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Tikėkime, kad visas bus gerai 
Visi puikiai žinome, kad lietuviai mėgsta statyti: butus, 

namus, kotedžus, dvarus. Statome daug ir visur: prie ežerų, 
upių, marių. Iš pradžių statome nedidelius namelius, būna 
ir ant ratų, bet po to juos perkeliame ant pamato. Vėliau 
išauga priestatai, verandos, prieplaukos, aptvertos teritori-
jos, miškai su laukiniais gyvūnais, nusileidimo ir pakilimo 
aikštelės.

Kadangi statyti apetitai auga, rankos tiesiamos į valsty-
bės ir savivaldybių biudžetus, kurie nėra guminiai ir visiems 
jų tikrai neužteks. Taip gimsta užsakymai ir tinkamos kon-
kursų sąlygos saviems, patikimiems ir nepakartojamiems. 
Kartais nebūtina net ir statyti, svarbu sudalyvauti, laimėti, 
sutvarkyti popierius ir atiduoti kam reikia ir kiek reikia. Sta-
tytojai nekalti – tokios šiuolaikinio verslo, o ypač biurokratų 
išgyvenimo sąlygos ir tokios žaidimų taisyklės, kurias sunku 
pakeisti.   

Svarbus etapas – miškų urėdijų reforma. Kalbėta ir ža-
dėta daug. Rezultatas – ekonominio pagrįstumo ir refor-
mos naudos analizės taip niekas ir nematė, bet užtat ji išvijo 
urėdus ir užsisėdėjusius bebrus. Pasirodo, ne visi bebrai ly-
gūs: tarp jų yra lygesnių, svarbesnių, turinčių ypatingesnius 
antpečius ir nuopelnus. Kai ypatingieji bebrai pereina nuo 
vieno lovio prie kito, reforma tik aprūpina juos geresniu gy-
venimu.  

Visiems rūpi, kaip mes gyvensime ir gydysimės ateityje. 
Tam reikalingos naujos technologijos, programos, sujung-
tos į sistemas. Tiesa, toms sistemoms jau išleista per 30 mln. 
eurų ir planuojama išleisti dar 28 mln. Kas už tuos pinigus 
padaryta? Iš pat pradžių apsukrių ministrų, viceministrų, 
specialistų ir kitų vikrių berniukų kažkas buvo padaryta, 
(įsi)(pasi)savinta ar išvaistyta. Svarbiausia, buvo suprasta ir 
nuspręsta, kad padaryta ne tai, kas reikia. Vėl tų pačių ap-
sukrių veikėjų dėka sistema buvo pradėta lipdyti iš naujo: 
nauji konkursai (tarp savų), nauji užsakymai, nauji biudže-
tai, naujos perspektyvos. Ar sistema veikia? Sako, kad vei-
kia, bet labai nevykusiai, turi labai daug trūkumų, šlubuoja 
kaip visa mūsų sveikatos sistema. Bet kuo riebiau tepsi, tuo 
mažiau šlubuos.

Kas sieja Lietuvą, Europą, fipronilą, EK biurokratus ir 
lietuvį EK narį, atsakingą už sveikatą ir maisto saugą? Iš pir-
mo žvilgsnio, Lietuva gyvena savo gyvenimą, augina vištas 
narvuose, kurios deda kiaušinius ir kankinamos nugaišta. 
Auginami nepakeliamose sąlygose žvėreliai kailiams, lau-
kuose nekontroliuojamai purškiami pesticidai, maitinami 
nuodais žmonės. Europoje verda aistros dėl maisto kokybės, 
dėl pesticidų naudojimo maistiniams augalams purkšti, 
fipronilo kiaušiniuose kiekį, dėl prabangių rūbų, puoštų 
kailiais. EK biurokratai ir lietuvių kilmės eurokomisaras apie 
tai puikiai žino, bet nieko nedaro ir nuoširdžiai ragina glau-
džiai draugauti su Rusija. Kas iš biurokratų norėtų prarasti 
savo europietišką atlyginimą, garantuojamas išlaidas, rentą 
baigus tarnybą? Liaudies išmintis sako: kuo mažiau darysi, 
tuo mažiau padarysi klaidų. Gal šios nuostatos laikosi ir EK 
biurokratai?

EK vadovams nuotaiką gadina ir afrikinis kiaulių maras. 
Šis klausimas lyg ir svarstomas, pastangos imituojamos. Bet 
susidaro įspūdis, kad Briuselio kabinetuose šią problemą 
suvokia vangiai. Kiekviena šalis kovoja su maru savarankiš-
kai ir kaip išmano, pasitikėdama medžiotojų armija deda 
viltis, kad jie padės sumažinti šernų populiaciją, atliks jiems 

pavestą misiją. Maras ir toliau sparčiai plinta ir kas dėl to 
kaltas, iki šiol neaišku: ar kaimynai, ar savi.  

Dvokia ne tik nugaišę šernai miškuose, bet ir miestuo-
se – stambios, modernios, šiuolaikinės kompanijos nuodija 
vietos gyventojus. Taip jau susiklostė, kad dvoką skleidžian-
čių įmonių gausa įsikūrė Klaipėdoje ir puslankiu apsupo ją. 
Mūsų valdžia teigia reaguojanti, kai smarvė perkopia 8 eu-
ropinius kvapo vienetus. Bet išmatomis, šiukšlėmis, polie-
tileno rūgštimis, trąšomis, mazutu ir kitais kvapais galima 
nuodyti gyventojus, jeigu smarvė tesiekia, pvz., tik 7,5 OUE/
kub.m. Ir jokios atsakomybės už tai nėra. Paradoksas, tiesa? 

Daug klausimų kylą ir dėl pakuočių tvarkymo, atliekų 
deginimo, rūšiavimo gamyklų. Kalbama, kad atliekų tvar-
kymas regionuose galėtų būti pigesnis, bet praktikoje to 
padaryti neįmanoma. Kai kurie valstybės atsakingi darbuo-
tojai ir pareigūnai glaudžiau ir nuoširdžiau bendradarbiauja 
su vadinamosios atliekų mafijos atstovais. Neretai padeda 
jiems išvengti nuobaudų, konsultuoja, užtaria reikiamuose 
kabinetuose. Tikėtina, kad valdininkų paslaugos tinkamai 
įvertinamos ir dosniai skatinamos. 

Dvigubi standartai, korupcija, interesų pinklės, netobuli 
įstatymai ir valstybės institucijų funkcijų dubliavimas bei 
bandymai nusikratyti atsakomybės sukuria terpę ir aplin-
kybes sėkmingai veikti įvairaus plauko veikėjams. Ir visa tai 
ne už ačiū.

Margos struktūros veikia ne tik Lietuvoje, bet ir užsie-
nyje, deklaruodamos skaidrų ir dorą gyvenimą. Bet realybė 
kitokia. Ypač apmaudu, kai tuo užsiima garsios kompanijos, 
gaminančios ir prekiaujančios prabangiais rūbais. Apgau-
linga ir nesąžininga jų veikla pakerta vartotojų pasitikėjimą, 
žlunga visų pripažintos vertybės.

Žlunga ir gyvenimai, ypač darbe. Skaudu, kai darbo vie-
toje, gerai dirbdamas ir besistengdamas įtikti darbdaviui, 
žūsta žmogus. Ir kaip jau įprasta, bus apkaltintas žuvęs 
darbuotojas, o darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, nu-
stačius darbų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, 
paprastai skiriama tik administracinė bauda. Tai pati švel-
niausia administracinė atsakomybė. Ar tai adekvatu?

Žūsta žmonės ne tik statybvietėse, šuliniuose, sandė-
liuose ar valydami sniegą nuo geležinkelio bėgių. Saugaus 
eismo nesilaikymas ir autoįvykių gausa keliuose kelia neri-
mą. Mums jau tapo kasdienybe girti vairuotojai, per mažos 
baudos, perdėtas teismų gailestingumas, neefektyvios sau-
gaus eismo propagavimo priemonės, per  mažas dėmesys 
regionų keliams, per mažas finansavimas kelių remontui, 
labai ilgos viešųjų pirkimų procedūros investiciniams pro-
jektams.

Kuo gyvena regionai? Susidaro įspūdis, kad žmonės labai 
tiki valdžia, kuri dažniausiai jiems meluoja. Svarbu garsiai ir 
gražiai pažadėti, bet kai reikia įvykdyti – pasiteisinimui 99 
priežastys arba kaltųjų paieška. Dažniausiai pastarųjų taip ir 
nerandama. Bet žmonės tiki ir laukia, kad ateis geresnis ry-
tojus, kad valdžia pakels jiems atlyginimus, pensijas, mokės 
įvairias pašalpas ir visiems garantuos geresnį gyvenimą. O 
ar pačiai valdžiai reiktų dirbti geriau, ji taip ir nepasakė: gal 
pasikuklino, gal pamiršo. Bet sakė, kad geresnis gyvenimas 
būtinai kada nors ateis.

Malonaus skaitymo! 
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Statybų sektoriuje – 
politinės 

korupcijos kvapas
Uždarajai akcinei bendrovei „Irdaiva“ 2017-ieji buvo kaip niekad nelaimingi. Ne dėl blogai nusisekusio 
verslo, ne dėl viską sujaukusių ir nevaldomų gamtos jėgų. Daugiau nei dešimtmetį šalies statybų sektoriuje 
sėkmingai dirbusi bendrovė atsidūrė teisėsaugos akiratyje ir jos smūgiai bendrovei kirto vienas po kito. 
Pasirodė, kad ankstesniais metais pasiekti rezultatai ir pelnyti apdovanojimai – nereikšmingi.

Andrius JuškevičiusO dar ne taip seniai, 2016 m. 
rugsėjį, „Irdaiva“ pelnė Lietuvos pramo-
nininkų konfederacijos apdovanojimą 
„Profesijos riteris“, buvo pagerbtas ir ben-
drovės vadovas Irmantas Kubilius. Tų metų 
vasarą bendrovės vardas puikavosi žinias-
klaidoje, kai Klaipėdos universiteto teri-
torijoje ji pradėjo Jūrinio slėnio mokslinių 
laboratorijų pastato statybą. Į statybų pra-
džią simbolizuojančios kapsulės užkasimą 
atvyko netgi tuometis šalies premjeras 
Algirdas Butkevičius. 

Ar tai sutapimas, ar nelemtas dėsnin-
gumas, tačiau 2016 m. pabaigoje į Seimą 
atėjus naujai valdančiųjų daugumai, ben-
drovės „Irdaiva“ reikalai pakrypo į blogąją 
pusę. 

Sporto rūmų rekonstrukcijoje 
– korupcijos pėdsakai
Jau 2017 m. sausį teisėsaugos institucijos 
pateikė informaciją apie galimai neskai-
driai vykusį rangovo konkursą dėl Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos. 
Turto bankas, valdęs Sporto rūmus, buvo 
priverstas nutraukti derybas su konkurso 

laimėtoju – statybų bendrovės „Irdaiva“ 
konsorciumu. Įtarimų sukėlė tai, kad vie-
nas skelbto konkurso komisijos narys tuo 
pat metu dirbo ir Turto banke, ir bendro-
vėje „Irdaiva“, o tai galėjo turėti įtakos kon-
kurso rezultatams. 

Dėl įvykusio konkurso abejonių jau 
anksčiau buvo pareiškusi ir Viešųjų pirki-
mų tarnyba (VPT). Jos vadovė Diana Vilytė 
sakė, kad nuo pat konkurso paskelbimo 
pradžios jis atrodė įtartinas ir neskaidrus.

Apie tai, kad vienas konkurso komisijos 
narys tuo pačiu metu dirbo Turto banke 
ir statybų įmonėje „Irdaiva“, informavo 
ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 
(FNTT). Po šios informacijos paskelbimo 
Turto bankui teko pripažinti, kad vienas 
viešojo pirkimo komisijos narių, šiuo metu 
jau nedirbantis Turto banke, tuo pačiu 
metu, kai vyko pirkimo procedūros, tikrai 
dirbo vienoje iš įmonių, dalyvavusių kon-
kurse. Tai buvo Turto banko darbuotojas 
Tomas Lukoševičius. 

T. Lukoševičius „Irdaivoje“ dirbo kiek 
daugiau nei metus – iki 2016 m. gruodžio, 
todėl teisėsauga įtaria, kad „Irdaivai“ galė-
jo būti prieinama Sporto rūmų rekonstruk-

mą – pasiskaičiavome ir pasiūlėme. Labai 
sunku nuspėti projekto kainą, kai nėra 
techninio projekto ir nežinomos projekto 
apimtys“, – teigė I. Kubilius.

Tokių ar panašių paskatų vedina UAB 
„Irdaiva“ 2017 m. kovo pradžioje Vilniaus 
apygardos teismui pateikė ieškinį dėl ne-
teisėto ir nepagrįsto Turto banko sprendi-
mo nutraukti Vilniaus kongresų ir sporto 
rūmų pritaikymo kongresų, konferencijų ir 
kitų kultūrinių renginių veiklai darbų vie-
šąjį pirkimą bei laikinųjų apsaugos prie-
monių taikymo.

Iki tol nebuvo nė vieno Lietuvos teismų 
sprendimo, kuriame būtų konstatuota, jog 
perkančioji organizacija turi teisę nutrauk-
ti viešąjį pirkimą vien dėl to, kad vienas 
iš komisijos narių pažeidė nešališkumo 
deklaraciją, kai šis formalus pažeidimas 
nesukėlė ir negalėjo sukelti jokių padari-
nių. Šiame pirkime komisiją sudarė penki 
darbuotojai, o neskelbiamose derybose, 
kurias atlikti leido VPT, prieš tai atlikusi 
pirkimo procedūrų patikrinimą, dalyvavo 
vienas tiekėjas.

Tačiau teismuose bendrovei „Irdaiva“ 
visai nesisekė. 2017 m. blandžio pabai-
goje Lietuvos apeliacinis teismas atmetė 
„Irdaivos“ prašymą pritaikyti laikinąsias 
priemones – laikinai sustabdyti Turto 
banko sprendimą nutraukti neskelbiamas 
derybas su „Irdaivos“, „Pamario restaura-
toriaus“ ir „LitCon“ konsorciumu. Teismas 
paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 
kovo viduryje priimtą sprendimą. 

„Apeliantė nepateikė pakankamai 
duomenų todėl, jog nesiėmus laikinųjų 
apsaugos priemonių ir nenutraukus spren-
dimo vykdymo galimai jai palankaus Vil-
niaus apygardos teismo sprendimo įvyk-
dymas taptų neįmanomas. Vien apeliantės 
nuomone, kad egzistuoja tikimybė, jog 
atsakovė Turto bankas rengs naują viešąjį 
pirkimą, nėra pakankamas pagrindas tai-
kyti laikinąsias apsaugos priemones, nes 
tokių duomenų byloje nėra“, – rašoma 
Apeliacinio teismo nutartyje.

UAB „Irdaiva“ teisybės ieškojimų keliai 
nesibaigė. Nesutikdama su Lietuvos ape-
liacinio teismo sprendimu, bendrovė ban-
dė kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė 

priimti bendrovės „Irdaiva“ kasacinį skun-
dą dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų 
rekonstrukcijos darbų viešųjų pirkimų by-
loje priimtos apeliacinės instancijos teis-
mo nutarties peržiūrėjimo. Taip praėjusių 
metų rugsėjo pradžioje „Irdaiva“ išnaudojo 
visas teisines galimybes ginčyti valstybės 
įmonės Turto banko sprendimą nutraukti 
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekons-
trukcijos darbų pirkimo procedūras. 

Darbai darbeliai 
Kaišiadoryse
Kol UAB „Irdaiva“ apie pusmetį bandė 
ieškoti teisybės teismuose, teisėsaugos 
veiksmai nesustojo. Kovo pabaigoje viešu-
moje pasirodė dar viena informacija apie 
skandalingai keistas „Irdaivos“ sutartis ir 
„už kažką“ gautas šimtatūkstantines lėšas.

Veiksmas vyko Kaišiadoryse, kur FNTT 
ir VPT susidomėjo rajono savivaldybės 
administracijos vykdomais viešaisiais pir-
kimais. Dėmesio centre atsidūrė Kaišia-
dorių rajono savivaldybės administracijos 
direktorius socialdemokratas Česlovas Ne-

cijos rangos konkurso informacija, o pats 
konkursas vyko galimai neskaidriai.

„Irdaivos“ vadovas I. Kubilius patvir-
tino, jog T. Lukoševičius buvo įsidarbinęs 
įmonėje terminuotam laikotarpui, tačiau 
jis esą neatskleidė, jog dirba valstybės ins-
titucijoje. Anot jo, T. Lukoševičius nedarė 
įtakos konsorciumo pasiūlymui konkurse.

„Jis buvo įdarbintas pas mus, bet mūsų 
įmonė nebuvo informuota, kad jis dirba 
Turto banke. Aš nesakyčiau, kad tai klaida, 
bet žmogus turėjo deklaruoti, kad dirbda-
mas valstybės tarnyboje, turi dar antra-
eiles pareigas. Mūsų, aišku, jis neprivalo 
informuoti, bet visa tai yra daugiau nei 
keista“, – teigė I. Kubilius.

Įtartinas ir darbuotojas, ir 
procedūros
VPT vadovė D. Vilytė teigė, jog Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcija 
kėlė įtarimų nuo pat pradžių, vykstant 
projektinių pasiūlymų rengėjų pirkimui. 

„Buvusios Vyriausybės atstovai buvo 
suinteresuoti, kad 2018 m. vasario 16 d. 
rūmai būtų sutvarkyti. Lietuvos šimtmečio 

minėjimas suvedamas tik į objektų sutvar-
kymus. Visas projektas prasidėjo 2015 m., 
todėl laiko nebuvo daug. Savo įtarimus dėl 
galimai neskaidraus rangos darbų viešojo 
pirkimo VPT pateikė atlikusi pirkimo verti-
nimą, tačiau į vertinimo išvadą nebuvo at-
sižvelgta. Reikėjo FNTT raštų, kad visiems 
atsivertų akys“, – sakė D. Vilytė.

Patikrinusi konkurso procedūras, VPT 
2016-ųjų pabaigoje pareiškė, jog Turto 
bankas turės iš naujo svarstyti projekto 
biudžetą bei konkurso laimėtojo kainą 
(27,79 mln. eurų), kadangi nustatant pir-
kimo vertę buvo įtraukta ir tai, kas iš tiesų 
šiuo pirkimu neperkama. Konsorciume 
dalyvavo statybų bendrovės „Irdaiva“, „Pa-
mario restauratorius“ ir „LitCon“. 

VPT nustatė, kad į suplanuotą biudžetą 
buvo įtrauktos 3 mln. eurų išlaidos įrangai 
ir 88 tūkst. eurų išlaidos techninei projekto 
ekspertizei, tačiau ši įranga ir paslaugos, 
tarnybos nuomone, nebus įsigytos, o lėšos 
galimai buvo panaudotos ne pagal paskir-
tį. Turto bankas tikino, kad VPT neteisingai 
interpretavo pirkimo dokumentus, o pro-
jekto vertė – 28,3 mln. eurų – yra tinka-
mai paskaičiuota.

viera. O „Irdaiva“ ne kartą viešumoje taip 
pat būdavo minima kaip socialdemokratų 
partijai palanki bendrovė. Teisėsaugos 
institucijos išsiaiškino, kad įmonei teko 
gardus trijų šimtų tūkstančių eurų kąsnis 
už net nepadarytus darbus. 

2015 m. pabaigoje Kaišiadorių savival-
dybėje įvyko gana keistas viešasis pirki-
mas. „Irdaiva“ laimėjo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišia-
dorių mieste projektavimo ir statybos dar-
bų konkursą. Jo vertė – apie 2,4 mln. eurų. 
Iš gyventojų pinigų buvo nutiesti beveik 9 
tūkst. m vandentiekio ir nuotekų tinklų. 
Pirkimo komisijos pirmininkas – Kaišia-
dorių rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Č. Neviera. 

Keistas dalykas šiame milijoniniame 
pirkime yra tai, jog savivaldybės taryba 
nusprendė darbus atlikti tik tada, kai bus 
gauta Europos Sąjungos parama. Galiau-
siai paaiškėjo, kad ES parama projektui 
nebus skirta, tačiau sutartis vis tiek buvo 
vykdoma. „Kaišiadorių vandenys“ net pa-
siskolino daugiau nei 800 tūkst. eurų tam, 

„Viešųjų pirkimų tarnyba stebėjo tą 
konkursą ir matė, kad vyko susitarimai. 
Buvo viskas daroma, kad konkursas būtų 
neskaidrus. Mes veikiame viešųjų pirkimų 
įstatymo rėmuose ir negalime veikti už įsta-
tymo ribų. Nustatome pažeidimus viešųjų 
pirkimų srityje. Rekomenduodami peržiūrė-
ti pirkimo biudžetą ir vertę, tikėjomės, kad 
Turto bankas atsakingai atsižvelgs į nusta-
tytus pažeidimus ir nutrauks konkursą, bet 
jie pasirinko kitą kelią“, – tvirtino D. Vilytė.

VPT vadovė pastebėjo, kad kiti konkur-
so dalyviai – Panevėžio statybos trestas ir 
įmonių „Infes“, „Kaminta“ ir „Plungės lagū-
na“ konsorciumas, – taip pat kėlė įtarimų 
dėl galimai neteisėtų susitarimų, nes jau 
ne pirmą kartą įvairiuose konkursuose 
dalyvauja pasyviai: pateikia paraiškas, bet 
nepatikslina kvalifikacijos.

Turto bankas pernai rugpjūtį nutraukė 
rangovo konkursą, nes trys iš keturių jo da-

lyvių neatitiko kvalifikacijos reikalavimų. 
Vėliau buvo pradėtos derybos su bendro-
vės „Irdaiva“ konsorciumu, kuris vienintelis 
atitiko reikalavimus, tačiau jo kaina buvo 
per didelė.

Teismuose nieko nepešė
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekons-
trukcijos projekto peripetijoms iškilus į vie-
šumą, tuometis „Irdaivos“ vadovas I. Kubi-
lius teigė, kad teisėsauga bendrovei nėra 
pateikusi įtarimų dėl galimo piktnaudžia-
vimo rūmų rekonstrukcijos projekte. Anot 
vadovo, galėjo įvykti tik nesusipratimas, 
negalėjęs daryti įtakos konkurso rezulta-
tams. Jam neatrodė, kad „Irdaivos“ kon-
sorciumo pasiūlyta kaina buvo per didelė: 
„Gaila, kad taip atsitiko. VPT sakė, kad per-
kančioji organizacija neteisingai nusistatė 
biudžetą. Galiu komentuoti mūsų pasiūly-
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kad sutartis galėtų būti vykdoma ir visa 
suma buvo padengta iš Kaišiadorių gyven-
tojų pinigų. 

Vandentiekio kaina – 
dviguba
Paskaičiavus paaiškėjo, kad vieno vanden-
tiekio metro kaina siekia daugiau nei 200 
eurų. Įtarimų kėlė ir tai, kad kituose mies-
tuose nuotekų tiesimo darbai kainuoja 
žymiai mažiau. Peržiūrėjus šioje srityje tuo 
metu vykusius viešuosius pirkimus matyti, 
kad 2017 m. vasarį „Klaipėdos vanduo“ pa-
sirašė sutartį su tiekėju, pagal kurią kaina 
už metrą buvo kiek daugiau nei 100 eurų. 
Tai dvigubai pigiau. 

Įdomu, kad konkursą laimėjusi „Irdai-
va“ pati nuotekų ir vandentiekio tiesimo 
darbų neatlikinėjo, o buvo nusamdžiusi 
rangovą UAB KRS, kuri darbus perleido 
atlikinėti UAB „Požeminės linijos“. FNTT 
suabejojo dėl sumos, kuri buvo sumokėta 
bendrovei „Irdaiva“ lyg ir už tarpininkavi-
mą – daugiau nei 300 tūkst. eurų. Tai siekė 
beveik 13 proc. nuo visos sutarties vertės.

Ir tai dar ne viskas! Keistenybių mazgas 
išlindo nagrinėjant šio konkurso statybos 
darbus. Įmonė pagal sutartį juos baigti 
turėjo 2015 m. rugsėjį. Tačiau nutiko ku-
riozas – statybos leidimas vandentiekio ir 
nuotekų tinklams tiesti išduotas tik 2015 
m. gruodžio 28 d. Leidimą pasirašė jau 
minėtas Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Č. Neviera.

Tyrėjus galutinai pribloškė faktas, kad 
jau kitą dieną – 2015 m. gruodžio 29-ąją – 
buvo patvirtintas statybos baigimo aktas. 
Ant jo taip pat yra Č. Nevieros spaudas ir kitų 
valstybės tarnautojų parašai. Taigi, pagal 
dokumentus, 9 tūkst. m nuotekų ir vanden-
tiekio tinklas buvo nutiestas per vieną dieną. 

FNTT analizės išvadose pažymimi du 
dalykai, susiję su šiuo pirkimu, kurie kelia 
abejonių: pirma, statybos darbai oficialiai 
atlikti per vieną dieną; antra, daugiau nei 
300 tūkst. eurų suma sumokėta įmonei, 
kuri pati darbų neatlikinėjo.

Laimėtas pirkimas sukėlė 
abejonių 
Didžiuliai pinigai vos nebuvo paleisti vėjais 
ir Žagarės regioniniame parke. Čia išlaida-
vimui kelią užkirto VPT, kuri pastebėjo, kad 
paslaugų kainos tapo auksinėmis.

Žagarės regioninio parko direkcija 2015 
m. sudarė 11,19 mln. eurų vertės Žagarės 
dvaro parko tvarkymo sutartį su bendro-
vėmis „Irdaiva“, „Plungės lagūna“, „Ekstra 
statyba“ bei „Virmalda“. Šis pirkimas turėjo 
būti finansuojamas iš ES fondų lėšų.

VPT pastebėjo, kad direkcija netinka-
mai nustatė darbų vertę bei neteisingai 
įvertino pasiūlytos kainos pagrįstumą 
– ji yra beveik dešimtadaliu didesnė nei 
skaičiuojamoji darbų kaina. Pavyzdžiui, 
direkcija skaičiavo, kad istorinės mūrinės 
tvoros restauravimas kainuos 325 tūkst. 
eurų, o konsorciumo pasiūlyta kaina buvo 

609,2 tūkst. eurų; žirgyno ir sodo teritori-
jos sutvarkymas – atitinkamai 390,1 tūkst. 
eurų ir 634,2 tūkst. eurų; vienos gatvės su-
tvarkymas – atitinkamai 23 tūkst. eurų ir 
174,4 tūkst. eurų. Buvo ir daugiau panašių 
pavyzdžių.

VPT išvadoje teigiama, kad perkančiosios 
organizacijos plane nustatyta pirkimo vertė 
yra 10,5 mln. eurų su PVM, o sutarties vertė 
buvo 11,19 mln. eurų. VPT teigimu, parko 
direkcija apribojo tiekėjų konkurenciją ir įpa-
reigojo parką nutraukti sutartį. 

Beje, parko direktorius Mindaugas 
Balčiūnas yra ir ilgametis Joniškio rajono 
savivaldybės tarybos narys, priklausantis 
socialdemokratų partijai.

 Kraštutinė priemonė – 
vadovo sulaikymas
Galima spėti, kodėl teisėsaugos instituci-
jos, susidūrusios su tokiu painiu, sudėtingu 
korupcijos kamuoliu, prieš „Irdaivą“ ėmėsi 
kraštutinių priemonių. 2017 m. kovo pa-
baigoje FNTT, tirianti galimą sukčiavimą 
viešuosiuose pirkimuose, atliko kratas 
bendrovėje „Irdaiva“, o jos generalinis di-
rektorius I. Kubilius buvo sulaikytas. 

Tada laikinasis FNTT vadovas Šarūnas 
Rameikis teigė, kad atliekamas didelės 
apimties tyrimas, apimantis galimus suk-
čiavimo, dokumentų klastojimo, jų panau-
dojimo, pinigų plovimo ir piktnaudžiavimo 
tarnyba atvejus. „Irdaivos“ vadovui I. Kubi-
liui pareikšti įtarimai, jis buvo sulaikytas 
48 valandoms. 

Š. Rameikis pasakojo, kad daug kratų 
atlikta po ilgalaikio tyrimo. FNTT akira-
tyje atsidūrė Vilniaus koncertų ir sporto 

rūmų rekonstrukcijos konkursas, kuriame 
dėl sutarties buvo derėtasi su vienintele 
„Irdaiva“, taip pat Respublikinės Kauno 
ligoninės remonto ir kiti viešieji pirkimai. 

Kiek vėliau pirminė informacija apie 
kratas apaugo gana pikantiškomis detalė-
mis: pasirodė, kad privačiame banko seife 
rasta apie 400 tūkst. eurų grynųjų pinigų 
suma, buvo atlikta daugiau kaip 30 fizi-
nių ir juridinių asmenų kratų, tarp paimtų 
daiktų buvo ir palydoviniai telefonai. 

Apgaulingos schemos
Dar 2016 m. rugsėjį VPT pranešė įtarianti, 
kad „Irdaiva“ neremontavo Respubliki-
nės Kauno ligoninės, nors laimėjo rangos 
konkursą, o 2,7 mln. eurų vertės užsakymą 
perleido kitai, konkurse nedalyvavusiai 
bendrovei. Tuomet VPT vadovė D. Vilytė 
teigė, kad tokiu būdu buvo pakeista esmi-
nė sutarties sąlyga – sutarties šalis, tai yra 
rangovas. „Pasinaudota schema, kai pirki-
mą laimi vieni, darbams atlikti samdomi 
kiti, šie samdo dar kitus, ir taip kiekviena 
grandies dalis išpučia pasiūlymo kainą bei 
sėkmės atveju pasidalina milijoninės ver-
tės užsakymą“, – kalbėjo D. Vilytė.

Kauno ligoninės 2014 m. skelbtą kon-
kursą „Irdaiva“ laimėjo kartu su partne-
rėmis – inžinerinių sprendimų bendrove 
„Fima“, Kauno statybų bendrove „Kamin-
ta“ bei „Vėsa ir partneriai“. Tačiau FNTT 
nustatė, jog nė viena bendrovė remonto 
neatliko, o darbus perleido įmonei „Niska-
ma“, kuri už tai „Irdaivai“ sumokėjo 478 
tūkst. eurų, bei įmonei „Struktūra“, kuri 
konkurse pasiūlė mažiausią 2,03 mln. eurų 
kainą, tačiau nesugebėjo pagrįsti siūlytos 

kainos, todėl buvo pašalinta iš konkurso. 
VPT nustatė, kad „Struktūra“ atliko darbų 
už 1,53 mln. eurų.

Užkarda įtartinoms sutartims
2016 m. gegužę VPT nurodė parodų ir 
kongresų centrui „Litexpo“ nutraukti 9,185 
mln. eurų vertės parodų rūmų remonto 
sutartį su „Irdaiva“.

2016 m. vasarą Vilniaus miesto savi-
valdybės valdomai nekilnojamojo turto 
vystymo projektus prižiūrinčiai bendrovei 
Vilniaus vystymo kompanija (VVK) pradė-
jo vadovauti Andrius Velutis, prieš tai dir-
bęs projektuotoju ir rengęs darbų projek-
tus, kuriuos įgyvendino „Irdaiva“. Būtent 
„Irdaiva“ dažniausiai laimėdavo Vilniaus 
švietimo ir gydymo įstaigų statybos ar re-
konstrukcijos konkursus. VPT duomenimis, 
per pastaruosius 5 metus „Irdaiva“ su VVK 
pasirašė 18 sutarčių, kurių vertė – per 5,8 
mln. eurų. Tai – apie trečdalis vertės visų 
VVK pirkimų, o dalyvaudama kartu su ki-
tomis įmonėmis, „Irdaivos“ laimėtų užsa-
kymų suma nuo 2016 m. vasaros viršijo 51 
mln. eurų. 

