privalome 
panaudoti švietėjiškai veiklai. Dar iki 9 proc. 
investuojame į atliekų surinkimo priemonių 
(konteinerių) įsigijimą. Likusi suma atiten-
ka pakuočių atliekų surinkimo, paruošimo 
naudoti ir naudojimo kaštų kompensavimui. 
Pagal sutartis su atliekų tvarkytojais mes 
kompensuojame nuostolingą pakuočių tvar-
kymo veiklą. Apie du trečdalius pastarosios 
sumos panaudojama atliekų iš komunalinių 
objektų sutvarkymo išlaidų finansavimui.“

Du atliekų srautai –  
dvejopi rezultatai
Pakuočių atliekos surenkamos iš komercine 
veikla užsiimančių ūkio subjektų ir komu-
nalinio ūkio objektų, kurių 75–80 proc. 
sudaro gyvenamasis sektorius. Tai atliekų 
susidarymo ir tvarkymo pobūdžiu skirtin-
gi nekomunalinių ir komunalinių atliekų 

srautai. „Atliekų surinkimo specifika vie-
name ir kitame sraute labai skiriasi. Pa-
kuočių atliekų tvarkymu užsiimantys ūkio 
subjektai dėl atliekų gavimo iš nekomu-
nalinių atliekų srauto varžosi ir daugumoje 
atvejų už šias atliekas jų turėtojams moka 
pinigus. Ir tai suprantama, nes šiame srau-
te susidaranti absoliuti pakuočių atliekų 
masė yra geros kokybės, t. y. perdirbama 
antrinė žaliava, turinti pridėtinę vertę. Tai 
geros kokybės kartonas, plastikas, medie-
na, metalas ir kitos pridėtinę vertę turin-
čios gėrybės. Pakuočių atliekų sutvarkymas 
šiame sraute gali siekti 80–90 proc. Ten iš 
esmės nėra neperdirbamų arba sunkiai 
perdirbamų pakuočių, kokias gyventojai 
dažnai nusiperka parduotuvėse kartu su 
supakuotais produktais“, – padėtį apžvel-
gia direktorės pavaduotojas A. Makauskas. 

Šiandien pakuočių atliekų surinkimas iš 
komunalinių atliekų srauto ir tolimesnis jų 
sutvarkymas yra nuostolingas ir gana su-
dėtingas. Atliekų tvarkytojai padengia tik 
mažesniąją išlaidų dalį pajamomis, kurias 
gauna už antrines žaliavas, paruoštas iš 
surenkamų pakuočių atliekų. Didesniąją 
šių atliekų tvarkymo dalį finansuoja ga-
mintojų ir importuotojų organizacijos. 

Grėsmė įsipareigojimams
„Manome, kad esama šalies teisinė bazė 
neįpareigoja racionaliai panaudoti dalį iš 
gamintojų ir importuotojų surenkamų lėšų. 
Nelogiška remti gamintojų ir importuotojų 
kooperuotomis lėšomis pelningos pakuočių 
atliekų tvarkymo nekomunaliniame sek-
toriuje veiklos. Racionaliau būtų šias lėšas 
nukreipti ir visą dėmesį sukoncentruoti ten, 
kur šiandien turime didžiausią problemą 
– nepakankamas pakuočių atliekų surin-
kimas ir sutvarkymas komunalinių atliekų 
sraute, t. y. iš gyvenamojo sektoriaus, smul-
kaus verslo ir įstaigų bei kitų komunalinių 
objektų. Didesnę iš šių objektų surenkamų 
visų atliekų tūrio dalį sudaro pakuotės, ku-
rias gyventojai ir juridiniai asmenys įsigyja 
pirkdami prekes“, – situaciją rinkoje apžvel-
gia A. Gaudutis.

Ši gamintojų ir importuotojų organiza-
cija siūlo atskirti sėkmingai vystomą veiklą 
nekomunalinių atliekų sraute nuo smarkiai 
,,buksuojančio“ pakuočių atliekų rūšiuoja-
mojo surinkimo ir tvarkymo komunalinių 
atliekų susidarymo sraute. Viešo naudojimo 
atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteine-
riais yra surenkama ir paruošiama naudoti 
vidutiniškai iki 25 proc. visų komunalinių 

Bena Razbadauskienė: „Mūsų organizacija yra įsipareigojusi rinkos 
dalyviams kolektyviai tvarkyti pakuočių atliekas ir vykdyti su tuo 
susijusias prievoles, t. y. padėti verslui įgyvendinti šią svarbią socialinės 
atsakomybės funkciją.“

Komentaras

  P
TO

Lietuvos atsakingo verslo atstovams, pasisakantiems už išteklius tausojantį ir skaidrų verslą bei tvarų, darnų ir 
bendruomenišką ekonomikos vystymąsi, itin svarbūs Vyriausybės ir vietos savivaldos veiksmai atliekų rūšiuoja-
mojo surinkimo srityje, sudarant sąlygas verslui plačiau ir konkrečiau realizuoti gamintojo atsakomybės principą.

atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, 
t. y. trys ketvirtadaliai gyventojų daugia-
bučiuose namuose, įstaigų, organizacijų ir 
smulkaus verslo atstovų nesinaudoja viešo-
mis rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis. 
Tik individualiose namų valdose gamintojų 
ir importuotojų iniciatyva pastatyti ir nau-
dojami konteineriai duoda lauktų rezultatų. 
Individualių namų gyventojai daugumoje 
savivaldybių šiais konteineriais surenka 80–
90 proc. stiklo pakuočių ir iki 60–80 proc. 
kitų jų buityje susidarančių pakuočių atliekų. 
Jau šiandien 2/3 šalies privačių valdų gyven-
tojų (apie 0,7 mln. šalies gyventojų) surenka 
daugiau pakuočių atliekų nei dauguma iš 
daugiabučiuose gyvenančių (apie 1,8 mln. 
gyventojų) ir turinčių rūšiuojamajam atliekų 
surinkimui skirtus konteinerius nesunkiai 
pasiekiamu atstumu. Suprantama, kad dalį 
prasto rezultato nulemia ir ne visur įrengtas 
ar tinkamai aptarnaujamas rūšiuojamajam 
surinkimui skirtų konteinerių skaičius, kurio 
didinimas tik planuojamas.

Tokiu būdu galima būtų sukoncen-
truoti gamintojų ir importuotojų bei jiems 
atstovaujančių organizacijų dėmesį, pa-
stangas ir lėšas šiam svarbiam atliekų su-
rinkimo ir paruošimo naudoti segmentui, 
t. y. rūšiuojamojo atliekų surinkimo sąlygų 
sudarymui ir skatinimui, vietos savivaldos 
ir visuomenės iniciatyvų formavimui bei 
įgyvendinimui, siekiant aiškaus, dalykiško 
ir efektyvaus, gerais rezultatais suintere-
suotų šalių bendradarbiavimo komunali-
nių atliekų surinkimo ir tvarkymo veikloje.

„Turime dvi problemas šiame atliekų 
tvarkymo segmente. Viena – prastai suren-
kame atliekas komunalinių atliekų sraute ir 
tam nėra pakankamų motyvacinių, techni-
nių ir organizacinių priemonių, kontrolės 
mechanizmo, kas sudarytų prielaidas dalį 
komunalinių atliekų – popieriaus ir pakuo-
čių – atskirai surinkti ir sutvarkyti, – teigia 
A. Gaudutis. – Antra didžiulė problema – 
nėra tinkamos paskatos verslui prekiauti, 
naudojant tokias pakuotes, kurios, kaip an-
trinė žaliava, būtų tinkamos perdirbti ir tu-
rėtų pridėtinę vertę. Pagal žiedinės ekono-
mikos politiką, reikia pasiekti, kad daugiau 
kaip du trečdaliai naudojamos pakuotės 
būtų perdirbama arba pakartotinai panau-
dojama. Kitas esminis uždavinys – turime 
susigrąžinti iš pakuotės vartotojų maksima-
lų parduodamos pakuotės kiekį, naudodami 
įvairius surinkimo būdus ir priemones.“

Atskiras pakuočių atliekų 
srautas
Organizacijos vadovės manymu, bendras 
pakuočių atliekų surinkimas pagerėtų, jei 
teisiniais, ekonominiais ir organizaciniais 
aspektais būtų išskirtas ir reglamentuotas 
pakuočių atliekų tvarkymas komunalinių 
atliekų sraute. Tam reikia organizuoti tinka-
mą pakuočių atliekų surinkimą, įrengti rei-
kiamą surinkimo priemonių skaičių, sukurti 
patogią tų priemonių naudojimo formą, 
kad ji būtų logišku atstumu ir žmogui būtų 
patogu atsikratyti šiomis atliekomis, kad 

nereikėtų į vieną pusę nešti mišrias atliekas, 
o į kitą – pakuotes. „Reikalingas atitinka-
mai finansuojamas ir veikiantis šių atliekų 
surinkimo mechanizmas, kad būtų galima 
fiksuoti, kas, iš kur, kada ir kiek paimta, kur 
nuvežta, kas iš ko pagaminta, – siūlo B. Raz-
badauskienė. – Sukoncentravus dėmesį ir 
tas pačias lėšas, kurias šiandien surenkame 
(o surenkama pakuočių atliekų tvarkymui 
rinkoje finansuoti apie 12 mln. eurų, iš kurių 
daugiau kaip 80 proc. panaudojama nuosto-
lingos veiklos išlaidoms kompensuoti), galė-
tume dvigubai daugiau finansuoti pakuočių 
atliekų surinkimą iš komunalinių objektų bei 
žymiai pagerinti bendrą atliekų surinkimą 
Lietuvoje. Tam reikalingi preliminarūs skai-
čiavimai yra atlikti. Lieka tik vienas klausi-
mas: ar mes, visi šių atliekų tvarkymo rinkos 
dalyviai, norime į tai sukoncertuoti dėmesį, 
pajėgas ir materialinius išteklius.“

Svarbi grandis – atliekų 
turėtojas
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ direkto-
rės pavaduotojo A. Makausko vertinimu, labai 
svarbus dalykas – konkrečios ir aiškios infor-
macijos pateikimas atliekų turėtojams, kad 
jie suprastų, jog jų vykdoma jau šiuo metu 
nustatyta įstatyminė prievolė – rūšiuoti atlie-
kas jų susidarymo vietoje – visuomeniškai ir 
visapusiškai naudinga. Įstatymai tai įteisina 
ir dabar, tad įstatyminės nuostatos vykdymas 
nepriklauso nuo žmogaus noro ar nenoro rū-
šiuoti. „Atliekų tvarkymo įstatyme aiškiai įra-
šyta, kad visi atliekų turėtojai privalo atliekas 
rūšiuoti jų susidarymo vietoje. Taigi, realiai 
yra galimybė reikalauti šios įstatyminės nuos-
tatos vykdymo, tačiau vadovaujantis protin-
gumo kriterijumi tai daryti galima tik tada, 
kai sudarytos tinkamos sąlygos reikalauja-
mam veiksmui atlikti. Jeigu tokios priemonės 
yra, reikia tik savivaldybių noro, savivaldybės 
politikų valios dirbti su savo visuomene taip, 
kad ji būtų tai veiklai mobilizuota, – sako A. 
Makauskas. – Visuomenei reikia paaiškinti, 
kokia iš to bus nauda ir tai pagrįsti konkrečiais 
veiksmais. Daugeliui atrodo, kad iš atliekų rū-
šiavimo nėra jokios naudos. Kiti įsitikinę, kad 
viskas, kas surenkama, vežama į sąvartyną. 
Labai svarbus pasitikėjimo aspektas, kurio 
šiuo metu tikrai trūksta.“

Reikalingas konkretumas ir 
atsakomybė
„Pakuočių tvarkymo organizacija“ siūlo – 
valstybė turi nustatyti konkrečias ir aiškias 
užduotis tiek gamintojams ir importuotojams 
bei jų interesams atstovaujančioms orga-
nizacijoms, tiek savivaldybėms, tiek atliekų 
turėtojams. „Turi būti aiškiai nustatytos jų 
teisės, pareigos ir atsakomybė. Aplinkosaugos 
politiką kuriantiems politiniams vadovams ir 
politinėms institucijoms bandome įteigti, kad 
reikia sukonkretinti gamintojų ir importuoto-
jų atsakomybę, jų santykį su atliekų turėtojų 
ir vietos savivaldos teisėmis, pareigomis ir 
atsakomybe“, – pabrėžia B. Razbadauskienė.

A. Makausko vertinimu, komunalinių 

atliekų tvarkymas vienai vidutinei šeimai 
arba būstui jau kainuoja iki 90 eurų per me-
tus. Šią kainą galima skelti į dvi dalis – mo-
kamą kaip rinkliavą ar įmoką už teikiamas 
atliekų tvarkymo paslaugas (,,matoma“ 
dalis) ir įtrauktą į perkamų gaminių bei su-
pakuotų prekių kainą (,,nematoma“ dalis). 
,,Matoma“ dalis – tai gyventojų mokama 
rinkliava (ar paslaugos kaina) nuo 45 iki 65 
eurų šeimai (būstui) per metus už mišrių, 
žaliųjų ir didžiųjų atliekų surinkimą bei tvar-
kymą pagal savivaldoje nustatytas taisykles. 
Šiuos dydžius nustato vietos politikai, juos 
mato atliekų turėtojai pranešimuose apie 
privalomą apmokėjimą už atliekų tvarky-
mą ir dėl jų vyksta didžiausios diskusijos. 
Ši kainos dalis susideda iš nerūšiuotų ar 
likusių po rūšiavimo buitinių atliekų (vadi-
namų mišriomis komunalinėmis atliekomis) 
surinkimo, jų apdorojimo mechaninio bio-
loginio apdorojimo įrenginiuose, vėlesnio 

sudeginimo ir (ar) šalinimo sąvartynuose 
bei sistemos administravimo kaštų. Taigi, 
bendros kainos dydį lemia atliekų kiekis 
(kurio apimtį žymiai lemia rūšiavimas) ir 
kiekvienos iš prieš tai nurodytos atliekų 
tvarkymo grandies kaštų dydis. Labai svar-
biu tampa socialiai, ekonomiškai ir ekologiš-
kai priimtiniausio rinkliavos (ar paslaugos 
kainos) taikymo principo parinkimas. Viešai 
deklaruojami atliekų tvarkymo grandžių 
kaštai turėtų būti susieti su atliekų turėtojų 
rūšiavimo lygio galimu pokyčiu, t. y. vietos 
visuomenei turėtų būti aiškiai suprantamos 
jų pasirinkimo rūšiuoti atliekas pasekmės 
trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiais.

,,Nematoma“ dalis – rūšiuojamojo 
(atskiro) pakuočių atliekų ir makulatūros 
surinkimo tam skirtais konteineriais bei 
šių atliekų sutvarkymo kaštai (tenkantys 
supakuotus gaminius į rinką išleidžian-
čiam verslui ir apmokami visų pakuočių 

naudotojų, perkančių supakuotas prekes 
neužstatinėje pakuotėje). Šie kaštai siekia 
iki 8–10 eurų šeimai (būstui) per metus. 
Jie yra įtraukti į supakuotų gaminių kainą 
ir dauguma gyventojų (pirkėjų) apie tai 
nesusimąsto. Jie tik girdi teiginį, kad rū-
šiuotų atliekų surinkimas yra nemokamas. 
Būtina atsiminti, kad už atskirai surinktų 
atliekų sutvarkymą susimokame įsigyda-
mi supakuotas prekes. Šių kaštų dydis pri-
klauso nuo komunalinių atliekų rūšiavimo 
lygio, šių atliekų surinkimo ir paruošimo 
naudoti kaštų bei antrinių žaliavų supirki-
mo kainų lygio rinkoje. Labai didelę įtaką 
turi atskirai surenkamų atliekų užterštu-
mas kitomis, panaudojimui netinkamomis 
atliekomis, t. y. gyventojų atsainus požiū-
ris į rūšiavimo kokybę didina šių atliekų 
sutvarkymo kaštus. Reikėtų atsiminti, kad 
buitinėse atliekose pakuočių ir makulatū-
ros atliekos sudaro vidutiniškai 65 proc. 
bendro atliekų tūrio ir apie 25 proc. ben-
dro svorio. Todėl logiška daryti išvadą, kad 
atskirai surenkant tokį buityje susidarantį 
atliekų kiekį, ,,matomos“ kainos dalies ly-
ginamieji kaštai turėtų mažėti.

Privalomo užstato sistemos veiklos fi-
nansavimui būtini kaštai (sumokami įsigy-
jant užstatines prekes) siekia dar apie 12–
15 eurų šeimai per metus. Taigi, už švarią 
nuo ,,bambalių“ aplinką reikia susimokėti.

Papildomai reikia įvertinti, kad gamin-
tojų ir importuotojų atsakomybei priskirtų 
kitų apmokestintų gaminių atliekų atskiro 
surinkimo ir sutvarkymo kaštai siekia dar 
apie 5–6 eurus šeimai per metus. Dar 
reiktų nepamiršti vietos savivaldos skiria-
mų lėšų šiukšliadėžių turinio, nelegalių 
šiukšlių susikaupimo vietų ir kitų atliekų 
tvarkymui. 

„Matoma“ kaštų dalis (apie 50–60 
proc.) daugumoje atvejų priskiriama 
namų valdai (šeimai) pagal turimą gy-
venamąjį plotą arba jame gyvenančiųjų 
skaičių. ,,Nematoma“ dalis priklauso nuo 
kiekvieno iš mūsų poreikių bei piniginės 
storio, t. y. visi perkami daiktai ankščiau ar 
vėliau tampa atliekomis. Didesnio kiekio, 
trumpiau naudojamų ir dažniau įsigyjamų 
prekių, netinkamų ar nenaudojamų pa-
kartotinai, sunkiai ar išvis neperdirbamų 
tolimesnis sutvarkymas (kai jos nebereika-
lingos ir nenaudojamos tampa atliekomis) 
kainuoja brangiau.

Visi esame girdėję, kad nemokamų pie-
tų nebūna – už visas prekes ir paslaugas 
susimoka pirkėjai ar naudotojai. Visi prekių 
ir paslaugų teikėjai bei jų skirtingų intere-
sų derintojai ,,pasiima“ iš mainų proceso 
dalį tos naudos, kurią jiems suteikia tei-
sinė, reguliacinė ir konkurencinė aplinka 
konkrečioje rinkoje. Svarbu atkreipti dė-
mesį į tai, kaip priimami sprendimai gali 
lemti atliekų tvarkymo sistemos sudėtines 
dalis, bendrą komunalinių atliekų tvar-
kymo kainą (,,matomą“ ir ,,nematomą“ 
dalis), aplinkosauginę politiką, ekologinę 
naudą ir socialinę visuomenės elgseną.

Atliekų tvarkytojai padengia tik mažesniąją 
išlaidų dalį pajamomis, kurias gauna už 

antrines žaliavas, paruoštas iš surenkamų pakuočių 
atliekų. Didesniąją šių atliekų tvarkymo dalį finansuoja 
gamintojų ir importuotojų organizacijos. 

Aloyzas Gaudutis: „Atstovaujame gamintojų ir importuotojų interesams. 
Jų noras – pasiekti aiškiai suformuotus tikslus, uždavinius ir nustatomus 
rezultatus per galimai trumpiausią laiką ir efektyviausiomis pastangomis 
bei sąnaudomis.“
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Audronė Tamašauskaitė Štai tokia apgailėtina situacija 
buvo iki tol, kol lietuviai ėmė žvalgytis į 
danus. Finansiniu donoru tapusi Danijos 
Vyriausybė pasirūpino, kad kompanija 
„Cowi“ atliktų galimybių studiją, kaip lie-
tuviai turėtų tvarkyti atliekas. Tai ir tapo 
pirmuoju postūmiu naujovėms realizuoti. 

Vėliau iniciatyvos ėmėsi Aplinkos mi-
nisterija. Savivaldybėms buvo liepta re-
gionuose kurti atliekų tvarkymo centrus 
(ATC). Šis raginimas sulaukė pasipriešini-
mo, tačiau šiandien, kai gyvenimas paro-

dė, kad idėja išties pasiteisino, savivaldos 
atstovai vėl priešgyniauja tiems, kas nori 
gyvybingą sistemą išardyti. 

 Savivaldybės priešinosi  
„Taip jau sutapo, kad Alytui buvo pasiūlyta 
tapti bandomuoju atliekų tvarkymo poli-
gonu, – teigė Lietuvos regioninių atliekų 
tvarkymo centrų asociacijos prezidentas 
ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro direktorius Algirdas Reipas.

Anot Alytaus regiono ATC vadovo, pra-
dėta studija Alytaus mieste parodė, kad 
stabiliai sistemai sukurti trūksta tam tikrų 
parametrų, nes rinka ir atliekų kiekiai per 
maži. Tuomet imta svarstyti, kad galbūt 
verta įkurti regiono atliekų tvarkymo 
centrą, tačiau šiai minčiai priešinosi sa-
vivaldybės, nes kiekviena jų norėjo turėti 
savo atliekų tvarkymo sistemą ir atskirus 
sąvartynus.

Abejones išsklaidė kelionė į Daniją. Lie-
tuvos delegacijos nariai namo grįžo tarsi 

kiti žmonės – pakito tiek jų požiūris, tiek 
samprata. Suvokta: žingsniai būtini, kad 
atliekos ir mūsų šalyje būtų tvarkomos pa-
žangiai, vakarietiškai. Maža to, natūraliai 
subrendus idėjai dėl centralizuoto atliekų 
tvarkymo Alytaus regione, buvo sumanyta 
ją pasiūlyti ir visai Lietuvai. 

„Lietuva buvo suskirstyta į regionus, 
o kiekviena savivaldybė galėjo pagal 
atstumą ar pageidavimą pasirinkti, ku-
riam atliekų tvarkymo regionui norėtų 
priklausyti ir kartu dirbti“, – tęsė Alytaus 

regiono atliekų tvarkymo centro direkto-
rius. 

Atlikta studija, parengti steigimo do-
kumentai, regioninių ATC įstatai, numatę, 
kaip šie centrai turėtų būti valdomi, ir visa 
tai gulė ant Aplinkos ministerijos stalo. 
Savivaldybėms buvo pranešta, kad finan-
sinę paramą atliekų tvarkymui jos gaus ne 
kiekviena atskirai, o tik tapusios regioninių 
centrų dalimi. 

„Man teko aplankyti beveik visus šalies 
regionus ir juose padėti įkurti centrus, pa-

Šiemet sukanka 15 metų, kai Lietuvoje pradėjo veikti regioninė atliekų tvarkymo sistema. 
Pirmieji žingsniai šioje srityje buvo žengti dar 1997 m., kai Danijos aplinkos apsaugos agentūra skyrė finansinę 
pagalbą Lietuvai, kad ši galėtų įsilieti į taip trokštamą bendriją – Europos Sąjungą (ES). Tuo metu Lietuvoje 
atliekų tvarkymo srityje netgi nebuvo teisinės bazės ir šiukšlės buvo metamos bet kur. Šiukšlynai arba nelegalūs 
sąvartynai buvo uždaryti tik 2009 m. 

Algirdas Reipas: Mes turime daug galimybių ir privalome jas išnaudoti. 
Manau, kad 2020-ųjų pabaigoje Lietuva šalins iki 5 proc. komunalinių 
atliekų, 60 proc. perdirbs, o 55 proc. sudegins. 
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pasikeitė neatpažįstamai aiškinti, kodėl jie išties reikalingi, konsul-
tuoti, kaip rikėtų bendradarbiauti tvarkant 
komunalines atliekas“, – veiklos pradžią 
prisiminė Lietuvos regioninių atliekų tvar-
kymo centrų asociacijos prezidentas.

Idėja pasiteisino su kaupu 
Tuo metu A. Reipas jau kelias savaites 

dirbo Alytaus miesto savivaldybės Aplinko-
saugos skyriaus vedėju. Jis sulaukė skam-
bučio iš Aplinkos ministerijos su siūlymu 
dalyvauti atliekų tvarkymo studijos ren-
gimo procese bei įkuriant pirmąjį Regiono 
atliekų tvarkymo centrą Alytuje. Pasirodo, 
niekas tada nenorėjo pradėti šios veiklos. 

„Ir man atrodė, kad atliekos ir jų tvar-
kymas nėra itin įdomus užsiėmimas, ta-
čiau atsisakyti buvo nepatogu. Prieš tai 
esu dirbęs Alytaus miesto vicemeru. Tada 
pasirūpinome Simne pastatyti pirmąjį 
Lietuvoje sąvartyną pagal visus europinius 
reikalavimus“, – kalbėjo civilizuoto atliekų 
tvarkymo šalyje pradininkas. 

Pirmojo sąvartyno plotas tebuvo 30 
arų, bet jis buvo pažangiai įrengtas ir, 
direktoriaus teigimu, smarkiai praplėtė 
supratimą atliekų tvarkymo srityje. Beje, 
šis sąvartynas šiuo metu jau yra uždarytas.

2002 m. buvo įkurtas regioninis centras 
Alytuje, netrukus įkūrimo sukaktį minės 
Šiauliai, ir taip po truputį visi regionų atlie-
kų tvarkymo centrai atšvęs savo veiklos 15 
metų sukaktis. 

A. Reipo tvirtinimu, nors savivaldybės 
buvo priverstos šiuos centrus sukurti, šian-
dien, kai egzistuoja daug interesų grupių 
ar konkurentų, norima juos išardyti, bet 
savivaldų atstovai šitaip pasielgti nebelei-
džia. Tai rodo, kad regioniniai ATC pasiteisi-
no ir yra gyvybingi, o savivaldybės suvokia 
realią jų naudą.

Valstybės kontrolės 
pripažinimas 
Gegužės 31 d. Lietuvos regioninių atliekų 
tvarkymo centrų asociacijos prezidentas 
A. Reipas rengė pranešimą konferencijai ir 
rado įdomios informacijos. 

Direktorius aptiko 2013 m. Valstybės 
kontrolės atliktą atliekų tvarkymo Lie-
tuvoje auditą. Pateiktose išvadose buvo 
nurodyta, kad atliekų tvarkymo centrų 
veiklos rezultatai yra žymiai geresni, nei 
kai atliekų tvarkymą organizuoja kiekvie-
na savivaldybė atskirai. 

Kiekviena išrinkta savivaldybės taryba 
iš naujo revizuoja atliekų tvarkymo centrų 
veiklą ir nustato jų naudingumo koefi-
cientą. A. Reipo tvirtinimu, tokių centrų 
stiprybė labai priklauso nuo savivaldybių, 

kurių dalis į centralizuotą atliekų tvarkymą 
žiūrėjo nepatikliai, t. y. centrams atidavė 
tik dalį funkcijų.

„Šiandien vieni regioniniai centrai vyk-
do daugiau funkcijų, kiti galbūt mažiau, 
bet matome, kad tų funkcijų kiekviena-
me regione tik daugėja. Pavyzdžiui, šiais 
metais vyksta Vilniaus, Panevėžio, Utenos 
centrų plėtra. Savivaldybės visada pasilie-
ka teisę atsiimti atliekų tvarkymo funkci-
jas. Tai ir yra mūsų stiprybė, nes prievarta 
nieko nelaimėsi“, – patikino asociacijos 
prezidentas. 

Danijoje savivaldybės deleguoja savo 
narius į regioninių ATC tarybas, kurios tvir-
tina atliekų tvarkymo planus, investicijas, 
kainodarą. Lietuvoje to nėra, todėl, A. Rei-
po tvirtinimu, čia nėra labai lengva dirbti, 
kai tokia teisė išdalinta visoms – 8 ar 5 
– savivaldybėms. Ypač sudėtinga priimti 
bendrą savivaldybių tarybų sprendimą 
– labai daug laiko atima klausimų deri-
nimo procedūros. Kitąsyk – net iki pusės 
metų, tad ieškant bendro sutarimo centrų 
vadovams reikia būti kantriems, stiprios 
sveikatos, diplomatiškiems ir visada tikėtis 
teigiamo rezultato. 

Dešimt atliekų tvarkymo 
centrų
Tiek jų šiuo metu yra Lietuvoje. Šie centrai 
savarankiškos pozicijos neformuoja, jie 
atstovauja savivaldybių interesams. Juose 
vyksta daug diskusijų įvairiais klausimais, 
o sprendimai priimami bendru sutarimu. 
Centrams priklauso seni rekultivuoti ir 
nauji pagal ES reikalavimus įrengti sąvar-

tynai, taip pat atliekų rūšiavimo gamyklos 
(MBA), didelių gabaritų atliekų ir kompos-
tavimo aikštelės organinėms atliekoms 
surinkti. Atliekas surenka subrangovas.

Veikia dvi sistemos – savivaldybių 
atliekų tvarkymo ir gamintojų ir impor-
tuotojų atsakomybe paremta sistema. 
Su gamintojais centrai sudaro sutartis 
dėl apmokestintų gaminių ir pakuočių 
tvarkymo regione. Tačiau tai jau kita – 
bendradarbiavimo – veikla. Rinkliavas 
už atliekų tvarkymą renka ne visi centrai, 
bet yra ir tokių RATC, kurie atlieka Mokes-
čių inspekcijos vaidmenį – savivaldybės 
nustato kainą, o centrai surenka pinigus 
ir perveda į savivaldos institucijų biudže-
tus. 

Dar viena svarbi funkcija – ekologinis 
švietimas. Kasmet renkami statistiniai duo-
menys apie atliekų tvarkymo kokybę, paslau-
gų kainas ir pan. Atliekų tvarkymo regionuose 
monitoringai skelbiami kasmet išleidžiama-
me specialiame leidinyje. Išsami informacija 
publikuojama ir RATC interneto svetainėse. 
Kadangi finansiniai ištekliai bei įkainiai už tei-
kiamas paslaugas yra vieši, kai kurių suintere-
suotų asmenų siūlymai dalyvauti konkursuo-
se centrus stato į keblią padėtį. Tokiais atvejais 
laimėti konkursų neįmanoma. 

Patirtis keliauja į kitas sritis  
„Savo pozicijas gyvenimas privertė per-
žiūrėti daug kur – dėl rinkliavų, darbų 

Lietuva atliekų 
tvarkymo srityje 

yra tarp ES lyderių. Mūsų 
šalyje tvarkoma (išvežama 
į sąvartynus) 32 proc. 
komunalinių atliekų. Jų 
sąvartynuose mažės, kai 
Vilniuje ir Kaune atsiras 
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Didelis noras privatizuoti 
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro direktorius A. Reipas paneigė sklan-
dančias nuomones, kad tokie centrai buvo 
sukurti tik tam, kad galėtų gauti ES pinigų. 
Pagrindinė ATC funkcija yra ūkio. Pasak 
centro vadovo, nei vienas ūkinis subjektas 
negalės veikti, jei nesumokės mokesčių, 
investuodamas nesugrąžins PVM ir pan. 
Direktoriaus manymu, galbūt taip kalba 
norintieji tokius centrus privatizuoti, kurie 
greičiausiai norėtų naudos savo intere-
sams tenkinti, tačiau visos investicijos iš ES 
sanglaudos fondo skiriamos ne privačias 
kišenes pastorinti, o socialinei atskirčiai ES 
valstybėse mažinti. 

Privatizuoti centrus yra norinčiųjų, nes 
infrastruktūra sukurta ir tereikia rasti būdų 
juos perimti, veikti ir gauti pelno. A. Reipas 
prisipažino,  jog ir pats mielai sutiktų tapti 
šių objektų savininku, tačiau tikrai valsty-
bei nesiūlytų priimti šį sprendimą. Europo-
je tokių pavyzdžių nėra, nes atliekų tvarky-
mas yra labai dinamiška paslaugų sritis. 

„Šiandien dar galime planuoti darbus, 
tačiau pabandykime įsivaizduoti perspek-
tyvą. Pavyzdžiui, gamintojai nuspręs, kad 
po 5 metų visos pakuotės bus gaminamos 
tik iš skaidraus polietileno. Gali atsitikti 
taip, kad viso to niekas nesiims perdirbti. 
Tokią riziką gali prisiimti tik valstybė, sa-

vivaldybės ir viešieji juridiniai subjektai, 
atliekų kainą nustatantys kitiems metams, 
bet tikrai ne privatus verslas, – tęsė paš-
nekovas. – Vienintelis bendradarbiavimo 
būdas – sutartis su privačiu asmeniu, kai 
savivaldybė valdo 51 proc. akcijų, o vie-
nintelis akcijų kriterijus yra privatininko 
norimo pelno dydis kiekvienais metais. 
Tada, atsižvelgus į kainodarą ir kintančius 
produktus, jam kasmet leidžiama pasiimti 
numatytą kainos maržą. Supratimo, kaip 
visa tai padaryti naudingu dalyku Europos 
žmonėms, privačiam verslui trūktų.“ 

Opiausios šiandienos 
aktualijos 
Nuo šių metų įvestos diferencijuotos (kin-
tamos) rinkliavos – opiausias atliekų tvar-
kymo subjektų nūdienos dalykas. Tiesa, jas 
įveda savivaldybės, bet paprastai jos prašo 
centrų atlikti skaičiavimus arba per ATC 
samdo konsultantus.

„Sudėtinga atliekas išmatuoti. Ką tai 
reiškia? Vadinasi, reikia sukurti techni-
nius pajėgumus. Tai reiškia, kad dauguma 
centrų vykdo aikštelių įrengimo projektus 
daugiabučių namų kvartaluose, kuria iden-
tifikavimo, konteinerių pakėlimo sistemas. 
Kitaip tariant, šiandien atliekų tvarkymo 
srityje sekamas kiekvienas mechanizmas 
– nuo mašinos iki konteinerio, ir tai yra pa-
kankamai brangios informacinės techno-
logijos“, – aiškino asociacijos prezidentas. 

Anot A. Reipo, svarbiausia išmokti ir 
nedaryti kitų valstybių klaidų. Viena išeičių 
– patikimų partnerių paieška, kad būtų 
galima nustatyti kiekvieno vartotojo išme-
tamų atliekų kiekį.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro direktorius akcentavo, kad Lietuva 
nekūrė daniškojo atliekų tvarkymo mo-
delio: skirtingi mentalitetai, skirtingas 
supratimas. Taip pat mūsų valstybė netu-
rėjo šioje srityje praeities pamokų, kurias 
išmoko Danija, dėl to ne visada lietuviai 
suvokdavo danų rekomendacijas. Tačiau 
tai netrukdė Lietuvai ieškoti naujos, efek-
tyvesnės sistemos. 

„Sistemos, kad nereikėtų dirbti, tikrai 
nesuradome, bet pamatėme, kad joks 
teigiamas skaičius neatsiranda mistiškai. 
Jį lemia investicijos ir konkrečiai supla-

nuotos priemonės, – pabrėžė A. Reipas. – 
Svarbiausia yra tai, kad nugalėjome mitus, 
jog atliekų tvarkymas nieko nekainuoja ar 
yra pigus, kad įmanoma nupirkti tinkamą 
žmonių elgseną.“ 

Lietuva turi kuo pasigirti 
Lietuva atliekų tvarkymo srityje šiandien 
yra tarp ES lyderių. Mūsų šalyje tvarkoma 
(išvežama į sąvartynus) 32 proc. komuna-
linių atliekų. Jų sąvartynuose mažės, kai 
Vilniuje ir Kaune atsiras tokių atliekų degi-
nimo vietos. Tai, be abejo, nėra Vokietijos 
ar Švedijos lygis, kur šalinamos komuna-
linės atliekos sudaro vos 3–4 proc., tačiau 
Telšių regione pernai į sąvartynus iškeliavo 
mažiau nei 10 proc. šių atliekų. Ir tai jau 
yra didelis pasiekimas. 

Lietuva turi vienus geriausių biologinio 
apdorojimo įrenginius Europoje. Jie leidžia 
visas šios rūšies atliekas apdoroti uždarose 
patalpose. Europoje tai didelė problema, 
nes stinga teritorijų, o biologinio apdoro-
jimo įrenginiai yra brangūs.

Pasak A. Reipo, Latvija iš viso nežino, ką 
daryti, estai viską sudegina ir suka galvą, 
kaip atlikti biologinį perdirbimą, o Lietuva 
anarerobinio fermentavimo būdu iš dalies 
atliekų išgauna dujas ir elektros energiją. 
Lietuvoje pakanka infrastruktūros ir žmo-
giškųjų išteklių, todėl ateityje tikimasi 
naudos iš viso atliekų kiekio. Investicijos 
daromos, specialistų karta išugdyta, tad 
Lietuvai reikia tik atsisakyti savęs niekini-
mo ir žeminimo.

„Mes turime daug galimybių ir priva-
lome jas išnaudoti. Manau, kad 2020-ųjų 
pabaigoje Lietuva šalins iki 5 proc. ko-
munalinių atliekų, 60 proc. perdirbs, o 55 
proc. sudegins“, – mūsų šalies perspekty-
vas nubrėžė Lietuvos regioninių ATC asoci-
acijos prezidentas.

Tikimasi, kad atliekų tvarkymo centrai 
nebus privatizuoti, ši sistema tik tobulės, 
savivaldai šioje srityje bus suteikta dau-
giau teisių centrus valdyti ir priimti spren-
dimus, savivaldybėmis bus labiau pasitiki-
ma, šalinama tik iki 10 proc. komunalinių 
atliekų, 70 proc. prekių pakuočių perdirba-
ma, surenkamos visos žaliosios atliekos ir 
iš jų pagamintas kompostas.  

Rinkliavas už atliekų tvarkymą renka ne visi 
centrai, bet yra ir tokių RATC, kurie atlieka 

Mokesčių inspekcijos vaidmenį – savivaldybės nustato 
kainą, o centrai surenka pinigus ir perveda į savivaldos 
institucijų biudžetus. 

organizavimo, ūkio reikalų. Realūs rezul-
tatai šiandien gyventojams parodė, kad 
tose vietose, kur centrai aktyviau veikia 
ir konsoliduoja ūkinę veiklą, jie sugeba 
išvystyti sinergiją ir teikti kokybiškesnes 
paslaugas. Tai akivaizdi aksioma ir kiek ji 
derinasi su kitų institucijų požiūriu, jau 
kitas klausimas, bet galima tvirtinti, kad 
regioninė atliekų tvarkymo sistema pasi-
teisino, ji nėra našta, ir yra atsiradęs vidinis 
poreikis, kad visi regiono gyventojai turi 
paslaugas gauti vienodomis priimtinomis 
sąlygomis“, – pasakojo asociacijos vadovas 
A. Reipas. 

Atliekų tvarkymo patirtis jau persikelia 
į vandentvarką, šilumos tiekimo sektorių. 
Jungiami skirtingi šilumos tiekėjai, kad 
vartotojai patirtų mažesnes išlaidas už ši-
lumos energiją. Kaip sakė pašnekovas, so-
lidarumą gali pasiekti tik didelės ir regiono 
mastu veikiančios struktūros. 

Kiekviename iš 10-ties centrų yra val-
dymo organai. Du iš jų veikia kaip VšĮ, likę 

– kaip AB. Veikla pasidalinta pagal gyven-
tojų skaičių. Didesnės savivaldybės centrų 
valdyme turi didesnę įtaką, mažesnės – 
mažesnę. Su savivaldybėmis pasirašytos 
sutartys, kuriose nurodoma, kokias funk-
cijas atliks centrai. 

Vieni ATC vykdo tik sąvartynų ir dide-
lių gabaritų atliekų bei kompostavimo 
aikštelių priežiūrą, kiti centrai organizuoja 
sistemas – rengia tarybose teisės aktus, 
organizuoja konkursus, atlieka rinkliavas, 
prižiūri, turi kontrolės tarnybas, treti visas 
funkcijas yra perėmę iš savivaldybių, bet 
paslaugas perperka iš trečiųjų asmenų. 

„Kiekvienas atliekų tvarkymo centras 
savo veiklą įsivaizduoja skirtingai, jie vei-
kia savarankiškai ir yra gana margi, ir tai, 
manau, yra gerai, demokratiška, – savo 
nuomonę išsakė Lietuvos regioninių atlie-
kų tvarkymo centrų asociacijos preziden-
tas. – Daug sprendimų priimama Regio-
ninės plėtros tarybose. Vienas jų – kainų 
suvienodinimo klausimas.“

STUDENTUS, NORINČIUS SAVO 
IDĖJOMIS PRISIDĖTI PRIE ATEITEIS 
LIETUVOS MIESTŲ KŪRIMO

VERSLO ATSTOVUS, GALINČIUS 
PASIŪLYTI INOVATYVIAUSIUS PRODUKTUS 
BEI SPRENDIMUS 

SAVIVALDYBES, 
SIEKIANČIAS ATNAUJINTI 
SAVO TERITORIJAS 

Daugiau informacijos: www.structum.lt  I   El. p.: info@structum.lt   I   Tel.: +370 520 80 335, +370 611 17 962
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Modernizuoti 
šilumos tinklai 
mažina taršą ir 
gyventojų išlaidas

„Vienas svarbiausių mūsų tikslų – gyventojams šilumą tiekti už kuo mažesnę kainą ir nuo taršos saugoti 
aplinką, todėl keliolikos metų įmonės strategija buvo perėjimas prie pigesnio ir ekologiškesnio kuro. 
Ir ta strategija naudinga ne tik Šilutės miestui ir rajonui, bet ir visai valstybei. Anksčiau deginome tik 
iškastinį kurą – anglį, mazutą, kuriuos pirkdavome iš Rusijos, iš Kazachstano, ten iškeliaudavo ir pini-
gai. Kitas dalykas – didelė iškastinio kuro kaina“, – ankstesnes bėdas vardina UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“ direktorius Vaidotas Mačiulis

Genovaitė PaulikaitėIlgus metus pavyzdine gyvenviete 
laikyti ir užsieniečiams rodyti Juknaičiai 
šilumininkams tapo galvos skausmu, kai 
2000 m. jiems buvo perduota gyvenvietės 
elektroninė katilinė. 

„Visa gyvenvietei reikalinga šiluma 
buvo gaminama elektra. Tai labai brangus 
šilumos gamybos būdas, tad ėmėmės per-
tvarkos. Pastatėme šiaudais kūrenamus 
katilus“, – apie pirmuosius naujų techno-
logijų diegimo žingsnius pasakoja „Šilutės 
šilumos tinklų“ direktorius. 

Tuo metu šiaudais kūrenamos katilinės 
Lietuvoje tik skynėsi kelią, tad norėdami 
išsiaiškinti jų subtilybes šilutiškiai važiavo 
į Latviją. 

„Buvome vieni pirmųjų šalyje, įsiren-
gusių šiaudais kūrenamą katilinę. Ją įren-
ginėjome savomis lėšomis. Nors šių katilų 
naudojimo resursas – apie dešimt metų, 
jie tarnauja iki šiol. Kai prireikia, savo jė-
gomis juos pasiremontuojame. Kadangi 
šiaudo degimas gana agresyvus, jam de-
gant išsiskiria įvairių cheminių junginių, 
planuojame šiuos katilus pakeisti į kūrena-
mus biokuru“, – planais pasidalija šilumos 
tinklų direktorius.

Katilinėse – nauji katilai
2004 m., pasinaudodami ES Sanglaudos 
fondo parama, „Šilutės šilumos tinklai“ 

įrengė pirmą smulkinta mediena kūrena-
mą katilą centrinėje miesto katilinėje. Po 
metų toks katilas buvo įrengtas ir Traksė-
džių katilinėje.

„Kadangi centrinėje katilinėje pasta-
tytu smulkinta mediena kūrenamu katilu 
buvo galima patenkinti tik dalies miesto 
poreikius ir buvo naudojamas skysto kuro 
katilas, 2013 m. juos pakeitėme bioku-
ro katilais, – sako V. Mačiulis. – Vėliau 
pastatėme kondensacinį ekonomaizerį, 
kuris iš dūmų paima šilumą, tad į atmos-
ferą jie patenka atvėsinti iki 45 laipsnių. 
Kitas šio įrenginio privalumas – sutaupo-
ma apie 20 proc. kuro, todėl atitinkamai 
sumažėja ir į atmosferą patenkanti tarša. 

Be to, kūrenimas mediena yra neutralus, 
turint omenyje šiltnamio efektą, nes tiek 
savaime supūvantis, tiek deginamas me-
dis išskiria vienodą anglies dvideginio 
kiekį.“

„Mūsų savivaldybėje atnaujintas be-
veik visas šilumos tinklų ūkis, – pokyčiais 
pasidžiaugia Šilutės rajono meras Vytau-
tas Laurinaitis. – Seniai atsisakėme kieto 
iškastinio kuro. Visos didžiosios katilinės 
kūrenamos biokuru. Be abejo, tai reikalavo 
nemažų investicijų.“

Šilutės savivaldybės administracijos 
direktoriaus Sigito Šepučio teigimu, šiuo 
metu UAB „Šilutės šilumos tinklai“ aptar-
nauja 9 katilines. Jose sumontuoti 27 ka-

tilai. Šių katilinių bendra galia – 74,4 MW. 
Per 2016 m. pagaminta 84178 MWh.