Be kitų darbų, bendrovė yra remon-
tavusi Seimo pirmuosius rūmus, Vytauto 
Kasiulio muziejų, Paežerių dvaro rūmus, 
Užutrakio dvaro sodybą ir kitus. Bendrovė 
yra laimėjusi didžiausius Vilniaus savival-
dybės įmonės „Start Vilnius“ konkursus 
– vien 2014-aisiais pasirašyta gatvių ir in-
žinerinių tinklų tvarkymo sutarčių už 3,25 
mln. eurų. 

VPT duomenimis, UAB „Irdaiva“ 2008–
2016 m. gavo 136,2 mln. eurų vertės už-
sakymų, o dalyvaudama konsorciumuose 
– dar 145,7 mln. eurų. 

Įtarimai piktnaudžiavimu 
tarnyba
Įvairiausių įtarimų, krentančių ant „Irdai-
vos“, puokštę papildo ir įtartinos istorijos, 
susijusios su vietiniais politikais. 

2017 m. gegužės pradžioje Panevėžio 
apygardos teismas pradėjo nagrinėti Visa-

gino merės Dalios Štraupaitės ir dar dviejų 
verslininkų baudžiamąją bylą. Merei D. 
Štraupaitei pateikti kaltinimai dėl kyši-
ninkavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų 
klastojimo, teismo sprendimo nevykdymo. 

Merė kaltinama reikalavusi ir paėmusi 
kyšius pinigais ir paslaugomis iš įmonių 
vadovų, kurie siekė laimėti savivaldybės 
organizuojamus pirkimus. Kartu su mere 
dėl prekybos poveikiu bus teisiami dviejų 
bendrovių vadovai: „Irdaivos“ vadovas I. 
Kubilius ir Vilniaus medienos įmonės „Sto-
uneta“ vadovas Gintautas Vaitiekūnas.

Įtariama, kad piktnaudžiaudama tar-
nyba Visagino merė pinigais bei kitomis 
vertybėmis ir paslaugomis galėjo gauti 
daugiau nei 15 tūkst. eurų vertės naudos. 
Visagino politikė 2015 m. kelis mėnesius 
buvo nušalinta nuo merės pareigų, bet 
vėliau Panevėžio apygardos teismas ją 
grąžino.

2017 m. gegužės mėnesį VPT rekomen-
davo Širvintų rajono savivaldybei nutrauk-
ti 6,85 mln. eurų vertės sporto komplekso 
statybos darbų sutartį su ta pačia bendro-
ve „Irdaiva“, nes buvo nustatyti pažeidimai 
konkurso procedūrose. 

„Kvalifikacijos reikalavimas turėti kon-
krečių parametrų baseino projektavimo 
sutartį yra nepagrįstas ir dirbtinai riboja 
tiekėjų konkurenciją. Be to, perkančioji 
organizacija kvalifikacijos reikalavimą 
kėlė tik projektuotojams, tačiau nekėlė nei 
rangovui, nei specialistams. Tarnyba vasarį 
prašė perkančiosios organizacijos pagrįsti 
šį kvalifikacijos reikalavimą, tačiau ji jo ne-
padarė“, – rašoma VPT išvadoje. 

Anot VPT specialistų, šis kvalifikacijos 
reikalavimas taip pat įpareigojo konkurso da-
lyvius jungtis į grupes. „Pirkimo sąlygose nu-
rodyta, kad šį reikalavimą turi atitikti bent vie-
nas jungtinės veiklos sutarties partneris. Toks 

reikalavimas įpareigoja tiekėjus jungtis į ūkio 
subjektų grupes, nors projektavimo paslaugos 
užima mažą dalį objekto vertės. Tiekėjai turėtų 
patys spręsti dėl būtinybės sudaryti jungtinės 
veiklos sutartį, jos efektyvumo ir racionalumo, 
o ne būti verčiami sudaryti tokią sutartį tik 
dėl to, kad perkančioji organizacija nepaliko 
tiekėjams kitos galimybės dalyvauti pirkime ir 
laimėti“, – teigiama išvadoje.

Tarnybos vertinimu, konkurso kvalifika-
cijos reikalavimas dėl dalyvių patirties buvo 
neproporcingas. „Reikalavimas, kad tiekėjas 
per pastaruosius 5 metus turi būti tinkamai 
įvykdęs bent vieną visuomeninės paskirties 
pastato statybos rangos darbų sutartį, kurios 
vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų be PVM, 
yra neproporcingas pirkimo objektui. Nuro-
dyta, kad planuojama maksimali sutarties 
vertė – 5,5 mln. eurų be PVM. Rekomenduo-
jama sutarties vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 
pirkimo objekto vertės“, – rašoma išvadoje.

Ar čia nekyšo išankstinis susitarimas 
konkurso reikalavimus surašyti konkre-
čiam rangovui – sunku pasakyti...

Už kartelinį susitarimą – 
milijoninės baudos
Atrodytų, kad skandalingų „Irdaivos“ isto-
rijų bei įtarimų 2017 m. jau tiek daug, kad 
sugalvoti dar kažką būtų sudėtinga. Bet 
ne! Gruodį Konkurencijos taryba patvirti-
no, kad statybų bendrovės „Panevėžio sta-
tybos trestas“ (PST) ir „Irdaiva“ įtariamos 
dėl dalyvavimo kartelyje ir tuo pagrindu 
atliekamas tyrimas.

Baigiantis 2017-iems metams Konku-
rencijos taryba pateikė išvadas. Konsta-
tuojama, kad UAB „Irdaiva“ ir PST pateikė 
bendrus pasiūlymus viešuosiuose pirki-
muose, nors turėjo realią galimybę daly-
vauti juose savarankiškai, ir taip sumažino 
pasiūlymus pateikusių dalyvių skaičių. Už 
šį konkurenciją ribojantį susitarimą PST 
skirta 8 513 500 eurų, „Irdaivai“ – 3 685 
900 eurų bauda.

„Irdaiva“ ir PST susitarė bendrai daly-
vauti ir nekonkuruoti 24-iuose Vilniaus vys-
tymo kompanijos organizuotuose mokyklų 
ir darželių atnaujinimo bei modernizavimo 
darbų viešuosiuose pirkimuose. Įvertinusi 
ilgametę bendrovių patirtį statybos srity-
je, įgyvendintų projektų apimtis, pobūdį, 
mastą ir rinkos ypatumus, Konkurencijos 
taryba padarė išvadą, kad 2013–2015 m. 
vykusiuose pirkimuose abi statybų įmonės 
realiai galėjo dalyvauti atskirai ir varžytis 
tarpusavyje. Vis dėlto užuot konkuravusios, 
bendrovės nusprendė perkančiajai organi-
zacijai pateikti bendrus komercinius pasiū-
lymus ir taip apribojo konkurenciją. 

„Irdaiva“ ir PST sudarė jungtinės veiklos 
sutartis, kuriose numatė, kad laimėjimo 
atveju abi įmonės gautų tam tikrą darbų ir 
pajamų už juos dalį. Kitaip būtų buvę kon-
kurencijos sąlygomis ir bendrovėms teikiant 
atskirus pasiūlymus vykdyti statybos darbus.

„Įvertinę tyrimo metu surinktus duo-
menis, nustatėme, kad PST ir „Irdaivai“ 
nebuvo būtina viešuosiuose pirkimuose 
teikti bendrus pasiūlymus. Jos buvo pa-

jėgios ir galėjo dalyvauti savarankiškai ar 
pasirinkti kitus dalyvavimo pirkimuose 
būdus, kuriais nebūtų ribojama konku-
rencija. Sistemingai bendradarbiaudamos, 
bendrovės nekonkuravo nei pasiūlymais 
vykdyti statybos darbus, nei pasiūlymų 
kaina“, – sakė Konkurencijos tarybos pir-
mininkas Šarūnas Keserauskas.

Anot jo, sumažėjus pirkimuose galė-
jusių konkuruoti ūkio subjektų skaičiui, 
perkančioji organizacija neturėjo gali-
mybės rinktis iš daugiau stiprių konku-
rentų ir gauti geresnį kainos pasiūlymą. 
Š. Keserauskas atkreipė dėmesį į tai, kad 
jungtinės veiklos sutartys leidžia rinkos 
dalyviams, negalintiems dalyvauti vie-
šuosiuose pirkimuose, suvienyti pajėgas ir 
taip padidinti konkurenciją. Tačiau tie ūkio 
subjektai, kurie yra pajėgūs dalyvauti vie-
šuosiuose pirkimuose savarankiškai, ne-
turi jungtinės veiklos sutartimis naudotis 
kaip priemone riboti konkurenciją. 

Viešųjų pirkimų tarnyba jau ir anksčiau 
konstatavo, kad vis daugiau didelės vertės 
sutarčių pasirašo ne pavieniai rangovai, o 
veikdami kartu su partneriais. Viešųjų pir-
kimų ir konkurencijos institucijoms beveik 
nuolat kyla klausimų dėl neleistinų susita-
rimų, o rangovai sako, kad jungtis verčia 
projektų dydis ir sudėtingumas.

Tačiau D. Vilytė pastebėjo, kad didžiąją 
pirkimų dalį pagal vertę ir toliau laimi ne-
didelis įmonių skaičius: „10 įmonių laimi 
apie 60 proc. statybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų vertės“, – teigė VPT vadovė.

2017 m. gegužės 
mėnesį VPT 

rekomendavo Širvintų 
rajono savivaldybei 
nutraukti 6,85 mln. eurų 
vertės sporto komplekso 
statybos darbų sutartį 
su bendrove „Irdaiva“, 
nes buvo nustatyti 
pažeidimai konkurso 
procedūrose. 

2015 m. pabaigoje Kaišiadorių savivaldybėje įvyko 
viešasis pirkimas, kuriame „Irdaiva“ laimėjo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos 
Kaišiadorių mieste projektavimo ir statybos darbų konkursą. 
Jo vertė – apie 2,4 mln. eurų. Iš gyventojų pinigų buvo 
nutiesti beveik 9 tūkst. m vandentiekio ir nuotekų tinklų. 
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Lietuva stengiasi 
gelbėtis 

nuo milžiniškos 
baudos

Kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, vienas iš jos įsipareigojimų Europos partneriams 
buvo kokybiškos vandenvalos sistemos sukūrimas. Gamtos apsauga, aplinkos būklė tiesiogiai 
susijusi su žmonių sveikata, todėl naudojanti centralizuoto vandens tinklų bei nuotekų 
tvarkymo tinklų statybai skirtas ES fondų lėšas Lietuva buvo atidžiai stebima.

Andrius JuškevičiusPraėjusių metų pradžioje Euro-
pos Komisija pateikė Lietuvai pretenziją 
dėl to, kad per mažai šalies gyventojų jun-
giasi prie centralizuotų vandens tiekimo 
ir nuotekų šalinimo tinklų. Jeigu padėtis 
nesikeis, Lietuvai gresia šimtamilijoninė 
bauda.

Fekalijų duobės
Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, 
atsirado įsipareigojimas per tam tikrą 
laikotarpį įgyvendinti ES direktyvų reika-
lavimus. Vienas iš jų – kokybiška vanden-
vala. Tose vietose, kur nėra vandenvalos 
sistemų, nuotekos dažniausiai išpilamos 
į nesandarias pačių gyventojų įsirengtas 
nuotekų duobes, o iš ten jos pasiekia grun-
tinius vandenis ir vėl grįžta į nuotekas iš-
pilančių žmonių arba jų kaimynų šulinius. 
Dar blogiau, kai nuotekos tiesiog pilamos 
į upes: taip jos ne tik patenka į gruntinius 

vandenis, bet ir teršia pačias upes, žuvis, 
kurios vėliau pasiekia mūsų stalą.

Šiandieninių nuotekų sudėtis – beveik 
ištisa cheminių elementų lentelė. Jose 
dažnai būna ne tik azoto junginių (nitratų, 
nitritų), bet ir daug buityje naudojamos 
chemijos: įvairių skalbiklių, aktyvios me-
džiagos, tirpdančios riebalus, dezinfeka-
vimo priemonės, naudojamos tualetams, 
baliklių. Patekę į gruntinius vandenis, į 
dirvožemį jie turi daug platesnį poveikį nei 
prieš 30 ar 50 metų, kai žmonės naudojo 
daug mažiau buitinės chemijos, todėl šian-
dien kuo toliau, tuo aktualiau, kad nuote-
kos būtų labai profesionaliai išvalytos.

Aplinkos ministro įsakymu patvirtin-
tose nuotekų duobių eksploatavimo ir 
tvarkymo taisyklėse tėra vienas pagrindi-
nis reikalavimas: kad tokios duobės būtų 
sandarios ir nebūtų nei menkiausios gali-
mybės nuotekoms patekti į aplinką, tačiau 
gyventojų nesąmoningumui ribų nėra. 

2017 m. gruodžio 1 d. Aplinkos ministeri-
jos kanclerio potvarkiu Nr. D2-138 skirtas 
finansavimas 24 savivaldybėms. Šiems 
projektams įgyvendinti 2017 m. skirta 1 
mln. eurų, 2018 m. – 550 tūkst. eurų. 2017 
m. Aplinkos ministerija pasirašė 14 dotaci-
jos teikimo sutarčių su savivaldybėmis, dar 
10 planuojama pasirašyti 2018 m.

Didžiausios – po 63–65 tūkst. eurų 
– dotacijos paskirtos Šiaulių miesto, 
Švenčionių rajono, Kauno miesto, Vilniaus 
miesto, Šalčininkų rajono, Kaišiadorių 
rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, 
Širvintų rajono savivaldybių administraci-
joms. 

Mažiausios dotacijos teko Plungės ra-
jono savivaldybės administracijai – 5,46 
tūkst. eurų (paraiška buvo 6 tūkst. eurų), 
Kretingos rajono savivaldybei – 9 tūkst. 
eurų (paraiška – taip pat 9 tūkst. eurų).

Griežti reikalavimai
EK akcentavo, kad  centralizuotais vandens 
tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklais be-
sinaudojančių gyventojų skaičius didėja 
lėtai. Tai savaime nėra EK direktyvos pa-
žeidimas, tačiau mažas vartotojų skaičius 
kenkia bendrai aplinkos būklei. Komisija 
akcentavo, kad dalis nuotekų valymo 
įrenginių (pavyzdžiui, „Kėdainių vandenų“ 
nuotekų valykla) iki šiol dar nepakanka-
mai gerai išvalo nuotekas. 

Komisijos taip pat netenkina ir vietinių 
kanalizacijos sistemų darbas, vietinių nuo-
tekų duobių priežiūra, apskritai vietinis 
nuotekų tvarkymas, kuris vyrauja mažose 
gyvenvietėse, vienkiemiuose ir pan. Bū-
tent dėl to EK pradėjo direktyvos pažeidi-
mo procedūrą prieš Lietuvą, kuriai pasibai-
gus, jeigu nebus imtasi veiksmų, šaliai gali 
grėsti daugiamilijoninė bauda.

Procedūra gali būti nutraukta, jeigu EK 
matys, kad šalis imasi reikiamų veiksmų, 
stengiasi pasitaisyti. EK požiūriu, Lietuva 
turi imtis neatidėliotinų veiksmų pritrauk-
ti daugiau centralizuotų tinklų naudotojų 
ir galutinai išspręsti vietinių „duobių“ 
problemą. O tai nebus lengva padaryti. 
Direktyvoje aiškiai nurodoma, kad gyven-
vietėse, kuriose gyvena daugiau nei 2000 
gyventojų, privalo veikti centralizuota 
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
sistema. Valstybė privalo užtikrinti, kad 
100 proc. gyventojų turi naudotis tokia 
infrastruktūra, nes taip geriausiai užtikri-
nama, kad nuotekos bus išvalytos ir nebus 
teršiama aplinka. 

Bėdos visoje šalyje
EK, pradėjusi pažeidimų procedūrą, nuro-
dė problemas, kurias reikia kuo skubiau 

Aplinkosaugininkai pasakoja, kad savo 
darbe susiduria su aibe įvairiausių gudra-
vimų: vienur būna šulinių žiedų siūlės 
neužbetonuotos, kitur naudojamos prarū-
dijusios metalinės talpos, trečioje vietoje – 
nors ir betonuota, bet vis tiek sandarumo 
nėra, dar kitur – tiesiog tyčia padaromas 
pertekliaus nutekėjimas. O kiek dar šalyje 
yra nesukontroliuotų fekalijų surinkimo 
duobių, kurios apskritai neturi sandaraus 
betonuoto dugno ir nuotekos tiesiog sa-
vaime geriasi į gruntą! 

Pažanga yra, bet...
Dėl dalies gyventojų migracijos ir nenoro 
naudotis sukurta infrastruktūra prijungi-
mo prie centralizuotų geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų pro-
centas nedidelis. Nuo 2004 m., kai Lietuva 
įstojo į ES, iki 2015 m. nuotekų surinkimo 
tinklų naudotojų padaugėjo 5,7 proc. (170 

970 gyventojų), o geriamojo vandens tie-
kimo tinklų naudotojų – 4 proc. (122 970 
gyventojų). 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo 2008–2015 m. plėtros strate-
gijoje nustatyto tikslo – viešai tiekiamo 
geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų prieinamumas 95 proc. šalies 
gyventojų – pasiekti nepavyko. Lietuvoje 
2015 m. centralizuotai tiekiamą geriamąjį 
vandenį naudojo 80 proc. gyventojų, 72 
proc. gyventojų nuotekos buvo surenka-
mos centralizuotomis nuotekų surinkimo 
sistemomis. Šie skaičiai reiškia akivaizdų 
dalyką: dar beveik trečdalis Lietuvos nau-
dojasi primityviai įrengtais lauko tualetais. 

Dar vienas strategijos tikslas – ap-
saugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų 
žalingo poveikio ir pasiekti, kad išleidžia-
mos nuotekos būtų 100 proc. išvalytos 
pagal nustatytus reikalavimus. Nors jis 
dar nepasiektas, Lietuvos progresas – di-

sutvarkyti. Be jau minėtos bendrovės 
„Kėdainių vandenys“, neužtikrinančios 
tinkamo nuotekų išvalymo, Komisija nu-
rodė net 58 aglomeracijas, kuriose ne 
mažiau kaip 98 proc. ten susidarančių 
nuotekų būtų tvarkoma centralizuotose 
nuotekų tvarkymo sistemose. Likę 2 proc. 
gali būti tvarkomi individualiose nuotekų 
tvarkymo sistemose – vietiniuose valymo 
įrenginiuose arba šuliniuose, iš kur būtų 
išvežamos valyti į centralizuotus valymo 
įrenginius. 

Tos 58 aglomeracijos – tai Vilnius, Kau-
nas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, 
Marijampolė, Utena, Ukmergė, Kėdainiai, 
Jonava, Telšiai, Tauragė, Rokiškis, Plungė, 
Kuršėnai, Kretinga, Druskininkai, Biržai, 
Radviliškis, Elektrėnai–Vievis, Trakai–Len-
tvaris, Kaišiadorys, Palanga, Anykščiai, 
Naujoji Akmenė, Birštonas–Prienai, Jur-
barkas, Kelmė, Varėna, Raseiniai, Vilka-
viškis, Kupiškis, Joniškis, Zarasai, Molėtai, 
Kazlų Rūda, Skuodas, Širvintos, Šakiai, 
Šalčininkai, Nemenčinė, Švenčionėliai, Pa-
bradė, Kybartai, Pakruojis, Ignalina, Šilalė, 
Lazdijai, Raudondvaris, Švenčionys, Kalva-
rija, Skaidiškės, Rietavas, Žiežmariai, Eišiš-
kės, Ariogala, Šeduva. Beveik visa Lietuva!

Kol kas neįmanoma ir pasakyti, kokio 
dydžio bauda Lietuvai galėtų būti skirta, 
jei neįvykdytume įsipareigojimų. Kiekvie-
nu konkrečiu atveju baudas skiria Euro-
pos Teisingumo Teismas atsižvelgdamas 
į bylos aplinkybes. Kol kas yra tik viena 
analogija: Liuksemburgui prieš kelerius 
metus už neįvykdytus įsipareigojimus (2 
aglomeracijos neatitiko nuotekų surinki-
mo ir išvalymo reikalavimų) buvo skirta 2 
mln. eurų bauda ir 2,8 tūkst. eurų bauda 
už kiekvieną dieną, kol bus įvykdyti tikslai. 
Tai kokio dydžio bauda grėstų Lietuvai? 

Gyventojus privers tvarkytis
Aplinkosaugininkai ir Aplinkos ministerija 
neslepia, kad su nuotekomis nesitvarkan-
čių gyventojų jau artimiausiu metu laukia 
daug griežtesnio poveikio priemonės. Pir-
miausia planuojama sugriežtinta vietinių 
vandens valymo įrenginių ir kanalizacijos 
duobių kontrolė. 

Tam tikslui Aplinkos ministerija iki 
2019 m. numatė sukurti individualių 
nuotekų tvarkymo sistemų registrą. Pla-
nuojama, kad į registrą bus įtraukti visi 
Lietuvoje naudojami vietiniai kanalizacijos 
įrenginiai ir visa pagrindinė informacija 
apie juos: koordinatės, įrenginio tipas, įra-
šai apie įrenginio aptarnavimą. Tokiu būdu 
aplinkosaugininkai galės matyti, kaip nau-
dojamasi kanalizacijos duobe, kaip dažnai 
jos turinys išvežamas į valymo įrenginius. 
Ir jeigu jokio judėjimo nebus užfiksuota 
ilgą laiką – tai bus ženklas, kad reikia pati-
krinti, ar tikrai duobė sandari, ar nuotekos 
joje kaupiamos saugiai, ar nėra išleidžia-
mos į aplinką. Jeigu bus rasta pažeidimų, 
bus skiriamos baudos ir taip gyventojai 
bus raginami prisijungti prie atvestų kana-
lizacijos infrastruktūros tinklų.

delis. 2000 m. tik 21 proc. visų išleidžiamų 
nuotekų buvo tinkamai išvalomos, o 2015 
m. šis rodiklis jau siekė per 90 proc. Tai 
didžiulis pasiekimas, bet likusius 10 proc. 
gali būti nelengva pasiekti. 

Turint omenyje, kad tik 72 proc. gyven-
tojų prisijungę prie centralizuotų tinklų, 
šio skaičiaus greitai sumažinti neįmano-
ma. Tiesa, ne visi neprisijungę būtinai savo 
nuotekomis teršia aplinką – šiais laikais 
egzistuoja įvairūs vietiniai, vienbučiams 
pastatams skirti valymo įrenginiai, kurie 
itin gerai išvalo nuotekas. Jas mielai ren-
kasi naujakuriai šalia miestų ar sodybas 
renovuojantys ir apie aplinką galvojantys 
gyventojai, bet jų skaičius dar nėra didelis.

Finansai lemia viską
Vandens tiekimo įmonių atstovai bei 
savivaldybių specialistai pripažįsta, kad 
didžiausia kliūtis naujiems centralizuotų 
sistemų vartotojams atsirasti – finansai: 
tiek prisijungimo prie tinklo kaina, tiek 
mokesčiai kas mėnesį už naudojimąsi jais. 
Lietuvoje privati ir valstybinė nuosavybė 
– griežtai atskirta. ES ir valstybės lėšomis 
finansuojami vandentiekio ir nuotekų 
tvarkymo tinklai gali būti privesti tik prie 
gyventojo valdos ribos, o tolesnis prisi-
jungimas – jau gyventojo rūpestis. Vienos 
savivaldybės taiko įvairius kompensacijos 
mechanizmus – kompensuoja dalį arba 
net visas išlaidas, tačiau kitos tam neskiria 
papildomų lėšų, todėl prisijungimo rodi-
kliai mažesni.

Specialistai skaičiuoja, kad prisijungti 
prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų 
tinklų, priklausomai nuo esamos geografi-
nės vietovės ypatumų, atstumo iki tinklų 
ir kitų objektyvių priežasčių, gali kainuoti 
nuo 500 iki 2000 eurų, o vidutiniškai – 
apie 1–1,5 tūkst. eurų. Akivaizdu, kad to-
kia suma sunkiau gyvenantiems žmonėms 
(o dauguma jų – kaimiškose vietovėse, 

kur žmonių pajamos nė iš tolo neprilygsta 
miestiečių pajamoms) gali būti per didelė, 
todėl čia didžiausias vaidmuo tenka savi-
valdybėms. Be to, dalis gyventojų vengia 
jungtis prie centralizuotų tinklų ne tiek 
dėl kainos, kiek nenoro kas mėnesį mokėti 
mokesčius. 

Rimbo ir meduolio politika
Aplinkos ministerija, 2017 m. pradžioje 
matydama, kad būtina imtis priemonių 
ir visomis išgalėmis gelbėtis nuo Europos 
Komisijos (EK) grasinimo milžiniška bau-
da, gyventojus ne kartą perspėjo dėl jiems 
numatomų baudų. Štai 2017 m. balandį 
Aplinkos ministerija platino pranešimą, 
kad gyventojams, naudojantiems nesu-
tvarkytas fekalijų duobes, baudos gali būti 
nuo 115 iki 579 eurų.

O spalį informacija apie baudas gy-
ventojams buvo jau išties gąsdinanti: už 
nuotekų tvarkymo pažeidimus taikoma 
administracinė nuobauda iki 300 eurų, 
o už pakartotinai padarytą nusižengimą 
bauda – iki 1150 eurų.

Tačiau tokia „rimbo politika“ ne kažin 
ką keitė – kaimiškų vietovių gyventojų 
prisijungimas prie pastatytų centralizuotų 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų 
vyko vis tiek gana vangiai. Nematydama 
kitos išeities Aplinkos ministerija rudenį 
informavo savivaldybes, kad iki lapkričio 
1 d. jos gali teikti paraiškas paramai gauti 

Aplinkosaugininkai 
ir Aplinkos 
ministerija neslepia, 
kad su nuotekomis 
nesitvarkančių 
gyventojų jau 
artimiausiu metu 
laukia daug griežtesnio 
poveikio priemonės. 
Pirmiausia planuojama 
sugriežtinta 
vietinių vandens 
valymo įrenginių ir 
kanalizacijos duobių 
kontrolė. 

Nuo 2004 m., kai Lietuva įstojo į ES, iki 2015 m. 
nuotekų surinkimo tinklų naudotojų padaugėjo 5,7 

proc. (170 970 gyventojų), o geriamojo vandens tiekimo 
tinklų naudotojų – 4 proc. (122 970 gyventojų). 

iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos 
(AARP). Vienai savivaldybei gali būti ski-
riama ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų 
ir su sąlyga, kad ji pridės ne mažiau kaip 
30 proc. įgyvendinamo projekto išlaidų 
sumos. Dotaciją numatoma išmokėti dali-
mis: pirmąją dalį – pasirašius dotacijų tei-
kimo sutartį, antrąją – pateikus projekto 
įgyvendinimo ataskaitą ir įvykdžius visas 
privalomas sutarties sąlygas.

Projektams, susijusiems su grupinių 
komunalinių nuotekų tvarkymo sistemų 
prijungimu prie centralizuotų nuotekų 
surinkimo sistemų, įgyvendinti finansinės 
paramos galima buvo prašyti pateikus 
paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos in-
vesticijų fondui (LAAIF). Terminą tokioms 
paraiškoms pateikti LAAIF pratęsė iki 2017 
m. spalio 6 d., projektams pagal šias pa-
raiškas skiriama 2,55 mln. eurų. 

Pasiūlymas 
Aplinkos ministerijos pasiūlymas savival-
dybėms teikti paraiškas paramai gauti 
suveikė. Ministerija gavo 40 savivaldybių 
paraiškų už daugiau nei 2 460 tūkst. eurų. 

  K
ĘS

TU
ČI

O 
JO

NA
IČ

IO

  S
XC

  S
XC

  B
M

C

9APLINKOSAUGA 2018 NR. 1/38 APLINKOSAUGA 2018 NR. 1/3



Visuomenės apklausa. 
Ar sutinkate, kad mirties atveju jūsų 
organai būtų panaudoti donorystei?

Nenorėčiau tapti donore pagal 
įstatymą. Protu suprantu, kad 
donorystė yra geras dalykas, kad 
jis gali kažkam išgelbėti gyvybę 
ar padėti pasveikti. Bet kai pagal-
voju apie save, tai man neatrodo 
priimtina. Ir donorystės kortelės 
nenorėčiau turėti. Nenoriu, kad 
mano kūnas būtų pjaustomas. 
Juk tai yra mano kūnas, į kurį turiu 
teisę tik aš pati. Siela juk su kūnu 
susieta. Reikia donorystei naudoti 
tik tų žmonių organus, kurie yra 
davę tokį sutikimą. 

Esu pasirašiusi sutikimą, kad 
mano organai būtų panaudoti 
donorystei. Juk koks skirtumas, ar 
mano kūnas supus po žeme, ar 
kažkuri kūno dalis bus panaudota 
donorystei. Man būtų tikrai džiu-
gu, jei kažkam būtų persodinta 
mano širdis ar inkstas. Juk mirusio 
jau neprikelsi, o jei kažkam tas mi-
ręs žmogus dovanos gyvenimą, 
tai tikrai nuostabu. Tik nežinau, ar 
mano organus persodintų, nes 
turiu sveikatos problemų.

Esu prieš organų donorytę be 
mano ar artimųjų sutikimo. 
Manau, kad toks įstatymo pro-
jektas stipriai prasilenkia su etika 
ir moralės normomis. Taip per 
prievartą, jei žmogus nėra išreiš-
kęs savo valios, neetiška elgtis su 
jo organais.

Pasisakau už donorystę. Tiesa, 
su artimiausiais daug šia tema 
nesikalbėjome, tad kol kas neturiu 
donoro kortelės. Ar sutikčiau, 
kad po mirties mano organai 
be mano žinios būtų panaudoti 
donorystei? Ko gero, taip, tik su 
viena sąlyga – kad apie tai būtų 
atsiklausta mano artimųjų.

Gal tokios donorystės tikslas ir 
kilnus, bet nenoriu, kad valstybė 
spręstų už mane. Man tai atrodo 
kiek neetiška. Nepritariu tokiai 
donorytei, kai žmogaus valia 
neišsakyta. 

Manau, kad reikėtų atsiklausti 
bent jau šeimos narių. Nesi-
nori, kad sunkioje ir jautrioje 
situacijoje artimieji nebūtų 
informuoti ar jų nebūtų 
atsiklausta. Labiau palaikau tą 
mintį, kad jei nebūtų mano 
sutikimo, tą sutikimą konkre-
čioje situacijoje turėtų priimti 
artimiausi žmonės. Bijau gy-
dytojų aplaidumo. Jei jie turės 
galią patys spręsti, ar nepada-
rys klaidingo sprendimo? Ge-
riau daugiau šviesti ir skatinti 
pačius žmones nuspręsti ir 
išsakyti savo valią.

Esu už organų donorytę ir esu 
oficialiai tai pareiškęs. Taigi 
tikiuosi, kad po mirties mano 
organai kažkam išgelbės gyvy-
bę ar bent jau pagerins gyve-
nimo kokybę. O jei klausimas 
akcentuoja „be mano žinios“, 
tai būdamas miręs aš niekaip 
nesužinosiu, kas ką su manimi 
darys.

Žinau, kad žmonės turi daug bai-
mių dėl nepasitikėjimo gydytojais, 
valdžia. Turbūt jų baimės turi 
pagrindą. Bet aš manau, kad šita 
mintis gal ir nebloga. Aišku, reikė-
tų aktyvios diskusijos tarp politikų 
ir visuomenės.

Esu girdėjęs istorijų apie tai, kaip 
gydytojai manė, jog žmogus 
miręs, o jis iš tikro buvo dar gyvas. 
Ir jį gyvą ten darinėjo. Manau, kad 
šia tema trūksta viešai prieinamos 
informacijos. Jei būčiau tikras, kad 
tikrai būsiu negyvas, kai panaudos 
mano organus, tada visiškai sutik-
čiau. Bet šiuo metu turiu abejo-
nių. Taip pat noriu būti tikras, kad 
organą panaudos tam, kam tikrai 
labiausiai reikia, o ne bet kam. 
Norisi, kad būtų patikimi saugikliai 
ir donorais nebūtų piktnaudžiau-
jama. 

Man pačiai yra tekę su šiuo 
klausimu susidurti iš arti. 
Mano draugės dukrai buvo 
konstatuota smegenų mirtis. 
Medikai, nekreipdami dėme-
sio į motinos skausmą ir išgy-
venimus, pradėjo ją spausti, 
kad aštuoniolikmetės dukros 
kūnas būtų panaudotas 
donorystei. Motina nesutiko 
vien dėl to, kad gydytojai ją 
taip stipriai spaudė ir buvo 
nejautrūs jos skausmui. Todėl 
tikrai be sutikimo būtų blogai 
naudoti organus donorystei, 
neatsižvelgiant į artimųjų 
valią ir jų skausmą.  

Girdėjau apie tokią svarstomą 
iniciatyvą. Iš esmės tai yra geras 
dalykas. Bet kadangi žinau pavyz-
džių, kaip negarbingai kai kurie 
gydytojai elgiasi, būčiau linkusi 
abejoti dėl donorystės įstatymų 
numatyta tvarka. Pati nenorėčiau 
tapti donore be savo sutikimo. 
Tai yra labai slidus ir diskutuotinas 
klausimas. Šiaip iki šiol mirties 
atveju visiems sakiau, kad mane 
kremuotų.

Tikrai sutikčiau su tokiu įstatymu. 
Pati jau esu pamąsčiusi šia tema. 
Sutinku būti donore, kad galėčiau 
padėti kitiems žmonėms. Vis dėlto 
sutikimo dėl donorystės dar nesu 
pasirašiusi, bet pasirašysiu. Esu 
visa širdimi už donorystę ir visiškai 
sutinku, kad mano kūnas, jei būtų 
tokia galimybė, būtų panaudotas 
išgelbėti kito žmogaus gyvybę.

Ieva Prūsaitė 
Grafikos dizainerė

Jurga Ragauskienė
Konsultantė

Rolandas Satkus
IT specialistas

Simonas Bendžius
Žurnalistas

Rita Bagdonaitė
Studentė

Gabrielė Karalevičiūtė
Komunikacijos specialistė

Artūras Jasevičius
IT specialistas

Jurgita Povilaitytė
Administratorė

Marius
IT specialistas

Inga Satkienė
Kasininkė

Rita Vitkevičiūtė
Mokytoja

Rasa Baltrūnė
Buhalterė

FORUMAS

Nesutikčiau tapti donore be savo 
žinios. Medikai yra paperkami. Jei 
medikai turės visišką laisvę elgtis, 
kaip nori, jie gali iš to pradėti 
daryti verslą ir draskyti kūnus, kaip 
tik užsimanys. Visame pasaulyje 
organai yra pardavinėjami, dėl 
organų dingsta žmonės. Kadan-
gi Lietuvoje nėra tvarkos, daug 
kas yra nesąžininga, nenorėčiau 
sudaryti galimybės ir medikams 
leisti piktnaudžiauti tokiu įstaty-
mu. Nenorėčiau būti jiems mėsa. 
Geriau jau aš pati savo organą 
parduočiau ir gaučiau už tai pini-
gų. Tiesiog nepasitikiu medikais 
Lietuvoje. Esu už tai, kad reikėtų 
šviesti žmones ir su jais diskutuoti 
šia tema, kad valstybės piliečiai 
turėtų galimybę patys išreikšti 
savo valią.

Bronė Prūsienė 
Buhalterė

57
m e t ų

Palaikau donorytės idėją. Taip, 
aš iš esmės sutikčiau, kad mano 
organai būtų po mirties panau-
doti geram tikslui. Bet sutikčiau su 
viena sąlyga – kad be mano ar be 
mano artimųjų žinios tai nebūtų 
daroma.

Justinas Rakita 
Programuotojas

34
m e t ų

27
m e t ų

Tai labai jautrus ir sudėtingas 
klausimas. Norėčiau, kad prieš 
priimant sprendimą, mano 
artimieji nuspręstų, kaip pasielgti. 
Tai labai asmeniškas klausimas. 
Juk ligoninėse gydytojai kartais 
žiūri į mirštantį žmogų kaip į 
mėsos gabalą. Bet aš nesu mėsos 
gabalas, negalima vertinti žmo-
gaus kūno kaip jaučio ar kiaulės. 
Tai ne tas pats. Todėl bijau, kad 
mane išpjaustinėtų kaip nori ir 
kiek nori. Šiaip esu už donorystę, 
bet lengva kalbėti, kai nesi tokioje 
situacijoje, kai tavo artimam žmo-
gui konstatuoja smegenų mirtį. 
Apsispręsti tada yra sunku, nes 
artimieji dar turi vilties, kad gal 
dar tas žmogus atsigaus, gal įvyks 
stebuklas. 

Gabrielė Burbaitė
Vertėja

34
m e t ų

40
m e t ų

30
m e t ų

27
m e t ų

20
m e t ų

Sulaukusi aštuoniolikos metų 
jau norėjau gauti donorytės 
kortelę, bet mane sukritikavo 
mama. Ji sakė, kad mane išmė-
sinės, gydytojai iš mano kūno 
tik pasipelnys. Tada nuspren-
džiau nepasirašyti sutikimo dėl 
donorytės. Bet šeimoje esame 
šita tema kalbėję, kad artimieji 
žinotų savo šeimos narių valią. 
Manau, kad tai yra svarbiausia. 
Jei nelaimės atveju kas nutiktų, 
svarbiausia, kad artimieji žinotų, 
ar tas žmogus sutiktų būti do-
noru, ar ne. Priverstinei donory-
tei nepritariu.

Neringa Paulauskienė
Namų šeimininkė

27
m e t ų

30
m e t ų

Aš už organų donorystę. Esu 
dalyvavusi renginyje, kuriame 
buvo kalbama šia tema. Žmo-
nės dalinosi, kaip sunku laukti 
donoro. Kol kiti gyvena visavertį 
gyvenimą, tu lauki. Tą pačią dieną 
nusprendžiau, kad pasidarysiu 
donoro kortelę. Ją turiu savo 
piniginėje. Tai kaip priminimas, 
kad po mirties mano organai bus 
padovanoti tiems, kurie dar gali 
būti išgelbėti. Mano šeima apie 
tai žino ir tam neprieštarauja. 
Tikiu, kad tai gražus būdas padėti 
tiems, kuriems labiausiai reikia 
pagalbos.

Eligija Sakalauskienė
Dviejų vaikų mama

28
m e t ų

33
m e t ų

30
m e t ų

32
m e t ų

Esu nusivylęs valdžia, todėl ja 
nepasitikiu. Šiuo klausimu taip 
pat. Juk artimiesiems labai skaudu 
prarasti savo mylimą žmogų. Tai 
kaip artimųjų gali neatsiklausti? 
Negalima taip be žinios mėsinėti 
kūno. O iš kur žinoti, kad tavo 
kūno nesugalvos parduoti kur 
nors į Vakarų Europą?

Povilas Mačiulis
Pensininkas

70
m e t ų

45
m e t ųNenorėčiau, kad organai būtų pa-

naudoti donorystei be mano suti-
kimo ar be mano artimųjų žinios. 
Sutikčiau paaukoti savo organus 
tik artimiesiems, jei nutiktų kokia 
nelaimė. Svetimiems nelabai 
norėčiau aukoti savo kūno.

Edgaras Bencevičius
Konsultantas

37
m e t ų

54
m e t ų

31
m e t ų
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Urėdijų reforma: ar kas    nors pasikeitė į gera?
Valdančiųjų palaiminta urėdijų reforma, regis, baigėsi vos kelių urėdų pašalinimu ir 
reikiamų žmonių susodinimu į reikiamus postus. Kokia šios reformos reali nauda – 
laikas parodys, tačiau pirmieji žingsniai nieko gero nežada.

Austė MerkytėAplinkos ministerijos žadėtasis 
apsivalymas baigėsi praktiškai niekuo. Į 
naują įmonę kartu su buvusiu generali-
niu urėdu Rimantu Prūsaičiu priimta ir 17 
buvusių darbuotojų. Iš jų – 38 Generalinės 
miškų urėdijos (GMU) darbuotojų – tai 
beveik pusė, kurie buvo priglausti naujoje 
Valstybinėje miškų urėdijoje (VMU). Nuo 
šiol R. Prūsaitis – naujos įmonės vadovo 
patarėjas – žmogus be didelės atsakomy-
bės, bet su dideliais įgaliojimais ir galimy-
bėmis veikti. Kokiais dar būdais Aplinkos 
ministerija žada sutaupyti žadėtus milijo-
nus eurų?

„Nemanau, kad visi, kurie dirbo miške, 
buvo vagys, ir nemanau, kad visi, dirbę 
GMU, buvo šventieji. Bet tokia jau ši konto-
ra pagerbta, kad jos vaikinams šiltos darbo 
vietos surastos kaip mat“, – Aplinkos mi-
nisterijos veiksmus kritikavo Seimo narys, 
liberalų lyderis Eugenijus Gentvilas.

Aplinkos viceministras Martynas Nor-
butas, kuruojantis miškų valdymo refor-
mą, sakė, kad buvę GMU darbuotojai iš 
pradžių buvo atleisti, o po to dalis jų įdar-
binti VMU ir esą jokių konkursų naujoms 
darbo vietoms užimti neprivaloma skelbti. 
Konkursai skelbiami tik įmonės vadovo ir 
buhalterio vietoms užimti. 

Kodėl įmonės patarėjo pareigose at-
sirado buvęs generalinis miškų urėdas R. 
Prūsaitis? Pasak M. Norbuto, tokiu kriti-
niu momentu, kai vykdoma didelė miškų 
valdymo pertvarka, reikėjo ypač patyrusio 
darbuotojo. Ir nieko baisaus, kad dėl mi-
nėtų patyrusių darbuotojų blogo valdymo 
buvo įvykdyta urėdijų reforma. 

Viceministras patikino, kad miške dir-
bantys žmonės ir girininkai, kurie sutiko 
su vykdomomis pertvarkomis, darbo ne-
praras. 

Gintautas Kniukšta sakė, kad dėl pertvar-
kos bus atleista maždaug 500 darbuotojų. 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas tvir-
tino, kad atleista tik apie 300 darbuotojų, 
kurie nesutiko dirbti Valstybinių miškų 
urėdijoje. Ar tikrai jie nesutiko, ar buvo 
spaudžiami palikti darbą, ar tiesiog neiš-
tvėrė tokio miškininko profesijos pažemi-
nimo, lieka neaišku.  

Valstybinių miškų urėdijos veiklos 
tikslai – patikėjimo teise valdyti, naudoti 
valstybinius miškus, vykdyti kompleksinę 
miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuo-
se, įgyvendinti bendrą valstybinę miško 
priešgaisrinės apsaugos sistemą, orga-
nizuoti ir (ar) įgyvendinti bendrą miško 
kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų 
nuosavybės formų miškuose, diegti pa-
žangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsau-
gos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo 
technologijas. Valstybinių miškų urėdijos 

savininko teises ir pareigas įgyvendina 
Aplinkos ministerija.

Politinė valia: vienus 
išvaikyti, kitus užtarti 
Aplinkos ministras K. Navickas ne kartą yra 
sakęs, kad „bus stiprinamas girininkijų ir 
eigulių institutas, plečiamos jų funkcijos 
aplinkosaugos srityje, perduodama pri-
vačių miškų priežiūra; girininkijos miško 
ruošos, prekybos veikloje nedalyvaus, gali 
būti, kad girininkijos bus perduotos Valsty-
binei miškų tarnybai“.

Dabar jau buvęs Telšių urėdijos Mos-
taičių girininkas Petras Budvytis abejoja 
tokios pertvarkos nauda ir daro prielaidą, 
kad po tokių pareiškimų nėra žinoma, 
kokios bus naujai kuriamų regioninių 
padalinių ir girininkijų funkcijos. Jei dau-
gelis darbų, pradedant miško atkūrimu ir 

Aplinkos ministerija pažymi, kad 
visi reorganizuojamų miškų urėdijų 

darbuotojai, išskyrus vadovus (urėdus), išsaugos 
savo darbo vietas, nebent jie nesutiks toliau 
dirbti būsimoje įmonėje. Miškininkams darbo 
sutartyse bus išsaugotas nepertraukiamasis 
darbo stažas bei kitos garantijos ir lengvatos, 
numatytos Darbo kodekse.

Iškilmingai pranešta apie 
naujos įmonės pradžią
Patvirtinus įmonės Valstybinių miškų 
urėdijos įstatus, buvo įregistruota ir pati 
įmonė. Per šiuos metus žadama sumažinti 
regioninių padalinių (filialų) skaičių nuo 
dabartinių 42 iki 26. Taip pat bus likviduo-
ta Generalinė miškų urėdija. Ministerija 
žada, kad visi reorganizuojamų miškų urė-
dijų darbuotojai, išskyrus įmonių vadovus, 
turės teisę ir galimybę tęsti tą patį darbą 
naujoje įmonėje. Esą jų darbo sutartys 
nenutrūksta, išlieka darbo stažas ir visos 
socialinės garantijos. Aplinkos ministerijos 
Gamtos apsaugos ir miškų departamento 
Miškų politikos skyriaus vedėjas Nerijus 
Kupstaitis tikino, kad kol kas medienos 
pirkimai bus vykdomi panašiai kaip iki šiol. 

Urėdijų reformai besipriešinančio są-
jūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas 

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigiamojo suvažiavimo 
dalyvių Kreipimasis į Lietuvos visuomenę
Prieš beveik tris dešimtmečius, pademonstravę neįtikėtiną vienybę ir ryžtą, 
Lietuvos žmonės išsivadavo iš blogio imperijos gniaužtų, šventai tikėdami, kad 
gyvens geresnėje, teisingesnėje ir dvasingesnėje Lietuvoje. Deja, dėl suvešėjusios 
korupcijos ir nežaboto politikų savanaudiškumo, visuomeninis turtas buvo įžūliai 
išgrobstytas, o visa eilė ūkio šakų neatsakingai sugriauta. 
Nusivylę politikais, luoša teisėsauga, godžia ir arogantiška valdžia, atvirai de-
monstruojančia  panieką savo piliečiams, milijonas žmonių pasirinko savanorišką 
tremtį ir emigravo iš Lietuvos. Politikai ne tik nesugeba sustabdyti šaliai pragaiš-
tingos emigracijos, bet ir neatsakingais savo veiksmais dar labiau ją skatina. 
Piliečiai tikėjosi, kad 2016-2020 m. kadencijos Seimas ir Vyriausybė priims atsa-
kingus sprendimus, pagaliau įvyks proveržis, tačiau valstybinių miškų valdymo 
reforma parodė, kad einama visai priešinga kryptimi: regionuose naikinamos 
efektyviai ir pelningai dirbančios valstybės įmonės miškų urėdijos, dėl ko darbo 
neteks tūkstančiai žmonių, o miškai neišvengiamai bus nualinti didinant kirtimų 
apimtis, kaip atsitiko panašias reformas įgyvendinus Latvijoje ir Estijoje. Lietuvos 
valstybiniai miškai yra ne tik didžiausias mūsų materialus turtas, ypatingai 
vertinga ekosistema, bet ir svarbiausias dvasinės atgaivos šaltinis. 
2012 metais Lietuvos miškai buvo pripažinti geriausiai pasaulyje tvarkomais 
miškais. Lietuvos valstybinis miškų sektorius yra viena iš nedaugelio ūkio šakų, 
kuri persitvarkė ir sėkmingai ūkininkavo rinkos sąlygomis.
Neatsakingas ir nekompetentingas valstybės valdymas, naudojami nedemo-
kratiški sprendimų priėmimo metodai gali lemti Lietuvos valstybės ekonominį, 
socialinį, dvasinį nuosmukį. 
Mes, savo Tėvynės likimui neabejingi Lietuvos piliečiai, susirinkę į steigiamąjį 
Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ suvažiavimą, kviečiame visus sąmoningus Lietuvos 
žmones, neatsižvelgiant į tautybę, partiškumą ar religinius įsitikinimus, vienytis, 
jungtis ir apginti ne tik Lietuvos miškus nuo išgrobstymo, bet ir sustabdyti tolesnį 
Lietuvos valstybės naikinimą. 

baigiant prekyba, bus perduoti minėtos 
valstybinės įmonės padaliniui, „ką tada 
girininkijoje (kaip žadama) 1000 ha veiks 
1 specialistas, negi tik paukščių lizdus skai-
čiuos?“

„Ir kam tada dalinami pažadai, kad liks 
dirbti visi kvalifikuoti miškininkai, kad nė 
vienas iš girininkų nebus atleistas? Ma-
nau, jog nutylima tik dėl to, kad bijoma 
visų darbuotojų ir visuomenės reakcijos, 
o vėliau bus elgiamasi kaip panorėjus“, – 
kalbėjo patyręs miškininkas.

Pasak P. Budvyčio, po tokių veiksmų 
visa miškų ūkio veikla sustos mažiausiai 
pusmečiui.

„Kas atsakys už pasekmes? Kaip jau-
siuos aš ir kiti girininkai, miškininkai, atsi-
davę savo profesijai, kai miško atkūrimas, 
želdinių priežiūra, jaunuolynų ugdymas 
ir kiti miško auginimo ir priežiūros darbai 
atsidės kitiems metams?“ – negailestingą 
tiesą pristato P. Budvytis.

Miškininkas konstatuoja ir liūdną situ-
aciją, kai reorganizacijos vykdytojai ieškojo 
visokių būdų, taip pat ir galimai neteisėtų, 
kaip stabdyti kvalifikuotų darbuotojų išė-
jimą iš darbo. Anot jo, buvo ir grasinimų, 
kad darbą palikti pasiryžę asmenys negaus 
išeitinių, dirbs 4 mėnesius.

Paties P. Budvyčio atveju 2 dienas buvo 
sprendžiama, pagal kokį Darbo kodekso 
straipsnį jį atleisti. „Galima daryti išvadą, 

kad reforma neapgalvota, skubota, daro-
ma tik tam, kad būtų daroma, nekreipiant 
dėmesio nei į ekonomines, nei į socialines 
pasekmes. Aplinkos ministras  K. Navic-
kas viešai prisiėmė atsakomybę už visas 
pasekmes. Ar tikrai jis sugebės su savo 
komanda suvaldyti situaciją, jei reforma 
nepavyks?“ –  retoriškai klausė P. Budvytis.

Nesusipratimas įvyko ir dėl atleidžiamų 
darbuotojų. Preliminariais duomenimis, 
vien Telšių urėdijoje  naujoje įmonėje ne-
sutinka dirbti 37 darbuotojai iš 111.

„Jeigu ministras tęsės pažadus ir sąži-
ningai pagal kolektyvinę sutartį išmokės 
išeitines kompensacijas, atostoginius ir 
darbo užmokestį už visą įspėjimo terminą, 
tai kainuos 552 453 eurų su mokesčiais. 
Telšiuose galbūt išeina darbuotojų dau-
giausiai, kitur bus mažiau. 2018 m. sausio 
pradžioje buvo paskaičiuota, kad urėdijas 
paliks 348 žmonės. Vidutiniškai vieno 
darbuotojo išėjimas Telšių miškų urėdi-
joje kainuos beveik 15 tūkst. eurų. Jeigu 
kitose urėdijose kolektyvinės sutartys nu-
mato mažiau išeitinių ir jeigu atlyginimai 
mažesni, išeitinės sieks per 13 tūkst. eurų 
darbuotojui. 348 darbuotojus dauginame 
iš mažiausiai 12 tūkst. eurų ir gauname 4 
176 000 eurų, – skaičiavo P. Budvytis. – 
Daugiau nei 4 mln. eurų. Tai kur ta ministro 
žadėta sutaupyti 10 mln. eurų suma? Bent 
pačioje pradžioje apytikriai bus apie 4 mln. 

eurų nuostolių. O kur dar pridėtinė vertė, 
kurią sukurdavo išeinantys darbuotojai? 
Darau prielaidą, kad aplinkos ministras, 
priimdamas tokius „reformos“ vykdymo 
sprendimus, nesitardamas su miškinin-
kais, nes jų nuomonė jam buvo nesvarbi, 
ignoruodamas profsąjungos pasiūlymus 
ir  tik dėl akių imitavęs, kad tariamasi, 
bendraujama su kolektyvais dėl reformos, 
yra visiškai nekompetentingas, galimai 
įvykdęs kažkieno užsakymą arba galimai 
tai daręs tyčia, kenkdamas Lietuvos vals-
tybei.“

Aplinkos ministras pirmiausia turėtų 
rūpintis Lietuvos miškingumo didinimu, 
metinės kirtimų normos sumažinimu, ply-
nų kirtimų sumažinimu, ko labiausiai nori 
visuomenė, ąžuolynų programa ir kitais 
strateginiais Lietuvai dalykais, būti tikru 
Lietuvos aplinkos saugotoju, o ne užsiimti 
miškų urėdijų tiesioginiu administravimu.

„Reformos pristatyme teigiama, kad 
vienoje valstybės įmonėje centralizavus 
bendrąsias administracines miškų urė-
dijų funkcijas, „kasmet būtų sutaupyta 
po 10 mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. 
eurų iš valstybės biudžeto“, – ministerijos 
postringavimus citavo buvęs Telšių miškų 
urėdijos Mostaičių girininkas. – Gražūs 
skaičiai, tik kažkodėl nenurodoma, kas 
paskaičiavo ir kuo remdamasis. Dabar, kai 
jau pradeda aiškėti, kiek darbuotojų paliks 
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urėdijas, galime preliminariai paskaičiuoti, 
kiek reforma kainuos urėdijoms ar būsimai 
vienai įmonei.“

Lietuvos miškininkas kritikuoja kaimy-
ninių valstybių schemas. Tiek latvių, tiek 
estų analogiškose įmonėse girininkijų ir 
jose dirbančių specialistų nebeliko. Jie 
atsidūrė analogiškoje struktūroje kaip Lie-
tuvoje Valstybinė miškų tarnyba ir atlieka 
kontrolierių, o ne šeimininko vaidmenį. 
Kur tada kompleksinė miškų ūkio veikla?

Šios istorijos fone Kauno miškų urėdas 
Saulius Lazauskas taip pat buvo atšauktas 
iš pareigų kaip netekęs pasitikėjimo, nes 
savo veiksmais sukūrė teisinį netikrumą 
– jo vadovaujamos miškų urėdijos dar-
buotojai nebuvo tinkamai informuoti apie 
būsimą valstybinių miškų ūkio valdymo 
pertvarką.

„Toks Kauno miškų urėdo elgesys yra 
netoleruotinas ir vertintinas kaip tiesio-
ginių vadovo pareigų neatlikimas. Už tai 
gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, – pa-

reiškė aplinkos viceministras M. Norbutas.  
– Taip buvo apsunkintas įmonės reorgani-
zavimo procesas, netinkamai vykdytos va-
dovo pareigos. Miškų urėdijose jau turėjo 
būti baigta darbuotojų konsultavimo ir 
informavimo apie pertvarką procedūra.“

Aplinkos ministerija pažymi, kad visi 
reorganizuojamų miškų urėdijų darbuo-
tojai, išskyrus vadovus (urėdus), išsaugos 
savo darbo vietas, nebent jie nesutiks 
toliau dirbti būsimoje įmonėje. Miški-
ninkams darbo sutartyse bus išsaugotas 
nepertraukiamasis darbo stažas bei kitos 
garantijos ir lengvatos, numatytos Darbo 
kodekse.

2018 m. visos 42 miškų urėdijos bus 
konsoliduotos į vieną valstybės įmonę 
Valstybinių miškų urėdiją. Perėjimas prie 
galutinės vienos valstybės įmonės struk-
tūros su 26-iais regioniniais padaliniais, 
tikimasi, įvyks iki kitų metų pabaigos. S. 
Lazauskas buvo vienas iš urėdijų pertvar-
kos kritikų, sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ 

steigėjų.
Tačiau kai kurių darbuotojų pozicijos, 

regis, nesilpsta. Dar prieš prasidedant miš-
kų reformai aplinkos ministras K. Navickas 
žadėjo, kad jai pasibaigus Gintaras Visalga 
neteks darbo. Dar prieš tapdamas ministru 
K. Navickas yra teigęs, kad tokie žmonės 
menkina valstybinės miškų sistemos repu-
taciją ir kad tokių darbuotojų turi nelikti. 
Tačiau nieko panašaus nematome. Priešin-
gai, jam žadamos gana aukštos pareigos. 

Minėto asmens biografijoje – 2016 
m. policijos informacija, kad tuometinis 
generalinio miškų urėdo R. Prūsaičio pava-
duotojas G. Visalga policijos pareigūnams 
galimai bruko 20 eurų kyšį. Dėl šio įvykio 
jis buvo priverstas pasitraukti iš pareigų. 
Tiesa, teisti tiesioginis vadovas R. Prūsaitis 
savo pavaldinio neskubėjo. Po pusės metų, 
nurimus skandalui ir triukšmui, G. Visalga 
buvo priimtas į darbą Alytaus miškų urė-
dijoje. Jam buvo patikėtos vyriausiojo inži-
nieriaus pareigos. 

2008 m. G. Visalga sukėlė avariją ir 
pasišalino iš įvykio vietos. Kai pareigūnai 
jį sulaikė, jam buvo nustatytas 3,12 promi-
lės girtumas. Tuomet jis atsipirko tik kelių 
tūkstančių litų bauda. O 2013 m. vasario 
15 d. G. Visalgai buvo nustatytas 1 promi-
lės girtumas po to, kai policijos pareigūnai 
sustabdė jo automobilį. Su G. Visalga buvo 
siejama ir stambaus masto kyšininkavimo 
istorija. 2016 m. pasklido žinia, kad STT 
nustatė, jog Utenos urėdo postas esą kai-
navo 100 tūkst. litų. Toks kyšis buvo sutar-
tas norint konkrečiam pretendentui užimti 
šią kėdę. G. Visalga buvo apklaustas šioje 
byloje kaip liudytojas, o Klaipėdos apygar-
dos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai 
Generalinei urėdijai nurodė dėl G. Visalgos 
atlikti tarnybinį patikrinimą. G. Visalga 
aplinkos ministro pavedimu buvo nušalin-
tas nuo visų vykstančių konkursų.

Tačiau šiandien G. Visalga ir toliau 
darbuojasi Alytaus padalinyje. Jis eina tas 
pačias pareigas, kaip ir prieš reformą – vy-
riausiojo inžinieriaus.  

Valdyba vykdo ministro 
pirmininko užsakymą?
Vos tik naujoji miškų įmonė pradėjo veik-
ti, kilo skandalas dėl jos valdybos. Anot 
žiniasklaidos, naujoji valstybės įmonės 
valdyba posėdžiavo už uždarų durų, o jos 
svarstomi klausimai ir priimti nutarimai 
nebuvo žinomi nei aplinkos ministrui K. 
Navickui, nei Seimo aplinkos apsaugos 

komiteto pirmininkui Kęstučiui Mažeikai, 
nei pačiam Seimo valdančiosios Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakci-
jos lyderiui Ramūnui Karbauskiui. 

Po Seime skubiai surengto Seimo vado-
vybės ir LVŽS frakcijos atstovų pasitarimo, 
į kurį buvo iškviestas aplinkos ministras, 
paaiškėjo, kad valdyba galimai ignoravo 
politikų ir ministerijos bei pačių miškinin-
kų suderintą būsimų urėdijos regioninių 
padalinių vietų sąrašą.

„Žadėjo nepriklausomą valdybą, o da-
bar tai vienas, tai kitas politikas čia visaip 
bando mus paveikti“, – teigė Valstybinių 
miškų urėdijos valdybos pirmininko pa-
vaduotoja Ina Bikuvienė. I. Bikuvienė yra 
Lietuvos miškotvarkos instituto, prie kurio 
prijungus buvusias šalies urėdijas įkurta 
Valstybinių miškų urėdija, profesinės są-
jungos pirmininkė ir valdyboje atstovauja 
įmonės darbuotojų interesams, tačiau nuo 
detalesnių komentarų susilaikė. Dar įdo-
miau, kai Lietuvoje nebuvo surastas joks 
vietinis darbuotojas, o valdybai vadovauti 
paskirtas Suomijoje gyvenamąją vietą de-
klaruojantis Europos miškų instituto atsto-
vas Gediminas Jasinevičius.

Valstybinių miškų urėdijos valdybos 
pirmininkas G. Jasinevičius į žurnalistų 
klausimus, kieno sprendimu nuspręsta 
patvirtinti reorganizuojamos valstybi-
nės įmonės padalinių struktūrą bei kodėl 
vietoje planuoto Veisiejų miškų urėdijos 
padalinio išlaikymo nuspręsta perkelti pa-
dalinį ir išlaikyti jį Druskininkuose, atsakė, 
jog tai dar nepatvirtintas, bet nuspręstas 

derinti su profesinėms sąjungoms klausi-
mas. 

Tai, kad valdyba ignoravo LVŽS politinį 
susitarimą dėl būsimų regioninių naujo-
sios urėdijos padalinių vietų, paaiškėjo po 
to, kai šių metų sausio 29–30 dienomis 
Valstybinių miškų urėdijoje vyko gamybi-
nis pasitarimas su regioninių urėdijų laiki-
naisiais vadovais.

„Nors dar prieš keturis mėnesius buvo 
nuspręsta, kad jungiant Veisiejų ir Drus-
kininkų urėdijas naujasis padalinys bus 
steigiamas Veisiejuose, sausio 30-ą dieną 
laikinojo įmonės direktoriaus vyr. patarė-
jas R. Prūsaitis mane informavo, kad pa-
dalinys įsikurs Druskininkuose. Esą tokia 
buvo valdybos valia“, – sakė Veisiejų miškų 
urėdijos laikinasis vadovas Rimas Tumosa. 
Minėta urėdija yra vienas iš didžiausių 
Lazdijų rajono savivaldybės, kurios teri-
torijoje yra, darbdavių. Regione, kur itin 
didelis nedarbas, tokios įmonės perkėli-
mas į gretimą savivaldybę prilygtų socia-
liniam sprogimui. Būtent šie argumentai 
ir Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro 
Margelio, vietos LVŽS skyriaus pirmininko 
Beniaus Rūtelionio, Veisiejų bendruome-
nės pirmininko Zenono Sabaliausko ir kitų 
vietos nevyriausybinių organizacijų krei-
pimesi, atkreipiant dėmesį į Vyriausybės 
patvirtintą Regionų plėtros programos 
tvarios politikos įgyvendinimo gaires, o 
taip pat – ir į pačios LVŽS rinkimų pažadus, 
buvo svertai, kodėl politiškai buvo sutarta 
išlaikyti naująjį urėdijos padalinį Veisiejuo-
se.

Dabar aiškėja, kad pati Valstybinių 
miškų urėdijos valdyba ne tik nepaiso 
ministerijos patvirtintos naujosios įmonės 
struktūros. Įmonės administracijos atstovo 
teiginiai apie valdybos posėdžius ir juose 

priimtus sprendimus prieštarauja pačios 
įmonės valdybos narių pasakojimui. Seimo 
aplinkos komiteto pirmininkas, valdančia-
jai daugumai atstovaujantis K. Mažeika 
teigė raštu kreipęsis į naujosios urėdijos 
valdybos pirmininką G. Jasinevičių, prašy-
damas pateikti visą informaciją apie valdy-
bos posėdžius, jų darbotvarkę bei priimtus 
sprendimus, tačiau iki šiol jokio atsakymo 
nebuvo gavęs. 

Politikos kuluaruose kalbama, kad 
sprendimas dėl naujojo urėdijos padalinio 
steigimo ne Lazdijų rajone, Veisiejuose, o 
Druskininkuose galėjo būti priimtas ne be 
Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio 
žinios ir galimai tam pritariant. Ir tokios ži-
nios sutampa su tuo, kad 2017 m. lapkričio 
pabaigoje lankydamasis Druskininkuose, 
S. Skvernelis galėjo su Druskininkų savi-
valdybės meru Ričardu Malinausku aptarti 
urėdijos regioninio padalinio išlaikymą 
būtent Druskininkuose. Jei ministras pir-
mininkas dalyvautų prezidento rinkimuo-
se, jam Lietuvos savivaldybių asociacijos 
vadovo parama labai praverstų.