Tinklams perduoda mažas 
katilines 
Piginant šilumos gamybą, Šilutės rajono 
savivaldybė „Šilutės šilumos tinklams“ 
perdavė Rusnės, Kintų, Švėkšnos, Saugų 
vaikų globos namų, Saugų, Katyčių, Vai-
nuto mokyklų bei Vainuto ir Žemaičių Nau-
miesčio kultūros namų katilines. Beveik 
visos katilinės yra modernizuotos, jose 
pastatyti medienos granulėmis kūrenami 
katilai. „2014–2016 m., pasinaudodami 
Klimato kaitos specialiosios programos 

lėšomis, atnaujinome Saugų vaikų globos 
namų, Saugų Jurgio Mikšo ir Katyčių pa-
grindinių mokyklų, Vainuto gimnazijos, 
Žemaičių krašto etnokultūros centro ir Vai-
nuto kultūros namų katilines. Į jas buvo in-
vestuota daugiau kaip 508,1 tūkst. eurų“, 
– investicijas į smulkias katilines vardija 
Šilutės rajono savivaldybės administraci-
jos direktorius S. Šeputis.

„Mažas katilines perduoti eksploatuoti 
bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ rajono 
politikus paskatino galimybė pigiau pirkti 
biokurą. Kuo didesnis kiekis perkamas, tuo 
pigiau jis kainuoja. Už tokią kainą, kokią 
sumoka šilumos tinklai, nė viena mokyk- 
los katilinė negalėtų nusipirkti, – pažymi 
meras ir priduria. – Be to, mokyklų direk-
toriams reikia rūpintis vaikų ugdymu, o ne 
katilinėmis.“

Kuro kainą lemia ir oras
„Biokurą perkame energijos išteklių biržoje 
„Baltpool“. Jų veiklai priekaištų neturime. 
Visos procedūros sutvarkytos taip, kad pir-
kėjui nesukelia papildomų rūpesčių. San-
dorių trukmė gali būti nuo pusės mėnesio 
iki metų. Biokurą atveža pardavėjas. Šilu-
mos tinklų teritorijoje turime svėrimo įran-
gą, todėl atvažiavusius su biokuru sunk- 
vežimius pasveriame, ištiriame kuro koky-
bę ir atsiskaitome su tiekėju pagal ener-
getinę vertę, – pasakoja „Šilutės šilumos 
tinklų“ direktorius. – Tik kartais atsiranda 
biokuro kainų svyravimas. Tam įtakos turi 
ir metų laikas, ir klimato sąlygos. Kainos 
šokteli, kai dėl pažliugusių kelių sunku įva-
žiuoti į miškus.“ 

Kasmetiniai potvyniai, atskiriantys 
Rusnę nuo Šilutės, sukelia rūpesčių ir šilu-
mininkams. „Reikia iš anksto atsivežti dau-
giau kuro, nes pakilus vandeniui jį atvežti 
yra problemiška, – padėtį aiškina V. Ma-
čiulis. – Katilinė turi veikti nuolat, tačiau, 
jei kažkas joje sugenda per potvynį, sunku 
patekti į salą. Estakada kelyje į Rusnę labai 
reikalinga. Ir tai ne vien Šilutės, tai visos 
Lietuvos reikalas. Tiek metų ją žadama 
pastatyti... Tikimės, kad vis dėlto estakada 
bus pastatyta.“

Praradimai sumažėjo perpus
Kaip pažymi „Šilutės šilumos tinklų“ direk-
torius V. Mačiulis, pasinaudojant ES para-
ma pakeisti magistraliniai šilumos tiekimo 
tinklai. Kai kur naujai įrengti ir skirstomieji 
tinklai. „Dabar naudojamas bekanalis tin-
klų klojimas. Anksčiau šilumos tiekimo 
vamzdžiai būdavo klojami į betonuotus 
kanalus, izoliuojami ir uždengiami. Da-
bar vamzdžiai klojami tiesiogiai į gruntą, 
naudojant pasaulyje pripažintas moder-
niausias izoliavimo medžiagas“, – naujas 
technologijas pristato direktorius. Pasak 
jo, pakeitus vamzdynus labai sumažėjo 
juose patiriamų šilumos nuostolių. Anks-
tesni šilumos nuostoliai būdavo 23–26 
proc., dabar jie sumažėjo iki 11–13 proc. 

Sumažėję nuostoliai vamzdynuose 

tiek pat procentų sumažina ir sudeginamo 
biokuro kiekį. „Šilutės šilumos tinklų“ trasų 
ilgis – daugiau kaip 50 km, pakeista apie 
10 km.

Šilumos kaina – viena 
mažiausių
Šilumos tinklų ūkio modernizavimą jau 
spėjo pajusti ir šilutiškių piniginės. Lietu-
voje yra apie 50 šilumos tiekimo įmonių. 
Šilutės šilumininkai pagal pagamintos 
šilumos kainas yra pirmame mažiausių 
kainų penketuke. Kovą vidutinė centrali-
zuotai tiekiamos šilumos kaina yra 5,02 ct/
kWh (be PVM). Per metus vidutinė šilumos 
kaina sumažėjo 10,36 proc. 

Atnaujinami gyvenamieji 
kvartalai
Labai didelę įtaką kuro taupymui, taršos 
mažinimui ir šilumos kainai turi namų mo-
dernizavimas. „Per pastaruosius trejus me-
tus gyvenamųjų namų modernizavimas 
Šilutėje žymiai paspartėjo, – pasidžiaugia 
rajono meras V. Laurinaitis. – Jau turime 
21 renovuotą namą.“

Ieškodama spartesnio daugiabu-
čių gyvenamųjų namų modernizavimo 
Šilutės rajono savivaldybė nusprendė 
šią funkciją perduoti „Šilutės šilumos 
tinklams“. Įmonėje buvo įdarbintas 
specialistas, besirūpinantis renovacijos 
procesais. Rezultatas – tarp gyventojų 
atsiradusi konkurencija. Šiais metais 
rajonas gavo kvotą atnaujinti devynis 
gyvenamuosius namus, o eilėje laukia 
16. „Mano nuomone, būtent nuo namų 
modernizavimo reikėjo pradėti spręsti 
šildymo problemas. Jei daugiabučiai 
atitiktų Vakarų šalių pastatų energinio 
efektyvumo koeficientą, reikėtų perpus 
mažiau šilumos, – pabrėžia „Šilutės šilu-
mos tinklų“ direktorius. – Kadangi šilu-
mos tinklai yra ir daugiabučių gyvena-
mųjų namų programos administratorius, 
matome pirmųjų trylikos modernizuotų 
namų naudą: juose sumažėjo šilumos 
sunaudojimas. Nemodernizuotas namas 
lyg mašina kiauru baku, į kurį pilk nepy-
lęs degalų. Ar galima kaltinti degalinę, 
kad už degalus reikia daug sumokėti, jei 
bakas kiauras? Tas pats ir su šiluma. Mus 
kaltina, kad šiluma brangiai kainuoja, o 
kad didelis šilumos kiekis išeina per ne-
sandarius langus, neapšiltintas sienas, 
nesusimąsto. Taigi, ne šilumos kaina per 
didelė, bet per didelis sunaudojamos ši-
lumos kiekis.“

„2017–2020 m. planuojame įgyven-
dinti penkis projektus, susijusius su viešųjų 
pastatų atnaujinimu“, – apie artimiausius 
planus užsimena savivaldybės administra-
cijos direktorius S. Šeputis. 

„Norime atnaujinti ir daugiau visuo-
meninės paskirties pastatų, bet susidu-
riame su vienu gana rimtu trukdžiu – ga-
limybe skolintis. Manau, kai yra teikiamas 
energetinis projektas visuomeninės pa-

skirties pastatams modernizuoti, reikėtų 
sudaryti galimybes savivaldybėms imti 
paskolą neskaičiuojant tų lėšų į skolini-
mosi limitą, – galimybę visuomeninių 
pastatų modernizavimui paspartinti siūlo 
Šilutės rajono meras V. Laurinaitis. – Šiuo 
metu esanti tvarka savivaldybei leidžia 
skolintis tiek, kiek ji per metus sugrąžino 
paskolų. Mūsų savivaldybė grąžina 900 
tūkst. eurų paskolos, taigi tiek ir galime 
skolintis, nors mūsų skolinimosi limitas 
– 3,5 mln. eurų. Deja, Finansų ministerija 
mums leidžia skolintis tiek, kiek sugrąži-
name. Savivaldybių atstovai buvo susi-
tikę su ministru pirmininku, jis pažadėjo 
pasirūpinti, kad tvarka būtų pakeista. Jei 
į savivaldybių skolinimosi limitą nebūtų 
skaičiuojamos paskolos visuomeninių 
pastatų atnaujinimui, darbai pajudėtų. 
Turime nemažai neatnaujintų mokyklų, 
kitų visuomeninės paskirties pastatų. 
Šiandien paskolos yra pigios ir tikrai verta 
daugiau skolintis.“

Šilumininkų laukia nauji 
projektai
„Labai laukiame kvietimo teikti paraiš-
kas, kad galėtume šilumos tiekimo trasą 
nutiesti iš Šilutės į Traksėdžius, nes toje 
gyvenvietėje norime panaikinti dabartinę 
katilinę. Gyvenvietė nuo Šilutės yra vos už 
dviejų kilometrų. Šilumos tinklų katilinė 
pastatyta durpyno teritorijoje. Durpynas 
yra privati įmonė, tad jie stengiasi mus 

iš ten iškrapštyti. Jiems esame kaip koks 
šašas. Ir mums ta katilinė nėra geriau-
sias variantas dėl didelių eksploatavimo 
sąnaudų. Papildomų lėšų reikalauja kuro 
vežiojimas, žmonių išlaikymas. Juo labiau 
kad kol kas neišnaudojami centrinėje ka-
tilinėje esantys pertekliniai galingumai“, 
– sako šilumos tinklų vadovas.

Kitas šilumininkų projektas – Rusnėje 
prie daugiabučių gyvenamųjų namų esan-
ti sena katilinė. „Vis nepradedame imtis 
jos modernizavimo ir kišti į ją pinigus. 
Katilinei atnaujinti reikalingos didesnės 
investicijos, nes norime įrengti biokuru kū-
renamus katilus, – paatvirauja pašnekovas 
ir paaiškina, kad jų planuose yra ketinimas 
katilinę įrengti Rusnės specialiojoje mo-
kykloje. – Tačiau konkretaus sprendimo 
priėmimą stabdo ginčas dėl kadetų mo-
kyklos: ar ją kurti Klaipėdoje, ar Rusnėje. 
Jei valdžia atsigręžtų į regionus, manau, 
ta mokykla turėtų atsirasti Rusnėje. Ką 
Klaipėdai ji reikštų? Lašas jūroje. Rusnei ji 
suteiktų labai didelę naudą. Ir mums at-
sirastų galimybė panaikinti vieną katilinę 
ir modernizuoti esančią mokyklos pastate. 
Tada ši katilinė šildytų ir kadetų mokyklą, 
ir gyvenvietę. Reikėtų atnaujinti ir centri-
nėje katilinėje įrengtą pirmąjį biokuro ka-
tilą, nes jis eksploatuojamas jau daugiau 
kaip dešimt metų.“ 

 Jaučiamas kvalifikuotų 
darbuotojų stygius
Modernėjančios technologijos neaplen-
kia ir darbo rinkos. Kaip teigia bendrovės 
„Šilutės šilumos tinklai“ direktorius V. Ma-
čiulis, dėl naujų technologijų darbuotojų 
skaičius labai nemažėjo, nes savivaldy-
bės perduodami nauji objektai reikalavo 
daugiau žmonių. „Būtina prižiūrėti net 
išmaniausius įrenginius. Jie dirba ištisus 
sezonus, o centrinėje katilinėje – ištisus 
metus, taip dirbdami mechanizmai dėvisi, 
juos reikia tvarkyti, reikia remontuoti, o to 
be žmogaus rankų nepadarysi“, – sako di-
rektorius ir priduria, kad pastaruoju metu 
įmonės vis aštriau junta kvalifikuotų spe-
cialistų stygių. 

Vytautas Laurinaitis: „Šilutės rajono savivaldybėje atnaujintas beveik visas 
šilumos tinklų ūkis. Seniai atsisakėme kieto iškastinio kuro. Visos didžiosios 
katilinės kūrenamos biokuru.“
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Sigitas Šeputis: „2017–2020 m. planuojame įgyvendinti penkis projektus, 
susijusius su viešųjų pastatų atnaujinimu.“
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Šilutės rajone 
įgyvendinti šilumos ūkio 
modernizavimo projektai

Šilutės rajoninės katilinės reno-
vavimas, įrengiant 6 MW galios 
vandens šildymo ir 3 MW galios 
garo katilus, kūrenamus biokuru.

• Rekonstrukcijos vertė –  
1 026321 Eur.

• VšĮ Lietuvos aplinkos apsaugos inves-
ticijų fondo lėšos – 101367 Eur.

Traksėdžių katilinės rekonstrukcija

• Rekonstrukcijos vertė – 180174 Eur.

• VšĮ Lietuvos aplinkos apsaugos inves-
ticijų fondo lėšos – 101367 Eur.

Šilutės katilinės rekonstrukcija 
įrengiant dūmų kondensacinį 
ekonomaizerį su priklausiniais

• Rekonstrukcijos vertė – 886932 Eur.

• ES struktūrinių fondų parama – 
419253 Eur.

• ATL lėšos (pardavus apyvartinės 
taršos leidimus) – 289620 Eur.

Šilumos tiekimo infrastruktūros 
modernizavimas Šilutės mieste 

• Rekonstrukcijos vertė –  
1 008337,73 Eur.

• ES struktūrinių fondų parama – 
483699,61 Eur.

• ATL lėšos – 150557,45 Eur.

Šilumos tiekimo infrastruktūros 
modernizavimas Šilutės mieste 
(ligoninė)

• Rekonstrukcijos vertė –  
443642,80 Eur.

• ES struktūrinių fondų parama – 
214966,80 Eur.

• ATL lėšos – 228676 Eur.

Šilumos tiekimo infrastruktūros 
modernizavimas Šilutės mieste 

• Rekonstrukcijos vertė –  
1 397521,92 Eur.

• ES struktūrinių fondų parama – 
214966,80 Eur.

• ATL lėšos – 120340,00 Eur.

10 MW galios vandens šildymo 
katilas 

• Rekonstrukcijos vertė –  
2 562 266 Eur.

• ES struktūrinių fondų parama – 
941265 Eur.

• ATL lėšos – 42900 Eur.

Šilumos tinklų ūkio 
modernizavimą 

jau spėjo pajusti ir 
šilutiškių piniginės. 
Lietuvoje yra apie 50 
šilumos tiekimo įmonių. 
Šilutės šilumininkai pagal 
pagamintos šilumos kainas 
yra pirmame mažiausių 
kainų penketuke. 
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Vaidotas Mačiulis: „Jei daugiabučiai gyvenamieji namai atitiktų Vakarų šalių 
pastatų energinio efektyvumo koeficientą, reikėtų perpus mažiau šilumos.“
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Genovaitė Paulikaitė„
Saulė per vieną valandą atsiunčia 

į žemę didesnį kiekį energijos, nei žmonija 
jos pagamina per metus naudodama iš-
kastinį kurą ir atomą, – sako Tauragės ra-
jono meras S. Mičiulis. – Tauragėje viduti-
nis elektros energijos poreikis yra 9,5 MW. 
Maksimalios galimybės – apie 20 MW. 
Rajone žaliosios energetikos technologijų 
instaliuota galia yra apie 60 MW. Daugiau-
sia energijos pagamina vėjo jėgainės – 52 
MW. Likusieji 3 MW energijos gaunami iš 
hidroelektrinių, 3 MW – iš saulės jėgainių. 
Šiek tiek energijos gaunama iš biomasės ir 
kanalizuojamo vandens.“

„Rajone įgyvendinti keli projektai, kur 
šildymui naudojama saulės energija. 2006 
m. Tauragėje buvo įgyvendintas didžiau-
sias šalyje geoterminio šildymo projektas. 
Naudojant geoterminę šilumą šildoma 

Tauragės švč. Trejybės bažnyčia ir parapijos 
namai. Po parapijos namais įrengta 19, o 
po bažnyčia – 10 gręžinių. Tuometis klebo-
nas Alvydas Bridikis labai greitai suprato, 
kuri energija yra saugesnė, ekonomiškes-
nė ir ekologiška“, – sako meras.

„Išties, tai labai ekologiškas ir ekono-
miškas, nereikalaujantis įprastos priežiū-
ros šildymas“, – merui pritaria šiandieninis 
Tauragės švč. Trejybės parapijos klebonas 
Vytautas Gedvainis.

Tauragė šildoma  
deginant biomasę

Šiluma ir karštas vanduo vartotojams 
tiekiami iš penkių bendrovei priklausančių 
katilinių: bendra jų galia – 85,8 MW. Visos 
katilinės kūrenamos biomase.

2003 m. Tauragės centrinėje katilinėje 
buvo pastatytas pirmasis biokuru kūre-
namas katilas. Tai buvo vienas pirmųjų 
Lietuvoje biokuro panaudojimas mies-
to daugiabučių šildymui. Po trejų metų 
centrinėje katilinėje buvo pastatytas dar 
vienas biokuro katilas, modernizuojamos 
kitos bendrovei „Tauragės šilumos tinklai“ 
priklausančios katilinės. Ypač dideli poky-
čiai prasidėjo prieš dvejus metus. Naujai 
išrinktas Tauragės rajono meras Sigitas 
Mičiulis, savivaldybės administracijos 
direktorius Modestas Petraitis, naujai su-
formuota UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 
valdyba didelį dėmesį skyrė ir skiria, kad 
miesto, o pagal galimybes ir rajono šildy-
mui būtų naudojamas atsinaujinantis ku-
ras, žymiai sumažinantis atmosferos taršą 
ir atpiginantis šilumos kainą. „Dabar 99 

proc. Tauragės miestui tiekiamos šilumos 
gaminama iš biomasės“, – teigia bendro-
vės „Tauragės šilumos tinklai“ direktorius 
Mindaugas Nevardauskas.

„Tai, kad šiandien Tauragė šildoma 
biomase, yra didžiulis buvusio bendrovės 
direktoriaus Donato Simaičio nuopelnas, 
nes jis, nepaisydamas didelio politikų pa-
sipriešinimo, ėmėsi įgyvendinti katilinės 
modernizavimo projektus ir nuo mazuto 
perėjo prie biomasės, – pokyčiais mieste 
pasidžiaugė rajono meras S. Mičiulis. – 
„Tauragės šilumos tinklai“ per kelerius me-
tus įdiegė šiuolaikines modernias techno-
logijas, leidžiančias pigiau gaminti šilumą, 
mažiau teršti aplinką. 2008 m. bendrovė 
apdovanota „Krištoliniu kaminu“. Šis apdo-
vanojimas įteikiamas įmonei, labiausiaisu-
mažinusiai aplinkotaršos rodiklius šalyje.“

Perėjimo prie kūrenimo biomase rezul-
tatai akivaizdūs. Apie 1990 m. per metus 
Tauragės pramonė ir katilinė į atmosferą 
išmesdavo 17 tūkst. t teršalų. Dabar nuo 
mazuto perėjus prie biomasės per 2016 m. 
į atmosferą išmesta 316 t.

„Vokietijos mokslininkai yra paskaičiavę, 
kad medienos skiedros, granulės ar briketai 
degdami į atmosferą išmeta CO2 apie 40 kar-
tų mažiau nei dujos, apie 60 kartų mažiau 
nei skystas kuras ir apie 80 kartų mažiau 
negu akmens anglis“, – pabrėžia meras.

Ekonominė nauda
„Mazuto pakeitimas biomase miesto ka-
tilinėse turi ir ekonominę naudą. Iš kur 
– rytų ar vakarų – bepirktumei mazutą, 
pinigus išveži iš šalies. Kurui naudojant 

Atsinaujinantys 
energetikos ištekliai –
ekologiškas ir 
ekonomiškas šildymas
„Tauragės rajonas siekia tapti ekologiškiausia, žaliausia ir gamtai draugiškiausia savi-
valdybe Lietuvoje“, – kalbėdamas apie rajono perspektyvas ir esamą įdirbį pabrė-
žia Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis.

biomasę, pinigai lieka Lietuvoje, – kati-
linių modernizavimo privalumus vardija 
meras. – Išaugęs biokuro poreikis ska-
tina verslo vystymąsi, sudaro prielaidas 
naujoms darbo vietoms steigti. Kadangi 
Lietuvoje yra biokuro perteklius, nemažai 
verslininkų jį eksportuoja į kitas šalis.“

„Pastaruoju metu medienos smulki-
nimo įrangą įsigyja vis daugiau ūkininkų. 
Žiemą, kai žemės ūkio darbų sumažėja, 
jie imasi nuo krūmokšnių valyti laukus. 
Tai ir papildomas žmonių įdarbinimas, ir 
papildomos pajamos, – pastebi bendrovės 
direktorius M. Nevardauskas. – Be abejo, 
didžiausią perėjimo prie biomasės naudą 
pajuto šilumos vartotojai. Deginant bioma-
sę sukurta šiluma atpigo beveik perpus.“

Biokuro biržoje –  
kuras pigiau
Dar labiau šiluma atpigo bendrovei „Tau-
ragės šilumos tinklai“ kurą pradėjus pirkti 
biokuro biržoje. Sveikintinas Vyriausybės 
sprendimas, kurį palaiko ir šalies preziden-
tė – įkurti biokuro biržą, kurioje dalyvauja 
per 200 tiekėjų. Nepaisant to, kad beveik 
viskas brango, per biržą parduodamas 
biokuras pigo. Ankstesni „Tauragės šilu-
mos tinklų“ vadovai neskubėjo naudotis 
šia galimybe. Kai naujasis šilumos tinklų 
vadovas M. Nevardauskas pradėjo pirkti 
biokurą iš biržos, šilumos kaina, palyginti 
su 2014 m., atpigo 15 proc.