Tačiau Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos narys ir vietos LVŽS skyriaus pir-
mininkas B. Rūtelionis teigė, esą jis pats 
„asmeniškai kalbėdamas su Seimo nare 
Virginija Vingriene išgirdo patvirtinimą, 
kad jie tada ten viską ir nusprendė“.

Žiniasklaidoje iškart pasirodė hipote-
tinių pasvarstymų, kad jei S. Skvernelis ir 
metė pirštinę, tai metė ją R. Karbauskiui. 
Mat iš Druskininkų kilusi V. Vingrienė yra 
laikoma artimu Druskininkų mero aplinkos 

žmogumi. Tą leidžia manyti ir politikės Sei-
me registruotos Miškų įstatymo pataisos, 
leisiančios liberalizuoti miško paskirties 
žemės urbanizacijos plėtrą, kas itin aktu-
alu Druskininkų kurortui.

Aplinkos ministro K. Navicko įsakymu, 
Valstybinių miškų urėdijos valdyba suda-
ryta 2017 m. gruodžio 8 d. Valdybos pir-
mininko G. Jasinevičiaus, kuris įvardijamas 
kaip nepriklausomas ekspertas valdyboje, 
įgaliojimai patvirtinti 2018-ų metų sausio 
8-ą d. Valdybos nariais be G. Jasinevičiaus 
ir I. Bikuvienės, yra nepriklausomiems eks-
pertams atstovaujantys Mantas Šukevi-
čius ir Alditas Saulius, įmonės darbuotojų 
atstovas Artūras Gustainis bei steigėjo – 
Aplinkos ministerijos – atstovė Agnė Jakš-
tienė. Norvegijos kapitalo kreditų vadybos 
įmonės „Lindorff“ kreditų vadovas M. Šu-
kevičius anksčiau yra dirbęs SEB banke, G. 
Jasinevičius dirba Europos miškų instituto 
tyrėju, o buvęs „DanskeBank“ Lietuvos fi-
lialo kreditų vadovo pavaduotojas A. Sau-
lius anksčiau dirbo DnB (dabar „Luminor“) 
banke ir valstybės valdomoje bendrovėje 
„Investicijų ir verslo garantijų fondas.“ 

Vos į valdybą nepriklausoma nare 
paskyrus bendrovės „Quantum capital“ 
generalinę direktorę Viktoriją Trimbel, 
kilo interesų konfliktas. Pasak aplinkos 
viceministro M. Norbuto, interesų konflik-
tas galėjo kilti dėl to, kad V. Trimbel yra ir 
elektroninės medienos pardavimo siste-
mos administratorę „Baltpool“ valdančios 
įmonės „Epso-G“ stebėtojų tarybos pirmi-
ninkė. 

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigiamojo suvažiavimo 
dalyvių Kreipimasis į miškininkus
Gerbiamieji miškininkai, 
Jūs atsakingai tvarkote ir prižiūrite visiems Lietuvos žmonėms svarbų ir brangų 
turtą – Lietuvos valstybinius miškus. Mes su apgailestavimu pareiškiame, 
kad vietoj pagarbos ir dėkingumo už sunkų Jūsų darbą, iš dabartinio Lietuvos 
Respublikos Seimo valdančiosios daugumos ir Vyriausybės Jūs sulaukėte niekuo 
nepagrįstų kaltinimų, atviro šmeižto ir spaudimo vykdyti miškininkų bendruo-
menei, visuomenei ir miškui žalingus sprendimus. 
Dėl neatsakingai ir nemokšiškai vykdomos valstybinių miškų valdymo reformos 
42-jų miškų urėdijų darbuotojai (apie 4000 žmonių) atsidūrė nežinioje, miškų 
urėdijų vadovai dėl smulkmeniškų priežasčių masiškai atleidinėjami iš darbo, 
daug metų buvusi draugiška ir susitelkusi urėdijų bendruomenė dirbtinai 
skaldoma. 
Jūs drąsiai ir pilietiškai gynėte savo ir visuomenės interesus, tačiau brutalios 
reformos vykdytojai kategoriškai atsisakė atsižvelgti į Jūsų racionalius siūlymus, 
atsisakė demokratiškai diskutuoti ir vienašališkai pasirinko konfrontacijos ir 
miškininkų bendruomenės ignoravimo taktiką. 
Visi puikiai suprantame, kieno interesus atstovauja valstybinių miškų valdymo 
reformos organizatoriai, žinome, kas finansavo miškininkų šmeižto kampaniją. 
Akivaizdu, kad po 2018 m. sausio 1 d. valstybiniame miškų sektoriuje kils visuoti-
nis chaosas ir suirutė, o per 1-2 metus dauguma urėdijų darbuotojų neteks darbo. 
Mes suprantame, kad miškininkai pavargo nuo įtampos ir nežinios, nori išsaugoti 
savo darbo vietas, todėl kai kurie iš jūsų nebenori garbingai ginti savo teisių, 
abejingai stebi vykstantį valstybinių miškų sistemos griovimą. 
Kviečiame pamiršti visas baimes, visus nesutarimus, atsisakyti gėdingų vietinių 
rietenų, susivienyti į vieną kumštį ir parodyti vienybę, kad Lietuva tebėra 
demokratinė valstybė, ir kad žmonių rinkta valdžia turi paisyti savo rinkėjų valios. 
Susivieniję, Jūs būsite nenugalimi, Jūs apginsite ne tik save – Jūs apginsite ir 
mišką, ir valstybę! 
Mes siūlome nedelsiant suorganizuoti regioninius visuotinius miškininkų 
susirinkimus, susitarti vieningai veikti ir nepasirašyti sutikimų pereiti į naują, 
neskaidriai ir nedemokratiškai kuriamą įmonę. 
Mes taip pat siūlome dar šiemet surengti visuotinį miškininkų suvažiavimą, 
kuris vieningai pareikalautų sustabdyti neskaidriai ir nedemokratiškai vykdomą 
reformą ir pradėti derybas su miškininkų, mokslininkų ir visuomenės atstovais.

Įvykių chronologija
2017 m. liepos 11 d. Seimo priimti Miškų įstatymo pakeitimai (įstatymo 
Nr. XIII-628), kuriais: 

• Sudarytos teisinės prielaidos nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybinių miškų valdy-
mą konsoliduoti vienoje valstybės įmonėje miškų urėdijoje, kartu likviduojant 
Generalinę miškų urėdiją.

• Išplėsta kompleksinės miškų ūkio veiklos sąvoka, konkretizuotos valdyme 
dalyvaujančių institucijų funkcijos ir labiau detalizuota prekybos mediena 
sistema.

• Nurodyta Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
priimti reikiamus įgyvendinamuosius teisės aktus.

• 2017 m. kovo 13 d. patvirtintas Vyriausybės programos įgyvendinimo 
planas (nutarimo Nr. 167), pagal kurį vienu iš prioritetinių darbų (Nr. 3.1.6) 
numatytas „valstybės įmonių miškų urėdijų konsolidavimas į vieną įmonę ir 
centralizuotas jų valdymas“. 

M. Norbuto teigimu, įmonės valdy-
ba per šiuos metus turėtų nuspręsti dėl 
centrinių padalinių ir nustatyti jų vadovų 
atrankos kriterijus – juos tikimasi išrink-
ti iki š. m. kovo. Valdyba taip pat turėtų 
nuspręsti dėl centrinės įmonės būstinės 
– ministerijos siūlymu ji turėtų būti Pane-
vėžio rajono Katinų kaime. 

Apskundė Konstituciniam 
Teismui
Kai kurių frakcijų Seimo nariai nusprendė 
kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl miš-
kų urėdijų reformos. Kreipimosi nepasirašė 

tik valdančiosios koalicijos – socialdemo-
kratų darbo ir „valstiečių“ frakcijų atstovai.

„Tikiuosi, kad Konstitucinis Teismas iš-
sklaidys visas abejones dėl skubotos urėdi-
jų reformos. Priimant Miškų įstatymo pa-
taisas vyko procedūriniai pažeidimai, vyko 
keletas perbalsavimų, manome, kad vyko 
Seimo Statuto pažeidimai, todėl Teismas 
tegu pasako, ar tie pažeidimai traktuoja-
mi kaip konstituciniai, ar tik kaip Seimo 
vidaus reikalas,“ – sakė Seimo frakcijos 
„Tvarka ir teisingumas“ lyderis Remigijus 
Žemaitaitis.

Jo teigimu, urėdijų reforma smarkiai 
atsilieka nuo grafiko, ji vykdoma nesilai-

Urėdijų reformai besipriešinančio sąjūdžio 
„Už Lietuvos miškus“ pirmininkas Gintautas 

Kniukšta sakė, kad dėl pertvarkos bus atleista 
maždaug 500 darbuotojų. 

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas tvirtino, 
kad atleista tik apie 300 darbuotojų, kurie 

nesutiko dirbti Valstybinių miškų urėdijoje.
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kant įstatymų ir Darbo kodekso, dėl jos 
darbą turės palikti maždaug 500 darbuo-
tojų.

„Iki šiol yra neapibrėžtos funkcijos, 
abejonės dėl socialinių garantijų ateityje 
ir visiško dialogo nebuvimas. Aplinkos 
ministerija vykdydama reformą nesilai-
ko Darbo kodekso ir laiku neinformuoja 
žmonių apie pokyčius ir galimą atleidimą 
iš darbo“, – sakė R. Žemaitaitis. Urėdijų 
reformai besipriešinantis sąjūdis „Už Lie-
tuvos miškus“ taip pat reikalauja, kad dėl 
reformos teisėtumo pasisakytų KT.

Įsteigtas sąjūdis „Už Lietuvos 
miškus“
Priešindamiesi Aplinkos ministerijos vyk-
domam miškininkų valymui, šios profesi-
jos atstovai susivienijo ir 2017 m. gruodį 
įsteigė, kaip patys akcentuoja, nepolitinę 

organizaciją „Už Lietuvos miškus“. Stei-
giamasis organizacijos suvažiavimas įvyko 
Kauno rajone, Raudondvaryje.

Organizacijos tikslas – užtikrinti tvarios 
ir darnios miškininkystės Lietuvoje tolesnį 
vystymą, padėti išsaugoti miškininkų dar-
bo vietas regionuose. Tarp sąjūdžio stei-
gėjų – miškininkas profesorius Vaidotas 
Antanaitis, Lietuvos žaliųjų judėjimo pir-
mininkas Rimantas Braziulis, agronomas 
teisininkas Gintautas Kniukšta, Pasaulio 
biomasės energetikos asociacijos prezi-
dentas Remigijus Lapinskas.

„Steigiamos nepolitinės organizacijos 
tikslas – įgyvendinti iniciatyvas, kurios 
užtikrintų tvarios ir darnios miškininkystės 
Lietuvoje tolesnį vystymą, padėtų išsau-
goti miškininkų darbo vietas regionuose, o 
miškai teiktų maksimalią naudą valstybei 
ir visuomenei“, – pranešime tvirtina inici-
atoriai.

Sąjūdžio steigimo metu patvirtintas 
judėjimo veiksmų planas, patvirtintos ir 
kelios rezoliucijos, viena iš jų – reikalau-
janti stabdyti urėdijų reformą – adresuota 
valdžios institucijoms. Tačiau traukinys jau 
buvo išvažiavęs ir į šią rezoliuciją neatsi-
žvelgta.

Naujojo judėjimo kūrėjai tvirtina, kad 
„prasidėjusi valstybinių miškų valdymo 
reforma vyksta labai chaotiškai, miškinin-
kams, verslininkams ir visuomenei kyla 
daugybė klausimų, į kuriuos atsakingos 
valdžios institucijos iki šiol taip ir neatsa-
kė“. Anot jų, „valstybinių miškų valdymo 
reforma vykdoma nekompetentingai ir 
neskaidriai, turint tik vieną tikslą – kuo 
greičiau sugriauti tai, kas buvo sukurta 
žmonių darbu per beveik tris atkurtos ne-
priklausomos Lietuvos dešimtmečius“. 

Sąjūdžio rezoliucijoje valdžios institu-
cijų reikalaujama reformą atlikti etapais, 
per 3–4 metus, išsaugoti atskirų miškų 
urėdijų savarankiškumą, centralizuoti tik 
bendrąsias urėdijų veiklos sritis (plana-
vimą, stebėseną, finansų, nekilnojamojo 
turto valdymą, viešuosius pirkimus), dar-
buotojų skaičių mažinti palaipsniui. Taip 
pat raginama „depolitizuoti valstybinių 
miškų urėdijų valdymą“, sukurti skaidrią 
urėdų, miškininkystės vadovų atrankos 
bei skyrimo tvarką, įvesti sistemingą jų 
atestaciją. Siūloma atskiri pajamų ne-
duodančias ir jas generuojančias veiklas, 
numatant pajamų neduodančios veiklos 
finansavimo šaltinius, įkurti atskiras įmo-
nes miškotvarkai, miško sodinimui, atskirą 
padalinį ekologinei ir socialinei veiklai. 
Tarp reikalavimų – tikslinti medienos 

apskaitą, įdiegti elektroninius medienos 
gabenimo važtaraščius, sudaryti galimybę 
urėdijoms sudaryti penkerių metų sutartis 
su medienos ruošos paslaugas teikiančiais 
rangovais. Jų tvirtinimu, įgyvendinus visus 
siūlymus būtų gauta 56 mln. eurų papildo-
mų pajamų per metus.

„Tenka konstatuoti, kad pusmetis iš-
švaistytas veltui, reformai buvo absoliučiai 
nepasiruošta, pradėjome darbą su grubiais 
pažeidimais dėl informavimo, konsultavi-
mo, prasidėjo klaida po klaidos ir visa tai 
išsivystė į sniego gniūžtę. Dėl absoliutaus 
nekalbėjimo su darbuotojais, dėl jokio 
bendro darbo su profesinėmis sąjungomis 
žmonės pamatė, jog absoliučiai negali pa-
sitikėti vadovybe, reformos eiga, priėmė 
sunkius sprendimus ir išeina iš darbo“, – 
sakė I. Ruginienė.

Sambūrio atstovai taip pat baiminasi, 
kad įvykdžius pertvarką pagal deklaruo-
jamą estišką bei latvišką pavyzdį, naujoji 
urėdija padidins miškų kirtimus, o tai pa-
didins valstybinių miškų ūkio pajamas ir 
taip bus pateisintas naujojo darinio efek-
tyvumas. Dabar esant tokiai neapibrėžtai 
situacijai, įmonių vystymasis sustabdytas, 
kalbama tik apie medienos kiekį ir kainą 
ateityje, tuo metu švietimas, rekreaciniai ir 
kiti projektai yra užmiršti. 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
pagrindinės funkcijos 

Po reorganizacijos išlieka:
• Kompleksinė miškų ūkio veikla vals-

tybiniuose miškuose, apimanti miškų 
įveisimą, atkūrimą, apsaugą, priežiūrą, 

tvarkymą ir naudojimą, įskaitant miško 
kirtimus ir prekybą apvaliąja mediena 
(išlieka aukcionai AMEPS sistemoje).

• Bendros miško kelių priežiūros ir re-
monto visų nuosavybės formų miškuo-
se sistemos įgyvendinimas.

• Bendros valstybinės miško priešgaisri-
nės apsaugos sistemos įgyvendinimas.

Siūlomi reikšmingesni 
funkcijų pokyčiai po 
reorganizacijos per 2018 
metus
• Įmonės centrinėje administracijoje su-

telkiamos bendrosios funkcijos, kurios 
šiuo metu išskaidytos atskirose miškų 
urėdijose ir iš dalies vykdomos GMU 
(buhalterinės apskaitos ir finansų, 
teisės, viešųjų pirkimų, informacinių 
technologijų, turto ir personalo valdy-
mo ir t. t.).

• Miškų inventorizacija ir miškotvarka 
integruojama įmonės viduje kaip su-
dėtinė miškų ūkio veiklos planavimo, 
stebėsenos ir vertinimo dalis.

• Sustiprinamas funkcinis pavaldumas 
atskirų miškų ūkio veiklų srityse, pvz., 
miško sėklininkystės ir miško daugina-
mosios medžiagos išauginimo srityje.

• Standartizuojamas medienos ruošos 
organizavimas ir koordinavimas, pa-
grindinį svorį perkeliant iš girininkijų į 
filialo lygmenį.

• Girininkijos funkcijos orientuojamos 
labiau į miško auginimą, apsaugą ir 
priežiūrą, papildomą dėmesį skiriant 

gamtosauginėms ir gamtotvarkinėms 
priemonėms miškuose.

• Optimizuojama pagaminamos ir par-
duodamos apvaliosios medienos lo-
gistika.

Siūlomi reikšmingesni 
funkcijų pokyčiai po 
reorganizacijos per 2018 
metus 

Miškininkystės srityje: 
• Papildomos funkcijos gamtos apsaugos 

ir gamtotvarkos srityje tiek centrinės 
administracijos, tiek filialo (įskaitant – 
girininkijas) lygmenyse.

–  Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, 
rekreacijos ir medžioklės skyrius centri-
nėje administracijoje.

–  Miško išteklių naudojimo ir gamto-
tvarkos specialistas (filialo lygmenyje) 
atsakingas už duomenų bazių formavi-
mą apie vykdytą ūkinę veiklą, leidimų 
kirsti mišką gavimą, gamtotvarkos 
planų ir juose numatytų gamtotvarkos 
priemonių miškuose įgyvendinimo ko-
ordinavimą.

• Miško sėklininkystės ir miško dau-
ginamosios medžiagos išauginimo 
funkcijų aiškus išskyrimas į atskirą 
funkcinį padalinį, sudarant galimybę 

optimizuoti medelynų skaičių, kartu 
koncentruojant ir tikslingai nukrei-
piant investicijas į perspektyvių me-
delynų plėtrą.

–  Naujas funkcinis įmonės padalinys – 
sėklų ir sodmenų skyrius, atsakingas už 
miško medelynų veiklos koordinavimą, 
valstybinių miško medelynų optimiza-
vimo programos įgyvendinimą, miško 
sėklinės bazės objektų priežiūrą, miškų 
genofondo apsaugą.

• Girininkijos specialistų atskyrimas nuo 
medienos ruošos ir prekybos mediena, 
taip optimizuojant ir standartizuojant 
procesus, kartu sudarant prielaidas di-
desnį dėmesį skirti tiesioginiams miško 
auginimo, apsaugos ir priežiūros, taip 
pat gamtos apsaugos ir gamtotvarkos 
darbams miškuose, taip pat miško sa-
vininkų konsultavimui. 

Siūlomi reikšmingesni 
funkcijų pokyčiai po 
reorganizacijos per 2018 
metus

Medienos ruošos ir prekybos me-
diena srityje:
• Medienos prekybos, rinkodaros ir logis-

tikos skyrius centrinėje administraci-
joje organizuoja medienos pardavimo 

aukcionus, koordinuoja ir kontroliuoja 
prekybos mediena organizavimą ir 
vykdymą įmonės filialuose, vykdo su-
tarčių kontrolę, vykdo medienos kainų 
tendencijų analizę Lietuvos ir užsienio 
rinkose. 

• Logistikos specialistai centrinėje 
administracijoje ir logistikos meistrai 
filialuose atsakingi už efektyvų turi-
mos miškų ūkio technikos panaudoji-
mą, pagamintos žaliavinės medienos 
paskirstymą pirkėjams, medienos 
pristatymo į pirkėjų sandėlius organi-
zavimą 

• Medienos ruoša visuose filialuose cen-
tralizuojama, išlaikant esamas vienam 
medienos ruošos padalinio darbuoto-
jui patvirtintas parduodamos medie-
nos normas (15 tūkst. m³). Girininkijų 
darbuotojai, kurie šiuo metu vykdo su 
medienos ruoša susijusias funkcijas, 
perkeliami į medienos ruošos padalinį. 
Padalinio darbuotojai koordinuoja/or-
ganizuoja/vykdo sortimentų gamybą 
ir ištraukimą 

Siūlomi reikšmingesni 
funkcijų pokyčiai po 
reorganizacijos per 2018 
metus 

Įmonės bendrųjų funkcijų srityje:
• Naujas Inovacijų ir technologijų skyrius 

centrinėje administracijoje kaupia ir 
analizuoja informaciją apie naujausias 
miškų ūkio technologijas ir inovacijas, 
užtikrina informacijos sklaidą ir inici-
juoja praktinį naujausių technologijų 
pritaikymą įmonėje, bendradarbiauja 
su mokslo institucijomis.

Priimta steigiamojo suvažiavimo sąjūdžio  
„Už Lietuvos miškus!“ rezoliucija 
Lietuvos Respublikos Seimas šių metų pavasario sesijoje priėmė Miškų įstatymo 
pakeitimus, kurie iš pagrindų griauna beveik tris nepriklausomybės dešimtmečius 
kurtą ir tobulintą valstybinių miškų valdymo sistemą. Rengiant Miškų įstatymo 
pakeitimus buvo demonstratyviai ignoruojama miškininkų, mokslininkų, profsąjun-
gų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų nuomonė, nors įsigaliojus 
įstatymui regionuose bus sunaikinti keli tūkstančiai darbo vietų, sužlugdyti žmonių 
gyvenimai, gausinamos bedarbių ir emigrantų gretos. Nukentės ne tik miškininkai, 
bet ir miške dirbantys smulkieji verslininkai, smulkieji medienos perdirbėjai. 
Siekiant užgniaužti visuomenės pasipriešinimą neskaidriems politikų sprendimams, 
prieš miškininkų bendruomenę buvo organizuota neregėto masto melo ir šmeižto 
kampanija. Taip pat sąmoningai buvo ignoruojamas grupės Lietuvos Respublikos 
Seimo narių reikalavimas atlikti planuojamos miškų valdymo pertvarkos kaštų ir 
naudos analizę. 
Kyla klausimas, ar sujungus miškotvarkos ir ūkininkavimo valstybiniuose miškuose 
funkcijas vienoje įmonėje, bus išlaikomas tvaraus miškininkavimo modelis? Ar 
nelems tai nevaldomo kirtimų apimčių ar plynų kirtimų augimo? Įdiegus panašią 
tvarką Latvijoje, miškai buvo beatodairiškai kertami, dėl to Latvijos valstybiniams 
miškams panaikintas tarptautinis tvaraus miškininkavimo  sertifikatas. 
Tuo tarpu, atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos valstybinis miškų ūkis nuosekliai per-
sitvarkė ir iki šiol sėkmingai ūkininkauja rinkos sąlygomis, sumokant visus mokesčius 
valstybei, kurie per nepriklausomybės laikotarpį padidėjo 16 kartų. Lietuvos miškai 
2012 m. buvo pripažinti geriausiai tvarkomais pasaulyje. Lietuvos valstybinis miškų 
sektorius yra viena iš nedaugelio ūkio šakų, kuri sėkmingai prisitaikė ir dirba rinkos 
sąlygomis.
Akivaizdžiai matome, kad valdančioji dauguma, demonstratyviai paniekindama 
demokratijos principus, sparčiai juda autokratinio-policinio valdymo kryptimi, kur 
piliečių nuomonė –nereikalinga, o siūlymai – nepageidaujami. Kyla pagrįstas klau-
simas, kodėl reformos vykdytojai pasirinko tokį konfrontacijos su valstybinių miškų 
darbuotojais kelią? Ar ne todėl, kad nebuvo tikri dėl turimų argumentų pagrįstumo? 
O gal todėl, kad reikėjo paslėpti tikruosius reformos tikslus ir jos užsakovus? 
Lietuvos valstybė yra nualinta korumpuotų politikų ir oligarchų susivienijimo, todėl 
visuomenę kviečiame visais įmanomai būdais stabdyti galutinį Lietuvos išgrobsty-
mą. Valstybiniai miškai (1,2 mln. ha) – yra didžiausias valstybės turtas. Neskaidri ir 
buldozeriniu principu stumiama valstybinių miškų valdymo reforma leidžia daryti 
išvadą, kad „reformatoriams“ visai nesvarbu, kas bus sukurta – svarbiausia sugriauti 
ir sukelti chaosą, o tada bus galima pusvelčiui įsigyti medienos, privatizuoti miškų 
urėdijų turtą ir pan.
Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ pareiškia, kad neleis tyliai ir nebaudžiamai išgrobstyti 
Lietuvos valstybinių miškų, miškų urėdijose sukaupto turto, tyčiotis iš miškininkų, 
paverčiant juos ir su miškininkyste susijusius smulkiuosius verslininkus bedarbiais.
Nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvos piliečius, neabejingus Lietuvos miškams ir 
Lietuvos valstybės likimui, jungtis į Sąjūdį „Už Lietuvos miškus“ ir bendromis jėgomis 
kurti mūsų Tėvynės ateitį.

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ reikalavimai Lietuvos 
Respublikos Prezidentei, Vyriausybei ir Seimui:
1. Sustabdyti skubotai ir nekompetentingai vykdomą, tinkamai neparengtą valsty-

binių miškų valdymo reformą. 
2. Atšaukti iš užimamų pareigų aplinkos ministrą Kęstutį Navicką – dėl nekom-

petentingai vykdomos Valstybinių miškų valdymo reformos, neskaidraus VĮ 
Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus ir valdybos konkurso organizavi-
mo, galimai nusikalstamo Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų švaistymo 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje.

3. Atlikti ir pateikti visuomenei planuojamos pertvarkos kaštų ir naudos analizę.
4. Vyriausybei sudaryti darbo grupę, konsultuotis ir tartis su Sąjūdžio „Už Lietuvos 

miškus“ sudaryta derybine grupe dėl tolimesnių valstybinių miškų valdymo 
pertvarkos žingsnių.

5. Parengti ilgalaikę miškų urėdijų darbuotojų valdymo programą, užtikrinančią 
siauros miškininkystės specializacijos darbuotojų darbo vietų išsaugojimą, arba 
lygiaverčio įdarbinimo užtikrinimą kitose darbovietėse.

6. Užtikrinti skaidrumą ir kandidatų nepriklausomumą, parenkant valstybės įmonės 
„Lietuvos valstybiniai miškai“ vadovą. Atšaukti neskaidriai sudarytą įmonės 
valdybą ir iš naujo paskelbti narių atrankos konkursą.

7. Įtraukti į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patariamąją kolegiją Sąjūdžio 
„Už Lietuvos miškus“ deleguotus atstovus.

8. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos Miškų 
įstatymo Nr.1-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo, kuris buvo 
priimtas 2017 m. liepos 11 d., siekiant išsiaiškinti, ar šio įstatymo priėmimo procedūra 
atitiko visus privalomus Lietuvos Respublikos Seimo Statuto, Lietuvos Respublikos 
teisėkūros pagrindų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimus. 

9. Atlikti tyrimą ir viešai paskelbti, ar minėtas įstatymas yra nepriekaištingas antiko-
rupcinio vertinimo požiūriu.

10. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymą nuostata, pagal kurią minis-
trai turėtų atlyginti tiesioginę žalą, padarytą dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, 
pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo, atliekant pareigas.

11. Inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl suinteresuotų verslo grupių įtakos politikams 
priimant Miškų įstatymo pakeitimus.

• Dėl filialų dalinio savarankiškumo ir su 
tuo susijusių finansinių operacijų fili-
alo lygmenyje numatoma buhalterio 
pareigybė, kurios tikslingumas atei-
tyje sprendžiamas priklausomai nuo 
naudojamų informacinių technologijų 
lygmens.

Miškų urėdijų darbuotojų 
garantijos ir galimybės toliau 
dirbti 

Reorganizacijos metu (iki 2018 m. 
sausio): 
• Visi reorganizuojamų miškų urėdijų 

darbuotojai, išskyrus įmonių vado-
vus, po reorganizacijos turės teisę ir 
galimybę tęsti tą patį darbą naujoje 
įmonėje (darbo sutartys bus perrašo-
mos, darbo stažas ir kitos socialinės 

garantijos (pvz., atostogos) nenu-
trūksta).

• Po reorganizacijos reorganizuojamų 
įmonių vadovų (miškų urėdų) darbo 
santykiai pasibaigia.
Po reorganizacijos (po 2018 m. 

sausio): 
• Naujosios įmonės veiklos optimizavimo 

procese bus išsaugotas miškininkų specia-
listų ir miško darbininkų potencialas, įskai-
tant visus tiesiogiai miške dirbančiuosius.

• Centralizavus bendrąsias funkcijas ir 
sumažinus regioninių padalinių skai-
čių, taip pat optimizavus įmonės vei-
klą, sutaupytos lėšos leis reikšmingai 
padidinti miškininkų ir kitų dirbančiųjų 
atlyginimus, pirmiausia panaikinti at-
lyginimų dydžių skirtumus tarp tas pa-
čias funkcijas vykdančių specialistų.

Politikos kuluaruose kalbama, kad sprendimas 
dėl naujojo urėdijos padalinio steigimo ne Lazdijų 

rajone, Veisiejuose, o Druskininkuose galėjo būti priimtas 
ne be Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio žinios ir 
galimai tam pritariant. 
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„Pagal atliktus tyrimus, Lietuvoje būtų galima didinti miškų naudojimą, nes iškertama tik apie 
pusė kasmet priaugančios medienos. Tegul neįsižeidžia gamtosaugininkai, kad mišką palyginsiu 
su žemės ūkio kultūromis: kuris ūkininkas, pasodinęs kultūras, nuima tik pusę derliaus?“ – 
teigia „Valstybinių miškų urėdijos“ valdybos pirmininkas Gediminas Jasinevičius. 

Justina Vidzėnė, portalo „Gyvas miškas“ redaktorėMiškai, urėdijos nėra fabri-
kai, gamyklos. Pagrindinė urėdijos funk-
cija nėra prekyba mediena. Miškininkys-
tė nėra verslas. Nėra produktas. Urėdija 
negali bankrutuoti, nes ne verslas jos 
esmė. Ji turto saugotoja, nes miškas tai 
nėra tik mediena, tai – oras, aplinka, kli-
mato kaita, visa bioįvairovė, pradedant 
žvėrimis, paukščiais, augalija, žmogaus 
gyvenimo sąlygos. Urėdijos iš principo 
negali tapti akcine bendrove, kurios 
pagrindinis dalykas – pelnas. Taip teigia 
signatarė ir miškininkė Birutė Valionytė. 

Skandinaviškas pseudomokslas 
G. Jasinevičius, naujasis VĮ „Valstybinių 
miškų urėdija“ valdybos pirmininkas, be-
simokydamas  Suomijoje parašė mokslinį 
tyrimą, kuriame teigiama, kad intensyves-
nis Lietuvos miškų naudojimas (daugiau 
kirtimų) atneštų daugiau pinigų bei švel-
nintų klimatą. Jis miškininkystės mokslus 
baigė  Suomijoje  ir  Švedijoje, kurios yra 
modernios, industrinės miškininkystės 
pasaulyje pionierės. Skandinaviškas miš-
kų valdymo modelis (intensyvūs kirti-

paveikiami vandenys, keičiasi vietos mi-
kroklimatas, nebevalomas oras.

Plantacijos  – pagrindinis  plantacijų 
tikslas yra mediena. Priešingai nei na-
tūraliai atželiantys miškai, plantacijos 
paprastai būna monokultūrinės ir skirtos 
medienai. 

Monokultūrinės plantacijos – tai reiš-
kia, kad visą teritoriją užima viena arba 
kelios vienaamžių medžių rūšys, kai tuo 
tarpu natūralus miškas pasižymi medžių 
įvairove. Plantacijose gali būti medžiai, 
kurie tose teritorijose paprastai neauga 

(įvežtiniai). Tai gali būti netradiciniai 
hibridai,  ateityje gali būti auginami ir 
genetiškai modifikuoti medžiai, kaip 
jau tai vyksta Kinijoje.