„Prieš pusantrų metų nutraukėme 
ankstesnio vadovo pasirašytą ilgalaikę 
biokuro pirkimo sutartį ir pradėjome kurą 
pirkti biržoje, nes geriau mokėti netesy-
bas, negu už kurą mokėti brangiau, nei ga-
lima jį dabar įsigyti. Pirkdami kurą iš biržos 
2016 m. sutaupėme per 0,5 mln. eurų, 
2015 m. – apie 200 tūkst. eurų, nes biržoje 
kurą pradėjome pirkti tik metų viduryje“, – 
privalumus vardijo šilumos tinklų vadovas.

Pagrindiniai biokuro tiekėjai – Tau-
ragės miškų urėdija ir pora stambesnių 
rajono lentpjūvių, nes biržoje jie, atmetę 
transportavimo išlaidas, galėjo pasiūlyti 
konkurencingesnę kainą. Šiek tiek bioma-
sės bendrovei tiekia ir Telšių rajono įmonė. 
Per metus „Tauragės šilumos tinklams“ rei-
kia daugiau nei 6780 tne biomasės.

„Šiemet ketiname bent pusę reikalingo 
kuro kiekio pirkti vasarą, kai jis parduoda-
mas pigiau“, – planais pasidalijo „Tauragės 
šilumos tinklų“ direktorius.

Pigiau perkamas kuras ne tik atpigina 
šildymą gyventojams, bet, kaip teigia ši-
lumos tinklų vadovas, atsiranda galimybė 
darbuotojams padidinti atlyginimus. Įmo-
nėje dirbančių žmonių vidutinis atlygini-
mas dabar sudaro apie 900 eurų.

Kaip pažymi M. Neverdauskas, piges-
nė šiluma paskatina tiek gyventojus, tiek 
įmones naudotis „Tauragės šilumos tinklų“ 
paslaugomis. „Malonu, kad ir ateinantys 
investuotojai savo patalpas nori šildytis 
pirkdami šilumą iš bendrovės „Tauragės 
šilumos tinklai“, – pridūrė rajono meras S. 
Mičiulis. 

Atpigus šilumos kainai prie „Tauragės 
šilumos tinklų“ sistemos nusprendė jung-
tis Tauragės industrinis parkas, UAB „Ne-
tmark“ ir kitos regiono pramonės įmonės.

Planuose – šilumos ūkio 
modernizavimas
„Kadangi dalis biokuro katilų įrengti dau-
giau kaip prieš dešimt metų, būtina juos 
modernizuoti. Modernios technologijos 
leidžia daugiau šilumos paimti ir iš dūmų. 
Kaip pažymima per naujų technologijų 
pristatymus, išeinančių į atmosferą dūmų 
temperatūrą galima sumažinti iki 20 laips-
nių Celsijaus, dabar jie – 45 laipsnių. Kuo 
daugiau šilumos paimama iš dūmų, tuo 

mažiau reikia biokuro“, – sako M. Never-
dauskas.

„Tauragės šilumos tinklų“ direktoriaus 
teigimu, kūrenimas biomase reikalauja 
nemažai darbuotojų, kurie kurą paduotų į 
katilus, juos prižiūrėtų. Tiesa, jau esama ir 
automatinio valdymo biokuro katilų, pri-
kraunamų kartą per savaitę. Tokie katilai 
pastatyti Žygaičių ir Skaudvilės gimnazijose. 
Vis dėlto direktorius didžiosiose katilinėse 
automatizavimo galimybę atmeta. Auto-
matinėms katilinėms reikalingas aukštesnės 
kokybės ir brangesnis kuras, tad jos pasi-
teisina tik nedidelėse katilinėse. Didesnėse 
katilinėse naudingiau pirkti pigesnį kurą ir 
išsaugoti darbo vietas. „Ir be automatizavi-

mo yra daug galimybių dar pigiau gaminti 
šilumą, – sako šilumos tinklų direktorius. 
– Rengiame Tauragės rajono šilumos ūkio 
planą, kurį ketiname pateikti tarybos na-
riams ir tikimės jų pritarimo planuojamiems 
darbams. Yra pamąstymų ir dėl naujų tech-
nologijų bei kitų įvairių naujovių diegimo.“ 

Kuro sunaudojimo kiekis ir šilumos kai-
na daug priklauso ir nuo šilumos trasų ko-
kybės, todėl ateityje planuojama atnaujinti 
apie 3,5 km trasų, jas sužiedinti, numato-
ma pakeisti ar modernizuoti atitarnavusius 
katilus, įgyvendinti kitas priemones.

Išnaudojamos ne visos 
galimybės
Pasak Tauragės rajono mero, šiuo metu 
išnaudojamos ne visos alternatyvaus kuro 
galimybės. Kur dėti žolę, kankorėžius, su-
grėbtus lapus? Jie tinka ne vien kompostui. 
„Kadangi nuo 2019 m. nebus galima į są-

Šiluma ir elektra iš biomasės
• Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš penkių UAB „Tauragės šilumos 

tinklai“ priklausančių katilinių bendra šilumos energijos galia – 22 MW. Centra-
lizuotai tiekiama šilumos energija apšildomas apie 450 tūkst. kv. m plotas.

• Bendrovė, naudodama kogeneracines technologijas, pasigamina visą savo 
reikmėms reikalingą elektros energiją. Instaliuota galia – 0,75 MW.

• Įdiegtos šiuolaikinės modernios technologijos leidžia gaminti šilumą pigiau, 
mažiau teršti aplinką. 

„Tauragės rajonas siekia tapti ekologiškiausia, žaliausia ir gamtai 
draugiškiausia savivaldybe Lietuvoje“, – kalbėdamas apie rajono 
perspektyvas ir esamą įdirbį pabrėžia Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis.
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Modestas Petraitis: „Tauragės šilumos tinklų pagrindinis tikslas – rajono 
gyventojams, įstaigoms ir įmonėms tiekti kuo pigesnę šilumą, o ją gaminant 
kuo mažiau teršti aplinką, todėl bendrovės specialistai visada yra atviri 
naujovėms ir ieško galimybių joms įgyvendinti.“
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„Šiemet ketiname bent pusę reikalingo kuro kiekio pirkti vasarą, 
kai jis parduodamas pigiau“, – teigia bendrovės „Tauragės šilumos 
tinklai“ direktorius Mindaugas Nevardauskas.
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vartynus išmesti maisto atliekų, regionuose 
turi būti statomi biodujų surinkimo įrengi-
niai, galintys iš maisto atliekų gaminti 
žaliąją šilumą ir elektrą. Biodujas gaminti 
būtų galima ir iš pieno ar mėsos kombinatų 
atliekų, nupjautos žolės, gyvulininkystės 
kompleksų srutų. Juk visa tai – koncen-
truota saulės energija, tik kitos formos. 
Šiandien jau egzistuoja technologinė įran-
ga, leidžianti saugiai, švariai, neskleidžiant 
pašalinių kvapų tai sutvarkyti ir dar gauti 
naudos, – pabrėžia rajono meras ir pridu-
ria. – Kažkodėl kitos valstybės tuose daly-
kuose mato naudą, o mūsų  – problemas.“
„Tauragės šilumos tinklų pagrindinis tikslas 
– rajono gyventojams, įstaigoms ir įmonėms 
tiekti kuo pigesnę šilumą, o ją gaminant kuo 
mažiau teršti aplinką, todėl bendrovės spe-
cialistai visada yra atviri naujovėms ir ieško 
galimybių joms įgyvendinti“, – teigia Tau-
ragės rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Modestas Petraitis. 

Atsinaujinantys 
energetikos ištekliai –
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Klaipėdos rajonas atveria horizontus sportui:
Gargžduose projektuojamas modernus daugiafunkcis sporto centras

Klaipėdos rajono savivaldybė planuoja artimiausiu metu gauti leidimą modernaus daugiafunkcio sporto 
centro Gargžduose statybai. Tikimasi šį projektą įgyvendinti bendradarbiaujant su verslo struktūromis. 

Ernesta StrakšytėKlaipėdos rajono savivaldybė 
– viena iš nedaugelio, galinčių pasigirti 
nuolat augančiu gyventojų skaičiumi. 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas jau 
kelerius metus įvardija Klaipėdos rajono 
savivaldybę viena pirmaujančių mažųjų 
savivaldybių indekse. Čia vienam žmogui 
tenkančių tiesioginių užsienio investicijų 
ir materialinių investicijų dydis – vienas iš 
didžiausių Lietuvoje. 

Klaipėdos rajono savivaldybės geogra-
finė padėtis – itin palanki čia besikurian-
čioms įmonėms. Visai netoli regiono cen-
tras – Klaipėdos miestas. Vieta, parinkta 
daugiafunkciam sporto centrui statyti, 
taip pat patraukli: iki autostrados yra vos 2 
km, todėl jį pasiekti bus patogu ir iš toliau 
atvykstantiems.   

Nedidelis nedarbo lygis, kvalifikuoti 
specialistai, nuosekliai gerėjanti infras-
truktūra ir čia įsikuriančios įmonės leidžia 
Klaipėdos rajonui augti, turėti ambicijų, 
plačių užmojų ir realių galimybių juos įgy-
vendinti. 

Trūksta sporto bazių
Nuolat augant Klaipėdos rajono gyventojų 
skaičiui, daugėjant sportuojančių žmonių, 
ryškėja sporto bazių trūkumo problema. 
Savivaldybė kurį laiką ieškojo sprendimo, 
kaip būtų galima patenkinti visų sporto 
šakų mėgėjų ir profesionalų poreikį už-
siiminėti mėgstama sporto šaka. Ypač 
reikalinga sporto salė šaltuoju sezonu. 
Klaipėdos rajono savivaldybė rado spren-

dimą: atsižvelgiant į esamus savivaldybės 
bendruomenės poreikius ir pasiūlymus bei 
į Klaipėdos rajono politikų priimtus stra-
teginius sprendimus, jau baigiamas dau-
giafunkcio sporto centro pastato Gargždų 
mieste projektavimas. 

„Tai labai svarbus projektas ne tik 
Gargždams, bet ir visam Klaipėdos rajo-
nui. Daugiafunkcis sporto centras taptų 
regiono traukos centru. Žmonių sveikata 
ir gyvenimo kokybė – mūsų prioritetas. 
Planuojame, kad šiame sporto centre 
žmonės galės ne tik sportuoti, bet ir pa-
ilsėti, pasimėgauti vandens pramogomis, 
pirtimis, čiužinėti ledo arenoje. Į rajoną 
pritrauktume daugiau turistų, aktyvaus 
poilsio mėgėjų“, – teigia Klaipėdos rajono 
savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas.

Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės 
sporto centro direktoriaus Vaido Liutiko, 
sportuojančių žmonių krašte daugiafunk-
cis sporto centras yra būtinas: „Lietuvo-
je buvo statoma daug krepšinio arenų, 
vadintų daugiafunkciais centrais, tačiau 
Gargždų daugiafunkcis sporto centras pa-
teisins savo paskirtį ir pavadinimą – čia 
vietos ras ir visus reikalavimus atitinkančių 
patalpų sulauks įvairių sporto šakų atsto-
vai. Tai strateginis regiono objektas, kurio 
universalioje salėje vyks ne tik sporto var-
žybos, bet ir kultūriniai renginiai, laisva-
laikio zonoje ilsėsis tiek rajono gyventojai, 
tiek ir svečiai bei turistai iš užsienio. Šis 
sporto centras būtų vienintelis toks visa-
me regione.“

Planuojamas trijų pastatų 
kompleksas
Daugiafunkcio sporto centro pastatų, 
jų išdėstymo, paskirties, susisiekimo ir 
komunikacijų projektinius pasiūlymus 
pateikė konkursą laimėjusių bendrovių 
UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Tiksli forma“ 
architektai.  

Dariaus ir Girėno g. 4 planuojama pa-
statyti iki 3 aukštų ir apie 7,5 tūkst. kv. m 
ploto daugiafunkcį sporto centrą, kuriame 
yra numatyti 3 korpusai. Planuojama pa-
statyti 25 m ilgio 4 takelių baseino pastatą 
su įvairiomis pirtimis, 100 vietų tribū-
nomis, priimamuoju, administracinėmis 
patalpomis, rūbinėmis, universalia sporto 
sale, tinkama sportui ir konferencijoms. 
Ruošiamasi pastatyti korpusą su univer-
salia sporto sale: 1 tūkst. vietų tribūnomis, 
rūbinėmis, administracijos patalpomis, 
įvairiomis erdvėmis sportui. Planuojama 
statyti ir ledo ritulio arenos pastatą su 200 
vietų tribūnomis, rūbinėmis, techninėmis 
patalpomis. Greta pastato ketinama įreng-
ti laisvalaikio ir renginių erdvę, 2 teniso 
kortus ir 2 tinklinio aikšteles, 2 universa-
lias sporto aikšteles, mažojo golfo aikštelę, 
vaikų žaidimo aikštelę, pėsčiųjų ir dviračių 
takus, automobilių stovėjimo aikštelę. 

Pastatai bus A energinio efektyvumo 
klasės. Projektuojant daugiafunkcį sporto 
centrą nuspręsta naudoti aplinką tauso-
jančią alternatyvią šildymo sistemą: pas-
tatai bus šildomi naudojant centralizuotus 
šildymo tinklus ir geoterminę energiją. 

30–40 proc. energijos bus sutaupoma ir 
todėl, kad baseino ir ledo arenos pastatai 
bus vienas šalia kito: energija, naudojama 
ledo arenai šaldyti, bus naudojama ir ba-
seinui šildyti. 

Trijų pastatų kompleksas tiks nedide-
lio miesto aplinkai, o naujos susisiekimo 
komunikacijos ir žaliųjų plotų erdvės pa-
dės kurti funkcionalią ir jaukią aplinką, 
atitinkančią miestiečių poreikius. Pasak 
Architektūros ir urbanistikos skyriaus ve-
dėjo Gyčio Kasperavičiaus, daugiafunkcis 
sporto centras bus unikalus ir savo dizainu: 
„Pastatai suprojektuoti įvertinus urbanis-
tinę aplinką. Daugiafunkcis sporto centras 
išsiskiria unikaliu erdvių panaudojimu: tri-
mis pastatais sujungiamas ledas, vanduo 
ir aikštė. Pastatų kompleksas turės ir savo 
atskirą viešą erdvę, kuri bus pasiekiama 
miesto keliais, takais. Estetiškas pastatų 
dizainas kuria lengvumo įspūdį, įsilieja į 
Gargždų miesto aplinką.“ 

Reikalinga privataus ir 
viešojo sektoriaus partnerystė
Klaipėdos rajono savivaldybės mero V. 
Dačkausko teigimu, siekiamybė – visus 
3 pastatus pastatyti iš karto: „Didžiausią 
teigiamą socialinę, ekonominę, kultūrinę, 
demografinę naudą ne tik Gargždams, 
bet ir visam Klaipėdos rajonui pasiektu-
me pastatę visą kompleksą iš karto. Jau 
vykdomos reikalingos procedūros, kad 
daugiafunkcis sporto centras Gargžduose 
būtų ne tik svajonė. Šiuo metu dedame 
visas pastangas, kad statybų finansavimo 
našta netektų vien savivaldybei, ieškome 
įvairių finansavimo galimybių, privačių in-
vestuotojų, kurie norėtų bendradarbiauti 
su savivaldybe, matytų naudą privataus 
ir viešojo sektoriaus partnerystėje. Šio 
projekto įgyvendinimas pagerins vietinių 
gyventojų gyvenimo kokybę, atsiras naujų 
darbo vietų, o Gargžduose atsigaus pietinė 
miesto dalis.“ 

Sėkmingo Klaipėdos rajono savivaldy-
bės bendradarbiavimo su privačiu verslu 
pavyzdys – Drevernos mažųjų laivų uosto 
perdavimas koncesininkui UAB „Hortivita“: 
buvo įrengta dar viena krantinė, poilsio 
nameliai, kavinė, daugėja paslaugų, o tu-
ristų srautai žymiai pagausėjo. 

sporto centrą naudinga ir verslui: „Tikimės, 
kad investuoti į tokį objektą ryšis ir vers-
las. Toks projektas būtų naudingas visiems 
– verslas gautų pajamų, o savivaldybė 
patenkintų gyventojų poreikius, kuriems 
vien biudžeto lėšų nepakanka. Po stažuo-
čių užsienyje matau bendrą kryptį inves-
tuoti į žmonių laisvalaikį, jų fizinę veiklą. 
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje net ir 
du netoliese esantys po 20 tūkst. gyven-

Sigitas Karbauskas: „Bendradarbiaujant savivaldai ir verslui, galėtume 
pastatyti modernų daugiafunkcį sporto centrą, kuriame vyktų aukščiausio lygio 
varžybos, kur sportuotų ir ilsėtųsi Klaipėdos rajono gyventojai bei svečiai.“
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Algirdas Petravičius: „Išmokti plaukti ypač aktualu pradinių klasių 
mokiniams. Rajono mokyklose praėjusiais mokslo metais mokėsi beveik 2 
tūkst. pradinukų, iš jų 878 Gargžduose. Klaipėdos rajonas – keturių vandenų 
kraštas – tikrai nusipelnė turėti visus reikalavimus atitinkantį baseiną.“ 
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Vaidas Liutikas: „Tai strateginis regiono objektas, kurio universalioje salėje 
vyks ne tik sporto varžybos, bet ir kultūriniai renginiai, laisvalaikio zonoje 
ilsėsis tiek rajono gyventojai, tiek ir svečiai bei turistai iš užsienio. Šis 
sporto centras būtų vienintelis toks visame regione.“ 
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Trijų pastatų 
kompleksas tiks 

nedidelio miesto aplinkai, 
o naujos susisiekimo 
komunikacijos ir žaliųjų 
plotų erdvės padės kurti 
funkcionalią ir jaukią 
aplinką, atitinkančią 
miestiečių poreikius. 

Vaclovas Dačkauskas: „Daugiafunkcis sporto centras – labai svarbus 
projektas ne tik Gargždams, bet ir visam Klaipėdos rajonui. Toks taptų regiono 
traukos centru. Žmonių sveikata ir gyvenimo kokybė – mūsų prioritetas.“
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tojų turintys miestai turi po sporto centrą 
su baseinu. Daugiafunckis sporto centras 
Gargžduose yra ne prabanga, o būtinybė: 
žmonėms reikia vietos ir sportuoti, ir atsi-
palaiduoti. Bendradarbiaujant savivaldai 
ir verslui, galėtume pastatyti modernų 
daugiafunkcį sporto centrą, kuriame vyktų 
aukščiausio lygio varžybos, kur sportuotų 
ir ilsėtųsi Klaipėdos rajono gyventojai bei 
svečiai.“  

Ne prabanga, o būtinybė!
Šiuo metu Klaipėdos rajone nėra nė vieno 
baseino, kuris yra būtinas mokant moks-
leivius plaukti bei siekiant stiprinti jų fizinę 
sveikatą ir sudarant sąlygas suaugusiems 
rajono gyventojams sportuoti ar sveikai 
leisti laisvalaikį. Vyriausybė yra patvirtinusi 
Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo 
mokyklose programą, Švietimo ir mokslo 
ministerija – Mokinių, besimokančių pa-
gal pradinio ugdymo programas, mokymo 
plaukti proceso vykdymo rekomendacijas. 

Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 
Algirdo Petravičiaus, minėtų teisės aktų 
kokybiško įgyvendinimo neįmanoma už-
tikrinti neturint baseino: „Išmokti plaukti 
ypač aktualu pradinių klasių mokiniams. 
Rajono mokyklose 2016–2017 mokslo 
metais mokėsi beveik du tūkstančiai pra-
dinukų, iš jų 878 Gargžduose. Mokymo 
plaukti rekomendacijos numato, kad už-
siėmimai pradinių klasių mokiniams turi 
vykti baseine, kurio ilgis – ne trumpesnis 
nei 15 metrų, o įgytų praktinių įgūdžių pa-
tikrinimas gali būti vykdomas baseine, ku-
rio gylis bent vienoje pusėje yra ne mažes-
nis nei 1,5 m. Klaipėdos rajonas – keturių 
vandenų kraštas – tikrai nusipelnė turėti 
visus reikalavimus atitinkantį baseiną.“ 

Klaipėdos rajonui augant ir plečiantis, 
investuojant į kokybišką žmonių gyvenimą, 
atnaujinant stadionus, įrengiant naujas 
sporto aikšteles, remiant sporto stovyklas, 
bendruomenių iniciatyvas, turėti dau-
giafunkcį sporto centrą, po kurio stogu tilptų 
visos sporto šakos bet kokiu oru, – būtina. 

Klaipėdos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Sigitas Karbauskas 
pažymi, kad investuoti į daugiafunkcį 
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Utenoje kuriama 
palanki aplinka 
gyventojams ir 
investuotojams

Nuo 2003 m. rajono meru dir-
bantis Alvydas Katinas pabrėžia, kad, jei 
ne Europos Sąjungos parama, pasiekti 
tokį lygį, kokia Utena yra šiandien, būtų 
prireikę ne mažiau šimto metų. Pirmieji 
didžiausi projektai, finansuojami iš ES 
struktūrinių fondų, buvo nukreipti į stra-
teginius objektus. Tai atliekų tvarkymas, 
vandentvarka, šilumos ūkis. „Daug kas 
man priekaištauja, kad į šiuos objektus 
sudėti labai dideli pinigai, tačiau tai yra 
pagrindas, sudarantis galimybes geres-
nėms ir patogesnėms gyvenimo sąlygoms 
susikurti bei pritraukiantis investuotojų, 
– pabrėžia rajono meras. – Kuris versli-
ninkas norės investuoti rajone, kur aukštos 
šilumos kainos, vanduo tiekiamas caro 
laikų vamzdynu, o atliekos prastai tvarko-
mos? Puikiai prisimenu, kaip atrodė mūsų 
miškai, kai pradėjau dirbti rajono meru: 
nemaža dalis gyventojų atliekas versdavo 
miške. Dabar ne tik sutvarkyta atliekų su-
rinkimo sistema, bet ir pamažu įprantama 
jas rūšiuoti.“ 

Genovaitė Paulikaitė

Meras pasidžiaugia, kad investavus į 
šilumos ūkį, sugebėta smarkiai sumažinti 
šilumos kainą ir dabar ji yra viena mažiau-
sių šalyje. 2013 m. Utenos rajono savival-
dybė buvo pripažinta geriausiai tvarkanti 
šilumos ūkį, už tai jai buvo įteiktas vienas 
svarbiausių Lietuvos savivaldybių asoci-
acijos apdovanojimų – „Auksinė krivūlė“. 
2017 m. vartotojams Utenos rajone bus 
taikoma 11 proc. mažesnė šilumos kaina, 
palyginti su dabar galiojančia. „Strateginių 
objektų sutvarkymas – neatsiejamas nuo 
ekonomikos ir gyventojų gerovės“, – įsiti-
kinęs rajono meras. 