Kadangi pagrindinis plantacijų 
tikslas – medienos ir popieriaus gamy-
ba,  paprastai sodinami tokie medžiai, 
kurie labiausiai tinka pramoniniam 
naudojimui.  Populiariausios yra pušų, 
eglių ir eukaliptų plantacijos dėl jų 
augimo greičio, žemės tolerancijos ir 
gebėjimo „gaminti“ didelius žaliavos 
kiekius, reikalingus pramonei.

Pagrindinis plantacijų tikslas yra 
mediena. Priešingai nei natūraliai 

atželiantys miškai, plantacijos paprastai būna 
monokultūrinės ir yra skirtos medienai.

Justina Vidzėnė: „Senieji, turtingi bioįvairove šimtamečiai miškai tampa 
„perbrendusiu medelynu“, kurį labai svarbu iškirsti. Viskas sukasi tik 
apie tai, kaip mišką kuo efektyviau ir ekonomiškiau išnaudoti, vis labiau 
ignoruojant miško dvasinius, kultūrinius, socialinius ir aplinkosauginius 
aspektus, todėl tokia pasaulėžiūra negali būti tvari.“ 
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Kaip miškininkystė     virto daržininkyste?

Žemės paskirstymas pagal 
nuosavybę, 2015 m.

225 000 ha
Miškai, rezervuoti 
atkurti nuosavybės 
teisei

873 000 ha
Privatūs miškai

1 088 000 ha
Valstybinės reikšmės miškai

Šaltinis: 
Valstybinė miškų tarnyba

mai,  plyni kirtimai kaip pagrindinis kirti-
mo metodas, natūralius miškus keičiančios 
medienos plantacijos) kelią skinasi ir į Lie-
tuvą. Ir jau gana seniai. Dabartinio Seimo 
daugumos „buldozeriu“ prastumta miškų 
„reforma“ turėjo vainikuoti kelis dešim-
tmečius trukusį medienos lobistų darbą. 

Plyni kirtimai – toks medžių kirtimo 
metodas, kai visi arba beveik visi medžiai 
iškertami vienu metu. Plyno kirtimo metu 
išnaikinamas visas natūralus miškas, gy-
vavusios ekosistemos, augalai. Sunaikina-
ma gyvūnų ir paukščių gyvenamoji vieta, 

Plantacijos, ekologine prasme, visa-
da yra jauni miškai. Paprastai plantaci-
jos kertamos, kai jų amžius pasiekia 10–
60 metų ir labai retais atvejais pasiekia 
daugiau nei 120 metų. O tai reiškia, kad 
plantacijos niekada nesulauks tokio 
amžiaus, neturės biologinės įvairovės, 
dirvožemio ir laukinės gamtos, kuri yra 
būdinga senųjų miškų ekosistemoms.

Kokia tai pasaulėžiūra?
Tai, kas daliai visuomenės gali būti 
šokas, miško pramonės darbuotojams, 
privačių miškų savininkams, miškinin-
kams valstybiniu lygiu yra diegiama 
jau seniai, t. y. miškas jau išskirtinai 

traktuojamas tokiomis sąvokomis kaip 
„mediena“, „medienos fabrikas“, „derlius“, 
„pelnas“,  „perbrendę medelynai“, „kuba-
tūra“. Tai šiuolaikinėje miškų pramonėje 
dominuojantys apibūdinimai. O miško ir 
miškininko santykis vis labiau ima pane-
šėti į žemdirbio ir dirbamos žemės santykį. 

Senieji, turtingi bioįvairove šimtamečiai 
miškai tampa „brandžiu/perbrendusiu me-
delynu“ („brandus“ – komercinis terminas, 
reiškiantis „geriausią laiką parduoti medį“), 
kurį labai svarbu iškirsti, nes „be naudos 
supus“. Viskas sukasi tik apie tai, kaip mišką 
kuo efektyviau ir ekonomiškiau išnaudoti, vis 
labiau ignoruojant miško dvasinius, kultūri-
nius, socialinius ir aplinkosauginius aspek-
tus, todėl tokia pasaulėžiūra negali būti tvari.

Iš visų miško aspektų dominuojančią 
poziciją užima ekonominis pelnas. Toks 
fragmentinis požiūris yra labai pavojin-
gas ir gresia natūralių miškų ekosistemų 
išnaikinimu bei bendros Lietuvos ekosis-
temos išbalansavimu, kuri, savo ruožtu, 
yra dar didesnės, tarpvalstybines sienas 
peržengiančios ekosistemos dalis.

Kuris miškų valdymo modelis 
diegiamas Lietuvoje?
Suomijos Miškų įstatyme  daugiausia 
dėmesio skiriama  derliaus nuėmimui, 
valdymui, ekonominiam tvarumui ir 
komercinių miškų regeneravimui. Miš-
kai Suomijoje, visų pirma – verslas. 
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Popierius Suomijoje yra vienas di-
džiausių verslų, tai viena didžiausių pra-
monės šakų. Tiesą sakant, šalis atsako 
už ketvirtadalį pasaulio spausdinimo ir 
rašymo popieriaus eksporto, šeštadalį iš 
jos eksportuojamo kartono. Dėl šios prie-
žasties Suomijos miškai, įskaitant likusius 
sengirių fragmentus, – naikinami plynais 
kirtimais, retinimais, kelių konstravimais 
ir dirvožemio gruntavimu. Rezultatas – 
stipri ir didelė natūralių miško buveinių 
fragmentacija ir reikšmingi mikroklimato 
pokyčiai, kurie turi rimtų padarinių šimtui 
priklausomų nuo miško gyvūnų rūšių.

Nepaisant to, suomiai turėjo stiprią 
„miško žmonių“ tapatybę. Suomija tapo 
labiausiai pasaulyje ištroškusia ir įtakin-
giausia  miškininkystės modelio, pagrįsto 
plynais kirtimais, propaguotoja. Tačiau tai 
neįvyko per naktį, visuomenės sąmonės 
virsmo procesas užėmė kelis dešimtme-
čius.

Dabartinis miško pramonės  modelis 
buvo priverstinai diegiamas Suomijos 
žmonėms,  o naudojami metodai prilygo 
tarybinio valdymo metodams.  Suomijos 
valstybė kartu su celiuliozės ir popieriaus 
pramone sudarė tvirtą sąjungą, siekiančią 
išplėsti monolitinį miškininkystės modelį, 
kuris  visiškai netoleravo kitokios nuomo-
nės ar alternatyvių modelių.

Suomijos miško savininkai praktiš-
kai prarado nuosavų miškų kontrolę. Visi 
buvo priversti taikyti tą pačią praktiką, tas 
pačias miškotvarkos procedūras, kurios 
buvo  sukurtos siekiant užtikrinti tinkamą 
medienos tiekimą celiuliozės ir popieriaus 
pramonei. Iš pradžių miškas buvo išretina-
mas celiuliozei, o paskui išvalomas plynais 
kirtimais, kad būtų gauta maksimali me-
dienos masė ir mediena.

Valdžios institucijos griežtai baudė 
miško savininkus, kurie nesutiko plynai iš-

kirsti savo miškus ir juos kaltino „jų miškų 
naikinimu“(!). 

Itin iškalbinga Suomijos naujosios miš-
kininkystės politikos architektų išraiškinga 
citata, kuri puikiai iliustruoja vykusį proce-
są: „Mes nebūtume buvę tokie sėkmingi, 
jei nebūtume naudoję beveik paramilita-
rinės (sukarintos) organizacijos miškinin-
kystės sektoriuje.“

Miškas mus rengia, maitina, 
gydo
Dideli miškų plotai veikia vietinius orus  ir 
netgi sukuria savo mikroklimatą. Miškai 
išskiria deguonį, kuris yra būtinas mūsų 
ir kitų gyvūnų išgyvenimui, ir sugeria an-
glies dvideginį (CO2). Miško šaknų sistema 
stabilizuoja didžiulius dirvos kiekius ir taip 
apsaugo visos ekosistemos pamatus nuo 
vandens ar vėjo sukeltos erozijos.  Miškai 
valo mūsų dirvą, vandenį ir orą. 

Medžiai iš dirvos gali pasisavinti tok-
sinus savo reikmėms arba juos suskaidyti 
į mažiau pavojingas chemines medžia-
gas.  Medžių šaknys taip pat yra labai 
svarbios potvynių metu, ypač žemumose. 
Prasidėjus potvyniams šaknys padeda 
dirvai sugerti daugiau vandens – taip 
sumažinama erozija ir žmonių nuostoliai, 
nes sulėtėja vandens tėkmės greitis. Miš-
kai taip pat yra svarbūs pildant gruntinio 
vandens atsargas.

Žmonija iš miškų gauna įvairiausių 
produktų, pradedant mediena, baigiant 
paukščių plunksnomis specialiems ritua-
lams. Miškai mus rengia, maitina, iš miškų 
gauname kuro. 70 proc. visų augalų, turin-
čių gydomųjų ypatybių nuo vėžio, auga tik 
atogrąžų miškuose. 

Miškuose gyvena apie 80 proc. sausu-
mos gyvybės rūšių, tad miškas – gyvybės 
namai. Tai mūsų tapatybės dalis, pavojų 

Medienos kirtimų normas, politiką, gaires nustato 
Lietuvos Vyriausybė, o privatūs miškai sudaro 

beveik 40 proc. visų Lietuvos miškų.

šaliai metu atliekanti ir gynybines funk-
cijas.  Natūralūs miškai – atgaiva kūnui, 
sielai ir protui.

Tad vis dažniau visuomenė užduoda 
sau klausimus: kaip miškai tapo tik me-
diena? Ir kaip miškininkystė virto darži-
ninkyste?

Pramoninio mentaliteto 
diegimas
Pirma, norint pakeisti žmonių požiūrį į 
mišką, reikia pakeisti terminologiją.  Kei-
čiant žodyną, keičiama pasaulėžiūra. Tai 
nuosekliai,  daug metų  ir buvo vykdoma 
miškininkų ir privačių miško savininkų 
bendruomenėse. 

Pasak mūsų šalies Vyriausybės eksper-
tų, Lietuva jau dabar „nusėta“ (...) plynais 
kirtimais, kuriuos išpopuliarino švedų ir 
suomių pramoniniai lobistai, nes tai pats 
pigiausias būdas išgauti medieną. Jie 

miškų masyvuose veriasi kaip didžiulės 
žemės žaizdos, tuo pačiu naikinantys visą 
gyvąją biologinę miško bendruomenę 
(augalija, gyvūnai, vabzdžiai, dirvožemis, 
vandenys), išdraskant tarpusavio ryšius, 
fragmentuojant gyventojų buveines, taip 
silpninant viso miško sveikatą ir imunite-
tą, kurių stiprumas priklauso nuo darnios 
visų miško gyventojų visumos. Miškas sti-
prus tiek, kiek stipri jame gyvenanti biolo-
ginė bendruomenė.

Kadangi procesas yra gana lėtas, jo 
pasekmės visuomenės gali likti  labai ilgai 
nepastebėtos. Pirma, kas patraukia besigi-
linančio į miškų problematiką dėmesį, tai 
akis badančios palydovinės Lietuvos miškų 
masyvų, išvarpytų plynais kirtimais, sunio-
koto Lietuvos kraštovaizdžio, nuotraukos.

Ar miškų valdymas bus 
perduotas Žemės ūkio 
ministerijai?
2017 m. pabaigoje privačių miškų aso-
ciacijos renginyje, skirtame miškų savi-
ninkams, kostiumuoti, rimtai atrodantys 
vyrai, užimantys aukštas ir įtakingas 
pareigas, rimtais veidais siūlė miškų valdy-
mą perduoti Ūkio arba Žemės ūkio minis-
terijoms, nes „miškas, kaip ir žemės ūkis, 
duoda naudą ir derlių“.

 Vienur, kitur, periferijose, miškuose vis 
dar darbuojasi žmonės, turintys stiprų ryšį 
su mišku, bet sistema juos pamažu šalina 
ir išstumia iš miškų politikos formavimo ar 
įtakos pozicijų, o jų nuomonės ir pastabos 
dėl žalojamų miškų ekosistemų lieka neiš-
girstos, nes miškai spaudžiami „nešti pelną“!

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje 
buvo sumažintas medžių kirtimo amžius. 
Miškų kirtimų apimtys nepriklausomy-
bės laikotarpiu padidėjo nuo 3 mln. iki 
6,8 mln. kubinių metrų medienos per 
metus. Miškininkų bendruomenei didelę 
įtaką darė Švedijos miškų pramonės lobis-
tai, kurie pamažėl diegė pramoninį miškų 
valdymo mentalitetą, buvo perkama sunki 
skandinaviška technika, luošinanti Lietu-
vos miškus. Skandinavijoje miškai auga 
ant akmenų, o mūsų miško dirvožemy-
je nuo jos naudojimo lieka gilios žaizdos.

Koncernas IKEA ruošia 
medkirčius
Ne paslaptis, kad Švedijos ir Suomijos miš-
ko institutuose ruošiami lietuvių studentai, 
kuriems diegiama skandinaviška pramoni-
nė miško valdymo samprata (mentalitetas) 
ir kurie su laiku turėtų pakeisti „senąją no-
menklatūrą“, o miškininkystės mokslai vis 
labiau panašėja į medkirčių ruošimą.

Signatarė, miškininkė Birutė Valionytė 
2017 m. kovo mėn. miškininkų suvažiavi-
me viešai įvardijo strateginius Švedijos pla-
nus, kuriuose Lietuvos miškai dar nuo 1993 
m. įvardinti kaip strateginis žaliavų šaltinis.

Lietuvoje švedų koncernui IKEA priklau-
so Kauno dydžio (15 000 ha) miškų masy-

vas. Koncernas nėra vienintelė medienos 
perdirbimo kompanija, konsoliduojanti 
Lietuvos miškų plotus, siekianti užsitikrinti 
stabilų „žaliojo aukso“ tiekimą ir kainas. 

2017 m. pabaigoje žiniasklaidoje mir-
gėjo, kad koncernas IKEA į naują baldų 
gamyklą Kazlų Rūdoje investuoja beveik 
47 mln. eurų ir sukurs mažiausiai 20 naujų 
darbo vietų.

Registrų centrui pateiktoje koncerno 
valdomos Kazlų Rūdos medžio drožlių ir 
baldų gamybos įmonės „Ikea Industry Lie-
tuva“ 2016–2017 finansinių metų atas-
kaitoje teigiama, kad 2019 m. planuojama 
baigti 46,814 mln. eurų vertės gamyklos 
plėtros projektą. 

„Ikea Industry Lietuva“ šiais finansiniais 
metais, kurie prasidėjo 2017 m. rugsėjį ir 

baigsis 2018 m. rugpjūtį, planuoja, kad 
medžio drožlių plokščių pardavimai sieks 
72,1 mln. eurų, baldų – 44,9 mln. eurų.

Didžiausia bėda, kad Lietuvoje su 
miškais vykdomi eksperimentai, kurie po 
skandinaviškų reformų, kaip rodo  Latvi-
jos, Estijos patirtis, žymiai suintensyvės ir 
kurių pasekmes pamatysime ne iš karto. 
Miškas auga lėtai ir klaidos „visu gražumu“ 
gali atsiverti kelių dešimtmečių ar net šim-
tmečių bėgyje.

 Ko nori visuomenė?
„Išgirskit visuomenės nuomonę – ko nori 
visuomenė? Ką turėtų daryti miškininkai? 
Kai paskaitai komentarus, visur rašo: ply-
ni kirtimai, miškas kertamas ir panašiai. 

Aišku, kertamas: tarybiniais laikais kirto-
me 3 mln. kubų, dabar kartu su privačias 
miškais kertame 6,8 mln. Tai sudaro vos 
ne tris kartus daugiau. Kas tai leidžia? Tai 
leidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
kuri tvirtina metinę miškų kirtimų nor-
mą.

Ne girininkas, ne urėdas nustato kir-
timų normą, o Lietuvos Vyriausybė. O 
visuomenė kaltina mus, miškininkus, kad 
mes esame, atsiprašau, „urodai, bebrai, 
vagys, kurie kerta miškus be atodairos“. Ar 
čia miškininkai kalti? Mes esame valstybės 
tarnautojai, kurie vykdo nustatytas funkci-
jas ir pareigybes“, – teigia Žemaitijos giri-
ninkas Petras Budvytis. 

Kaip rodo sociologinės apklausos, miškas 
svarbus praktiškai kiekvienam gyventojui. 

Tad ko nori visuomenė?
Visuomenės  apklausos teigia, kad jai 

svarbiausias aplinkosauginis, o ne eko-
nominis efektas. Ekologinę miško reikš-
mę  lietuviai iškelia į pirmą vietą.  Didžioji 
dalis nori mažiau kirtimų, ją šiurpina plyni 
kirtimai. Žmonės nori ąžuolų atkūrimo 
programos, nori derinimo su vietos ben-
druomenėmis. Deja, ruošiant šią reformą 
su visuomene nevyko jokios diskusijos ir į 
jos norus nebuvo atsižvelgta. 

Ar miškininko pareigos – saugoti mišką 
ir šviesti visuomenę?

Šiuo klausimu dar kartą sutapo Lietu-
vos gyventojų ir kitų europiečių nuomonė. 
Lietuvos visuomenės nuomone, svarbiau-
sios miškininko pareigos turėtų būti šios: 
organizuoti miško sodinimo darbus, sau-
goti mišką nuo vagysčių, gaisrų, kenkėjų ir 
ligų, konsultuoti privačių miškų savininkus 
bei šviesti visuomenę apie miško teikiamą 

naudą, informuoti ją apie miškų būklę, 
vykdomą ūkinę veiklą miškuose. 

Kitose Europos šalyse miškininkas taip 
pat pirmiausia siejamas su kompetentingu 
ir patikimu gamtos sergėtoju, saugančiu ir 
auginančiu sveiką mišką. Be to, miškininkas 
ir čia įvardinamas kaip „gamtos advokatas“, 
asmuo, geriausiai galintis informuoti visuo-
menę apie miškų būklę ir situaciją miškuose. 

Didžiausia bėda – visuomenės neišma-
nymas. Miškų valdymo modelis turi būti 
lietuviškas – miškų, o ne „daržų“! Miškas 
nėra tik medžiai ir mediena, miškas – tai 
biologinė bendruomenė, kurioje vyraujan-
ti rūšis yra medžiai.

Ką galime padaryti kaip visuomenė? 
Šviestis ir šviesti kitus, nes tik ap-

sišvietęs žmogus – geriausia pagalba 
miškui! Estų miško aktyvistai visuomenės 
neišmanymą ir atitrūkimą nuo gamtos 
įvardijo kaip pačią didžiausią problemą 
kovojant su medienos pramonės lobistais 
ir jų brukama pasaulėžiūra (miškas – „me-
dienos daržas“).

Reikia suvokti, kad  gamta veikia kaip 
vieninga sistema  (holistinė pasaulėžiū-
ra,  viskas susiję tarpusavyje). Kai žmonės 
ima draskyti miškų ekosistemas, skirs-
tyti teritorijomis, tai tėra spekuliacija ir 
nemokšiškas gamtos žalojimas, siekiant 
gauti greito pelno aplinkos ir ateities kartų 
sąskaita.

Kur slėptis partizanui?
Miškas kartu yra ir šalies nacionalinio 

saugumo sąlyga. Kurgi dabar, tose plynė-
se, brūzgynuose, slėptųsi partizanai..?

Tad miškų naikinimas, ypač plynais 
kirtimais, – pavojus šalies nacionaliniam 
saugumui. Susimąstykime apie tai! 

Plyni kirtimai – 
toks medžių 

kirtimo metodas, kai 
visi arba beveik visi 
medžiai yra vienu metu 
iškertami (ar per kelis 
metus). Plyno kirtimo 
metu išnaikinamas visas 
natūralus miškas su 
visais savo gyventojais, 
ekosistemomis, 
augalais, gyvūnais, 
paukščiais, vandenimis ir 
mikroklimatu (oru), kurį 
jis valo.
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Kasmet auganti  
biokuro paklausa 
nepalieka medienos atliekų

Rasa MiškinytėLaimi sugebantys pasiūlyti geriau-
sią kainą už tam tikros kokybės biokurą. 
Aukcionas vyksta kainų mažinimo principu 
ir, urėdo nuomone, labai sklandžiai. Kie-
kvienas gamintojas pasiskaičiuoja, už kiek 
jam apsimoka parduoti pagamintą pro-
dukciją, o pabaigoje visada laimi pirkėjas.

Europinė parama pravertė
Biokuro ruošos ir transportavimo tech-
nikai įsigyti Tauragės miškų urėdija 2015 
m. gavo per 141,85 tūkst. eurų paramos 
iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 
fondo (LAAIF). Tačiau laikas nestovi vie-
toje ir, urėdo teigimu, būtų pravartu turėti 
galingesnio našumo mobilų malūną, nes 
dabar dirbama su prikabinamu prie trak-
toriaus. Našiau gaminant biokurą, reikėtų 
ir talpesnės technikos žaliavai vežti. 

„Skiedros malūnas turėtų būti daug di-
desnis, montuojamas ant automobilio, taip 
pat praverstų papildomi 2–3 skiedrovežiai: 
biokuro gamyba būtų dar efektyvesnė ir na-
šesnė. Dabar prie traktoriaus prikabinamą 
malūną iš esmės galima transportuoti tik sa-
voje teritorijoje“, – pažymi urėdas R. Piečia.

Tačiau urėdui kol kas sunku progno-
zuoti ateitį ir numatyti pirkimus bei lėšas, 
nes nuo 2018 m. sausio 1 d. visus esminius 
sprendimus perima centrinė miškų įmonė. 
Tauragės urėdija už paramą sutartį su LAAIF 
yra pasirašiusi penkeriems metams. Visą 
šį laikotarpį įsipareigota vykdyti biokuro 
veiklą. Specialisto nuomone, biokuro ruošą 
tikslinga palikti urėdijoms ir po jų valdymo 
reformos, galbūt reikėtų tik daugiau centra-
lizuoti, padidinti pajėgumus ir investicijas. 

Tauragės miškų urėdija per metus iš 
viso parduoda apie 19–25 tūkst. kub. m 

skiedros. Sandoriai sudaromi su artimiau-
siais Tauragės šilumos tinklais, maždaug 
50–70 km atstumu biomasė vežama ir į 
Ariogalos, Jurbarko, Raseinių, Šilalės, Ši-
lutės katilines, į visus aplinkinius miestus 
ir gyvenvietes. Apskaičiuota, kad biokurą 
parduodant aukciono būdu, tolimesniais 
atstumais jo vežti įmonei neapsimoka. 
Nors urėdija užima didžiausią biokuro ga-
mybos ir pardavimo rinką, konkurenciją 
sudaro privatūs skiedros gamintojai.

UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 99 proc. 
šilumos Tauragei tiekia iš biokuro. Pagrin-
dinė miesto katilinė kūrenti biokurą pra-
dėjo 2003 m. – viena pirmųjų Lietuvoje. 
Biokurą šildymui tiekia trys tiekėjai. Iš Tau-
ragės miškų urėdijos pagal konkurencingą 
kainą biržoje įsigyjama maždaug ketvir-
tadalis visos „Tauragės šilumos tinklams“ 
reikiamos masės. 

Tai nėra kokia nors išimtis. Daugiau nei 
pusė skiedros išteklių parduodama ir iš-
ankstinių sutarčių būdu, nes šio ekologiško 
kuro pasiūla Lietuvoje didžiulė ir kasmet 
vis auga. Aukcionuose parduodama 25–
35 proc. žaliavos. Tokiu būdu apsisaugoma 
nuo nenumatytų problemų, pavyzdžiui, 
technikos gedimo, ir pasiliekama galimy-
bė susandėliuotą žaliavą parduoti ypač 
aukštomis kainomis.

Generalinės miškų urėdijos duomeni-
mis, visos urėdijos per „Baltpool“ 2014–
2017 m. (iki gegužės 1 d.) sudarė 343 
sandorius beveik 19,07 tūkst. tne. Lyderės 
– biokuro gamybos technikos įsigijusios ir 
pačios malkinę medieną bei šakas smul-
kinančios trys urėdijos. Valkininkų miškų 
urėdija per tą laiką biržoje sudarė sandorių 
6516 tne, Tauragės – 5916 tne, Švenčionė-
lių – 4374 tne.

Valstybinės miškų urėdijos biokuro 
masę „Baltpool“ parduoda nuo 2014 m. 
Įvedus privalomą prekybą tik per biržą, ne-
liko konkurenciją pažeidžiančių susitarimų, 
atsirado geresnė paskata didinti šio kuro 
ruošą bei investuoti į naujus pajėgumus. 

Klientui belieka tik priimti 
krovinį
Tauragės miškų urėdijos privalumas – 
biokuro gamybos ir vežimo technika. Užsa-
kovui skiedros iš malkinės medienos bei kita 
biomasė sumalama ir nuvežama tiesiai į ka-
tilinę. Tokią paslaugą dar gali teikti Švenčio-
nėlių bei Valkininkų urėdijos, taip pat gavu-
sios LAAIF paramą biokuro ruošos technikai. 

Į biokuro ruošą investavo įmonė iš savo už-
dirbto pelno. Malkinės medienos rezervo aikš-
telei įrengti, kur saugomos būtinosios 25 proc. 
metinės kuro atsargos, skirta 20 tūkst. eurų. 
Už 30 tūkst. eurų įmonė įsigijo hidraulinį krau-
tuvą. Jis naudojamas ne tik skiedrai krauti, bet 
ir kitiems darbams – prie kelių, medelyne.

Urėdija per metus kerta apie 150 tūkst. 
kub. m medienos, iš šio kiekio pusę – urė-
dija, kitą pusę – rangovai. Biokuro masę iš 
malkų ir miško kirtimo atliekų sumala ir iš-
veža tik urėdijos darbuotojai. Be to, urėdija 
kirtimo liekanų parduoda ir kitiems ga-
mintojams, kurie jas smulkina patys. Ne-
mažai  malkinės medienos nuperka Klai-
pėdos plokščių gamykla bei kitos įmonės.

Pasak Tauragės miškų urėdijos vyriau-
siojo inžinieriaus Edvardo Bielskio, prie 
biokuro ruošos nuolat dirba 2 vairuotojai, 
2 traktorininkai-operatoriai ir biokuro 
ruošos meistras, tiesiogiai kuruojantis ga-
mybą – iš viso 5 žmonės. Papildomų darbo 
rankų prideda darbininkai miške.

Biokuro ruoša urėdijai pelninga. Iš šio 
įmonės gamybos segmento praėjusiais 
metais gauta per 400 tūkst. eurų pajamų. 
Grynasis pelnas nėra labai didelis, tačiau 
regione sukurtos gerai apmokamos darbo 
vietos, mokami mokesčiai, šildymui ne-
naudojamos dujos ar nafta, o tai prisideda 
prie ekologijos puoselėjimo, už vietos iš-
teklius pinigai lieka Lietuvoje. Ekonominę 
naudą tiek regionui, tiek valstybei galima 
būtų vardinti ir vardinti.

Efektyviausia prekyba per 
„Baltpool“ 
Kaip pokalbio pradžioje sakė Tauragės 
miškų urėdas R. Piečia, paprastai bran-
gesni yra trumpalaikiai sandoriai, o pus-
metiniai nors ir pigesni, bet užtikrina 
užsakymus. Vis dėlto pastebima akivaizdi 
tendencija, kad biomasės kaina kasmet 
didėja. Pavyzdžiui, 2017 m. biomasė maž-
daug 10–15 proc. brangesnė nei 2016 m. 
Pernai vidutiniškai ji buvo 145 Eur/tne su 
nuvežimu į vietą, o šiemet yra sandorių ir 
po 180 Eur/tne.

„Baltpool“ duomenimis, vidutinė nau-
jojo 2017–2018 m. sezono biokuro kaina 
Tauragės apskrityje buvo 145,3 Eur/tne – 9 
proc. aukštesnė nei pernai, o Lietuvoje sie-
kė 150,77 Eur/tne arba 9,2 proc. daugiau.

Biokuro kainos, palyginti su 2016 m., 
kilo visame regione, ypač Latvijoje, kas 
darė įtaką ir kainoms Lietuvoje. Kaina pri-
klauso nuo to, kokios sutartys sudaromos 
biržoje, taip pat nuo oro temperatūros, 
darbo sąnaudų ir logistikos išlaidų.

Rugpjūtį, šilumos gamintojams susku-
bus ruoštis ateinančiam šildymo sezonui, 
biokuro biržos apyvarta šoktelėjo 2,5 kar-

to – nuo 2,66 mln. eurų liepą iki 6,54 mln. 
eurų rugpjūtį. Beveik 70 proc. sandorių – 
ilgalaikio tiekimo sutartys 2017–2018 m. 
šildymo sezonui.

Iki rugsėjo 1-osios biržoje ateinančiam 
šildymo sezonui įsigyta  penktadalis  reikia-
mo kiekio – iš jų 10 proc. vien per rugpjūtį. 

2016–2017 m. šildymo sezono metu 
pagal išankstinius ilgalaikius kontraktus 
buvo patiekta 49 proc. biokuro produktų, 
likusi dalis biokuro įsigyta trumpalaikiais 
sandoriais. Manoma, kad tokia tendencija 
išliks ir šiemet.

Biokuro naudojimas Lietuvoje kasmet 
auga. 2016 m. pirmąkart biokuras šalies 
centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje 
užėmė didesnę dalį nei gamtinės dujos ir su-
darė beveik 65 proc., o 2000 m. iš jo buvo pa-
gaminta  vos 2 proc. centralizuotos šilumos. 
Tikimasi, kad po poros metų  biokuras pa-
tenkins daugiau nei 80 proc. šalies šildymo 
poreikio bei ateityje užtikrins beveik visą. 

Lietuvos biomasės energetikos aso-
ciacijos duomenimis, biokuro pramonės 
apyvarta artėja 0,5 mlrd. eurų link. Dabar 
šalies metinė biokuro pramonės apyvarta 
sudaro daugiau nei 400 mln. eurų, iš jos 
eksportas siekia apie 100 mln. eurų. Už-
sienio vartotojams parduodamos biokuro 
technologijos, įranga, biomasės granulės, 
briketai. Metinė technologinės įrangos 
gamintojų dalis biokuro pramonėje siekia 
165 mln. eurų, medienos skiedros gamin-
tojų ir tiekėjų – apie 120 mln., biomasės 
granulių ir briketų gamybos sektoriaus 
– 50 mln., malkinės medienos gamybos 
– 75 mln. eurų. Iš viso biokuro pramonės 
sektoriuje dirba apie 7,5 tūkst. žmonių. 
Pagal šiuos rodiklius Lietuva yra biomasės 
energetikos lyderė pasaulyje. 

Robertas Piečia: „Biokuro ruoša urėdijai pelninga. Praėjusiais metais 
gauta per 400 tūkst. eurų pajamų. Pelnas nėra didelis, tačiau regione 
sukurtos gerai apmokamos darbo vietos, mokami mokesčiai, šildymui 
nenaudojamos dujos ar nafta, o tai prisideda prie ekologijos puoselėjimo, 
už vietos išteklius pinigai lieka Lietuvoje.“
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Pastaraisiais metais ypač išaugus biokuro paklausai, 
Tauragės miškų urėdija tapo viena iš didžiausių bioku-
ro gamintojų regione. Kaip teigia urėdas Robertas Pie-
čia, urėdija sėkmingai konkuruoja elektroninėje Ener-
getinių išteklių biržoje „Baltpool“, per kurią biokurą 
pardavinėja ir urėdijos, ir privačios kompanijos.

Labanoro girios 
grožio pakerėti

Rasa MiškinytėDidžiulis šio krašto turtas – miš-
kai, kurie užima 53 proc. teritorijos. Dau-
gumą šių miškų patikėjimo teise prižiūri 
Švenčionėlių miškų urėdija. Miškai yra 
netolygūs – miškingiausia vakarinė urėdi-
jos dalis, kur yra susitelkęs Labanoro girios 
miškų masyvas. 