Surastas modernesnis 
variantas
Pasinaudojant 2007–2013 m. ES parama 
rajone įgyvendinti stambūs vandentvarkos 
projektai. Tačiau kuo aktyviau surenkamos 
nuotekos, tuo opesnė darosi bendrovės 
„Utenos vandenys“ nuotekų dumblo tvar-
kymo problema. Kasmet Utenos miesto 
nuotekų valykloje susidaro apie 10–15 
tūkst. t dumblo. Šiuo metu nuotekų valy-
kloje susidaręs nuotekų dumblas yra su-
tankinamas, išpūdomas ir nusausinamas. 
Nusausintas dumblas yra sandėliuojamas 
valyklos teritorijoje esančioje atviroje 
dumblo sandėliavimo aikštelėje. Toks 

dumblo tvarkymo būdas yra netinkamas, 
nes pritrūkus vietos jo sandėliavimui gali 
tekti laikinai sustabdyti dumblo apdoroji-
mo įrenginių darbą. Bendrovės darbuoto-
jai priversti ieškoti ūkininkų, sutinkančių 
panaudoti dumblą savo laukams tręšti, o 
juos suradus, dumblą tenka jiems nuvežti 
įmonės lėšomis. „2010 m. pasinaudojant 
ES parama planavome pastatyti dumblo 
džiovinimo įrenginius, tačiau dėl užsitę-
susių teisminių ginčų tarp dviejų projekto 
rangovų finansavimas ES lėšomis šiam 
projektui buvo nutrauktas. Tai vienintelis 
mūsų savivaldybės projektas, kurio dėl 
galiojančių viešųjų pirkimų sistemos nuos-
tatų, sudarančių prielaidas atsirasti ilgiems 
teisminiams ginčams, nepavyko laiku įgy-
vendinti. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų 
į gerą. Per tą laiką užsienyje jau įdiegtos ir 
sėkmingai veikia pažangios dumblo utili-
zavimo iki galutinio produkto technologi-
nės schemos, tokios kaip decentralizuotas 
nuotekų dumblo džiovinimo derinys su 
deginimu, panaudojant gautą energiją 
dumblo džiovinimui. Praktiniai pavyzdžiai, 
įdiegti Europoje, parodė, kad tokiu būdu 
galima pasiekti teigiamą energijos, išgau-
namos iš dumblo, balansą, jį utilizuojant 
be papildomo energijos šaltinio. Tai žymiai 
sumažina gana dideles dumblo džiovinimo 
įrenginių eksploatavimo sąnaudas, su ku-

riomis jau dabar susiduria didieji Lietuvos 
miestai“, – pasakoja rajono meras.

2014 m. buvo parengta „Utenos mies-
to nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių 
technologijos pagrindimo studija“, kurioje 
vadovaujantis ES tesės aktais, reglamen-
tuojančiais nuotekų dumblo tvarkymą, ES 
politika ir vėliausiais moksliniais tyrimais, 
rinkos produktų šioje srityje analize buvo 
pateiktos, pagrįstos ir palygintos dumblo 
tvarkymo alternatyvos, paskaičiuotos įgy-
vendinimui reikalingos investicijų išlaidos. 
Šio projekto įgyvendinimui, studijoje atlik-
tais paskaičiavimais, buvo reikalinga apie 
12,7 mln. eurų. Iš 2014–2020 m. ES para-
mos programos projektui įgyvendinti skirta 
beveik 11 mln. eurų ir daugiau kaip vienu 
mln. eurų prisidės UAB „Utenos vandenys“.

Atgimė rajono parkai
Ir vietos gyventojams, ir svečiams, ir in-
vestuotojams labai svarbi graži, tvarkinga 
aplinka. Ir ne kur už miesto, bet čia pat. 
Utena, ko gero, yra vienintelis šalies mies-
tas, turintis du ežerus – Dauniškio ir Vyžuo-
naičio. Dauniškio ežero pakrantėse įrengti 
pėsčiųjų takai, poilsio ir žaidimų aikštelės, 
pastatyta lauko estrada. Į ežerą veda pon-
toninis lieptas, priartinantis ir prie vieno di-
džiausio miestiečių ir miesto svečių traukos 
objekto – muzikinio šviečiančio fontano.

teritoriją supa daugiabučių namų kvartalai, 
bažnyčia, prekybos centras, poliklinika ir 
keli vaikų darželiai. Šalia parko pastatyta 
sporto arena. Parke nutiesti 4,5 km pėsčių-
jų takai, įrengta 2,5 km riedučių, dviračių ir 
riedslidžių trasa, pastatyti 7 tiltai, iškirsti 
menkaverčiai, bet palikti vertingi medžiai, 
pasodinta naujų. Teritorija pritaikyta neįga-
liesiems. Parko teritorijoje buriasi šiaurie-
tiško ėjimo entuziastai. Čia organizuojami 
šios sporto šakos mokymai, vyksta riedsli-
dininkų treniruotės. Parko prieigoje įsikūrė 
universali daugiafunkcė sporto aikštelė, 
kuri žiemą tampa čiuožykla. Pasak rajono 
mero A. Katino, parkų sutvarkymas yra la-
bai reikšmingas daugeliu aspektų. Uteniš-
kiams ir miesto svečiams buvo atskleistos ir 
pritaikytos poilsiui gražiausios, tačiau anks-
čiau visiškai neprieinamos miesto vietos. 
Estetiškai sutvarkyta aplinka tampa Utenos 
įvaizdžio dalimi, skatina būti gamtoje, di-
džiuotis savo miestu. Sutvarkytos želdynų 
teritorijos yra žmonėms reikalingos ir tuo 
pačiu užtikrina šių ir kitų, dar neįrengtų 
natūralių teritorijų išlikimą.

Visos parkų teritorijos laisvai prieina-
mos bendruomenei. Jose yra stendai su 
parkų planais ir informacija apie teritoriją, 
projektų autorius, darbus atlikusius rango-
vus. Miesto parkai tapo aplinkos tvarkymo 
pavyzdžiu visoje Lietuvoje, todėl susipa-
žinti su Utenos savivaldybės kraštovaizdžio 
kūrimo, parkų planavimo, įrengimo ir prie-
žiūros patirtimi atvyksta delegacijos iš kitų 
šalies savivaldybių. Utenos mieste prigijo 
ir vystosi nauja miestietiško kraštovaizdžio 
apsaugos ir tvarkymo kultūra. 

Nacionalinis ir tarptautinis 
pripažinimas 
Trys Utenos rajono savivaldybės projektai, 
kuriuos įgyvendinant buvo sutvarkytas 
Miesto sodas, Dauniškio ir Vyžuonos par-
kai, pateko tarp geriausių nominacijoje 
„Geriausias 2007–2013 m. Rytų Lietuvoje 
įgyvendintas projektas pagal priemonę 

„Regioninių ekonomikos augimo centrų 
plėtra“. Geriausiu 2007–2013 m. Rytų 
Lietuvoje įgyvendintu projektu išrinktas 
projektas „Dauniškio parko sutvarkymas“. 

Šiuos ir dar Krašuonos upelio krantinės 
sutvarkymo projektus Utenos rajono savi-
valdybė 2012 m. pateikė Aplinkos ministe-
rijos surengtam konkursui „Už kraštovaizdį“. 
Utenos parkai buvo pripažinti geriausiu 
kraštovaizdžio tvarkymo pavyzdžiu Lietu-
voje. Europos kraštovaizdžio konvencijos 
dešimtmečio proga Utenos rajono savival-
dybei buvo įteiktas Aplinkos ministerijos 
apdovanojimas. Lietuvos kraštovaizdžio ap-
dovanojimą gavusią Utenos rajono savival-
dybę Aplinkos ministerija pristatė Europos 
Tarybos (ET) apdovanojimui gauti. Šiame 
ET konkurse varžėsi 18 projektų iš įvairių 
pasaulio šalių – Lenkijos, Italijos, Serbijos, 
Belgijos, Čekijos, Suomijos, Prancūzijos, 
Vengrijos, Airijos, Latvijos, Olandijos, Por-
tugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėni-
jos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės. Utena 
pristatė projektą, pasakojantį apie ilgametį 
savivaldybės darbą, kuriant 4 parkų želdynų 
struktūrą – Miesto sodo, Dauniškio, Vyžuo-
nos parkų ir Krašuonos upės pakrantės. 

Tarptautinė Europos Tarybos krašto-
vaizdžio apdovanojimų komisija Utenos 
savivaldybei „Už dėmesį miesto kraštovaiz-
džiui ir jo, kaip bendro turto, puoselėjimą“ 
skyrė specialųjį Europos Tarybos Europos 
kraštovaizdžio konvencijos 2012–2013 m. 
žymenį. Konkurse Utenos projektą Europos 
Taryba įvertino taip: „Viešųjų parkų tinklo 
miesto teritorijoje sutvarkymas atkreipė 
komiteto dėmesį, nes jis atsveria žemės 
privatizavimo bangą, atsiradusią po Tarybų 
santvarkos žlugimo. Čia vieša žemė atgau-
na savo svarbą ir ja gali džiaugtis kiekvienas 
žmogus kiekvieną dieną. Ši miesto parkų 
sistema yra puikus kraštovaizdžio planavi-
mo pavyzdys, parodantis, kaip panaudoti 
viešas erdves individualiai ir kolektyvinei 
gerovei. Kraštovaizdis yra traktuojamas 
kaip bendras gėris, sudarantis galimybę 
vystyti bendrą praktiką. Šis pasiekimas be 

abejonės turi išliekamo vystymo dimensiją. 
Kraštovaizdžio architektų sąjungos įtrauki-
mas ir parkų panaudojimas mokymui atei-
ties profesionalams yra ypač įdomus.“

Už projektą „U-parks. U-turnwelove“ 
(„U-parkai. U-posūkis, kuris mums patin-
ka“) Lietuvai ir Utenai skirtas specialus 
Europos Tarybos pažymėjimo ženklas „Už 
dėmesį miesto kraštovaizdžiui ir jo, kaip 
bendro turto, puoselėjimą“ ir ypatingas, 
net 15 kg sveriantis apdovanojimas.

2013 m. Utena tarptautiniame 
bendruomenių konkurse „The Liv Com 
Awards“, vykusiame Kinijoje, Xiameno 
mieste, savo grupėje pelnė aukso apdo-
vanojimą. Šiame konkurse uteniškiai daly-
vavo ir pripažinimą pelnė ne pirmą kartą. 
2007 m. Londone vykusiame konkurse 
Utena pelnė sidabro apdovanojimą, 2011 
m. Korėjos Songpa mieste – bronzą.

Aukštakalnio kvartalo 
atnaujinimas
Kad ir kaip svarbu būtų gražios ir tvarkin-
gos viešosios erdvės, žmogui reikalingas 
šiltas ir jaukus būstas, sutvarkytas kiemas 
su būtiniausia infrastruktūra, jis nori vaikš-
čioti tvarkingais šaligatviais, važinėti ly-
giomis gatvėmis. 2013 m. pradžioje šalies 
Vyriausybei patvirtinus naująjį daugiabu-
čių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos įgyvendinimo finansinį mode-
lį, Utenoje imta modernizuoti ne atskirus 
daugiabučius gyvenamuosius namus, o 
ištisus kvartalus. Pagerinama namų šilu-
minė varža, atliekamas požeminių tinklų 
būklės tyrimas, parengiami pasiūlymai, 
kaip tvarkyti kvartalo teritorijas, kaip pa-
naudoti alternatyvios energijos išteklius. 

Vykdant kvartalų atnaujinimą sutvar-
komos bendrosios erdvės: žaliosios zonos, 
įvažiavimai į kiemus, pėsčiųjų ir dviračių ta-
kai, apšvietimas, atnaujinamos arba naujai 
įrengiamos vaikų žaidimų ir poilsio aikštelės, 
platinami įvažiavimai. Šiandien viena iš di-
džiausių daugiabučiuose gyvenančių žmo-

Prie gatvių tvarkymo prisijungia ir ra-
jono gyventojai. 2016 m. pradžioje Utenos 
rajono taryba priėmė sprendimą „Dėl inf-
rastruktūros objektų įrengimo, rekonstravi-
mo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių 
finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai 
asmenys, organizavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. Kaip teigia rajono meras 
A. Katinas, šiuo sprendimu buvo atvertos 
galimybės visiems Utenos miesto ir rajono 
fiziniams ir juridiniams asmenims kartu su 
Utenos rajono savivaldybe finansiškai prisi-
dėti prie infrastruktūros objektų įrengimo, 
rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų 
visame Utenos rajone. Tai – akligatvių, pri-
važiavimo kelių ir gatvių, miesto teritorijoje 
esančių daugiabučių namų kiemų infras-
truktūros, apgyvendintų teritorijų gatvių 
apšvietimo, prekyviečių (išskyrus Utenos 
miestą), privažiavimų prie gamybinių pas-
tatų sutvarkymas ar įrengimas. 

Pirmieji galimybe finansiškai prisidėti 
prie savo gyvenamosios aplinkos sutvar-
kymo pasinaudojo Naujasodžio gatvės at-
karpos – akligatvio gyventojai. Jie Utenos 
rajono savivaldybės administracijai pa-
teikė paraišką ir sulaukę pusę akligatviui 
sutvarkyti reikalingos sumos gatvę išsias-
faltavo. Rajono meras A. Katinas tikisi, 
kad šia galimybe pasinaudos ir kiti rajono 
gyventojai bei įmonės. 

Utenos kraštas – tai kalvos ir daubos, miškai ir net 
186 ežerai, tarp jų – giliausias Lietuvoje Taura-
gno ežeras ir vienas ilgiausių šalyje Aiseto ežeras. 
Ne tik rajono gyventojus, bet ir svečius savo gro-
žiu vilioja Alaušo ežeras. Aplinkos grožis neatsie-
jamas nuo žmogaus veiklos, todėl Utenos rajono 
savivaldybė, pasak rajono mero Alvydo Katino, 
savo veiklą ir finansavimą nukreipia į projektus, 
kurie kraštą dar labiau gražina.

Savivaldybės rūpesčiu prie ežero įreng-
tas 11 ha Dauniškio parkas. Rengiant parką 
baimintasi, kad ežero pakrančių pertvarky-
mas išgąsdins vandens paukščius, tačiau jų 
tik padaugėjo. Iš gatvių į parką veda daug 
įėjimų, aplink parko teritoriją įrengtos 4 
automobilių stovėjimo aikštelės, parką 
puošia įspūdingi gėlynai. Mažieji uteniškiai 
laisvalaikį leidžia vaikų žaidimų aikštelėse, 
sportą mėgstantys – tinklinio aikštelėje. 
Saulės spindulių mėgėjai karštomis vasa-
ros dienomis mėgaujasi paplūdimio malo-
numais, o sveikatą tausojantys ir vyresnio 
amžiaus uteniškiai mielai dalyvauja kinezi-
terapeuto vedamose mankštose.

Atnaujintas ir 1930 m. įkurtas 2,65 ha 
ploto Utenos miesto sodas. 2003 m. mies-
to savivaldybė organizavo idėjų konkursą 
geriausiai Miesto sodo tvarkymo idėjai 
išaiškinti. Nemaža dalis gyventojų pasiū-
lymų įgyvendinta iki 2009 m. Dabar sodas 
– jaunimo susibūrimo, mamų ir vaikučių 
pasivaikščiojimo, besituokiančių porų norų 
išreiškimo vieta. 

2010 m. sutvarkytos Krašuonos upelio 
pakrantės. Jose įrengti takai, pastatyti du 
pėsčiųjų tiltai, pertvarkyti želdiniai. Pakran-
tės tapo judria miesto dalių jungtimi. Tais 
pačiais metais buvo įrengtas ir didžiausias 
miesto parkas – 35 ha užimantis Vyžuonos 
parkas, esantis dviejų upių santakoje. Jo 

nių problemų yra automobilių statymas, nes 
kiemai planuoti vos keliems automobiliams, 
todėl atliekant kvartalų renovaciją mašinų 
stovėjimo aikštelės išplečiamos. Utenos 
rajono savivaldybė tikisi, kad pradėtuose 
atnaujinti Aukštakalnio ir Dauniškio kvarta-
luose pavyks aikšteles išplėsti tiek, kad jos 
tenkintų bent pusės gyventojų poreikius. 

Gatvės ir gyventojų 
iniciatyvos
Tvarkant miesto kvartalus nepamirštamos 
ir miesto gatvės. Nauja, modernia Hipo-
dromo gatve džiaugiasi sodų bendrijos „Jo-
varas“ gyventojai. Pasikeitimų laukia Atei-
ties gatvė. Pastarosios gyventojų kiemai, 
esantys žemiau gatvės, po didesnio lietaus 
nuolat užliejami, vanduo pliaupdavo į juos 
upeliais, tad pirmiausia šioje gatvėje bus 
nutiesti lietaus nuotekų tinklai. Šiems dar-
bams numatyta 100 tūkst. eurų. Gatvė bus 
asfaltuojama, vienoje pusėje bus paklotas 
šaligatvis, įrengtas apšvietimas. Gruodžio 
pradžioje po kapitalinio remonto atidary-
ta neatpažįstamai pasikeitusi S. Dariaus ir 
S. Girėno gatvė. Taip pat atidarytas naujai 
nutiestas Vaižganto gatvės tęsinys – ga-
tvės dalis nuo Pievų gatvės iki J. Basanavi-
čiaus gatvės. Gatvės tvarkomos iš Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie 
Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir 
plėtros programos lėšų.

Skaudi Utenos miesto problema – ga-
tvės su žvyro danga. Jų mieste per 50. 
Daugiau kaip prieš metus rajono taryba 
patvirtino trejų metų Utenos miesto gatvių 
su žvyro danga asfaltavimo programą. Joje 
numatyta per minėtą laikotarpį išasfaltuoti 
visas miesto gatves su žvyro danga. 

Pirmiausia asfaltuojamos jungiamo-
sios gatvės, gatvės, kuriose yra ne mažiau 
kaip 10 namų. Jose klojamos vandentiekio 
ir nuotekų, lietaus nuotekų tinklų komuni-
kacijos, įrenginėjamas gatvių apšvietimas. 
Darbai paspartėjo šių metų viduryje rajono 
tarybai skyrus 90 tūkst. eurų.

Vykdant kvartalų 
atnaujinimą 

sutvarkomos bendrosios 
erdvės: žaliosios zonos, 
įvažiavimai į kiemus, 
pėsčiųjų ir dviračių 
takai, apšvietimas, 
atnaujinamos arba naujai 
įrengiamos vaikų žaidimų 
ir poilsio aikštelės, 
platinami įvažiavimai. 

Utenos mieste 
prigijo ir 

vystosi nauja miestietiško 
kraštovaizdžio apsaugos 
ir tvarkymo kultūra. 
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Kanapės grįžta 
į Lietuvos laukus

Kanapių augintojai juokauja, kad daug kur Europoje 
esame paskutiniai: kadaise paskutiniai priėmėme krikš-
čionybę, dabar paskutiniai legalizavome pluoštines 
kanapes. Bijojome jų tarsi tai būtų naujas, niekada 
nematytas augalas, nors jį dar pamena daugelis vyresnio 
amžiaus žmonių – iš stiebo plaušų vyrai tvirtas virves nu-
sivydavo, o moterys skaniausių patiekalų pagamindavo. 

Kaip pasakojo Baltijos pluoštinių 
kanapių augintojų ir perdirbėjų asociacijos 
direktorius Edgaras Babanovas, pluoštines 
kanapes įteisinantis įstatymo projektas 
buvo paruoštas dar 2004 m., tačiau prirei-
kė dešimties metų, kol Seimą pavyko įti-
kinti, kad tai nenarkotinės, psichotropinių 
medžiagų neturinčios kanapės. Nuo 2014 
m. jas jau galima sėti legaliai. 

„Kanapių yra keletas rūšių, Lietuvoje 
auginamos penkios. Šiemet mūsų šalyje 
kanapėmis yra apsėta apie 3000 ha. Au-
gintojai susiduria su pluošto perdirbimo 
problema, nes Lietuvoje sunaikinta visa 
linų perdirbimo pramonė. Kanapių pluoštą 
perdirba tie patys įrenginiai, kaip ir linų. 
Nebent kai kurie ūkininkai yra susimeis-
travę savadarbės technikos“, – pasakojo E. 
Babanovas. 

Šiemet pasėję beveik 30 ha kanapių, jaunieji ūkininkai Zinkevičiai tikisi, 
kad kanapės greitai išpopuliarės.

Birutė Imbrasienė: „Pasaulyje rasta iš kanapių vyta virvė datuojama net 
2500 metais prieš Kristų. Lietuviai kanapę taip pat vertino nuo seno.“ 

Komentaras

prus, jis visada imtynėse nugali nutukusį 
Lašininį“, – teigė etnologė.

Pavėluotas legalizavimas
B. Imbrasienė apgailestauja, kad visai be 
reikalo iš kanapių pastaraisiais dešimtme-
čiais buvo padarytas baubas ir iš mūsų me-
niu ilgam buvo išbrauktas labai vertingas 
maisto produktas. „Marihuaninės kanapės 
– visai kita rūšis, – sakė ji. – Kaimynai la-
tviai pluoštinių kanapių niekada ir nebuvo 
uždraudę. Juokinga, kad taip ilgai Lietuvo-
je jos buvo draudžiamos. Kaip kokie abori-
genai esame. Visur Europoje leido auginti, 
pas mus – ne. Buvo ne vienas atvejis, kai 
ūkininkai Lietuvoje dar iki 2014 m. pasi-
sėdavo pluoštinių kanapių, tačiau atva-
žiuodavo policija ir viską sunaikindavo. 
Paskui žmonės milžiniškas kompensacijas 
prisiteisdavo, nes europiniai įstatymai ne-
draudė jų auginti.“

B. Imbrasienės teigimu, kanapių legali-
zavimas Lietuvoje yra gerokai pavėluotas. 
„Kitos šalys jau seniai rinkas užėmę, mūsų 
ūkininkams entuziastams sunku rasti, kur 
realizuoti savo produkciją. Pavyzdžiui, 
vengrų tekstilė iš kanapių pluošto gerai 
žinoma pasaulyje. Latviai taip pat daug 
maisto produktų iš kanapių turi, nuo seno 
jais aprūpina ir šiaurės Lietuvą“, – sakė ji. 