Ežerai su upėmis sudaro vientisą hi-
drografinę sistemą. Urėdijos teritorijoje 
tyvuliuoja 218 ežerų, kurių bendras plo-
tas – apie 2580 ha., teka 9 upės ir upeliai, 
ilgesni nei 10 km, priklausantys dviem 
dideliems Neries ir Dauguvos baseinams. 
Neries baseine reikia išskirti gan nemažą 
Žeimenos baseiną (2813 km2). Žeimena 
– tai didžiausia ir gražiausia Rytų Lietuvos, 
tuo pačiu ir urėdijos teritorija tekanti upė, 
kuri surenka savo vandenis iš daugelio ma-
žesnių upių ir upelių, jungiančių daugybę 
ežerų. Smėlėtos aukštos Žeimenos pakran-
tės vilioja turistus. Vasarą ši upė – baidari-
ninkų ypač mėgstamas maršrutas. 

Poilsiui ir turizmui urėdijos teritorijoje 
įrengtos 58 stovyklavietės, poilsiavietės 
ir atokvėpio vietos. Rekreacinius objektus 
urėdija tvarko kartu su Labanoro ir Sirvė-
tos regioninių parkų direkcijomis (LRPD ir 
SRPD). Su parkais sudarytos bendradar-
biavimo sutartys, paskirstant rekreacinių 
objektų įrengimą ir priežiūrą. Bendra-
darbiaujama ir tvarkant kultūros paveldo 
objektus, išvežant šiukšles iš rekreacinių 
teritorijų. 

Labanoro giria
Į vakarus nuo Švenčionėlių dunkso La-
banoro giria. Ji užima apie ketvirtadalį 
Švenčionių rajono ploto. Nuo seno žmogus 
labiau mėgo aukštus girios pakraščius: čia 
piliakalniai, pilkapynai. Tiesa, pilkapynų – 
mirusiųjų miestų, pasitaiko ir girioje – prie 
Aisetų, palei Lakajų ežerus, Lakajos upelį ir 
kitur.

Labanoro giria, prie kurios šliejasi ma-
žesni miško masyvai, netelpa rajono ribose 
– nusidriekia į Utenos ir net į Vilniaus rajo-
nus. Iš šiaurės į pietus tęsiasi 48 km, iš rytų į 
vakarus – 35 km. Giria gana vientisa ir pagal 
medžių rūšis – čia 91 proc. pušynų. Ji auga 
ties tomis vietomis, kurios kiek giliau įdubu-
sios tarp aplinkinių kalvotų aukštumų. 

Savitas Labanoro girios turtas – jos rais-
tai, pelkynai. Vertingiausias – Kanio raistas, 
esantis girios vakarinėje dalyje, takoskyroje 
tarp Žeimenos bei Šventosios baseinų. Tai 
2409 ha miškų ir įvairių plynraisčių plo-
tas: nuo žemapelkinio šiaurėje iki tipiško 
aukštapelkinio pietinėje dalyje. Durpių 
sluoksnis raiste yra gana storas, vietomis 
siekia devynis metrus. Biologai pastebėjo, 
jog raisto ežeruose gana savitos gyvūnijos 
bendrijos. Raistas paskelbtas botaniniu-zo-
ologiniu draustiniu, kuriame saugomos 
retos miškų bei pelkių augalijos bendrijos, 
jų augimvietės, paukščiai bei žvėrys. Šeši 
Labanoro girios aukštapelkiniai raistai (An-
taliedės, Januliškio, Purviniškių apylinkėse 
– iš viso 1110 ha) paskelbti botaniniais 
draustiniais-spanguolynais.

Kiauneliškio gamtinis 
rezervatas
Kiauneliškio rezervatas (KGR) yra Labanoro 
regioninio parko dalis. „Jo įsteigimo tikslas 
– išsaugoti seną brandų pušyną – smėlin-
gų, banguotų drėgnų pušynų etaloną, retų 
paukščių perimvietes“, – sakė Švenčionė-
lių miškų urėdas Nauris Jotautas. Rezer-
vato plotas – 283,0 ha, teritorija driekiasi 
nuo kelio 114 Molėtai–Kaltanėnai–Ignali-
na Kiauneliškio link (šiaurės kryptimi).

Pagrindinė rezervato biotopų vertybė 
– išlikę brandžių medžių sklypai. Juose 
tebėra sąlygos plėšriems paukščiams – čia 
rasta net 5 jų lizdai. Tai erelių žuvininkų, 
erelių rėksnių, vištvanagių, suopių ir ga-
lėtų būti juodųjų gandrų veisimosi vietos. 
Brandžius pušynus apgyvendinę kurtiniai, 
čia sutinkami tripirščiai geniai. Pelkėje ir 
šalia rezervato gyvena gervės.

Kiauneliškio gamtiniame rezervate auga 
paprastosios pušys, kurioms daugiau kaip 
170 metų. Viena jų – aukščiausia paprastoji 
pušis Lietuvoje ir trečias pagal aukštį medis 
Lietuvoje – Kiauneliškio dviviršūnė pušis. 

Ji yra 44 m aukščio, 66 cm skersmens arba 
2,08 m apimties, 10 ktm tūrio, šiek tiek 
pasvirusi. Manoma, kad medžiui apie 200 
metų. Maždaug 30 m aukštyje ji šakojasi 
į dvi viršūnes. 2006 m. kovo 22 d. Kauno 
genetinių išteklių specialistai įkopė į pušį ir 
ją išmatavo. Kiauneliškio dviviršūnė pušis, 
2014 m. duomenimis, buvo aukščiausia 
paprastoji pušis (Pinus sylvestris) Lietuvoje.

„LR aplinkos ministro 2017 m. balan-
džio 10 d. įsakymu Nr. D1-288 ši pušis 
paskelbta valstybės saugomu gamtos pa-
veldo objektu ir įvardinta Aukščiausia Lie-
tuvos pušimi“, – teigė Švenčionėlių urėdas 
N. Jotautas.

Girutiškio gamtinis 
rezervatas
Girutiškio gamtinis rezervatas (GGR) – uni-
kali, saugoma gamtos teritorija (plotas apie 
1400 ha) esanti rytų Lietuvoje, Švenčionių 
savivaldybėje, Labanoro seniūnijoje. GGR 
įtrauktas į bendrą Labanoro regioninį par-
ką, kuris yra visos Labanoro girios ekosiste-
mos dalis. Rezervato teritorija kiek pailga, 
vizualiai tęsiasi šiaurės – pietų kryptimi. 
Rezervatą supa daugiausiai paprastųjų 
pušų medynai. Rezervate vyrauja Girutiškio 
ir Beržaloto pelkių kompleksai bei miškai. 
Rezervato šiaurinėje dalyje telkšo termo-
karstinis Girutiškio ežeras, kurį supa to 
paties pavadinimo aukštapelkė ir netoliese 
esantys kiti 4 ežerėliai. Į pelkę neįteka ir ne-
išteka jokie upeliai, bet pavasario polaidžio 
metu susirinkęs gruntinio vandens perte-
klius kalvelėmis nuteka į netoliese esančius 
Peršokšnos ir Luknelės upeliukus. 

Rezervato pietinėje dalyje plyti plyn-
raistinė Beržaloto aukštapelkė (245 ha) 
ir joje 10 reliktinių ežerėlių. Rezervato 
šiaurės rytiniu pakraščių sruvena Lukne-
lės upelis, pietrytiniu kampu teka dalis 
Paluknos upelio. Čia vyrauja nemaži dur-

pių klodai. Beržaloto pelkėje didžiausias 
durpių klodo storis – 8,4 m, nors vidutinis 
durpyno gylis – 3,5 m. Po jomis yra 0,5 
m ežerinio sapropelio sluoksnis, o šio du-
gne – smėlis ir molis. Rezervato reljefas 
svyruoja tarp minimalios 146,9 m aukščio 
altitudės ir maksimalios 162,4 m.

Saugomi paukščiai, 
žinduoliai, augalai
Švenčionėlių miškų urėdija didžiuojasi tuo, 
kad į Lietuvos raudonosios knygos saugo-
mų paukščių sąrašus yra įrašyti čia aptin-
kami ereliai žuvininkai, tetervinai, taip pat 
juodakakliai narai, dirviniai sėjikai, didieji 
apuokai, žalvarniai. Čia gyvena juodieji 
pesliai, didžiosios kuolingos, kurtiniai. 
Aptinkami juodieji gandrai, vapsvaėdžiai, 
jūriniai ereliai, pilkosios ir žaliosios mele-
tos, švygždos, tulžiai, baltnugariai geniai, 
žvirblinės pelėdos, uldukai, pilkosios ger-
vės, plėšriosios medšarkės, pilkosios žąsys.

Raudonojoje knygoje įrašyti rezerva-
tuose gyvenantys saugomi žinduoliai – 
mažieji nakvišos, lūšys, beržinės sicistos, 
šermuonėliai, baltieji kiškiai. Čia gyvenan-
čios ūdros yra įtrauktos į saugomų žinduo-
lių kategoriją.

Rezervatuose saugomi augalai: ežerinės 
lobelijos, liekninės ir raistinės viksvos bei 
viena didžiausių beržų keružių populiacija 
Lietuvoje, įrašyta į saugomų žiedinių au-
galų kategoriją. Auga ir liekniniai beržai, 
vėjalandės šilagėlės, mėlynlapiai karklai, 
liūninės viksvos, aukštosios, baltijinės, dė-
mėtosios gegūnės, kalninės arnikos, statieji 
atgiriai, vienalapiai gedučiai, paprastosios 
vandens lelijos ir dar keletas retų šios kate-
gorijos rūšių. „Labanoro girioje yra saugo-
mos net samanos – mažosios nertvės bei 
pataisininės drepanės, paminėtos Lietuvos 
raudonojoje knygoje“, – pasidžiaugė Šven-
čionėlių miškų urėdas N. Jotautas.  

Švenčionių krašto grožis seniai traukia keliautojus ir 
poilsiautojus. Čia nuo seno žaliuoja girios, stūkso 
kalvos ir kalvelės. Kiek atmena senoliai, čia buvo 
Nalšios žemės širdis. Kraštui būdinga unikali gamta: 
miškai, ežerai, ežerėliai, žydras Žeimenos kaspinas, 
upeliai, piliakalniai, pilkapiai, kaimai ir kaimeliai, 
kuriuose gyvena darbštūs aukštaičiai. 
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Dainavos krašto miškai turi rūpestingus šeimininkus
Varėnos kraštas nuo seno garsėja gausiais miškais ir ypač – lengvais pušynais. Miškai įkvėpė ne vieną Dainavos 
krašto menininką, ne vienam šio krašto gyventojui buvo pragyvenimo šaltinis. Šiandien miškas traukia miško oši-
mo, ramybės, pušų sakų kvapo išsiilgusius žmones.

Austė MerkytėVarėnos pušynai labai svarbūs 
ekologiniu ir sveikatingumo gerinimo po-
žiūriu, nes vos tik pakaitinus saulei pušys 
išskiria be galo daug fitoncidų, todėl ne-
mažai sanatorijų, gydyklų įsikūrę Daina-
vos pušynuose. Tačiau šiandien didžiausią 
reikšmę šiuose pušynuose įgavo pažinti-
nio-pramoginio pobūdžio veikla. 

Ką reiškia vien krašto istorija! Amžinas 
paslaptis ošia Rūdininkų, Kapčiamiesčio, 
Druskininkų–Varėnos, dar vadinama Dai-
navos, Ropėjų, Rūdiškių, Subartonių gi-
rios. Su šiomis vietomis susijusios ir legen-
dos apie Gilšės ežerą ir jame prasmegusią 
kunigaikščio Šarūno pilį, apie karalienės 
Bonos pilį, stovėjusią ant Grando aukštu-
mėlės. Keliaujant toliau atsiveria Ūlos kan-
jonas ir iš žemės trykštanti versmė – Ūlos 
Akis. Toliau Ūlą juosia šilais pasipuošusios 
žemyninės kopos, o jau nuo Dalgiakalnio 
giedrą dieną matyti net Merkinė, į kurią 
Merkys plukdo šaltus Ūlos vandenis.

Varėnos miškų urėdijoje lankytojams 
įrengta kur kas daugiau rekreacinių objektų 
nei daugelyje kitų miškų urėdijų. Čia prižiū-
rimi ir tvarkomi net 92 rekreaciniai objektai, 
iš kurių 27 yra Dzūkijos nacionalinio parko 
ribose. „Tiesa, žmonės čia jau gyvena nau-
joviškai, tačiau malonūs širdžiai šaltinių, 
miškų, pelkių ir viensėdžių išraiškingi var-
dai, kuriais tebevadina juos čia žmonės, su-
kelia gražius prisiminimus – tarsi pati žemė 
kalbina mus senųjų legendų ir padavimų 
žodžiais“, – pasakoja Varėnos miškų urėdas, 
čia gimęs ir augęs Tomas Bazevičius.

Kad ilsėtis būtų patogu
Miškas – didžiulė dovana Lietuvai. Tam, 
kad jis būtų puoselėjamas, nenugyventas, 

augtų ir trauktų akį, pasitelkiama ES fondų 
parama. Varėnos miškuose įgyvendinama 
nemažai subalansuoto ir tvaraus miškų 
ūkio plėtros, kai ūkininkaujama palaikant 
miško biologinę įvairovę, produktyvumą, 
atkūrimo potenciją, gyvybingumą, pro-
jektų. Kad jie būtų sklandžiai vykdomi, VĮ 
Varėnos miškų urėdijoje išskirta nemažai 
saugomų teritorijų – įsteigta po keturis 
botaninius ir geomorfologinius, trys kraš-
tovaizdžio, po du zoologinius, hidrografi-
nius ir telmologinius, ir vienas ichtiologi-
nis, draustiniai.

Pagal programą „Natura 2000“ Varėnos 
miškų urėdijoje išskirtos dvi paukščių apsau-
gai svarbios teritorijos ir septynios vietovės, 
atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai 
svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Iš viso 
saugomose teritorijose valstybinės reikšmės 
miškai sudaro 7,8 tūkst. ha arba 28 proc. visų 
urėdijoje esančių valstybinių miškų. 

Tam, kad būtų atnaujinamos viešojo 
naudojimo vietos nekenkiant miškui, urė-
dija vykdo projektą „Viešojo naudojimo 
miško rekreacinės infrastruktūros įrengi-
mas ir atnaujinimas bei miško kelių įren-
gimas ir rekonstrukcija“. Projektas apims 
labai plačiai – praktiškai visas girininkijas.

Marcinkonių girininkijoje visi rekrea-
ciniai objektai, kaip ir visa girininkija, yra 
Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. 
Šios girininkijos rekreacinius objektus ap-
lanko didžiausi lankytojų srautai. Labiau-
siai lankoma visos miškų urėdijos mastu 
yra Puvočių stovyklavietė prie Merkio upės. 
Tai labai didelė su gausia rekreacine įranga 
stovyklavietė, kurioje vyksta ir masiniai 
renginiai. Ja naudojasi ir baidarininkai, 
dviratininkai, autoturistai. Ši stovyklavietė 

bus rekonstruota toliau plečiant įrangos ir 
paslaugų asortimentą. Kastinio stovykla-
vietę prie Kastinio ežero, greta Marcinko-
nių kaimo ir kelio Marcinkonys–Lynežeris, 
prižiūri girininkija kartu su seniūnija. Joje 
taip pat vyksta masiniai renginiai.

Perlojos girininkijoje esanti Trakiškių 
stovyklavietė įkurta 1994 m. – erdvioje 
pievoje prie Ūlos upės, netoli etnografinio 
Žiūrų kaimo, yra intensyviai naudojama 
turistų. Kadangi ši stovyklavietė yra labai 
gausiai lankoma, o joje esanti įranga yra 
susidėvėjusi ir jos yra per mažai, ši stovy-
klavietė bus rekonstruojama pirmiausia.

Glūko girininkijos miškai lengvai pa-
siekiami keliais Vilnius–Merkinė–Druski-
ninkai bei Alytus–Daugai–Varėna, juose 
sezono metu būna daug uogautojų bei 
grybautojų. Prie šių kelių esantys Glūko ir 
Glėbo ežerai labai tinkami poilsiavimui.

Svarbiausias ir labai intensyviai lanko-
mas rekreacinis objektas girininkijoje yra 
Glūko stovyklavietė prie Glūko ežero.

Rudnios girininkijoje prie Juodo ežero 
projektuojama nauja atokvėpio vieta. Tai 
– atoki, vaizdinga vieta, ypač mėgstama 
žvejų ir vietinių gyventojų. Joje numatoma 
įrengti pavėsinę su miško baldų komplek-
tu, šiukšliadėžę, lieptą į ežerą.

„Atnaujinamose stovyklavietėse pla-
nuojama įrengti pavėsines, lauko baldus, 
laužavietes, sporto ir žaidimų aikšteles, 
dviračių stovus, automobilių stovėjimo 
vietas su mediniais užtvarais, medines 
skulptūras, informacijai skirtus statinius 
ir įrenginius – stendus, nuorodas ir kt. 
Žmonės leisti laisvalaikį turi estetiškoje ir 
patogioje aplinkoje“, – sako Varėnos miškų 
urėdas.

Dainavos pušynai per amžius vaidino 
didelę ūkinę reikšmę. Pušys ypatingos 
savo labai ilgu ir lygiu kamienu, todėl jų 
mediena buvo nepakeičiama burinių laivų 
statyboje. Dabar pušies mediena naudoja-
ma statyboje, iš jos gaminami baldai, ge-
ležinkelio pabėgiai, popierius, ant jos pju-
venų auginamos pašarinės mielės. Pušies 
sakai naudojami terpentino, kanifolijos 
gamyboje, spygliai – gaminti gydomuo-
sius ekstraktus, eterinius aliejus, pašarų 
priedus.

„Tačiau tam, kad lankomus objektus 
galėtų pasiekti turistai, o verslui naudoja-
mą medieną pasiektų transportas, būtina 
prižiūrėti, atnaujinti kelius, ir ši prievolė 
tenka miškininkams“, – teigia T. Bazevi-
čius. Urėdijos teritorijoje yra gana gausus 
kelių tinklas. 100-ui ha miško tenka 2,54 
km kelių (bendram plotui), iš jų 0,3 km su 
dirbtine danga. Seniau nutiesti miško ke-
liai yra nuolat prižiūrimi ir remontuojami. 

Dalis jų driekiasi reljefo pažemėjimais, yra 
siauri, kelkraščiuose nėra ar trūksta grio-
vių, maža pralaidų. Kai kurie lengvuose 
smėlio dirvožemiuose esantys miško keliai 
yra sunkiai išvažiuojami dėl tam tikro-
se reljefo vietose esančio lakaus smėlio. 
Pasak urėdo, šiame vidinės miškotvarkos 
projekte numatoma dalį esamų kelių re-
konstruoti: pagerinti kelių dangą, sutvirti-
nant ją žvyru ar skalda, praplėsti važiuoja-
mosios dalies plotį, pastatyti pralaidas bei 
įrengti nuovažas į mišką.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad 
numatytos gana didelės kelių infrastruk-
tūros rekonstrukcijos ir remonto apimtys 
– apie 34 km kelių.

Urėdijos istorija 
Didelę dalį Dainavos miškų administruoja 
VĮ Varėnos miškų urėdija. Ji įkurta 1939 
m., Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą. Iki 
šių dienų urėdija išgyveno visą reorgani-
zacijų virtinę. Atkūrus nepriklausomybę, 
1990 m. Lietuvoje buvo vykdoma miškų 
reforma. Varėnos miško įmonių gamybinis 
susivienijimas buvo panaikintas ir įkurta 
valstybės įmonė Varėnos miškų urėdija. 
Šios urėdijos administruojama teritorija 
– 76 tūkst. ha, miškingumas – vienas di-
džiausių šalyje – beveik 71 proc. 

Bendras urėdijos valdomas valstybinių 
miškų plotas sudaro 29 tūkst. ha arba 37 
proc. bendro visų nuosavybės valdymo 
formų inventorizuoto miškų ploto. Miškai 
urėdijoje suskirstyti į devynias – Dainavos, 
Dubičių, Kaniavos, Marcinkonių, Matuizų, 
Gluko, Perlojos, Rudnios, Zervynų – giri-
ninkijas. 

Varėnos miškų 
urėdijoje 

lankytojams įrengta kur 
kas daugiau rekreacinių 
objektų nei daugelyje 
kitų miškų urėdijų. Čia 
prižiūrimi ir tvarkomi 
net 92 rekreaciniai 
objektai, iš kurių 27 yra 
Dzūkijos nacionalinio 
parko ribose.
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Neįmintos 
uosyno, ąžuolyno ir Rozalimo 

miško paslaptys
Pakruojo miškų urėdija nusidriekusi Pakruojo, Pasvalio ir Panevėžio rajonuose. Linksmučiai – centrinė urėdijos 
gyvenvietė, esanti ant Kruojos upės kranto, prie kelio Pakruojis–Lygumai. Linksmučių gyvenvietė, kaip ir 
anksčiau buvęs miškų ūkis, įsikūrė kadaise gyvenusio vokiečių barono Hermano fon Ropo (1810–1894) 
dvaro skyriaus teritorijoje, kuris anksčiau vadinosi Kiauliškės, kadangi čia buvo laikomos dvaro kiaulės. 
Senajam baronui mirus, dvarą ir skyrius valdė jo sūnūs Leonas ir Julius bei giminės fon Ropai.

Rasa Miškinytė1925 m. žemės reformos metu 
Ropų dvaras buvo išparceliuotas – žemės 
išdalintos kumečiams. Kiauliškių skyriaus 
trobesiai su 8 ha žemės buvo paskirti 
įsteigtai Pakruojo miškų urėdijai. Tada gy-
venvietė pavadinta Linksmučiais.

Po karo miškų ūkis buvo likviduotas ir 
atkurtas tik 1958 m.

Šiuo metu Pakruojo miškų urėdija pa-
skirstyta į 6 girininkijas ir užima 18,6 tūkst. 
ha valstybinio miško plotą. Urėdijos miškai 
užima visą Pakruojo rajoną, dalį Pasvalio ir 
Panevėžio rajonų.

Gamtinės vertybės
Urėdijos miškingumas siekia 20 proc., o 
Lietuvos vidutinis miškingumas yra 33 
proc. Tačiau Pakruojo miškininkai džiau-
giasi ir tuo, ką turi, nes kai kuriose Euro-
pos šalyse miškai buvo beveik išnaikinti. 
Pramogautojams mūsų miškai ne patys 
patraukliausi, užtat gamtininkams – tikras 
rojus. Kadangi rajone pelkių ar natūralių 
vandens telkinių mažai, o žemės ūkio nau-
dmenos užima keturis penktadalius visos 
teritorijos, daugiausia gamtinių vertybių 

ir yra miškuose, giraitėse, mažuose, tarp 
dirbamų laukų įsiterpusiuose miškeliuose. 
Jie tikrai nepakartojami ir vertingi.

Mišriems ir lapuočių miškams būdin-
gas įvairus trakas, kuriame auga visokios 
krūmų rūšys: šaltekšniai, lazdynai, ievos, 
sausmedžiai, žalčialunkiai, putinai, sedu-
los. O žolių įvairovės nesurašytum į visą 
puslapį. Derlinguose Pakruojo miškuose 
galima pamatyti ir retų, saugomų augalų 
rūšių: šiuose miškuose pasitaiko gražiau-
sių Lietuvos augalų – plačialapių klum-
paičių, žydinčių bene didžiausiais žiedais iš 
visų šalyje augančių gegužraibinių. Auga 
į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos plau-
kuotosios jonažolės, miškinės dirsės, žals-
važiedės blandys, vyresniuose eglynuose 
bei juodalksnynuose gali sutikti retuosius 
pataisus – stačiuosius atgirius.

Rajone vyraujantys mišrūs ir lapuočių 
miškai yra labai palankūs plėšriesiems 
paukščiams bei saugomiems juodiesiems 
gandrams perėti. Miškuose peri ne viena 
erelių rėksnių ir vapsvaėdžių pora, kelioli-
ka juodųjų gandrų porų, dažni vakariniai 
suopiai, vištvanagiai bei paukštvanagiai. 
Miškuose peri slankos, gražiagalvės, mele-

tos, geniai, juodieji giesmininkai, smilgi-
niai strazdai, tošinukės, kėkštai, riešutinės, 
bukučiai, lipučiai, daugybė kitų smulkiųjų 
sparnuočių. Siekiant saugoti miškų ekosis-
temą ir juose esančią mažojo erelio rėks-
nio populiaciją, 2004 m. Pakruojo rajone 
įsteigtas Gedžiūnų biosferos poligonas, 
tapęs Europos saugomų teritorijų „Natura 
2000“ tinklo dalimi.

O kur dar kanopiniai žvėrys: briedžiai, 
taurieji elniai, danieliai, stirnos, šernai. Ir 
smulkioji fauna: bebrai, lapės, mangutai, 
kiaunės, kiškiai ir kt. 

Taip pat svarbu paminėti įsteigtą zoolo-
ginį-botaninį draustinį, kuriame saugoma 
į raudonąją knygą įrašyta nendrinė rupūžė. 

ir aplinkos inžinerijos kolegijos darbuo-
tojai, Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio 
regioninio padalinio specialistai, Pakruojo 
dekanas Remigijus Čekavičius, seniūnas 
Saulius Margis.

O kaip sekasi įgyvendinti Ąžuolynų 
atkūrimo valstybiniuose miškuose pro-
gramą? Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose 
miškuose programa numatyta 2006–2021 
m. Pakruojo miškininkai ąžuolynų sodini-
mui ir tinkamai jų priežiūrai tikrai negaili 
nei jėgų, nei laiko, nei pinigų. Kasmet at-
kuriame vidutiniškai po 35 ha ąžuolynų. 
Galime pasidžiaugti ir pirmaisiais rezulta-
tais. 2014 m. Pakruojo girininkija dalyva-
vo respublikiniame Lietuvos miškininkų 
sąjungos organizuotame konkurse, kurio 
tikslas buvo išaiškinti geriausiai ąžuolynus 
atkuriančią girininkiją. Profesoriaus Edvar-
do Riepšo vadovaujama kompetentingų 
miškininkų vertinimo komisija pripažino 
– Pakruojo girininkijos girininkas Juozas 
Kanišauskas, visas girininkijos specialistų 
kolektyvas moka auginti ąžuolus. Jie pate-
ko tarp penkių geriausiai ąžuolynus Lietu-
voje atkuriančių girininkijų.

per milijoną vienetų eglių, ąžuolų, beržų, 
juodalksnių, liepų sėjinukų bei sodinukų. 
Sodinamąja medžiaga medelynas aprūpina 
urėdijos girininkijas, privačių miškų savinin-
kus. Po 2015 m. įvykusios respublikinės ap-
žiūros medelyno veikla įvertinta gana gerai, 
ypač akcentuotas padalinio specialistų noras 
ir sugebėjimas gerai darbuotis ne pačiomis 
palankiausiomis medelyno veiklai sąlygomis 
(per mažas plotas, per sunkūs dirvožemiai, 
neleidžiantys efektyviau naudotis medelių 
sodinimo technikos galimybėmis). 

Garsieji Pakruojo uosynai
Pakruojis nuo seno garsėjo savo uosynais. 
Šiaurinėje rajono dalyje, Linkuvos, Žeimelio 
miškuose augo išlakiniai, gražios tekstūros, 
mažai šakoti uosiai. Dar 2000 m. buvo Žei-
melio uosių 202 ha genetinis rezervatas. 
Deja, šiuo metu ten tėra išretėjusių, džiūs-
tančių buvusių medynų likučių. Nepaisant 
miško apsaugos specialistų, miškininkų bei 
mokslo visuomenės pastangų suvaldyti ligą, 
uosių džiūtis per pastaruosius du dešimtme-
čius pasiekė pandemijos lygį ne tik Pakruo-
jyje ar Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Žu-
vusius uosynus pakeista kitomis vertingomis 
medžių rūšimis – eglėmis, ąžuolais, beržais.

Rozalimo miško parkas
Daugiau nei prieš dešimtmetį įkurtas Ro-
zalimo 290 ha miško parkas, tada kainavęs 
260 tūkst. litų. 2013 m., prieš pat Jonines, 
rajonas sulaukė malonios staigmenos – 
buvo atidarytas pažintinis miško parko 
takas. Pramogoms ir poilsiui skirta 55 ha 
miško, paties tako ilgis yra apie 4,5 km. 
Vietos gyventojai to senokai laukė. Taką 
jau sugebėjo pamilti užsukantys į Roza-
limą. Jį bando įveikti pėsčiomis, minant 
dviračio pedalus, sutiksi bėgiojančius.

Tako pradžioje, ant pagrindinių vartų, 
kabo trys varpai, įamžinantys žemės ir dan-
gaus ryšį. Įrengtos apžvalgos, automobilių 
stovėjimo aikštelės, laužavietės, stovi suo-
liukai, pavėsinės, pastatyti mediniai tuale-
tai. Yra kur dėti šiukšles. Einant taku, būtina 
atkreipti dėmesį į Zigmantiškių mitologinį 
akmenį su vietinių vadinama Šv. Mergelės 
Marijos pėda. O ji aiškiai matoma – 5 cm gy-
lio ir 35×25 cm dydžio keturkampė duobutė. 
Padavimas byloja, kad ant to akmens pieme-
nims pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija, ji čia ir 
palikusi savo pėdą. Garsas apie stebuklingąjį 
akmenį sklido plačiai. Tikėdamiesi išgyti čia 
plūdo ne tik aplinkinių kaimų, bet ir kitų ša-
lių žmonės. Vaikų negalinčios susilaukti mo-
terys ant akmens slapta dėdavusios aukas ir 
prašydavusios vaisingumo. Pėdoje suaukota 
nemažai monetų, pasitaiko ir litų, bet po 
nakties kažkaip viskas paslaptingai pra-
dingsta (ir čia ilgapirščių pasitaiko). Statant 
Rozalimo bažnyčią nuo akmens atskeltas ga-
balas buvo įmūrytas į jos pamatus.

Čia viskas taip, kaip gamtos sukurta. 
Labai gražios medžio skulptūros, išdrožtos 
pakruojiškių meistrų Egidijaus Impolio, Eu-
genijaus Rimdžiaus ir Prano Miežio.

Projektas įgyvendintas Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų ir Pakruojo miškų 
urėdijos lėšomis. Po ilgų ginčų ir gausybės 
svarstymų bei abejonių pagaliau yra tai, 
apie ką svajojo ne tik miškininkai, bet ir visi 
rajono gyventojai. Čia galima rengti įvairias 
konferencijas, bendruomenių šventes, se-
niūnijų suėjimus. Rozalimo girininkijos pas-
tate, atradus laisvo ploto, ketinama įrengti 
urėdijos veiklos informacinį centrą, kuris 
pasakotų apie jos praeitį, dabartį ir ateitį. 
Juk prieškariu Rozalimas buvo žinomas ir 
kaip poilsio zona, todėl pasitarus su vietos 
bendruomene, pasitelkus verslininkus, ver-
ta būtų pagalvoti apie arbatinę svečiams, 
kur jie galėtų numalšinti troškulį ar alkį.

Prioritetas – privačių miškų 
keliams
Pakruojo miškų urėdijos veiklos teritorijoje 
yra beveik 140 km kelių, valstybinės reikšmės 
miškuose – 95 km. Šimtui hektarų miško 
tenka 0,5 km kelių, valstybinės reikšmės miš-
kuose – 0,7 km. Šių kelių tinklą sudaro tiek 
savivaldybei, tiek miškų urėdijai priklausan-
tys keliai. Miškų urėdija prižiūri ir tvarko visus 
kelius, kuriais naudojamasi. Suprantama, kad 
norint palaikyti tinkamą kelių būklę šlapiuo-
se miškuose, tenka nemažai investuoti. Vidu-
tiniškai per metus miškų urėdija prižiūri (t. y. 
lygina, profiliuoja ir pan.) apie 120 km miško 
kelių. Taip pat kasmet miškų urėdijoje vidu-
tiniškai kapitališkai suremontuojama (sufor-
muojamos sankasos, sutvarkomos vandens 
nutekėjimo sistemos, įrengiamas žvyro, skal-
dos profilis) apie 2,5 km kelių. Nuo praėjusių 
metų pradėjo veikti Vyriausybės patvirtinta 
miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) 
visų nuosavybės formų miškuose tvarkymo 
programa. Šiai programai įgyvendinti lėšos 
formuojamos apmokestinus privačių miškų 
savininkus ir valdytojus. Prioritetas, panau-
dojant šios programos lėšas, skiriamas priva-
čių miškų kelių, kuriais naudojasi ir privačių 
miškų savininkai, ir valstybiniai miškininkai, 
infrastruktūrai gerinti.

Visų nuosavybės formų miškų kelių 
priežiūrai pagal šią programą Pakruojo 
urėdijai šiemet skirta 45 tūkst. eurų, tad 
suremontuota beveik 7 km miško kelių. 
Praėjusiais metais suremontuota 13,5 km. 
Tiesioginės finansinės įtakos miškų urė-
dijos veiklai šie skaičiai gal ir neturės, ta-
čiau tai reikėtų vertinti kaip gana solidžią 
pagalbą urėdijai prižiūrint, remontuojant 
miško kelius. Tai rimta investicija į ateitį.

Tai – 7 cm ilgio varliagyvis, nykstanti rūšis. 
Įdomu tai, jog ji ne šokinėja, o bėgioja, per 
jos nugarą eina ryški geltona juosta. Ši rupū-
žė minta skruzdėlėmis ir kitais bestuburiais.

Ąžuolų senolių palikuonys
Įgyvendinant Nacionalinės miškų ūkio 
sektoriaus plėtros 2012–2020 m. progra-
mos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu 
Nr. 569 ,,Dėl Nacionalinės miškų ūkio sek-
toriaus plėtros 2012–2020 metų progra-
mos patvirtinimo“, 7.1 punktą ,,išsaugoti 
ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius“ 
ir 7.2.2 punktą ,,plėtoti miškų atkūrimą 
genetiniu-ekologiniu pagrindu selekciškai 
vertinga ir kokybiška miško dauginamąja 
medžiaga“, 2011 m. pritarus Miško gene-
tinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkū-
rimo ekspertų komisijai, VĮ Kėdainių miškų 
urėdija 2011–2012 m. organizavo gilių ir 
ūglelių surinkimą nuo Lietuvos paprastųjų 
ąžuolų-gamtos paminklų. Gilės surink-
tos nuo 16, ūgeliai – nuo 67 paprastųjų 
ąžuolų-gamtos paminklų – Stelmužės, Vi-
duklės, Punios, Klovainių, Rozalimo ir kitų 

vertingų motininių ąžuolų. Šiais metais VĮ 
Kėdainių miškų urėdija išaugino 2000 vnt. 
sėklinės kilmės ir 900 vnt. skiepytų (iden-
tiškos genetinės struktūros) 5–7 metų 
sodinukų su uždara šaknų sistema, kuriuos 
būtina pasodinti dėl sodmenų maksimalių 
antžeminės dalies matmenų. Visų palikuo-
nių kilmė identifikuota. 2017 m. pavasa-
rį, Valstybinei miškų tarnybai parengus 
bandomųjų želdinių įveisimo projektą, 
kuriame bus nurodyta konkreti kiekvieno 
ąžuolo palikuonio sodinimo vieta, pla-
nuojama įveisti Lietuvos ąžuolų-gamtos 
paminklų bandomuosius želdinius. Vėliau 
Valstybinė miškų tarnyba planuoja tirti šių 
ąžuolų palikuonių paveldimąsias ypatybes 
ir geriausius individus panaudoti papras-
tojo ąžuolo selekcijai. Kai kurių senolių 
ąžuolų-gamtos paminklų jau nėra, tačiau 
jų palikuonys bus išsaugoti.

Paskutinį balandžio penktadienį Pa-
kruojo miškų urėdijos Pakruojo girinin-
kijoje nemažas būrys entuziastų sodino 
ąžuolus. Tą dieną 2,5 ha želdinių plote savo 
vietą rado 800 jau ūgtelėjusių medelių. 
Prieš tai Pakruojo girininkijos miškininkai 
ir jų pagalbininkai-rangovai jau buvo pa-

Kazys Gudas: „Pakruojo miškų urėdijos miškų plotas per keliolika metų pa-
didėjo beveik 3 proc. Nepaliekame nė menkiausio iškirsto miško plotelio, kur 
nebūtų atkurtas miškas. Stengiamės išvengti žvėrių daromos žalos miškams, 
žemės ūkio pasėliams, šių plotų priežiūros tarnyba vykdo jų apsaugą.“
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Papildomų lėšų kelių remontui gauna-
ma iš Automobilinių kelių direkcijos, vidu-
tiniškai 30–50 tūkst. eurų per metus.

Komercinės medžioklės
VĮ Pakruojo miškų urėdijoje esantys VĮ Pa-
kruojo miškų urėdijos „Gedžiūnų“ profesio-
nalios medžioklės (PM) plotai užima 9300,5 
ha trijose girininkijose: Sukmedžio, Gedžiū-
nų ir Pakruojo. Profesionalios medžioklės 
plotai tvarkomi ir naudojami pagal 2015 m. 
gegužės 25 d. LR aplinkos ministro įsakymu 
Nr. D1-444 patvirtintus nuostatus, kurie 
nustato profesionalios medžioklės plotų 
tikslus, tvarkymą, priežiūrą, finansavimą, 
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, 
PM plotų viešinimą ir propagavimą.

PM plotai tvarkomi ir naudojami 
įgyvendinant šiuos tikslus:
• medžiojamosios gyvūnų gyvenamo-

sios aplinkos sąlygų gerinimas, apsau-
ga, gausinimas ir gyvūnų populiacijos 
valdymas;

• želdinių, žėlinių, medynų ir žemės ūkio 
pasėlių apsauga nuo laukinių gyvūnų 
daromos žalos;

• patirties propagavimas ir medžioklės 
tradicijų puoselėjimas, medžioklės tu-
rizmo plėtojimas;

• ekonominis efektyvumas.

Vykdydami nurodytus tikslus urėdijos 
specialistai vadovaujasi VĮ Pakruojo miškų 
urėdijos „Gedžiūnų“ profesionalios medžio-
klės plotų vieneto Medžioklėtvarkos pro-
jektu, parengtu Lietuvos valstybinio miško-
tvarkos instituto 2016–2025 metams.

Medžioklėtvarka – tai kompleksas 
priemonių, projektuojamų medžioklės plo-
tams naudoti bei medžiojamųjų gyvūnų 
ištekliams saugoti, gausinti bei medžioti.

Pagal tinkamumą gyvūnams gyventi 
ir veistis „Gedžiūnų“ medžioklės plotai pa-
siskirsto taip: miškai užima 57 proc., laukai 
– 40 proc. ir ne medžioklės plotai – 3 proc. 
Vyrauja lapuočių ir mišrių lapuočių su spy-
gliuočiais medynai.

Siekiama racionaliai valdyti medžio-
jamųjų gyvūnų populiaciją ir išlaikyti 
panašią kanopinių žvėrių gausą, kuri yra 
optimali esančiai šių plotų pašarinei bazei. 
Pataisas medžiojimui įnešė afrikinis kiau-
lių maras. Šernai medžiojami intensyviau.

Stengiantis išvengti žvėrių daromos 
žalos miškams, žemės ūkio pasėliams, šių 
plotų priežiūros tarnyba vykdo jų apsaugą, 
vykdomi reidai PM plotuose, kartu tai ir 
brakonieriavimo prevencija.

Profesionalios medžioklės plotuose 
medžioja ne tik šalies medžiotojai, bet ir 
užsieniečiai: vokiečiai, olandai, suomiai. Šį 
sezoną organizuojamos 3 varyminės me-
džioklės švedams.

VĮ Pakruojo miškų urėdijos „Gedžiūnų“ 
profesionalios medžioklės plotų vienete 
vykdoma veikla yra naudinga ir ekono-
miškai. Grynasis pelnas per metus sudaro 
5–10 proc.

Kanopinių žvėrių gausa 
PM plotuose (2006–2016 m. 
vidurkiai)
Žvėris Skaičiai Prieaugio 

koeficientai
Briedis 10 vnt. 0,33
Elnias 400 vnt. 0,28
Stirna 800 vnt. 0,40
Danieliai 25 vnt. 0,28
Šernai 120 vnt. 1,4

sodinę iš gilių užaugintų 1700 ąžuolų. Tą 
istorinę dieną derlingos Žiemgalos žemės 
lopinėlyje įveistas tikras Lietuvos ąžuo-
lų-gamtos paminklų genetinis „sandėlis“.

Unikalaus ąžuolyno įkūrimui savo lai-
ko ir jėgų negailėjo žymus visuomenin-
kas, gamtininkas, Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos pirmininkas profesorius 
Romas Pakalnis, idėjos bendraautoris Juo-
zas Girinas, žinomas miškininkas profeso-
rius Andrius Kuliešius, į talką atvažiavęs su 
sūnumi (taip pat Andriumi ir taip pat miš-
kininku). Vertingų ąžuolų palikuonis sodi-
no Valstybinės miškų tarnybos direktorius 
Paulius Zolubas, Aplinkos ministerijos 
miškininkystės skyriaus vedėjas Zbigne-
vas Glazko, ministerijos darbuotojai, taip 
pat – idėjos ,,generatoriai“ miškininkai 
Zita Bitvinskaitė ir Vidmantas Verbyla, 
Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus 
vedėjas Viktoras Karašauskis, Kauno miškų 

Atkurtas miškas
Pakruojo miškų urėdijos miškų plotas per ke-
liolika metų padidėjo beveik 3 proc. Nepalie-
kama nė menkiausio iškirsto miško plotelio, 
kur nebūtų atkurtas miškas. Pavyzdžiui, šių 
metų pavasarį ir rudenį atkurta 249 ha miš-
kų: pasodinta 115 ha, o savaiminiam miško 
atžėlimui palikta 102 ha. Dar 33 ha taikytas 
mišrus atkūrimo būdas (dalinai sodinta, dali-
nai palikta savaime atsikurti). Įveista 11,9 ha 
naujų miškų. Naują jauną mišką sudaro urė-
dijos medelyne užauginti sodmenys. Sukme-
džio girininkijoje yra 8 ha eglių sėklinė plan-
tacija, drebulių ir beržų genetiniai draustiniai 
Linkuvos ir Rozalimo girininkijose, taip pat 
penki ąžuolų, juodalksnių, eglių sėkliniai 
medynai Pakruojo, Rozalimo ir Klovainių 
girininkijose. Urėdijoje veikia šiuolaikiškas, 
modernizuotas medelynas (medelyno vir-
šininkas Br. Baltrūnas). Kasmet išauginama 
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Mečislovas Mocka – 
miškininko profesijos šviesulys

Mečislovas Mocka, nusipelnęs šalies miškininkas, dar studijuodamas miškininkystę tuometėje Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje dirbo miškų ūkio inžinieriumi, vėliau – vyriausiuoju miškininku Rokiškio miškų ūkyje, urėdu.

Rasa MiškinytėMečislovas Mocka 1957–
1973 m. vadovavo Rokiškio miškų ūkiui, 
1973–1991 m. buvo Rokiškio bandomojo 
miškų gamybinio susivienijimo genera-
liniu direktoriumi. Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę, 1991–1995 m. jis buvo 
paskirtas Rokiškio miškų urėdu.

M. Mockos kolegos miškininkai vetera-
nai ir tie, kuriems bent trumpai teko kartu 
dirbti, sako, kad šis žmogus – miškininko 
pavyzdys. Jo vadovavimo metais buvo 
labai ištobulintas miško darbų organiza-
vimas, įdiegta daug technikos naujovių, 
pasodinta per 13 tūkst. ha miško.

Tuometinio miškų susivienijimo ge-
neralinis direktorius daug dėmesio skyrė 
medelyno darbų mechanizavimui, agro-
technikai bei mokslo naujovių diegimui. 
Glaudžiai bendraujant su Lietuvos miškų 
mokslininkais, parsivežant idėjų net iš 
Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos Demo-
kratinės Respublikos, išbandyta ne viena 
technikos naujovė pasitvirtino gamyboje. 

To meto spauda („Rokiškio miškinin-
kai“ 1983 m.) apie šį miškininką rašė: „Jam 
rūpi ne tik, kaip bręsta miškas tarp Aukš-
taitijos kalvų, bet ir kokiais metodais dirba 

kaimynai. M. Mocka ne tik daug skaitė, 
bet ir važinėjo, stebėjo patirtį ir geriausius 
variantus rekomenduodavo savo specialis-
tams diegti susivienijimo ūkiuose. Jis pa-
buvojo Vokietijos Demokratinėje Respubli-
koje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, susipažino 
su Suomijos, Švedijos miškininkų darbais. 
Visa tai turėjo didelės įtakos tvarkant Ro-
kiškio miškus, tobulinant darbo organiza-
vimą.“

M. Mocka visada vertino žmogų už 
jo rankas, protą, sugebėjimą, mokėjimą 
įžvelgti rytdieną. To iš jo reikalavo pirmieji 
mokytojai, vyresnieji bendradarbiai. To jis 
reikalavo iš savo pavaldinių.

Šis miškininkas ypač daug dėmesio sky-
rė jauniems specialistams, todėl Rokiškio 
miškų susivienijime nemažai jaunų specia-
listų užėmė vadovaujamuosius postus. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
M. Mocka ėmė vadovauti Rokiškio miškų 
urėdijai. Nors pasikeitė tvarka, miškininko 
atsidavimas savo profesijai ir pašaukimui 
išliko, ir niekas jo negalėjo atimti iš M. 
Mockos. 

Rokiškio rajono savivaldybės Pirminės 
asmens priežiūros (PASP) centro direktorė, 

vaikų gydytoja Zita Kapušinskienė, gyve-
nusi kaimynystėje su M. Mocka, sakė: „Vi-
sada žavėjausi šviesios atminties Rokiškio 
miškų ūkio gamybinio susivienijimo ilga-
mečiu direktoriumi M. Mocka. Gyvenome 
kaimynystėje. Man jis buvo miškininko 
pavyzdys. Atsimenu, jis nuolat nešiodavo 
miškininko uniformą. Kitaip ir nebūdavo 
apsirengęs. Kiti net į darbą eidavo be uni-
formos. Tada svarsčiau: gal jis suaugo su ta 
uniforma? Tik po kurio laiko supratau, kad 
apranga – jo gyvenimo tikslas ir prasmė, 
jo garbė ir pasididžiavimas.“

Gydytoja, stebėdavusi stovintį kieme 
kaimyną, galvodavo: nejaugi nėra darbų, 
nejau nėra, kur skubėti.

„Tik tada, kai jis visam išėjo iš mūsų 
kiemo, supratau: jam svarbu buvo matyti, 
kaip sprogsta pumpuras, gelsta ir krin-
ta lapai, girdėti, kaip kalasi žolė ar tyliai 
dejuoja pavargusi žemė. Jo niekada ne-
mačiau liūdno. Taip, jis būdavo pavargęs, 
susirūpinęs, kartais nekalbus, bet nieka-
da – liūdnas. Kalbėdavomės apie viską, 
bet labiausiai jį jaudindavo kalbos apie 
Vilniaus kraštą. Mečislovas puikiai žinojo 
šio krašto istoriją, noriai dalinosi žiniomis“, 

elgė taip, o ne kitaip. Vadovo autoritetas, 
jo intelektualinis ir dvasinis pasaulis visada 
yra ir bus gero, sveiko kolektyvo priorite-
tas. Ir visada, kai kalbi apie Rokiškio BMŪG 
susivienijimo direktorių Mečislovą Mocką, 
mąstai apie tuos pradus, kurie padeda ce-
mentuoti kolektyvą.“ („Rokiškio miškinin-
kai“, 1983 m.)

M. Mocka turėjo talentą atsirinkti žmo-
nes ir įžvelgti jų galimybes: į kolektyvą jis 
subūrė pačius profesionaliausius miškinin-
kus, nuoširdžiai rūpinosi darbuotojų darbo 
sąlygomis ir buitimi. Jo iniciatyva išaugo 
miškininkų gyvenvietė. Miškininkai sako, 
jog M. Mocka savo išmone, reiklumu, ge-
bėjimais tvirtai laikė visus keturis miškų 

ūkio kampus ir savo patirtį dosniai dalijo 
jaunesniems kolegoms.

„M. Mocka buvo reiklus, bet tuo pačiu 
tėviškai griežtas vadovas. Leisdavo dirbti 
kūrybiškai, tačiau ir svarių rezultatų reika-
lavo. Nieko nestebino, jei kokį ankstų rytą 
ar vakarop direktorius aplankydavo giri-
ninkijas. Mes, jaunimas, jį švelniai tėvuku 
vadindavome. Rokiškio miškininkų moky-
kla man buvo rimtas pagrindas gilinantis į 
miškininkystės ir gyvenimo mokslus.

Rokiškio miškų susivienijimas, vėliau 
– miškų urėdija, bene daugiausia pasiekė, 
kad ten vyraujantys drebulynų medynai 
taptų eglynais. Ir tai buvo daroma ryžtin-
gai bei nuosekliai, taikant to meto pažan-

gias technologijas“, – prisimena ilgametis 
miškininkas Benjaminas Sakalauskas.

To meto literatūra apie susivienijimo 
pasiekimus pabrėžė, kad per dešimt gy-
vavimo metų susivienijime visos naujovės 
diegiamos kūrybiškai, pagrįstai, o veiklos 
rezultatai – geri.

Amžininkus patraukdavo kolegos pa-
prastumas, nuoširdumas, santūrumas. 
Apibendrintai pasakius: mokėjimas būti ir 
visada išlikti žmogumi.

„Jis labai mokėjo pasirinkti darbuoto-
jus, įžvelgti jų galimybes. Kaimynų susiė-
jimuose jis nebuvo pasipūtęs, nesistengė 
prie stalo būti viršininkas. Net kelis kartus 
visi – jam vedant – esam traukę: „Kur 
lygūs laukai šiapus Nerio, patrankos kur 
gaudžia laukuos, žygiuoja kareivis per 
smėlį, palikęs tėvelių namus.“ Tai buvo jo 
daina, jo giesmė, jo himnas. Ir dabar, kai 
išgirstu šią dainą, visada matau jį, apsiren-
gusį miškininko uniforma, stovinį kieme ir 
besiklausantį, ką kalba rasota žolė…“, – 
pasakoja miškininko kaimynė gydytoja Z. 
Kapušinskienė.

Įdarbindavo buvusius 
tremtinius
Rokiškio miškų urėdas B. Sakalauskas, 
buvęs tremtinys, 1985 m. pripažintas ge-
riausiu Lietuvoje jaunuoju girininku, prisi-
mena ir kitų jautrių susitikimų su buvusiu 
savo vadovu:

„1976 m. po tarnybos armijoje įsikurti 
padėjo giminaičiai, kurie supažindino su 
Rokiškio bandomojo miškų ūkio gamybi-
nio susivienijimo direktoriumi M. Mocka. 
Pokalbis buvo trumpas. Jis iš karto pasiūlė 
darbą miško ruošos sandėlyje. Tačiau man, 
sibiriečiui, darbas sandėlyje buvo ne prie 
širdies, todėl pasiprašiau kuo giliau į mišką. 
Paskyrė girininko pavaduotoju į Salagirį pas 
buvusį tremtinį girininką Joną Sakalą. Me-
tus padirbėjęs girininko pavaduotoju, tapau 
girininku. Tik vėliau sužinojau, kad šviesios 
atminties M. Mocka bene palankiausiai iš 
visų miškų susivienijimų vadovų priimdavo 
į darbą tremtinius. Jis pats buvo kilęs iš Ger-
vėčių krašto ir ragavęs „emigranto“ duonos.

– prisiminimais apie miškininką, kilusį iš 
Vilniaus krašto ir gyvenimo nublokštą į to-
limą Aukštaitiją, dalijosi gydytoja. 

Gebėjo suburti kolektyvą
Buvę Rokiškio miškų ūkio, vėliau – Rokiš-
kio bandomojo miškų gamybinio susivie-
nijimo darbuotojai apie ilgametį vadovą 

atsiliepė tik palankiai. Tai buvo darnus ko-
lektyvas, kur tvyrojo pagarba kolegai, aps-
kritai – žmogui, kur įvairiausi klausimai 
buvo sprendžiami atvirai ir tariantis. Tokią 
atmosferą užtikrino būtent M. Mocka. To 
meto spaudoje buvo rašoma: „Svarbiau-
sias mikroklimato reguliatorius kolektyve 
yra jo vadovas. Į jį visi lygiuojasi, stengiasi 
surasti sau atsakymą, kodėl vadovas pasi-

REKLAMA

Mečislovas Mocka, nusipelnęs šalies miškininkas, buvęs Rokiškio 
miškų urėdas.
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Rokiškio miškų ūkio kolektyvas mane 
priėmė draugiškai. Grįžus visai šeimai į 
Lietuvą, 1977 m. tėvai įsidarbino Rokiškio 
miškų ūkyje bei apsigyveno nedidelėje ei-
guvos trobelėje prie Salagirio, nes nė viena 
iš tėvų sodybų neišliko...“

B. Sakalauskas taip pat yra pasakojęs, 
kad Vilniaus ir Valkininkų miškų ūkiuose, 
kur bandė rasti miškininko darbą, buvo 
palaikytas potencialiu „liaudies priešu“, 
todėl ten vietos jam neatsirado. Vienas 
miškininkas su juo kalbėjosi netgi atsukęs 
nugarą.

M. Mocką B. Sakalauskas ir dabar pri-
simena kaip reiklų ir tėviškai rūpestingą 
savo pirmąjį vadovą. 

Šių dienų valstybė be gerų sauskelių 
lengvai gali atsilikti nuo kultūrinio  
ir ekonominio gyvenimo pažangos.

www.keliai-tiltai.lt

KELIŲ IR TILTŲ STATYBA INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA
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Irena VenclovaitėMūsų pokalbį su Seimo nariu nuolat per-
traukia jam skambinantys interesantai – į jį kreipiasi 
daugelis žmonių, kuriems reikia vieno ar kito patarimo 
įvairiais klausimais.

Matome, kad ligi šiol neatsisakote padėti 
žmonėms. Kaip atsirenkate, kam iš skambi-
nančių padėti, kam – ne? 
Visada iš savo namų Latvių gatvėje Žvėryne į darbą 
vaikštau pėsčiomis. Turiu tokį įprotį: eidamas gatve 
pamatau į mane nukreiptą žvilgsnį – sveikinuosi. 
Dalis atsako, dalis neatsako, dalis keistai pasižiūri. 
Bet čia jau jų problemos. Aš sutinku žmogų – aš jam 
sakau „Laba diena!“ Ir prieš šeštą valandą ryto, kai 
dirbau Vyriausybėje, sveikindavausi ir su gatvių tvar-
kytojais, šlavėjais, vairuotojais. Kartais sustodavau, 
paklausdavau, kaip sekasi. Ir paskui jie manęs lauk-
davo! Vienas įsidrąsinęs paklausė, kodėl su jais svei-
kinuosi. Atsakiau: „Jūs mane stebinate šiuo klausimu, 
nes esate garbingi žmonės. Vienam Dievas davė būti 
inžinieriumi, mokytoju, gydytoju. Tačiau garbingas, 
sąžiningas šlavėjas, kuris dorai atlieka savo darbą, irgi 
yra vertingas žmogus. Jūs – tokie patys žmonės, kaip 
ir visi kiti.“ Pasirodo, buvau pirmas žmogus, kuris su 
jais sveikinosi. O juk tie žmonės puošia aplinką, tvarko 
gatves, švarina miestą ir užsieniečiai atvykę džiaugia-
si, kaip pas mus švaru! 

Šie mano pavyzdžiai turbūt atsako į Jūsų pateiktą 
klausimą.

Ar nebijote, ką apie Jus pagalvos žmonės? 
Juk mūsų visuomenė susiskirsčiusi sluoks-
niais... 
Žmonės dažnai galvoja: jei užimi kokį nors postą, 
tu jau didelis viršininkas. Tai net ir aš pats patyriau. 
Buvau ministru ir visi pagarbiai sveikindavosi: „Laba 
diena, ponas ministre!“. „Draugai“ rankas tiesė, pa-
mato kitoje gatvės pusėje – perbėga pasisveikinti. Kai 
pradeda ditirambus pilti – oi, kaip mes jus gerbiame. 
O aš visus ditirambus priimu labai santūriai. Išklausau. 
Dalis jų yra avansu sakomi, gal žmonės nori, kad toks 

būtumei. Dalis sako gražius žodžius, norėdami paglos-
tyti mano savimeilę. Buvo situacija prieš mano atleidi-
mą iš ministrų: iš vakaro dar skambina, o atleidus ryte, 
einu ir nepažįstu savo draugų: pamato, kad aš einu, tai 
pirmiausia atsisuka pasižiūrėti, ar niekas iš pažįstamų 
iš paskos neina, ir tik tada sveikinasi. 

Bet argi tai ne tuštybė? Negi „draugams“ 
nepakako to, kad esate gydytojas, tik besisu-
pantis politikos sūpuoklėse? 
Per gyvenimą susiformavo mano nuomonė, kad 
kiekvienas žmogus yra svarbus, kiekvienas turi savo 
tėvus, kurie pagimdė, išaugino. Gydymo įstaigose 
slaugytojos (jas vadindavau medicinos aukso fondu) 
vertos pagarbos lygiai taip pat, kaip ir pasišventę gy-
dytojai. Ir aš norėčiau pasakyti, kad kartais žiniasklai-
da labai riebiomis antraštėmis rašo, kas blogo nutiko 
medicinoje, tačiau kai gydytojai naktimis po 8–14 va-

landų operuoja, atlieka sudėtingas procedūras, aukoja 
savo sveikatą ir išgelbsti ligonius – dažnai nutylima. 
Manau, kad daugiau turėtume mokėti gerbti patys 
save, o gerbdami ir mylėdami save, mylėsime ir šalia 
esantį ir jį gerbsime taip pat. Ir tada mūsų visuomenė 
bus kitokia. Mes visi turime keistis. 

Kaip išsiugdėte tokią pagarbą žmogui? Gal iš 
šeimos atsinešėte, iš tėvelių?
Augau dešimties vaikų šeimoje, buvau vyriausias sū-
nus. Tėvelius myliu ir mylėsiu, bet kai pasakau, kad 
tėvelis išgerdavo, visada nusilenkiu jo atminimui, tarsi 
atsiprašydamas, kad taip apie jį sakau. Bet jis buvo 
labai geras žmogus, tik silpnos valios. O mama buvo 
mūsų vadybininkė, o aš praktiškai buvau jos pavaduo-
tojas. Ji pasitikėdavo manimi. Ir motinos man šiandien 
labai trūksta. Taip jau sutapo, kad atvažiavau aplan-
kyti prieš jos mirtį. Ji paprašė atsiklaupti prieš ją. Aš 

nustebau, o ji ir sako: „Man viskas gerai, aš suvokiu, 
ką sakau ir darau, bet nebeturiu jėgų daug pasakoti, 
ko aš noriu.“ Atsiklaupiau. Pirmiausia ji paprašė, kad 
visi broliai ir seserys būtų mano globojami. Antra, 
pasakė, jei dėl ligos, užmaršties arba tėvas dėl savo 
bėdų liko kam skolingas, kad grąžinčiau. Sako: „Vis 
tiek kalbėsi per mano laidotuves kapinėse. Ar pasižadi 
kreiptis į žmones ir paklausti, kam tėvai liko skolingi, 
kad kreiptųsi?“ Taip ir pasakiau per laidotuves. Niekas 
nesikreipė. Ir dar trečio dalyko manęs mama paprašė: 
ji buvo labai tikinti, paprašė, kad aš, atvykęs į Kretin-
gą ir aplankęs mamos kapą, važiuodamas į namus, 
pirmiausia užvažiuočiau į bažnyčią – nors trumpam, 
penkioms minutėms. Mama pasakė: „Taip pajausiu, 
kad tu kalbiesi su manimi.“ Daug dešimtmečių taip 
darau, tik vienąkart privažiavau – vartai užrakinti. 
Pasakiau mintyse: „Mama, aš čia, tik negaliu įeiti į 
bažnyčią, bet štai aš čia, kalbuosi su tavim.“ Tai toks 
tas gyvenimas, nors augome skurde. Karves ganiau, 
atsimenu, gaudavau po tris rublius per dieną. Amžiną 
atilsį tėvo brolis Adolfas mane pasiimdavo. Ir į statybas 
per vasaros atostogas kroviku eidavau. Ir gatves teko 
šluoti, ir kitus darbus dirbti, padėti mamai. Ir mama 
turėjo tokį žemės sklypą, kuriuo naudojosi: augino 
burokėlius, morkas ir kitas daržoves. Iš ryto anksti 
keldavosi, veždavo į Palangą parduoti, nes kitaip ne-
pragyvenome. 

Kas, Jūsų galva, yra didžiausias žmonijos 
priešas?
Žmonijos priešas – ne mikrobai, o kartais pats žmo-
gus, tuštybė, arogancija, savęs sureikšminimas, noras 
kritikuoti, pirmiausia pamatyti, kas bloga. Toks žmo-
gus nepastebės, kad tavo akys šviečiančios, kad tavo 
veidas, tavo šypsena puiki, kad tu žiūri į jį pagarbiai. 
Ir toms savybėms neįgyjamas imunitetas. Dar nerasta 
vaistų joms išgydyti. Todėl kiekvienas turi sukilti prieš 
sau svetimą gyvenimo būdą. 

Nėra žmogaus, kuriam nebūtų nelaimės, bėdos 
ar problemos. Ir kaip skaičiau viename filosofiniame 

Lietuvoje tikrai nėra nė vieno žmogaus, negirdėjusio apie Antaną Vinkų – gydytoją, 
sveikatos įstaigų vadovą, ministrą, diplomatą, merą, politiką, visuomenės veikėją, 
praėjusių metų gruodį pažymėjusį savo 75-metį.

Antanas Vinkus: 
„Kiekvienas žmogus yra vertingas“

traktate, „kiekvienam iš mūsų reikia tam tikro rūpes-
čio, skausmo ar bėdų porcijos“. Kai kurie blogio apimti 
žmonės blogais laiko visus kitus, nesugebėdami pri-
pažinti savo pačių netobulumo. Jie savo ydas stengiasi 
pateisinti, kaltindami kitus, sako, kad kiti juos nervina, 
juos pykdo. Dažnai cituoju Vaclavą Havelą, kuris pasa-
kė: „Tiesa ir meilė nugali melą ir neapykantą.“ Nea-
pykanta yra kaip riebalų dėmė ant skaidraus sąžinės 
stiklo. Nekreipsi dėmesio – ir ji išnyks.  Todėl gyvenime 
laikausi tos filosofijos, kad kiekvienas, kada tik galima, 
ieškokime momento susitaikyti ir atleisti, skubėkime 
vieni kitiems padėti!

Niekam nesu atsakęs padėti. Mums visiems iki pat 
gyvenimo pabaigos reikia būti draugiškiems, siekiant 
tarpusavio supratimo. Tai nereiškia, kad esi bailus 
arba pernelyg drovus. Būti santarvėje, vadinasi, savo 
širdyje puoselėti taiką ir ieškoti būdų, kaip ją perduoti 
kitiems. 

Man pasakojo atsitikimą, kai būdamas 
tuometinių Santariškių klinikų generaliniu 
direktoriumi, vienąkart per susirinkimą 
viešai pasakėte pastabų vienam chirurgui, o 
paskui laukėte prie jo kabineto atsiprašyti...
Tai garsus chirurgas Eligijus Poškus, skyriaus vedė-
jas. Gamybinio susirinkimo metu jį labai išbariau ir 
baigdamas barti pajutau, kad perlenkiau lazdą, bet 
išlaikiau generalinio direktoriaus orumą. Žinojau, kad 
gydytojas ateina į darbą pusę septynių, ir kitą rytą po 

šeštos jau sėdėjau prie jo kabineto durų ir laukiau. 
Nenorėjau jo išsikviesti, bet pats atėjau atsiprašyti.  Jis 
atėjo, atrakino kabinetą, pakvietė mane, pasiteiravo, 
kas nutiko. Pakalbėjau ir pastebėjau, kad jis atsiprašy-
mą priėmė. O aš pasijutau laimingas... 