Sertifikuotos veislės
Kanados bei Ukrainos mokslininkai dar 
praėjusio amžiaus aštuntajame dešim-
tmetyje sukūrė kanapių veisles su labai 
mažu tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiu. 
Europos Sąjungos šalyse leidžiama auginti 
kanapes, kurių THC – 0,2 proc., Kanadoje 
legalu auginti ir turinčias 0,3 proc. THC. 
Psichotropinio tipo kanapėse yra 5–20 
proc. THC. Skirtumas akivaizdus. 

„Skaičiau, kad norint pajusti vadinamą-
jį „kaifą“, reikėtų surūkyti gal 20 ha džio-
vintų pluoštinių kanapių, – teigė Kęstutis 
Zinkevičius. – Iš pradžių ir mūsų laukuose 
būdavo palaužytų kanapių. Matyt, bandė 
kas nors parūkyti, bet tai neįmanoma.“

Po ilgų diskusijų Seime pernai buvo pri-
imta Pluoštinių kanapių įstatymo pataisa, 
nuo šių metų leidžianti auginti pluoštines 
kanapes ir soduose tarp kitų sodo ir daržo 
augalų. 0,1 ha valdos plote galima sėti po 
20 kanapių vienetų į kiekvieną arą. Tačiau 
sėkla turi būti sertifikuota, pirkta specia-
lioje parduotuvėje. Sumanios šeimininkės 
dabar savo reikmėms gali užsiauginti šiek 
tiek kanapių, kurių sėklų tikrai pakaks Kū-
čių stalui.

Stereotipų atsisakyti sunku
Jauna ūkininkų Zinkevičių šeima, tik prieš 
metus Kauną iškeitusi į Jakutiškių kai-
mą Ukmergės rajone, tiki, kad kanapių ir 
Lietuvoje laukia geresni laikai. „Proveržis 
kada nors įvyks. Puikiai suprantu, jog žmo-
nėms visą sovietmetį ir dar ilgai po jo į gal-
vą buvo kalta, kad kanapė – blogis, ir tai 
negreit iš žmonių galvų išeis. Kažkodėl ka-

napė daugeliui asocijuojasi tik su marihu-
ana. Politikai irgi yra žmonės, jiems irgi 
buvo sunku atsikratyti stereotipų, todėl 
taip ilgai Pluoštinių kanapių įstatymas ir 
nebuvo priimtas. Dar ir dabar, kai mugėse 
siūlome žmonėms kanapių arbatos, daug 
kas nepatikliai purto galvas ir bijo ragau-
ti“, – pasakojo trisdešimtmetis kanapių 
augintojas Kęstutis Zinkevičius. 

Pasak jo, šį augalą galima daug kur 
panaudoti. Pavyzdžiui, atskyrus pluoštą, 
lieka labai daug spalių. Tai puiki mediena, 
iš kurios galima popierių gaminti. „Žaliava 
labai greit užauga – per du tris mėnesius, 
ne taip, kaip medžiui reikia keliasdešimties 
metų. Kasmet nukūlęs lauką gali tonas 
medienos gauti iš hektaro, – tikino Kęs-
tutis. – Pavyzdžiui, JAV Nepriklausomybės 
deklaracija buvo parašyta ant kanapinio 
popieriaus. Kaip teko skaityti, JAV buvo 
didelės kanapių plantacijos, iš jų gamino 
daug popieriaus. Tačiau vienas medienos 
magnatas užsimojo susidoroti su konku-
rentais – kanapių augintojais. Jam pavyko 
paveikti politikus ir uždrausti kanapių au-
ginimą. Ir tik neseniai kanapės legalizuo-
tos kol kas tik vienoje JAV valstijoje.“ 

Kur apdirbti pluoštą?
Kęstutis pademonstravo, kaip nuo ka-
napės stiebo nuplėšus viršutinį pluoštą, 
bandyk nebandęs, jo ranka nenutrauksi. 
Suprantama, kodėl tokias stiprias kanapi-
nes virves nuo seno vertina jūreiviai. Jos 
dar yra ir labai atsparios jūros druskai. 

„Stiebo viduje esanti mediena jau 
dabar pasaulyje plačiai panaudojama, 
pavyzdžiui, maišant su kalkėmis gami-
nami šilumai mažai pralaidūs statybiniai 
blokeliai“, – pasakojo ūkininkas. Deja, jis 
pats kol kas neturi, kur realizuoti savo ka-
napių pluošto. O pasėjęs jų turi nemažai: 
apie pusę hektaro prie namų, 10 ha Mari-
jampolės rajone ir 18 ha Panevėžio rajone. 
„Padėjome nuo hektaro, tačiau kanapė 
sužavėjo, pamažu augame. Tik kol kas dar 
iš kanapių negyvename“, – sakė draudimo 
agentu dar dirbantis K. Zinkevičius. 

Ūkininkų šeima realizuoja tik kanapių 
sėklas. Jas vertina ir žvejai – virtos ka-
napės turi ypatingą kvapą, pritraukiantį 
žuvis. „Jei per ilgai laikytas aliejus paseno, 
galima jį naudoti vietoj odos kremo – jis 
turi daug vitamino E ir D“, – pridūrė Mo-
nika Zinkevičienė. Jų mažajai dukrelei 
Smiltei močiutė numezgė batelius. „Labai 
puikūs, gerai praleidžia orą“, – džiaugėsi 
ūkininkai. Kanapių tekstilė, kaip ir linų, 
leidžia kūnui kvėpuoti, be to, nepraleidžia 
ultravioletinių spindulių.

„Domėjausi, pluoštą pirktų ir latviai, 
tačiau nėra, kur jį galima būtų apdirbti. Kai 
Lietuvoje neliko linų pramonės, išparduoti 
ir jų apdirbimo įrenginiai, – apgailestavo 
K. Zinkevičius. – Radau, kad vienas ūkinin-
kas turi kažkokį savadarbį mechanizmą. 
Nežinau, kiek man kainuos apdirbimas, 
pažiūrėsiu, ar apsimokės. Latvijoje yra 
kanapių apdirbimo fabrikas, tačiau nu-

vežti iki fabriko brangu: kanapė lengva, 
užima daug vietos, todėl samdyti reikėtų 
daug vilkikų. Kol kas tik iš sėklų spaudžia-
me aliejų – vežu pas žmogų, turintį šalto 
spaudimo įrenginius.“ Kęstučio svajonė – 
įsirengti savo aliejinę.

Kanapiniai namai
Pasak ūkininko, būtų ir kanapių spalių 
paklausa. „Yra norinčių statyti kanapinius 
namus. Girdėjau, kad keli tokie kanapi-
niai namai Lietuvoje jau yra pastatyti, 
užsienyje – gana daug. Kai pas mus prieš 
kelerius metus kanapių dar nebuvo, žmo-
nės iš Latvijos atsivežė spalių. Susimaišė su 
kalkėmis ir pasigamino blokelių, kuriuos 
dėjo į medinio namo karkaso tarpus. Tokie 
blokeliai neleidžia šilumai išeiti iš namo“, 
– pasakojo K. Zinkevičius. 

Kaime anksčiau negyvenusiam jauna-
jam ūkininkui kanapes pasirodė nesunku 
auginti. „Pasėjome gegužės pradžioje. Jos 
taip sparčiai šovė į viršų, kad nustelbė visas 
žoles. Vadinasi, jų net nereikia niekuo nuo 
piktžolių purkšti, kaip, pavyzdžiui, tenka 
daryti auginant javus, rapsus. Svarbu tik 
stebėti ir laiku atvažiuoti jų kulti, kol auga-
lo stiebas dar nesumedėjo. Iš pradžių buvo 
problemų, sudeginau tris kombainus. 
Dabar jau žinau, kad kulti kanapes reikia, 
kai subręsta apie 70 proc. sėklų. Jei bus 

Saugojo nuo depresijos
Bene daugiausiai apie kanapių vartoji-
mą lietuviškoje virtuvėje žino etnologė, 
Lietuvos kulinarinio paveldo direktorė Bi-
rutė Imbrasienė. Pasak jos, kanapės buvo 
ne tik Kūčių, bet ir viso tamsiojo žiemos 
laikotarpio tradicinis lietuvių maistas. Jis 
gelbėjo žmogų nuo saulės trūkumo, sklai-
dė niūrią nuotaiką, stiprino organizmą, 
saugojo nuo depresijos. Kanapių aliejuje 
esantis chlorofilas valo organizmą nuo 
kancerogeninių ir mutageninių medžia-
gų, saugo DNR nuo pakitimų. „Kanapių 
aliejuje gausu žmogaus organizmui ypač 
reikalingų Omega-3 ir Omega-6 riebiųjų 
rūgščių, jų yra maždaug du kartus dau-
giau nei žuvų taukuose“, – teigė B. Im-
brasienė.

Kanapių aliejaus nereikia vartoti daug 
– vieno kito šaukšto pakanka. Ir jokiu būdu 
nereikėtų ant jo kepti. Kas neturėdavo kur 
išsispausti aliejaus, paprasčiausiai pasispra-
gindavo sėklų ant keptuvės ir sutrindavo 
su druska. Tokia kanapinė druska – puikus 
pagardas bulvėms. „Kanapių, kaip ir linų sė-
klos, turi ne tik labai vertingų E ir D vitami-
nų, bet ir saugo nuo tuberkuliozės. Anksčiau 
ir nelabai turtingi žmonės, kiekvieną rudenį 
pavartodavę kanapių, apsigindavo nuo šios 
ligos grėsmės“, – sakė B. Imbrasienė.

Kanapinis stipresnis už 
Lašininį
Vyresni žmonės dar pamena labai gardų 
patiekalą – kanapinius šaltanosius. Jie 
ruošiami paprastai: išorėje – bulvių tarkiai, 

kaip cepelinams, tik pamaišyti su grikių 
miltais, o viduje – grūstos kanapių sėklos 
su svogūnais. Vargu, ar šių laikų žmogus 
atspės mįslę: „Vasarą – eglelė, žiemą – 
karvelė.“ Ogi tai kanapė, nes iš grūstų 
kanapių sėklų galima pasigaminti kanapių 

pieno. Juo, panašiai kaip ir aguonpieniu, 
sriubas per pasninką balindavo. 

Kad vartoti kanapes yra sveika, pa-
tvirtina ir liaudies švenčių tradicijos. „Visi 
žinome Užgavėnių personažus Kanapinį ir 
Lašininį. Kanapinis – aukštas, judrus, sti-

visos subrendę, geriau jau su kombainu 
net nevažiuoti į lauką, tokių kietų stiebų 
technika neįveiks. O kuliama su tais pačiais 
kombainais, kaip ir javus, – ūkininkavimo 
specifika dalijosi pašnekovas. – Užaugin-
ti lengva, bet sėkmingai nukulti – labai 
sudėtinga. Tiesiog stebuklas, kad mums 
pavyko ir turime pirmąjį savo aliejų. Žinau 
ne vieną ūkininką, kuris pavėlavo ir turėjo 
viską palikti lauke žvirbliams.“ 

Specialus kombainas, kuris galėtų 
nukulti ir sumedėjusiais kanapes, yra ga-
minamas Olandijoje, tačiau jis kainuoja 
milijoną eurų. „Nežinau, kiek hektarų reik-
tų auginti, kad apsimokėtų tokį pirkti“, – 
sakė jis. 

Griežčiausiai prižiūrimas 
augalas
Kanapių sėkloje yra apie 30 proc. aliejaus, 
tad iš hektaro prikūlus 500–600 kg, gali-
ma tikėtis 100–120 kg aliejaus. „Iš kilogra-
mo sėklų turėsite stiklinę aliejaus“, – pa-
tikslino ūkininkas. Sėklą sėjai visi kanapių 
augintojai kasmet turi pirkti tik sertifikuo-
tą, negalima savo sėklos pasilikti ir sėti. 
Ji gana brangi, kilogramas – nuo 6 iki 12 
eurų. Norint apsėti hektarą, reikia ne vie-
nos dešimties kilogramų. Tad nenuostabu, 
kad 250 ml aliejaus ūkininkai pardavinėja 
po 6,5–7,5 euro.

„Kanapė – griežčiausiai prižiūrimas 
augalas Lietuvoje. Pavasarį apie sėją pri-
valome pranešti Augalininkystės tarnybai 
prie Žemės ūkio ministerijos, atvažiuoja 
inspektoriai ir patikrina, ar numeriai ant 
sėklų maišų atitinka numerius pirkimo – 
pardavimo dokumentuose, – pasakojo K. 
Zinkevičius. – Paskui, kai kanapės sužydi, 
vėl privalome kviesti tikrintojus. Jie skir-
tingose lauko vietose nusikerpa žiedynų 
ir veža tirti, ar mūsų kanapėse nėra nar-
kotinių medžiagų. Kaip jų bus, jei sėjame 
sertifikuotą ir jų patikrintą sėklą?“

Už tyrimus turi sumokėti patys ūkinin-
kai. Tyrimai, nesvarbu, ar augini 1, ar 20 
ha, kainuoja 120 eurų. Jei kanapės augina-
mos keliuose plotuose, tyrimus reikia da-
ryti iš kiekvieno. Zinkevičiams tenka daryti 
tris atskirus tyrimus – iš lauko šalia namų, 
Marijampolės ir Panevėžio rajonuose. Ir už 
kiekvieną sumokėti po 120 eurų. 

Kanapes populiarina 
labirintu 
Norėdamas labiau išpopuliarinti kanapes, 
Kęstutis savo lauke prie namų įrengė kana-
pių labirintą. Žmonėms patinka pasivaikš-
čioti po 3–4 metrus aukščio siekiančių 
kanapių lauką. „Idėja kilo natūraliai. Pa-
menu, kaimo vaikai per jį kartą pasileido 
bėgti ir, vienas kito nematydami, pradėjo 
šūkauti: „Kur tu? Nematau.“ Pagalvojau, 
o kodėl gi nepramynus takelių“, – pasa-
kojo Kęstutis. Dabar lankytojams jis dar 
ir papasakoja apie kanapes, pavaišina su-
muštiniais su kanapine druska. O padažius 
duoną į šviežią šalto spaudimo kanapių 
aliejų, jo daugiau su niekuo nesumaišysi. 
Kanapių žiedynų ir lapelių arbata švelniai 
ramina, todėl puikiai tinka prieš miegą.

„Kanapių aliejuje Omega-3, Omega-6 
ir Omega-9 riebiųjų rūgščių santykis yra 
toks geras, kad šis aliejus lengviau įsisa-
vinamas nei žuvų taukai. Atkreipkite dė-
mesį, vaistinėse pardavinėjami žuvų tau-
kai turi tik Omega-3, o kaina didesnė nei 
mūsų aliejaus, pardavinėjamo mugėse, 
– pasakojo K. Zinkevičius. – Be to, kanapių 
aliejuje gausu vitaminų, mikroelementų. 
Žalią spalvą aliejui suteikia chlorofilas, ku-
ris valo organizmą.“ 

Perspektyvus augalas
 „Džiaugiuosi, kad į Lietuvą grįžta kanapės. 
Yra entuziastų. Tikiu, kad kanapės išpopulia-
rės. Mano nuomone, kanapė yra labiausiai 
neišnaudotas ir labai perspektyvus augalas, 
reikia tik kantrybės ir užsispyrimo. Jau dabar 
kanapė naudojama maisto pramonėje, iš 
žiedynų gaminami vaistai vėžiui, Alzhaime-
riui, epilepsijai gydyti. Skaičiau, kad BMW 
automobilių gamintojai pradėjo plastikines 
detales gaminti su kanapių spaliais ir tai 
puikus, tvirtas plastikas. Kanapių panaudo-
jimas vis plečiasi, tačiau vis dar atsiranda 
žmonių, kurie atvažiuoja pas mus į kanapių 
labirintą ir pasiteirauja, ar iš tiesų galima au-
ginti kanapes“, – juokėsi K. Zinkevičius. 

Prie Zinkevičių sodybos esantis kanapių labirintas padeda lankytojams 
susipažinti su labai perspektyviu augalu.

Elena Bingelytė
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Kaip grybauti, 
kad ir kitais metais derėtų?

Grybavimas daugeliui teikia malonumą. Ne vienas iš vaikystės mename miško vieteles, į kurias bėgdavome „savų“ 
grybų parsinešti. Tokias vietas ne bet kam išduodavome. Tačiau bėgant metams, augant medžiams kažkur ding-
davo mūsų žinotos senosios grybijos. Atėję į vaikystės miškelius dažnai grybų nerandame. Dzūkijos senoliai ilgisi 
laikų, kai baravykus vežimais veždavo – tiek daug jų būdavo. Kas kaltas, kad grybų dabar mažiau? Ar nemokšiš-
kas grybavimas pridarė žalos, grybienas sunaikino, ar grybai kitur iškeliavo, ar klimato sąlygos pasikeitė?

Botanikos instituto mokslininkai 
daugelį metų tyrė grybijas, stebėjo, kokį 
poveikį joms daro grybavimas. Kai prieš 
maždaug du dešimtmečius miškus masiš-
kai užplūdo ekonominiai grybautojai, į su-
pirktuves tempę tonas grybų, gamtininkai 
baiminosi, kad toks grybavimas sunaikins 
grybijas, žmonės ištryps miškus. Botanikos 
instituto Gamtos tyrimų centro mokslinis 
darbuotojas gamtos mokslų daktaras Jo-
nas Kasparavičius prieš gerą dešimtmetį 
tyrė masiško grybavimo poveikį miškams. 
Po ilgo stebėjimo jis teigia, kad viena-
reikšmio atsakymo nėra. Pasak jo, grybai 

Elena Bingelytė

visai išnyksta ištryptose vietose, o ne taip 
stipriai ištryptose grybai išauga smulkesni 
nei neliestame miške. Skirtumas mato-
mas net praėjus aštuoneriems metams 
po vienerių metų trypimo. Bet nedažnas 
vaikščiojimas grybų augimą gali netgi kiek 
skatinti. Grybų augimo samanų šalinimas, 
jų draskymas tikrai neskatina.

Naikinamas draudimas 
rinkti smulkius grybus
Iki šiol galiojusios Aplinkos ministerijos 
grybavimo Lietuvoje taisyklės draudė 

ne veltui stengiasi paskleisti kuo daugiau 
sporų. Klimatas turi įtakos grybų sudėčiai 
ir gausumui, bet lemiama ji tampa tik tuo-
met, kai klimato pokyčiai labai staigūs ir 
drastiški. O keičiasi jis nuo pat klimato su-
dedamųjų dalių atsiradimo ir grybai prie 
jo pokyčių per ilgą savo gyvavimo laiką yra 
neblogai prisitaikę. Taigi, kepurėtieji gry-
bai mūsų miškuose tikrai neišnyks, tik jų 
sudėtis, o gal ir gausumas ateityje gali kiek 
pasikeisti. Pavyzdžiui, ne baravykų naudai. 
Ką daryti? Klausimas atviras. Daugelyje 
Vakarų šalių jis bandomas spręsti Lietu-
voje nepopuliariais metodais. Pavyzdys 
galėtų būti Anglija. Ar Lietuvai tinka toks 
kelias? Šiandien atrodo, kad ne, o vėliau 
gali ir kitaip pasirodyti.“

Buvo manoma, kad smulkių grybų 
rinkimas mažina jų gausumą miškuose. 
Dabar gamtininkai priėjo prie kitokių išva-
dų. „Grybų gausumą labiau lemia klimato 
sąlygos, o ne tokių jaunų grybų rinkimas. 
Nuo šiol nebus draudžiama rinkti ir smul-
kius grybus. Tačiau kas gali rinkti adatos 
dydžio galvutes? Kokia iš jų nauda? – sakė 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
skyriaus vyriausioji specialistė Kristina 
Klovaitė. – Anksčiau galiojusios grybavi-
mo taisyklės jau panaikintos nuo rugpjūčio 
pradžios. Galios tik lankymosi miške taisy-
klės. O pagal jas yra draudžiama kilnoti, 
ardyti samanas ir po jomis ieškoti grybų.“

Pasak K. Klovaitės, anksčiau susidurta 
su keblumais bandant bausti grybautojus, 
kurie turėdavo prisirinkę smulkių grybų. 
„Dažniausiai tokie mažučiai grybai būna 
prilipę prie didesnio grybo. Žmogus rau-
na didelį, ištraukia kotą iš samanų, o ten 
– prilipęs mažytis, kurio kepurėlė smul-
kesnė, nei leidžia grybavimo taisyklės. Tai 
ką tada žmogui daryti? Nupjauti tą neuž-
augusį grybą ir išmesti, kad inspektoriai 
nepamatytų? Nesąmonė. Nieko blogo, jei 
išrauni tokį grybą. Tai tikrai nekenkia gry-
bijai ir nemažina grybų gausos.“

„Pažiūrėjus į socialiniuose tinkluose 
skelbiamas rekordinių baravykų laimikių 
nuotraukas, nelabai panašu, kad ten tie 
visi maži baravykiukai buvo „netyčia pri-
lipę“, baravykai ir neauga tokiomis glau-
džiomis grupėmis kaip voveraitės, – su 
ministerijos specialistės nuomone nelabai 
nori sutikti J. Kasparavičius. – O kadangi 
dėl meteorologinių ypatumų jie augo tik 
palyginti nedideliuose plotuose, tai juos 
visus pedantiškai ir surinko.“

Draudimas buvo perteklinis
Dzūkijos gamtininkas Mindaugas Lapelė 
pasakojo, kad buvę draudimai labiau buvo 
nukreipti prieš grybų supirktuves. Ten ins-
pektoriai kartais prasijodavo voveraites ir 
žiūrėdavo, ar jos neiškrenta per 1 cm sky-
lutes, o kontroliuoti miške visų grybautojų 
nebuvo galimybių. Dabar baimintis, kad 
žmonės rinks tokias mažas voveraites, 
priežasčių lyg ir neliko, nes žymiai sumažė-
jo ekonominių grybautojų. „Prieš daugiau 
kaip 20 metų voveraites ir baravykus labai 
brangiai supirkinėjo Vokietija, todėl mūsų 
supirkėjai net važiuodavo į Baltarusiją ir 
Ukrainą, atsiveždavo pigiai ten supirktų 
grybų, o iš Lietuvos jau brangiai parduo-
davo vokiečiams, – pasakojo gamtininkas. 
– Dabar Baltarusija ir Ukraina turi galimy-
bę savo grybus parduoti tiesiai į Vakarus. 
Apskritai grybų supirkimo kainos yra labai 
smukę, todėl ir grybautojų labai sumažėję. 
Manau, kad tas draudimas yra perteklinis. 
Pakanka laikytis lankymosi miške taisyklių 
ir neardyti miško paklotės.“

Lankymosi miške taisyklės dar nurodo, 
kad grybauti (ir uogauti) galima visuose 
Lietuvos miškuose (privačiuose ir valstybi-
niuose), išskyrus rezervatų miškus ir kitus, 
kuriuose lankymasis laikinai uždraustas ar 
apribotas. Tad svarbu nepažeisti šių taisy-
klių, ir niekas grybautojų nebaus.

Aplinkos ministerijai paskelbus, kad 
nebus draudžiama rinkti ir smulkius gry-
bus, prisiminiau, ką nuo seno kalbėdavo 
seni dzūkai. Jie sakydavo, kad jei radai 
baravyką, jis jau tavo, tikrai neverta pa-
slėpti po samanomis, kad kiti nerastų, ir 
nelaukti, kol dar didesnis užaugs. Sakoma, 
kad žmogaus pamatytas baravykas jau ne-
auga, o sukirmija.

Dažnam grybautojui kyla klausimas 
– rauti ar pjauti grybą. Gamtininkai sako, 
kad abu būdai geri. Nupjauti grybą reikia 
lygiai palei žemės paviršių, o rauti atsar-
giai, truputį pasukus, kad per daug neišsi-
kilnotų samanos.

Draudžiama  
rinkti saugomas rūšis
Grybautojai dar turėtų žinoti, kad yra Lietu-
voje saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rū-
šių sąrašas. Draudžiama rinkti šiame sąraše 
išvardintas retas grybų rūšis. Jų yra 112. 

Tik vargu, ar eilinis grybautojas atpa-
žins 112 saugomų rūšių. „Iš nežinojimo ga-
lima daug ko prisirinkti. Bet tikrai šių retų, 
saugomų grybų yra labai mažai, vargu ar 
žmonės jų ras, krepšių tikrai neprisikraus, 
– sakė K. Klovaitė. – Iš visiems gerai žino-
mų baravykų draudžiamas rinkti blyškusis 
(Boletus impolitus Fr), kartusis (Boletus 
pulverulentus Opat) ir kislusis (Boletus ra-
dicans Pers) baravykas.“

„Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytus 
grybus grybautojai randa ir parsineša 
namo kasmet. Dalis jų vėliau kreipiasi į 
specialistus norėdami sužinoti grybo rūšį. 
Didelės tragedijos čia nėra. Dėl to kon-

krečios rūšies grybas vargu ar išnyks, o ir 
mokslininkams naudinga, – sakė J. Kaspa-
ravičius. – Niekas negali atsidurti visuose 
miškuose reikiamoje vietoje reikiamu 
metu, net ir gerai žinomose vietose, o juk 
randamos ir naujos augavietės. Blogai 
yra tik tuomet, kai žmonės žino, ką daro, 
ir naudojasi padėtimi. Precedentų jau yra 
buvę.“

Yra kelios žvynabudžių rūšys, kurias 
irgi draudžiama rinkti. Iš kur žinoti kurias? 
Tiesiog reikia laikytis paprastos taisyklės – 
nepažįstamas grybas turi likti miške. Juk 
žinome ne vieną istoriją, kai nežinomais 
grybais nusinuodijo karaliai, imperatoriai 
ir net Šventojo sosto atstovas. Žiauru, bet 
taip ir buvo atrastos valgomos rūšys. Dabar 
turime jau tiek daug valgomų, kad vargu 
ar reikia patiems tyrinėti ir bandyti kokį 
nors pirmą kartą pamatytą grybą.

Kai kam nuodingi,  
kai kam – ne
Kai kurios tautos grybų apskritai nerenka 
– bijo nusinuodyti. Kaip pasakojo miko-
logas J. Kasparavičius, tradicijos grybauti 
neturi belgai, olandai, kai kurie Šveicarijos 
regionai. „Mūsų grybautojai gana drąsūs. 
Pavyzdžiui, gana gero skonio baltikai lai-
komi nuodingais grybais. Tačiau daug kas 
juos valgo. Kaip tai pavadinti: drąsa ar 
lengvabūdiškumu? Nežinau, – sakė jis. – 
Auga šie grybai ir Afrikoje, visi afrikiečiai 
žino, kad jie nuodingi. Teko skaityti, kad 
ten nuvykę rusai jų prisirinko, prisivirė ir 
valgė. Vietiniai žmonės tik žegnojosi, jau 
netikėjo ryte rasti gyvus. Tačiau visų nuos-
tabai atvykėliai liko gyvi.“

Pasak grybų specialisto, grybų biolo-
gijoje yra daug kartais sunkiai paaiški-
namų paslapčių. „Pavyzdžiui, Vokietijoje 
draudžiama valgyti pilkąsias meškutes 
(Paxillus involutus). Prancūzijoje ne vienas 
žmogus nuo jų mirė. Manoma, kad meš-
kučių nuodingosios medžiagos kaupiasi 
organizme ir nunuodija žmogų tik tada, 
kai pasiekia tam tikrą koncentraciją. Pas 
mus daug kas jas renka ir valgo. Lietuvoje 
nusinuodijimų meškutėmis nebuvo, tačiau 
aš rekomenduočiau jų nerinkti, – sakė J. 
Kasparavičius. – Mums, mikologams, kar-

tais tenka spręsti galvosūkius – jei nusi-
nuodija kitose šalyse, skambinti pavojaus 
varpais, drausti, ar ne. 

Apsinuodijimų meškutėmis ir žaliuokė-
mis klausimas yra sudėtingas, nes trūksta 
informacijos apie apsinuodijimus šiais 
grybais Lietuvoje. Teko vartyti neseniai iš-
ėjusią vieno gydytojo, berods, toksikologo 
atsiminimų knygą, kurioje jis minėjo, kad 
Lietuvoje buvo apsinuodijimo ar nusinu-
odijimo žaliuokėmis atvejis ar atvejai. 
Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Lenkijoje buvo 
keli mirties atvejai ir nuo žaliuokių (ten 
augančių, ne atvežtinių). Vėl neaišku, ko-
dėl tik ten, o ne pas mus ar kitose fanatiškų 
grybautojų šalyse. Mes jas valgome ir ne-
nusinuodijame. Nors biologiniu požiūriu ir 
Prancūzijoje, ir Lietuvoje žaliuokė yra ža-
liuokė. Dzūkai mane kepurėmis užmėtytų, 
jei sakyčiau, kad žaliuokių valgyti negali-
ma. Visą gyvenimą jie jas valgo. Vis dėlto 
su šiuo grybu reikėtų elgtis atsargiau, bent 
jau nepersivalgyti.“

Šiemet žalsvąja musmire mirtinai nusi-
nuodijo moteris iš Dzūkijos, maniusi, kad 
renka ūmėdes. Tačiau, kaip pasakojo mi-
kologas, ne visos musmirės yra nuodingos. 
Pavyzdžiui, raudonąsias musmires kartais 
ėda karvės, ožkos, ir nieko. „Matyt, jaučia, 
kad jų organizmui reikia. Gal parazitams 
žarnyne išnaikinti“, – svarstė jis.

Be grybų medžiai neaugs
Dažnai žmonės pastebi, kad miške, kur 
jie anksčiau rasdavo grybų, dabar jų nėra 
– tarsi jie būtų išėję kitur. J. Kasparavičius 
tai paaiškina moksliškai: „Grybai susiję 
su tam tikru medžių amžiumi. Pavyz-
džiui, kazlėkai auga labai jaunuose, dar 
besiformuojančiuose pušynuose. Miškui 
paaugus, kazlėkai dingsta. Voveraitės, ba-
ravykai gausiausiai dera vidutinio amžiaus 
– 30–50 metų miškuose. Brandesniuose 
miškuose jų mažėja, nors visai ir neišnyks-
ta.“ Mokslininko pastebėjimu, apskritai 
senuose miškuose nebūna gausiai deran-
čių grybų. Suprantama kodėl: juk grybai 
gauna naudingų medžiagų iš medžių. Kai 
medis sensta, keičiasi jo biologija, jis auga 
lėčiau, mažiau išskiria ir grybui reikalingų 
naudingų medžiagų. O kodėl grybų dau-

giausiai Dzūkijoje, irgi nesunku paaiškinti 
– grybai mėgsta lengvą, pralaidžią dirvą, 
kur vanduo ilgai neužsibūna. 

Dar reikia žinoti, kad baravykai mėgsta 
pramečiuoti: jei vienais metais buvo gau-
sus derlius, kitais jau tokio nereikėtų tikė-
tis. „Tačiau ir tas pramečiavimas paslap-
tingas: vienais metais grybai labiau auga 
pušynuose, kitais – mišriuose miškuose“, 
– pastebėjo mokslininkas.

Dabar dažnas žemės savininkas savo ne-
naudojamus laukus apsodina mišku. Tačiau 
mikologai yra pastebėję, kad tokiuose plo-
tuose miškeliai sunkiai auga, skursta. „Tai 
yra dėl to, kad toje žemėje nėra grybienų, – 
sakė J. Kasparavičius. – Pasaulio mokslinin-
kai išbando įvairius būdus, pavyzdžiui, prie 
iš sėklų išaugintų sodinukų jau iškart įterpia 
ir grybienos. Lūkesčiai pasiteisina. Kai gry-
bas pradeda augti, tada ir medeliai stiebiasi 
normaliai. Miškas gali gyvuoti be žvėrių, be 
paukščių, o tuo labiau be žmonių, tačiau 
be grybų neauga.“ Todėl miškui naudingi 
net nevalgomi grybai – padeda medžiams 
augi. Visi grybai tarsi kojinėmis apgaubia 
medžių šaknis, neleidžia joms išdžiūti, ap-
rūpina mikroelementais, saugo nuo ligų, o 
iš medžių patys irgi gauna naudingų me-
džiagų. Tik pievagrybiams medžių nereikia, 
tad juos lengva auginti šiltnamiuose. Bara-
vykų ir voveraičių šiltnamyje neužauginsi.“

Labai blogas įprotis yra spardyti nevalgo-
mus ar senus ir jau į krepšį dėti netinkamus 
grybus, ką dažnas neišprusęs grybautojas 
ir daro. Pasirodo, grybams netgi ir kirminai 
naudingi: prisivalgo grybo kepurės su spo-
romis, po to lenda į žemę, virsta vabzdžiu ir 
platina sporas toliau. „Jei matote seną, jau 
sukežusį baravyką, geriau jį taip ir palikti. Ne-
reiktų spardyti ir visokių nevalgomų grybų. 
Reikia leisti jiems subręsti ir išbarstyti spo-
ras – kuo daugiau miške visokių grybų, tuo 
medžiams geriau“, – sakė J. Kasparavičius. 
Pasak jo, kai oras tinkamas sporoms barstyti, 
jų galima pastebėti net visur aplinkui – ant 
samanų, ant lapų. Mokslininkas tikina, kad 
grybų galima ir pasisėti savo sode. „Daug kas 
taip daro – išbarsto senų grybų kepurėles. 
Galima po medžiais pilti ir vandenį, kuriame 
buvo plauti grybai. Tik sėti reikia po tokiais 
medžiais, po kokiais rinkote – ąžuolais, ber-
žais, pušimis“, – sakė mikologas. 

rinkti ir parduoti baravykus, kurių ke-
purėlės skersmuo mažesnis nei 1,5 cm, 
ir voveraites, kurių kepurėlės skersmuo 
mažesnis nei 1 cm. Šis draudimas, pasak 
J. Kasparavičiaus, buvo įvestas siekiant, 
kad renkami grybai spėtų išbarstyti nors 
truputį sporų – sėklų analogų, kuriomis 
grybai dauginasi ir plinta. „Jau ir tvirtinant 
ankstesnes grybavimo taisykles buvo ži-
noma, o vėlesni grybų biologijos tyrimai 
gamtoje tik patvirtino, kad tokio dydžio 
baravykų vaisiakūniai sporų dar nebarsto, 
– teigė mokslininkas. – Matyt, siekiant 
kompromiso tarp grybautojų interesų ir 

grybų apsaugos, buvo pasirinktas konkre-
tus dydis, tikintis, kad bent jau kai kurie 
iš šių mažų nesurinktų baravykų suspės 
išaugti ir išbarstyti sporas. Ne paslaptis, 
kad Lietuvoje buvo ir tebėra miškų, kurie 
grybų augimo metu pedantiškai „šukuoja-
mi“ kasdien. Kai kurių rūšių visiems gerai 
pažįstamus grybus, ypač baravykus, buvo 
ir yra stengiamasi surinkti visus iki pasku-
tinio. Tai rodo ir nuotraukos socialiniuose 
tinkluose. Sunku pasakyti, ar visuomet tai 
pavyksta. Aišku, net ir tokio rinkimo povei-
kis grybams yra mažesnis už plynų kirtimų 
ar mišką sunaikinančio gaisro poveikį.“ 

Daugelis įsivaizduoja, kad grybų sim-
biozė su medžiais yra sudaroma kartą 
ir visiems laikams, bet tai, mokslininko 
teigimu, nėra tiesa. „Grybai kontaktuoja 
su augalais per pastarųjų jauniausias pir-
mametes šakneles, kurios išauga kasmet 
naujos, o senos pasidengia vandeniui ne-
laidžiais dangalais, – pasakojo jis. – Kas-
met grybas turi atnaujinti šį „ryšį“. Jeigu 
nespėja ar nesugeba, tai anksčiau ar vė-
liau padaro konkurentai. Greitas kai kurių 
svetimžemių grybų plitimas Lietuvoje ir 
gretimose šalyse rodo, kad konkurencija 
ateityje gali tik didėti. Panašu, kad grybai 

Botanikos instituto Gamtos tyrimų centro mokslinis darbuotojas gamtos 
mokslų daktaras Jonas Kasparavičius: „Pasaulio mokslininkai išbando 
įvairius būdus, pavyzdžiui, prie išaugintų sodinukų įterpia ir grybienos. 
Lūkesčiai pasiteisina. Kai grybas pradeda augti, tada ir medeliai 
stiebiasi normaliai. Miškas gali gyvuoti be žvėrių, be paukščių, o tuo 
labiau be žmonių, tačiau be grybų neauga.“

Komentaras
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Nupjauti 
grybą reikia 

lygiai palei žemės 
paviršių, o rauti 
atsargiai, truputį 
pasukus, kad per daug 
neišsikilnotų samanos.
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Lina Vyšniauskienė, Eglė LiepytėPats tarptautinės konferencijos ir 
pasivaišinimo faktas gal ir nebūtų atkrei-
pęs ypatingo dėmesio, tačiau tuo metu 
Radviliškyje vyko milžiniškas gaisras, buvo 
paskelbta ekstremali padėtis. Tuo tarpu 
Šiaulių RAAD (ŠRAAD) vadovas Kornelijus 
Škiela nevyko ten, kur jam derėjo būti – 
šalia gaisro, o ramiai svečiavosi Mažeikiuo-
se, nors į gaisro vietą, metęs visus darbus, 
buvo atskubėjęs net ir buvęs šalies premje-
ras Algirdas Butkevičius.

Ekstremali padėtis 
aplinkosaugininkų 
nejaudino
Iš visų aplinkinių rajonų atvykusios didelės 
ugniagesių pajėgos – apie 40 ugniagesių 
ir apie 10 automobilių – jau trečią dieną 
grūmėsi su iki tol miestelyje neregėtu 
gaisru, kai spalio 6 d. Šiaulių RAAD vado-
vas K. Škiela, neužsukęs į dūmų smaugia-
mą Radviliškį, išvyko susitikti su broliais 

latviais ir, ką čia slėpsi, atsipalaiduoti po 
darbų.

Radviliškyje kuro granulių gamyklos 
UAB „Gairelita“ teritorijoje degė milži-
niškas pjuvenų ir medžio atliekų kalnas. 
Miestas skendėjo dūmuose, paskelbta 
ekstremali padėtis, aplink gyvenantiems 
žmonėms buvo skubiai dalinami respi-
ratoriai. Tokio gaisro padariniai gamtai 
bus jaučiami dar daug metų. Į Radviliškį 
atskubėjo buvęs premjeras A. Butkevi-

Naujasis aplinkos ministras Kęstutis Navickas iškart turės spręsti opią viešumon 
iškilusio skandalo problemą. Turima omenyje plačiai nuskambėjusį regioninių 
aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) vadovų susitikimą su latvių kolegomis 
Mažeikių rajone ant Plinkšio ežero kranto. 

Aplinkosaugininkų 
puota gaisro metu

kompanijos, kad galėtų nuvykti ten, kur 
vyko kova su ugnies stichija.

Politikas: „Tai – 
nusikalstamas aplaidumas“
Vėliau buvo bandyta lyg ir teisintis, kad 
nemandagu palikti svečius – juk ŠRAAD 
buvo konferencijos šeimininkai. Bet kažin 
ar kolegos latviai būtų labai įsižeidę, jei 
jiems būtų paaiškinta, kad departamento 
vadovui tokiomis akimirkomis svarbiau 
būti prie neeilinio gaisro židinio, o ne su jų 
brolija prie stalo. 

Buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) Panevėžio padalinio viršininkas Sei-
mo narys Povilas Urbšys tokį ŠRAAD vado-
vo (dabar aiškėja, kad direktoriaus pava-
duotojas R. Girdenis savo pareigas, regis, 
atliko tinkamai ir laiku) elgesį pavadino 
„nusikalstamu aplaidumu“. „Gaisras kėlė 
didelę grėsmę ir aplinkai, ir žmonėmis. 
Tikrai stebina tai, kad ŠRAAD vadovas ne-
sugebėjo ištrūkti iš renginio ir atvykti ten, 
kur buvo jo vieta. Būtų atsiprašęs latvių, 
paaiškinęs, kad reikia operatyviai reaguoti 
į kintančią situaciją... Toks elgesys – nusi-
kalstamas aplaidumas“, – sakė politikas.

Jo manymu, buvo pasinaudota tam 
tikru tarpuvaldžiu, kai jau beveik nebuvo 
Aplinkos ministro, kuris galėtų griežtai 
pareikalauti atsakomybės. „Šis įvykis ver-
tas naujosios ministerijos dėmesio. Reikia 
atlikti tarnybinį patikrinimą ir jei įvykis 
realus, kaltininkai turėtų pasiaiškinti žmo-
nėms“, – įsitikinęs Seimo narys P. Urbšys.

Pavaduotojas: „ 
Dirbau nelaimės vietoje“
Nors iš karto po žiniasklaidoje sukelto 
skandalo ŠRAAD vadovai atkakliai neno-
rėjo komentuoti įvykių, vėliau žurnalui 
„Aplinkosauga“ pavyko pakalbinti de-
partamento direktoriaus pavaduotoją R. 
Girdenį. Jis griežtai paneigė pranešimus, 
kad gaisro vietoje nebuvo RAAD atstovų. 
„Aš nedalyvavau konferencijoje, nevykau 
į Mažeikius. Buvau visą laiką Radviliškyje, 
organizavau visas reikalingas priemones, 
iškviečiau mobiliąją laboratoriją. Mane ten 
visi matė, kalbėjausi ir su premjeru A. But-
kevičiumi. Tikrai nepadarėme nieko netei-
sėto, nebuvo jokių pažeidimų“, – teisinosi 
R. Girdenis.

Tarnybiniame rašte R. Girdenis yra pa-
aiškinęs situaciją, kuri susiklostė prasidėjus 
gaisrui: „2016 m. spalio 5 d. apie 8 val. man 
paskambino Radviliškio raj. Agentūros ve-
dėjas Mingaila Saulevičius ir pranešė, kad 
gavo informaciją, jog Radviliškio mieste 
esančioje UAB „Gairelitos“ teritorijoje dega 
gamybinė žaliava (medžio pjuvenos). Gais-
rą sėkmingai gesina ugniagesiai, gaisras 
nėra išplitęs. Apie gaisrą informavau de-
partamento direktorių ir departamento 
rytiniame pasitarime dalyvavusius skyrių 
vedėjus. 9 val. 30 min. iš Saulevičiaus ga-
vau papildomą informacija, kad ugnies 
praktiškai nebesimato, rūksta tik dūmai. 

Apie 12 val. Saulevičius pranešė, kad 
pasikeitus vėjo krypčiai, gaisras staiga išsi-
plėtė, ugnis apėmė didžiulį pjuvenų kaupo 
plotą. 

Direktoriaus pavedimu, aš su ATS speci-
alistu Alfijumi Kučinsku nedelsiant išvykau 
į gaisravietę. Pakeliui vykdamas į Radviliš-
kį iškviečiau VAKS skyriaus vedėją Ramūną 
Špuką dėl oro mėginių į specialius maišus 
paėmimo prie gaisravietės ir kitose Radvi-
liškio miesto uždūmintose vietose. Be to, 
kadangi Šiaulių RAAD tobulos įrangos oro 
užterštumui matuoti neturi, važiuodamas 
pakeliui į Radviliškį, susiskambinau su bu-
vusiu Aplinkos viceministru Algirdu Gene-
vičium, išdėsčiau turimą informaciją apie 
gaisrą ir paprašiau, kad į Radviliškį atsiųstu 
Aplinkos apsaugos agentūros mobilią oro 
užterštumo matavimo laboratoriją. Vice-
ministras pažadėjo „kad nedelsiant duos 
nurodymą minėtai laboratorijai atvykti į 
Radviliškį“.

Kitame pranešime yra išvardytos prie-
monės, kurių ėmėsi įvykio vietoje dirbę 
aplinkosaugininkai. Ataskaitoje nurodo-
ma, kad buvo nuolat imami oro taršos 
mėginiai, imtasi priemonių žuvų išsau-
gojimui, pasistengta, kad nebūtų užteršti 
miesto valymo įrengimai, pavyzdžiui, iš 
ugniagesių buvo pareikalauta nenaudo-
ti putokšlio, nes jis gali būti pavojingas 
aplinkai.

Pasak R. Girdenio, pradėjus dirbti jam 
ir K. Škielai, departamento darbas suak-
tyvėjo. Priminsime, kad K. Škiela ŠRAAD 
vadovu tapo 2014 m. balandį, o R. Girde-
nis departamente darbą pradėjo 2009 m. 
balandį kaip Administracinės teisės ir ben-
drųjų reikalų skyriaus vedėjas. Direktoriaus 
pavaduotoju jis buvo paskirtas 2014 m. 
„Gal per gerai dirbome, buvo ir šimtatūks-
tantiniai nesumokėti mokesčiai išieškoti. 
Galbūt dabar už tai ir nori mums pakenkti, 
kiršina ir gal net užsako tokius šmeižimus“, 
– sakė jis. 

Sumokės iš savo kišenės
Po konferencijos skandalo buvęs aplinkos 
ministras Kęstutis Trečiokas pasirašė įsa-
kymą sudaryti komisiją, kuri ištirtų, kas 
vis dėlto vyko ir kaip vertinti ŠRAAD va-
dovų veiklą. Išvados turėjo būti pateiktos 
iki gruodžio 9 d. Su komisijos pirmininke 
Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus 
vadove Ona Bubneliene kalbėta dar lapkri-
čio pabaigoje. Komisija jau buvo pradėjusi 
dirbti, tačiau komentuoti galimus rezul-
tatus O. Bubnelienė tuo metu nenorėjo, 
nes, pasak jos, tai būtų neetiška. Tačiau ji 
pasakė, kad komisija jau buvo nuvykusi į 
Šiaulius dukart – lapkričio 15 ir lapkričio 
22 dienomis. 

R. Girdenis įsitikinęs, kad šių vizitų 
metu jokių ypatingų pokalbių lyg ir ne-
buvo. „Nepadarėme jokių pažeidimų, ir 
viskas“, – sakė R. Girdenis. Tačiau komisija 
nusprendė kitaip.

Tuo tarpu dar tyrimo metu O. Bubne-
lienė prasitarė, kad visas šis įvykis – tai 

tipiškas pavyzdys, kaip neturi būti. „Su juo 
(K. Škiela – aut. past.) buvo sunkokas po-
kalbis. Jis yra sudėtingas žmogus – labai 
blogai, kai žmogus nepripažįsta savo klai-
dų“, – sakė komisijos pirmininkė.

Komisija nusprendė, kad dėl šios puo-
tos Šiaulių RAAD vadovui K. Škielai teks 
sumokėti 2300 eurų iš savo kišenės ir taip 
atlyginti nuostolius valstybei. Taip pat bus 
skirtos tarnybinės nuobaudos. „Toks įsa-
kymas yra pasirašytas. Tyrimas buvo jau 
atliktas. Aš ir pats viešai raginau, kad būtų 
pradėtas tyrimas, tada žinojau, kad jis įvy-
ko ir kai atėjau, buvo pateikti dokumentai, 
juos tik pasirašiau ir leidau vykdyti“, – kal-
bėjo naujasis aplinkos ministras K. Navic-
kas. Beje, tai buvo bene pirmasis naujojo 
ministro darbas.

Prasižengusių Šiaulių RAAD darbuotojų 
laukia ir tarnybinės nuobaudos. Iš karto 
po tyrimo departamento vadovas buvo 
įpareigotas pradėti tarnybinės nuobaudos 
skyrimo procedūrą savo keliems darbuo-
tojams. Taip pat pačiam vadovui pradėta 
nuobaudos skyrimo procedūra. Be to, ko-
misijos nuomone, viešieji pirkimai buvo 
padaryti pažeidžiant įstatymus, todėl visa 
dokumentacija perduota viešųjų pirkimų 
tarnybai įvertinti. Grąžinti pinigus į biu-
džetą Šiaulių RAAD vadovas kol kas įpa-
reigotas gera valia, tačiau jeigu jis pinigų 
negrąžins, jie bus išieškoti.

Aplinkos ministerijos komisijos išvado-

Su visu šiuo įvykiu glaudžiai susietos ir 
kitos, gal ne tokios jau ir naujos, bet tik 
dabar viešumon iškilusios aplinkybės. 
Pirmiausia bandyta pasiaiškinti, kodėl, 
atmetus gamtos bei ežero grožį, konfe-
rencijos vieta pasirinkta būtent Mažeikių 
rajone. Kaip teigė R. Girdenis, tą lėmė 
kelios priežastys: Latvijos siena yra arti, be 
to, planuota apsilankyti „Mažeikių naftos“ 
gamykloje.

Į viešumą iškilo ir sodybos savininko 
ūkininko Rimanto Norkaus bičiulystė su 
Plinkšių kraštovaizdžio draustinio teritoriją 
kontroliuojančio ŠRAAD Mažeikių agentū-
ros vadovu Niliumi Kupliausku. Mat šie du 
vyriškiai prieš kelerius metus pasiskelbė 
kartu išvykstantys pamedžioti į Namibiją.

Be to, tik dabar pradeda aiškėti, kad 
„Dubgirio“ kompleksas statytas galimai 
pažeidžiant aplinkosauginius reikalavi-
mus. Kodėl į tai aplinkosaugininkai neat-
kreipė dėmesio gerokai anksčiau, sunku 
pasakyti.

Leidimas statyti šį prabangų kompleksą 
išduotas 2007 m. „Mes su K. Škiela tuomet 
nedirbome departamente, o dabar mus 
kaltina dėl tų leidimų. Tai kažkokia šmeiž-
to lavina“, – piktinosi R. Girdenis. Statybų 
projektas privalėjo būti derinamas su ŠRA-
AD pareigūnais, tačiau, pasak R. Girdenio, 
juk tai darė ankstesnieji vadovai, tad jie ir 
turi atsakyti, jei išduodant būta pažeidi-
mų. Specialistai dabar teigia, kad galima 
leisti statyti tik sodybas, o ne rekreacinius 
pastatus. Tuo tarpu kone visi iškilę pastatai 
yra ne gyvenamosios paskirties, o poilsiui 
ir pramogoms skirtas statinių kompleksas. 
Specialistai žadėjo aiškintis, ar vilos terito-
rijoje iškasti tvenkiniai neviršija įstatyme 
numatyto leistino 10 arų dydžio. Matuoklė 
internete parodė, kad didesniojo tvenki-
nio plotas leistiną ribą viršija net 3 kartus 
– yra 30–32 arų dydžio. Kyla klausimų ir 

čius, tačiau tik ne K. Škiela, kuriam, regis, 
labiausiai turėjo rūpėti susidariusi kritinė 
padėtis jo prižiūrimame regione.

Darbai darbais, bet K. Škielai labiau pa-
tiko tarptautinė konferencija Mažeikių ra-
jone, prabangiame pastatų komplekse su 
prašmatniu „Dubgirio“ viešbučiu, SPA pas-
laugomis, gera vakariene ir ekskursijomis į 
„Mažeikių naftos“ gamyklą bei požemines 
buvusios sovietų kariuomenės paliktas ka-
takombas. Kelionė buvo tiesiog nuostabi. 

Suprantama, konferencija buvo supla-
nuota iš anksto, ir, pasak ŠRAAD direk-
toriaus pavaduotojo Rymanto Girdenio, 
tokios konferencijos vyksta kasmet. Šįkart 
joje dalyvavo kelios dešimtys RAAD atsto-
vų iš Lietuvos ir Latvijos, joje apsilankė ir 
kai kurie mūsų šalies Aplinkos ministerijos 
atstovai, be abejo, ne eiliniai inspektoriai 
ar raštinėse vargstantys klerkai. Šiaulių 
regiono aplinkosaugos vadovas K. Škie-
la nusprendė nepalikti malonios širdžiai 

je konstatuojama, jog valstybės lėšos buvo 
nepagrįstai iššvaistytos alkoholiniams gė-
rimams bei pirties malonumams. Be to, už 
paslaugas buvo permokėta. „Šiaulių RAAD 
direktorius K. Škiela, organizuodamas 
renginį, nepagrįstai iššvaistė valstybės 
lėšas, o renginio dalyviams leido mėgau-
tis prabanga už valstybės pinigus: iš 3600 
eurų, kuriuos Šiaulių RAAD sumokėjo vilai 
„Dubgiris“, už 1400 eurų buvo 2 dienoms 
išnuomotas rąstinis namelis su pirtimi, 
nepagrįstai sumokėti 900 eurų už 9 rengi-
nio dalyvių nakvynę (nors jie už apgyven-
dinimą sumokėjo patys). Šiaulių RAAD už 
renginio dalyvių apgyvendinimą mokėjo 
po 100 eurų, nors oficiali kaina viloje „Du-
bgiris“ buvo 50 eurų už parą, nes renginiui, 
kuriame dalyvavo 28 asmenys, išnuomojo 
visą vilos „Dubgiris“ kompleksą, į kurį įei-
na 4 pastatai ir 4 ha dydžio teritorija. Taip 
pat 2016.10.06 vakare renginio dalyviams 
surengtas 5 muzikantų gyvo garso koncer-
tas. Po renginio oficialios dalies, vakare, 
renginio dalyviams išnuomotoje viloje 
„Dubgiris“ grojo muzikantai, išnuomotas 
namelis su pirtimi, buvo vartojami alko-
holiniai gėrimai. Tai įrodo, kad oficiali kon-
ferencija vakare tapo prabangiu pareigūnų 
pasilinksminimu, už kurį Šiaulių RAAD 
sumokėjo valstybės lėšomis“, – rašoma 
aplinkos ministerijos komisijos išvadoje.

Tikrins statybų legalumą

Radviliškyje kuro granulių gamyklos UAB 
„Gairelita“ teritorijoje degė milžiniškas 

pjuvenų ir medžio atliekų kalnas. Miestas skendėjo 
dūmuose, paskelbta ekstremali padėtis, aplink 
gyvenantiems žmonėms buvo skubiai dalinami 
respiratoriai.
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dėl pastatyto tilto, kuris įrengtas valstybi-
nėje žemėje. Nacionalinės žemės tarnybos 
specialistai aiškinasi, kas leido šią statybą. 
2006–2009 m. čia buvo užfiksuoti keli 
pažeidimai, bet už juos skirtos juokingos 
– nuo 75 iki 200 litų (21,72–57,92 eurų) – 
baudos. Plačiausiai piniginę šeimininkams 
teko praverti už iškasinėtą pakrantę, bet 
tai – palyginti juokinga suma, nes gamtai 
padaryta žala įvertinta 385 litais (111,50 
eurų), o pažeidėjui dar skirta 150 litų 
(33,31 eurų) bauda.

Buvusio ministro K. Trečioko sudaryta 
komisija įpareigota patikrinti ir tai, ar tei-
sėtai buvo išduoti leidimai, ir jei išaiškės 
pažeidimai, bus imtasi tolesnių žingsnių. 
Kokie jie bus, kol kas galima tik spėlioti. 
Tačiau, pasak Seimo nario P. Urbšio, jei 
buvo nusikalstamas aplaidumas, už jį pri-
valu atsakyti.

Pagaliau aiškėja gėdingos 
detalės
Mažeikių rajone esančioje prabangioje 
viloje „Dubgiris“, kurioje vyko aplinko-
saugininkų linksmybės, speciali Aplinkos 
ministerijos komisija jau nustatė daugybę 
įvairių pažeidimų. Išsiaiškinta, kad visi be 
išimties valdininkai jų padarė dirbdami, 
taip pat nustatyta, kad iš valstybės insti-
tucijų paslaptingai dingsta dokumentai, 
susiję su statybomis. 

Maža to, kad Šiaulių aplinkosaugi-
ninkai už mokesčių mokėtojų pinigus su 
Latvijos kolegomis iškylavo prabangioje 
sodyboje didelio gaisro granulių gamy-
kloje metu. Dar vienas paradoksas – ši vila 
pastatyta Plinkšių kraštovaizdžio drausti-
nyje, t. y. teisės aktais uždraustų statybų 
vietovėje, tačiau nei vienam aplinkosau-
gos pareigūnui tai nesukėlė įtarimų. 

Paaiškėjo, kad draustinyje sklypų savi-
ninkas yra Rimantas Norkus, o draustinio 
patikrą atlieka vietinės Mažeikių rajono 
agentūros vedėjas N. Kupliauskas. Pasiro-
do, abu juos sieja medžioklė Afrikoje, apie 
kurią netgi buvo paskelbta vietos medžio-
tojų klubo interneto portale. 

Nežinia kur dingę 
dokumentai
Speciali komisija, kuriai atstovavo Valstybi-
nės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT), Na-
cionalinės žemės tarnybos (NŽT), Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 
(VTPSI), Šiaulių RAAD, Žemaitijos Nacionali-
nio parko bei Aplinkos ministerijos atstovai, 
pirmiausia turėjo gauti su statybomis susiju-
sius dokumentus, bet šie ėmė ir dingo. 

Komisijai niekaip nepavyko gauti sta-
tybų projekto, nes Mažeikių rajono savival-
dybė teigė nebesauganti baigtų statybų 
projektų. Statybas derino ir Šiaulių aplin-
kosaugininkai, bet projekto jie taip pat 
nepateikė. Dokumento nepateikė ir pats 
statybų savininkas. R. Norkus išsisukinėjo 
kuriozišku atsakymu, kad statybų doku-
mentai buvo sugadinti sodyboje „Dubgiris“ 
kilus gaisrui, o pagal privalomąjį komisijos 
nurodymą parengtus teikti dokumentus 
kažkas pavogė iš jo automobilio.

Žlugo ir paskutinė viltis gauti statybų 
projektą iš Statybų inspekcijos. Komisijos 
pažymoje nurodyta, kad buvo pateikta 
tuščia laikmena ir pareikšta, kad projektas 
iš kompaktinio disko dingo. 

Komisijos akis atvėrė 
neteisėti statiniai 
Įrašas dingo, tačiau dviejuose sklypuose 
ant Plinkšių ežero kranto liko gausybė sta-
tinių. Viename sklype – 5 statiniai: pirtis 
ir SPA centras, gyvenamosios patalpos, 
poilsio pastatas, maitinimo pastatas, mal-
kinė ir sandėlis. Kitame – keli rūsiai, mal-
kinė, pavėsinė. Teritorijoje taip pat įrengtos 
krepšinio, tinklinio aikštelės, suformuota 

prabangi poilsio oazė, todėl komisijai vis 
dėlto pavyko nustatyti daugybę pažeidimų 
ir konstatuoti, kad tokių statinių draustiny-
je apskritai negalėjo būti. Maža to, pažei-
džiant įstatymo reikalavimus buvo savava-
liškai padidinta kūdra, bet už tai Mažeikių 
rajono agentūra savininko nėra baudusi, 
gamtai padaryta žala neapskaičiuota. Vals-
tybinėje žemėje buvo performuota ežero 
kranto linijos dalis, perstumdytas žemės 
paviršius, apsėta veja, įrengta valčių prie-
plauka, suformuotas pylimas į ežerą, pa-
statytas šunų aptvaras, šviestuvai.

Komisijos išvadose buvo konstatuota, jog 
įžvelgiama dokumentų galimų klastojimo 
požymių, bet šie buvo pavadinti aplaidumu. 
Komisija taip pat pažymėjo, kad maksimalus 
sklypo užstatymo plotas gali būti 500 kv. m. 
Nagrinėtu atveju statybos leidime nurody-
tas leidžiamas užstatymo plotas yra 552,25 
kv. m., t. y. jis jau viršija leistiną. Patikrinus 
vietoje buvo matyti, kad minėto žemės skly-
po užstatymo tankis – apie 100 proc., nors 
pagal sklypo parametrus didžiausias leisti-
nas gali būti tik 20 proc.

Kodėl taip nutiko, iki galo neaišku, 
tačiau komisija konstatavo, kad statybų 
leidime buvo klaidingi duomenys. Leidime 
nurodytas greta esančio sklypo unikalus 
numeris, nors faktiškai statybos vyko visai 
kitame sklype.

Pasiūlyta inicijuoti teisės 
aktų pataisas 
Komisija nustatė, kad visos institucijos, 
kurios laimino tokias statybas, pažeidė 
įstatymus. Aplinkos ministerijai ji pasiūlė 
inicijuoti teisės aktų pataisas, siekiant su-

griežtinti derinančiųjų statybų projektus 
bei išduodančiųjų leidimus statyboms 
saugomose teritorijose atsakomybę.

Šiaulių RAAD pavesta įvertinti aplinkai 
padarytą žalą už savavališkai padidintą 
kūdrą ir ją išieškoti iš atsakingų asmenų. 
VTPSI siūloma kreiptis į prokuratūrą ir 
teismą dėl statybų baigimo akto galiojimo 
panaikinimo, statinių išregistravimo, taip 
pat užtikrinti, kad VTPSI dokumentai būtų 
registruojami ir teisės aktų nustatyta tvarka 
ir terminais, ir kreiptis į Teisingumo ministe-
riją dėl poilsio, paslaugų, maitinimo paskir-
ties pastatų galimai neteisėto įregistravimo.

Šiandien aišku, kad gyvenamojo namo 
statybų leidimą 2007 m. išdavė Mažeikių 
savivaldybė. Tuometės Telšių apskrities 
viršininko administracijos Teritorijų plana-
vimo ir statybos valstybinės priežiūros de-
partamentas (vadovas Rimantas Pikturna) 
neteisėtai pateikė pažymą apie statinio 
statybą be esminių nukrypimų nuo pro-
jekto. Beje, R. Pikturna Statybų inspekcijo-
je sėkmingai dirba iki šiol. Mažeikių rajono 
savivaldybės Architektūros ir urbanistikos 
skyrius (vedėja Daiva Štakonaitė) patvirti-
no projektavimo sąlygų sąvadą. Ji taip pat 
iki šiol eina savo pareigas. 

Į 2012 m. sudarytą statybų baigimo 
komisiją buvo įtraukta ta pati skyriaus ve-
dėja D. Štakonaitė, ŠRAAD Mažeikių rajono 
agentūros vedėjas N. Kupliauskas, kartu 
medžiojęs Afrikoje su sodybos savininku, 
kiti valdininkai, o komisijos pirmininku 
paskirtas R. Pikturna. Dar daugiau – ne-
paisant Saugomų teritorijų įstatymo, Šiau-
lių RAAD (Virginija Kozakienė, šiuo metu 
dirbanti Aplinkos apsaugos agentūroje) 
suderino numatomą išvalyti ežero plotą ir 
paplūdimio įrengimą.

Žemaitijos nacionalinio parko direkci-
jos direktoriaus pavaduotojo pareigas iki 
šiol einantis Giedrius Norvaišas pritarė ne-
sudėtingų statinių (valčių namelio, valčių 
prieplaukos, pavėsinių, stoginių, paukščių 
stebėjimo bokštelių) statybai pakrantės 
apsaugos juostoje, nors tokios teisės ne-
turėjo. Planą suderino D. Štakonaitė, N. 
Kupliauskas, sklypo planui pritarė ir Telšių 

apskrities viršininko pavaduotojas J. Sta-
ševičius. Akis užmerkė ir Mažeikių aplinko-
saugininkai. 

Skirti tarnybines nuobaudas 
neskubama
Paaiškėjus informacijai dėl valstybės lėšų 
iššvaistymo, Aplinkos ministerija pranešė, 
kad darbuotojams bus skirtos tarnybinės 
nuobaudos, tačiau tai tik pažadai, nes su 
sprendimu vis dar delsiama. 

Ministerija informavo, kad buvo pradėtas 
tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl ŠRAAD 
direktoriaus K. Škielos veiksmų, bet nuobau-
da dar nepaskirta. Padėti tašką aplinkosau-
gininkų puotos istorijoje Aplinkos ministe-
rijai sutrukdė pats K. Škiela, nes ministro K. 
Navicko įsakymą iš atlyginimo išskaičiuoti 
2300 eurų yra apskundęs teismui. Departa-
mento vadovas įsitikinęs, jog nėra kaltas. 

Tyrimas vyksta ir dėl ŠRAAD direkto-
riaus pavaduotojo R. Girdenio, bet spren-
dimas (juos priima tiesioginis vadovas 
K. Škiela) dėl nuobaudos skyrimo vis dar 
nepriimtas. 

Anot Aplinkos ministerijos, ŠRAAD nu-
statė, kad vieno darbuotojo elgesyje tyči-
nių veiksmų nebuvo, tad nuobauda nebus 
paskirta: A. Konderauskas nėra valstybės 
tarnautojas, jis dirba pagal darbo sutartį, 
be to, renginyje su Latvijos kolegomis pra-
bangioje viloje jis nedalyvavo. 

Sodybos „Dubgiris“ savininkas R. Nor-
kus aiškina, kad dabar suprantąs, kodėl 
žmonės emigruoja iš Lietuvos. Jis tvirti-
no apie du dešimtmečius su savo šeima 
nuoširdžiai plušėjęs prie sodybos ir dabar 
patekęs į labai nemalonią situaciją, kurios 
tikrai nėra nusipelnęs. 

Įtarimų kilo ir Specialiųjų 
tyrimų tarnybai 
Kokia tikroji padėtis ir kas galbūt dengė pra-
bangios vilos savininką R. Norkų, aiškinasi 
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Ikiteismi-
nis tyrimas pradėtas dėl klastojimo doku-
mentų, pagrindžiančių „Dubgirio“ sodybos 
teritorijoje esančių statinių teisėtumą. 

Seimo nario Povilo Urbšio teigimu, 
saugotinose teritorijose neretai išdygsta 
pastatai, iškasami tvenkiniai, o vėliau pa-
aiškėja, kad tai galėjo būti padaryta nele-
galiai. Pasak parlamentaro, retai randama 
institucija ar konkretus pareigūnas, kuris 
atsakytų už neteisėtus veiksmus, todėl, jo 
manymu, nelieka nieko kito, kaip tik netei-
sėtus dalykus įteisinti. 

P. Urbšys konstatavo, jog sunkiai įsi-
vaizduojama, kad tokie pastatai būtų nu-
griauti, nes jų savininkas galėtų pateikti 
valstybei ieškinį už valstybės institucijų 
darbo broką. Pasak Seimo nario, negalima 
atmesti, kad šiuo atveju buvo pasinaudota 
pažintimis, tačiau jei statinių savininkas 
gali pareikalauti iš valstybės atlyginti žalą, 
patenkama į užburtą ratą, kuriame valsty-
bė tik pademonstruoja savo bejėgiškumą 
ir dvigubų standartų egzistavimą. 

Į viešumą iškilo ir sodybos savininko ūkininko 
Rimanto Norkaus bičiulystė su Plinkšių 

kraštovaizdžio draustinio teritoriją kontroliuojančio 
ŠRAAD Mažeikių agentūros vadovu Niliumi Kupliausku. 
Mat šie du vyriškiai prieš kelerius metus pasiskelbė kartu 
išvykstantys pamedžioti į Namibiją.
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