Kartais žmonės sako, kad klaidas pripažįsta 
ir įvardija tik silpnieji...
Aš gerbiu profesorius Vytautą Sirvydį, Giedrių Užda-
vinį, Audrių Aidietį, Aleksandrą Laucevičių ir daugelį 
kitų. Kiek yra puikių gydytojų, kurie yra kuklumo įsi-
kūnijimas! Dažnai sakau, jog gyvenime siekiant tikslo, 
reikia turėti drąsos pagal Platoną. Kas yra drąsa pagal 
Platoną? Tai žinojimas, ko nereikia bijoti. O nereikia 
bijoti veikti klausantis sąžinės. Iki galo.

Pagal Ernestą Hemingvėjų, drąsa yra gebėjimas ir 
sunkiausiose situacijose išlaikyti pusiausvyrą, inteli-
genciją, nesidraskyti, nepanikuoti. Žinoma, ne visada 
pasiseka tai padaryti. Tai svarbu kiekvienam. Prisime-
nu šviesios atminties prezidento Algirdo Brazausko žo-
džius: „Vadovai yra paprastai dideli ir ypatingai dideli.“ 
Paprastai dideli yra tie, kurie pajėgūs spręsti, kada 
reikalai krypsta blogai, ir pakeisti įvykių raidą, padėti 
susitvarkyti. O ypatingai dideli yra tie, kurie turi valios 
ir drąsos netrukdyti ten, kur reikalai klostosi gerai.

Kai buvote vadovas, buvote tas antrasis?
Galiu pasakyti tik tiek – Santaros klinikose turėjau 
gerą mokyklą. Per šešerius metus visko buvo. Ir ten 

esu padaręs klaidų, tačiau didžiuojuosi, kad turėjau 
garbės dirbti šioje įstaigoje.

Yra penkios natūralios žmogaus emocijos: sielvar-
tas, pyktis, pavydas, baimė ir meilė. Vaikystėje mes 
nemeluodavome, neapgaudinėdavome, tačiau bręs-
tant šitos įgimtos savybės pamažu kai kam išnyksta. 

Kodėl vieni dieną pradeda su džiaugsmu, švie-
siomis mintimis, o kiti jau iš ankstyvo ryto pradeda 
niurzgėti? Priežasčių daug – objektyvių ir subjektyvių. 
Mes patys renkamės, kaip pradėti dieną. Nėra Žemėje 
žmogaus, kuriam viskas sektųsi, kuris nepatirtų skaus-
mo. Bet nuo mūsų pačių priklauso, kaip mes tai sutin-
kame, kaip reaguojame. Pasistenkime, kad sieloje 
būtų kuo daugiau ramybės, ir pasaulis bus gražesnis, 
šviesesnis. Problemos niekada nedings, bet pasikeitus 
požiūriui, atsiradus džiaugsmui gyvenime, jis tampa 
lengvesnis. Todėl pagal galimybes dažniau ištieskime 
vienas kitam ranką ir stenkimės sukauptą patirtį per-
duoti jauniems žmonėms. Tarp mūsų be galo daug ta-
lentingo jaunimo, tik laiku atverkime jiems duris, laiku 
nukreipkime tinkama kryptimi. 

Vienoje amerikiečių knygoje „Pokalbis su Dievu“ 
yra rašoma: „Mūsų visuomenė turi būti bendruome-
ninė, ne individualistinė. Taip, kelkime jaunimą, ta-
čiau mūsų visuomenėje kiekvienas amžius turi turėti 
pagarbą, reikšmę, svarbą ir savo vietą. Vyresnio žmo-
gaus, prisotinto gyvenimo patirties, nereikia nustum-
ti: jaunų akyse dega ugnis, senių – dega šviesa.“ Jie 
jaunam žmogui parodo gyvenimo kelią. 
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Antano Vinkaus veiklos 
įvertinimai: 
2000 m. DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas.

2001 m.  Neringos miesto garbės pilietis.

2002 m.  Kretingos rajono garbės pilietis.

2002 m.  Juliaus Kazėno Santarvės ordinas.

2004 m.  Baltosios žvaigždės II laipsnio  
ordinas (Estija).

2005 m.  Baltijos asamblėjos medalis.

2006 m.  Marijos žemės kryžiaus I klasės 
ordinas (Estija).

2008 m.  Trečiojo laipsnio Trijų žvaigždžių 
ordinas (Latvija).

2010 m.  Klaipėdos apskrities garbės ženklas.

2011 m.  Rusijos URM garbės ženklas „Už indėlį 
į tarptautinį bendradarbiavimą“.

2011 m.  Lietuvos URM medalis „Už nuopelnus 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje“.

2011 m.  Lietuvos pramonininkų konfedera-
cijos prezidento Vytauto Andriaus 
Graičiūno vardo nominacija.
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Austė MerkytėGydytojų teigimu, nuo 2005-ųjų kurta e. 
sveikatos sistema veikia prastai, todėl ja naudotis 
nėra lengva. Pernai rugsėjį sistema pradėjo strigti, kai 
medikai ėmė išrašinėti maždaug 30 proc. visų receptų. 
Situacija dar labiau pablogėjo, kai lapkritį elektroninių 
receptų dalis pasiekė 40–45 proc.

Specialistai teigia, kad šiuo metu daugiausiai 
problemų sukelia netinkamai suplanuotas sistemos 
pajėgumas, o medikai skundžiasi, kad problemų yra 
daug daugiau. Kuriant sistemą buvo žadama, jog ji 
palengvins gydytojų darbą. Šeimos gydytojai piktina-
si, kad 80 proc. laiko skiria buhalterijai, kad neišrašytų 
per daug receptų, neduotų per daug paslaugų. Su šia 
sistema gydytojas gali išrašyti bet kokį vaistą visiškai 
su kitu diagnozės kodu, kitu kompensavimo kodu, 
vaistą gali išrašyti per anksti, nes sistema neapsaugo 
nuo klaidų. Dar vienas didelis sistemos trūkumas – ne 
visada galima matyti, kokie vaistai pacientui jau iš-
rašyti, sistema nerodo paciento ligos istorijos, kokios 
procedūros skirtos anksčiau, nematyti visos paciento 
gydymo eigos.

Nors pasigirdo siūlymų, kad visą e. sveikatos siste-
mą reikia mesti lauk ir kurti naują, vis dėlto sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Veryga tvirtina, kad kelio 
atgal nėra, todėl nuo šių metų naudotis sistema priva-
lės visos gydymo įstaigos.

E. sveikatos ištakos
E. sveikata pradėta kurti 2005–2006 m. Projektui 
buvo išleista beveik 5 mln. eurų iš ES investicijų, vals-
tybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių. Panašiai 
tiek išleista ir antruoju sistemos diegimo etapu 2007–
2008 m., taigi iš viso – apie 10 mln. eurų.

2012–2015 m. e. sveikatos sistemai jau buvo iš-
leista per 30 mln. eurų, kadangi nuspręsta visiškai at-
sisakyti to, kas buvo padaryta. Sistema neveikė, todėl 
buvo kuriama praktiškai nauja, apimanti 29 projektus. 

2009–2015 m. buvo vykdomi 29 projektai, 13 
regioninių (vykdė savivaldybių sveikatos priežiūros 
įstaigos) ir 16 nacionalinių (vykdė didžiosios univer-
sitetinės ligoninės ir pavaldžios SAM įstaigos). SAM 
vykdė 3 projektus centrinės sistemos sukūrimui su 
posistemėmis „E.xreceptas“ ir „MedVAIS“ (medicininių 
vaizdų archyvas). Projektuose dalyvavo 150 viešųjų 
sveikatos priežiūros įstaigų (SPĮ) iš apie 600 panašaus 
profilio įstaigų, t. y. tik apie trečdalis visų viešųjų SPĮ.

E. sveikatos sistemos 2009–2015 m. plėtros pro-
gramą patvirtino sveikatos apsaugos ministras Algis 
Čaplikas, E. sveikatos sistemos 2009–2015 m. plėtros 
programos įgyvendinimo priemonių planą – sveika-
tos apsaugos ministras Raimondas Šukys. Sprendimus 
dėl e. sveikatos priemonių įtraukimo į E. sveikatos 
sistemos 2009–2015 m. plėtros programos įgyven-
dinimo priemonių planą priėmė E. sveikatos plėtros 
koordinacinė taryba.

Projektų finansavimo ir administravimo sutartis 
su projektų vykdytojais sudarė VŠĮ Centrinė projektų 
valdymo agentūra ir Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Regioninių projektų Informacinių sistemų projek-
tavimo, kūrimo ir diegimo paslaugų viešųjų pirkimų 
dokumentacija buvo derinama nuo 2012 m. pabaigos, 
patys viešieji pirkimai vyko 2013 m. 

Registrų centro užsakymu e. sveikatos informacinę 
sistemą kūrė ir diegė Lietuvos ir Estijos bendrovė „Nor-
tal“, o e. recepto posistemę – bendrovė „Algoritmų sis-
temos“. Be to, atskirų miestų ligoninėse, Valstybinėje 
vaistų kontrolės tarnyboje sistemą kūrė, prižiūrėjo ne 
tik „Nortal“, bet ir „Hisas“, „Blue Bridge Code“, „Limeta“, 
„Graina“, „Varutis“.

E. sveikatos projektas apima ligos istorijos įrašus, 
elektroninius receptus, atliktų tyrimų rezultatus ir kitą 
informaciją, kuri kaupiama apie asmenį, besilankantį 
sveikatos įstaigose. Taip sudaroma galimybė keistis 
šiais duomenimis tarp gydymo ir kitų įstaigų.

Po Seimo antikorupcijos komisijos tyrimo, tolesnį 
sistemos administravimą nuo 2017 m. liepos 1 dienos 
žadėta perduoti Valstybinei ligonių kasai (VLK). Taip 
tikėtasi optimizuoti veiklą ir administravimo išlaidas, 
nes nuo šių metų kovo 1 dienos visos gydymo įstai-
gos privalės prisijungti prie šios valstybės elektroninės 
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktū-
ros informacinės sistemos. Tačiau Sveikatos apsaugos 
ministerijos nuomonė keičiasi ir jau nebeaišku, kas 
bus ašinis šios sistemos administratorius.

Sistemą administruojančio Registrų centro duo-
menimis, ja naudojasi apie 40 proc. gydymo, sveika-
tos priežiūros įstaigų bei vaistinių. Sistemos veikimo 
efektyvumo klausimas tampa itin svarbus po pastaro-
jo meto Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimų, 
suvaržiusių receptinių vaistų įsigijimą.

Norėta kaip geriau,  
bet baigėsi kaip visada
Valstybės auditas atliko tyrimą, kuriame konstatuoja-
ma, kad vykdant E. sveikatos projektą buvo sukurtos 
informacinės sistemos, tačiau nepasirūpinta jų išlai-
kymu. Taip pat neužtikrintas nacionalinių ir regioninių 
projektų koordinavimas. Dar didesnis absurdas, kad 
regioniniai projektai turėjo koreliuoti su nacionali-
niais, tačiau jie buvo kuriami kiekvienas atskirai, ne-
buvo valdomi kaip vientisas projektas. Dar daugiau 
– kiekvienam regioniniam projektui skirtas atskiras 
finansavimas, ir daroma išvada, kad už projektą per-
mokėta 8 kartus.

Sistema, užuot padėjusi pacientui, padarė prie-
šingai. Turint galvoje, kad ligonio vizitas pas gydytoją 
trunka vidutiniškai 15 min., per kurias gydytojas turi 
išgirsti pacientą ir paskirti gydymą, e. sveikatos sis-
tema skirta gydytojo darbui palengvinti, o ne pridėti 
jo papildomai. Specialistės teigimu, informacinėje e. 
sveikatos sistemoje stebimas ir lėtas duomenų apsi-
keitimas. Kitaip tariant, sistema stringa.

Valstybės kontrolės praėjusiais metais parengtose 
išvadose konstatuojama, kad naudojimasis e. sveika-
tos sistema išlieka pasyvus, neišspręsta IT infrastruk-
tūros trūkumo problema, nėra sukurtos visos būtinos 
e. sveikatos sistemai reikalingos sąsajos tarp įstaigų, 
stringa elektroninio parašo naudojimas, nėra aiškus 
incidentų valdymo ir šalinimo procesas, užtikrinamos 

ne visos ypatingos svarbos asmens duomenų saugu-
mo priemonės, kyla klausimų dėl sistemos palaikymo 
ateityje. 

Pasak Valstybės kontrolės atstovų, kitų tyrimų 
duomenimis, Lietuva apskritai ne itin moka planuoti 
ir valdyti investicijų, taigi šis projektas – vienas iš dau-
gelio su labai panašiomis tendencijomis. Pavyzdžiui, 
Estijoje e. sveikatos sistema sukurta vos už 12 mln. 
eurų ir ten elektroniniai receptai išrašomi 99 proc. 
atvejų. Estijoje bendram administravimui buvo įkurta 
speciali valdyba, kuri koordinavo įvairių sričių specia-
listus. Lietuvoje tokio valdymo nebuvo.  

Kaltųjų paieškos 
Lietuvos medicinos paslaugų sistemos trūkumus, re-
gis, pagaliau pastebėjo ir valdžios atstovai. Praėjusių 
metų birželį Seimas pavedė Antikorupcijos komisijai 
atlikti tyrimą dėl sistemai kurti panaudotų 40,6 mln. 
eurų.

Šis tyrimas inicijuotas įvertinus informaciją, kad 
nacionalinei e. sveikatos sistemai kurti skirtos lėšos 
galbūt buvo panaudotos neekonomiškai ir neefekty-
viai.

Antikorupcijos komisijos narė Agnė Bilotaitė sakė, 
kad po tyrimo bus galima įvardyti pagrindines prie-
žastis, kodėl sistema tinkamai neveikia.

„Ateityje šiai sistemai planuojama išleisti dar 28 
mln. eurų, todėl nusprendėme inicijuoti parlamentinį 

tyrimą“, – tuomet tyrimo poreikį komentavo A. Bilo-
taitė.

Ilgai posėdžiavusi Seimo antikorupcijos komisija 
nutarė, kad visi trys elektroninės sveikatos sistemos 
projekto etapai buvo įgyvendinti netinkamai – sis-
tema iki šiol nepasiekė tikslų ir neteikia kokybiškų 
paslaugų.

E. sveikatos projektą pastaraisiais metais įgy-
vendina Registrų centras, kurio valdymas neseniai 
perduotas Susisiekimo ministerijai. Pasak Seimo an-
tikorupcijos komisijos vadovo Vitalijaus Gailiaus, buvę 
Sveikatos ministerijos pareigūnai, pradedant Darbo 
partijos deleguotu ministru Žilvinu Padaiga (2004–
2006 m. buvo ministras ir 2004–2008 m. – Seimo 
narys), sukūrė tokią sistemą, kuri galbūt leido pelnytis 
tiems patiems asmenims.

„Jie ir įsteigė juridinius asmenis, kurie iš esmės 
diegė tą sistemą sveikatos priežiūros įstaigose, vykdė 
mokymus ir iki šiol tą sistemą diegia. Kalbame apie 
tuos pačius politinio pasitikėjimo pareigūnus, kurie 
buvo atsakingi už projekto rengimą – ministras, se-
kretoriai Haroldas Baubinas, Saulius Janonis, buvęs 
ministerijos sveikatos projektų vadovas ir technologi-
jų skyriaus specialistas Evaldas Dobravolskas“, – sakė 
V. Gailius.

Pasak Antikorupcijos komisijos pirmininko, Gene-
ralinė prokuratūra jau yra pradėjusi viešojo intereso 
gynimo procedūrą, siekdama nustatyti žalos mastą 
ir ją išieškoti iš kaltų asmenų. Seimo antikorupcijos 

E. sveikatos sistema turėjo sujungti  
visas gydymo įstaigas ir palengvinti gydytojų 
darbą pildant ir gaunant informaciją apie 
pacientus. Tačiau daugiau nei 40 mln. eurų 
išmesta į balą, nes sistema nėra patogi nei 
gydytojams, nei pacientams

Milijonai 
iššvaistyti, o 
  sistema 
neveikia

Ilgai posėdžiavusi Seimo 
antikorupcijos komisija 

nutarė, kad visi trys elektroninės 
sveikatos sistemos projekto etapai 
buvo įgyvendinti netinkamai – 
sistema iki šiol nepasiekė tikslų ir 
neteikia kokybiškų paslaugų.

E. sveikatos projektų biudžetas
E. svei katos sistemos 2009–2015 m. plėtros  programa 27,9 mln. EUR
Elektroninės sveikatos paslaugos 21,3 mln. EUR
Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse 6,6 mln. EUR 
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komisija nusprendė dėl e. sveikatos sistemos galimo 
sabotavimo kreiptis į teisėsaugos institucijas ir prašyti, 
kad būtų atliktas ikiteisminis tyrimas.

Komisija taip pat konstatavo, kad prokuroras Erikas 
Vaitiekūnas, 2008 m. nutaręs netirti Valstybės kon-
trolės nustatytų pažeidimų, kurie galbūt padarė žalos 
valstybei, pasielgė neatsakingai – tai lėmė nebau-
džiamumą kituose etapuose. E. Vaitiekūnas 2010 m. 
buvo atleistas iš prokuratūros, įtariant kyšininkavimu 
kitose bylose.

Kai Antikorupcijos komisija baigė tyrimą, Susisie-
kimo ministerija paskelbė inicijuojanti e. sveikatos 
sistemos kūrimo patikrinimą. 

Registrų centro direktoriaus pavaduotojas Arvydas 
Bagdonavičius po Antikorupcijos komisijos posėdžio 
siūlė nedramatizuoti padėties. Anot jo, e. sveikatos 
sistema kiekvieną dieną įvertina apie milijoną įrašų. 
Sistemos valdytojo užduotis – atsijoti, kad vartotojai 
imtų tik tuos duomenis, kurių jiems reikia, ir nesisiųs-
tų tų, kurių nereikia. 

E. sveikatos sistemos vartotojai turi apie 500 uni-
kalių IP adresų. Įvertinant tai, kad, pavyzdžiui, kelias 
ar keliasdešimt vaistinių turintis tinklas naudoja 
vieną IP adresą, e. sistemos vartotojų yra gerokai 
daugiau.

Apibendrindamas projekto tyrimą V. Gailius sakė, 
kad pasirašomos sutartys, kurias Viešųjų pirkimų tar-
nybos sprendimu nurodyta nutraukti.

„Tos sutartys pasirašomos, tikėtina, su subjektu, 
kuriam ir parengiami viešojo pirkimo reikalavimai. 
Čia yra piktnaudžiavimo požymių, todėl, manau, kad 
ir šiandien tą procesą galima vertinti teisėsauginiu 
požiūriu. Bet reikia vertinti, o ne vengti ir bijoti tokių 
tyrimų, – sakė V. Gailius. – Pirmiausia kalbame apie 
piktnaudžiavimus valstybės tarnyboje, kalbame apie 
sukčiavimą, apie turto pasisavinimą. Būtent tais klau-
simais prašome pasisakyti prokuratūros, nes komisijos 
kompetencijos ribos yra kur kas siauresnės. Mes savo 
užduotį atlikome – įvardijome konkrečius asmenis, 
kurie buvo atsakingi už šį procesą. Kiekvienu atveju, 
kiekvienoje institucijoje yra nurodytas konkretus as-
muo. Kai kurie jų, beje, vis dar dirba valstybės tarny-
boje.“

Apibendrindama Seimo antikorupcijos komisija 
nutarė, kad visi trys 2000-aisiais sumanytos elektro-
ninės sveikatos sistemos projekto etapai buvo įgyven-
dinti netinkamai – sistema iki šiol nepasiekė tikslų ir 
neteikia kokybiškų paslaugų. Be to, anot komisijos, 
prie sistemos kūrimo prisidėję asmenys iš to pasipel-
nė. 

Tarp jų minimas ir buvęs ministerijos sekretorius H. 
Baubinas. Jis, baigęs karjerą ministerijoje, dirbo su IT 
bendrove „Varutis“, kuri diegė sistemas atskirose ligo-
ninėse.

Pats H. Baubinas šią informaciją kategoriškai pa-
neigė sakydamas, kad ministeriją paliko 2009 m., o 

konkursai trečiam sistemos etapui skelbti 2013 m. 
Tačiau pirmuosius du sistemos projektus, prie kurių 
prisidėjo dar dirbdamas ministerijoje, reikia vadinti 
nesėkme.

„Pagrindinė klaida – kad valstybė buvo nepasi-
ruošusi vykdyti tų projektų. Ministerija ėmėsi projektą 
vykdyti neturėdama nei žmogiškųjų išteklių, nei vizi-
jos, kaip jis bus plėtojamas, nei kokia institucija bus 
atsakinga ir panašiai“, – sakė H. Baubinas. 

Vis dėlto komisijos narių šie liudijimai neįtikino. 
Pasak V. Gailiaus, buvę Sveikatos ministerijos parei-

gūnai sukūrė tokią sistemą, kuri galbūt leido pelnytis 
tiems patiems asmenims.

Komisijos pirmininko nuomone, sveikatos apsau-
gos ministro A. Verygos patarėjas A. Daunoravičius 
taip pat keistai susijęs su sistemos diegimu. „Ministrą 
informavome, kad tiek A. Daunoravičius, tiek sveika-
tos priežiūros įstaigų vadovai viešųjų pirkimų eigoje 
susitikinėjo su ligoninių vadovais. Mūsų komisijai toks 
žanras pasirodė įdomus, patarėjas susijęs su pirkėju ir 
pardavėju, jis tarpininkauja. Suteikėme tą informaciją 
ministrui“, – kalbėjo V. Gailius.

V. Gailius apibendrino, kad politinio pasitikėjimo 
asmenys „kaip kepure naudojasi Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetu“ ir juo prisidengdami įgyvendina 
sistemos diegimo darbus. 

Kas tie – sistemos kūrėjai
S. Janonis vadinamas medicinos draudimo pradininku 
Lietuvoje. 1997-aisiais susikūrus ligonių kasoms jis 
pakeitė trumpai šiame poste išbuvusį pirmąjį Valsty-
binės ligonių kasos direktorių Leoną Kučinską, o 2003 
m. laimėjo Sveikatos apsaugos ministerijos sekreto-
riaus konkursą. 2006 m. S. Janonį šiame poste pakeitė 
H. Baubinas. Baigęs darbą ministerijoje E. sveikatos 
programą prižiūrėjęs pareigūnas vos po pusmečio 
įsidarbino įmonėje „E. sveikata“, nors įstatymai drau-
džia valdininkui vienerius metus vadovauti privačioms 
įmonėms, kurias jie kontroliavo.

Registrų centro duomenimis, S. Janonis yra ben-
drovės „Hisas“ akcininkas. Įmonei vadovavo iki 2013 
m. kovo 5 d. Vėliau jį pakeitė Igoris Berlovas. Praėjusių 
metų balandį įmonei vadovauti pradėjo 22 m. Lukas 
Janonis. Pagal oficialiai prieinamą informaciją, įmonė 
teikia programinės įrangos diegimo, priežiūros ir vys-
tymo paslaugas.

Įmonėje, kurioje viešai prieinamais duomenimis, 
dirba 4 darbuotojai, vidutinis atlyginimas siekia 265 
eurus. Tačiau panašu, kad ir labai mažas pajamas 

Su E. sveikatos projektu susiję Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai:
Saulius Julius Janonis sekretorius 2005 m. NESS1
Žilvinas Padaiga ministras 2006 m. NESS1
Rimvydas Turčinskas ministras 2007 m. NESS2
Haroldas Baubinas sekretorius 2008 m. NESS2
Gediminas Černiauskas ministras 2008 m. NESS2
Algis Čaplikas ministras 2009 m. 2009–2015 programa
Rimantas Remeika kancleris 2009 m. 2009–2015 programa
Raimondas Šukys ministras 2010 m. 2009–2015 programa
Vytenis Povilas Andriukaitis ministras 2013 m. 2009–2015 programa
Erikas Mačiūnas viceministras 2013 m. 2009–2015 programa
Darius Prialgauskas ministro patarėjas 2013 m. 2009–2015 programa
Rimantė Šalaševičiūtė ministrė 2015 m. 2009–2015 programa
Arvydas Skorupskas ministro patarėjas 2015 m. 2009–2015 programa
Laimutė Vaidelienė viceministrė 2015 m. 2009–2015 programa
Juras Požela ministras 2016 m. 2009–2015 naudojimas/2015–2020 plėtra
Jūratė Sabalienė viceministrė 2016 m. 2009–2015 naudojimas/2015–2020 plėtra
Aurelijus Veryga ministras 2017 m. 2009–2015 naudojimas/2015– 2020 plėtra
Kristina Garuolienė viceministrė 2017 m. 2009–2015 naudojimas/2015–2020 plėtra
Audrius Daunoravičius ministro patarėjas 2017 m. 2009–2015 naudojimas/2015–2020 plėtra

Lietuvos medicinos 
paslaugų sistemos 

trūkumus, regis, pagaliau 
pastebėjo ir valdžios atstovai. 
Praėjusių metų birželį Seimas 
pavedė Antikorupcijos komisijai 
atlikti tyrimą dėl sistemai kurti 
panaudotų 40,6 mln. eurų.

Sistema, užuot padėjusi pacientui, padarė priešingai. 
Turint galvoje, kad ligonio vizitas pas gydytoją trunka 

vidutiniškai 15 min., per kurias gydytojas turi išgirsti pacientą 
ir paskirti gydymą, e. sveikatos sistema skirta gydytojo darbui 
palengvinti, o ne pridėti jo papildomai.

gaunantys darbuotojai puikiai geba dalyvauti viešųjų 
pirkimų konkursuose. Tokiu būdu įmonės sąskaitą pa-
pildo įspūdingos sumos.

Kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija, įmo-
nei buvo sėkmingas Vilniaus miesto klinikinės ligo-
ninės projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams 
ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje 
ligoninėje, VšĮ Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“. Pirki-
mo objektas – SPĮ IS informacinės sistemos įdiegimo 
paslaugos. Tiekėjai buvo keli, o tarp jų ir UAB „Hisas“. 
Pagal sutartį, kuri įsigaliojo 2011 m. pabaigoje, skiria-
mas finansavimas siekė 866,390 eurų.

Respublikinės Šiaulių ligoninės vykdytas projektas 
„E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kū-
rimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respu-
blikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klai-
pėdos ligoninėje ir VšĮ Kauno ligoninėje“ įmonei buvo 
dar pelningesnis. Konkurso būdu įvykdytas SPĮ IS pro-
jekto parengimo ir SPĮ IS įdiegimo (modernizavimo) 
paslaugų pirkimas. Sutarties įsigaliojimo data – 2011 
m. gruodžio 29 d. Tokiu būdu keli tiekėjai, kurių sąraše 
ir vėl puikuojasi UAB „Hisas“, pasidalijo 2,876,500 eurų 
sumą.

Žurnalistams pavyko išsiaiškinti, kad 2012 m. 
įmonė laimėjo Kauno klinikų paskelbtą konkursą IS 
sukūrimo paslaugų ir IS komponentų programinei 

įrangai pirkti. Tam skirtas 984,708 eurų finansavimas. 
Tais pačiais metais UAB „Hisas“ kartu su dar keliomis 
įmonėmis teikė paslaugas Tauragės ligoninei. Už infor-
macinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugas kelioms 
įmonėms atiteko 289,619 eurų. Taip pat UAB „Hisas“ 
kartu su kitomis įmonėmis laimėjo Utenos ligoninės 
skelbtą konkursą. Už elektroninių paslaugų plėtojimą ši 
ligoninė konkurso laimėtojoms atseikėjo 545,266 eurų.

2012-aisiais Jonavos ligoninė už informacinės sis-
temos diegimo paslaugas „Hisui“ sumokėjo 489,400 
eurų. Tiesa, teikėjai buvo keli. Alytaus apskrities S. 
Kudirkos ligoninė už tokias pat paslaugas paklojo dar 
daugiau. 2012 m. paskelbtą konkursą laimėjo kelios 
įmonės, tarp kurių ir UAB „Hisas“. Taip jos pasidalijo 
633,300 eurų.

Marijampolės ligoninė tais pačiais metais už tokias 
pačias paslaugas keliems teikėjams, tarp kurių ir „Hi-
sas“, išleido 633,409 eurų. 2012 m. Elektrėnų ligoni-
nės pirkime, kaip ir dar kelios įmonės, UAB „Hisas“ ir 
vėl džiaugėsi sėkme. Ligoninė informacinės sistemos 
projektavimo, kūrimo ir diegimo paslaugas iš kelių 
tiekėjų nupirko už 462,480 eurus. 

Vienas naujausių – 2016 m. Šiaulių ligoninės 
vykdytas konkursas, siekiant nusipirkti informacinės 
sistemos palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslau-
gas. Laimėjusiai konkursą bendrovei „Hisas“ atiteko 
57499,20 eurų.

2002 m. žiniasklaida aprašė galimai neskaidrius 
„Sodros“ ir Ligonių kasų konkursus, prie kurių galimai 
prisidėjo ir S. J. Janonis. Anuomet Valstybės kontrolė 
nustatė, kad, pirkdamos informacinių sistemų prie-
žiūros paslaugas, Valstybinė socialinio draudimo 
fondo valdyba („Sodra“) ir Valstybinė ligonių kasa 
(VLK) pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus 
ir konkursų sąlygas, o sutarčių sąlygos nebuvo ekono-
miškai pagrįstos. Paslaugos penkeriems metams buvo 
pirktos iš uždarosios akcinės bendrovės „Etnomedijos 

intercentras“. Abiejų sandorių suma – po 7 mln. litų.
Kaip buvo rašyta žiniasklaidoje, „Sodra“ ir VLK 

viešojo pirkimo konkursų sąlygose reikalavo, kad 
paslaugų teikėjas turėtų patirtį. Tačiau abu konkursus 
beveik tuo pat metu laimėjęs „Etnomedijos intercen-
tras“ tik prieš kelis mėnesius iki sutarčių pasirašymo 
pakeitė savo įstatus, kuriuose įrašė su kompiuteriais ir 
programine įranga susijusią veiklą. Iki tol ši bendrovė 
kitu pavadinimu vertėsi spausdinimu, leidyba, garso ir 
vaizdo įrašų dauginimu.

Konkursų organizatoriams „Etnomedijos intercen-
tras“ pateikė duomenis ne apie savo, bet apie akcinės 
bendrovės „Alna“ darbuotojų patirtį, kurią vėliau sam-
dė informacinių sistemų priežiūrai „Sodroje“ ir VLK. 
„Vien tik dėl netinkamų pretendentų abiejų konkursų 
organizatoriai privalėjo nevertinti ir atmesti „Etnome-
dijos intercentro“ pasiūlymus. 

Paslaugų sutartis pasirašė Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos direktorius Dalius Prevelis 
ir Valstybinės ligonių kasos direktorius S. Janonis. S. 
Janonis laikomas medicinos draudimo pradininku 
Lietuvoje.

Seimo antikorupcijos komisijos teisėsaugai per-
duotame E. sveikatos tyrime minimas buvęs sveikatos 
apsaugos ministras Žilvinas Padaiga pasitraukė iš Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Tarptau-
tinių ryšių ir studijų centro dekano pareigų. Pareigas 
paliko ir LSMU Studijų centro vadovė Eglė Vaižgėlienė, 
buvusi bendrovės „Diavera“ (anksčiu besivadinusios 
„E. sveikata“), kurios vienintelis akcininkas yra Ž. Pa-
daiga, direktorė. 

Seimo antikorupcijos komisija nustatė, kad trys 
bendrovės – „Diavera“ (buvusi „E. sveikata“), „Varutis“ 
(buvusi EHS), „Hisas“ – skirtingu metu dalyvavo ir lai-
mėjo Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių 
įstaigų rengtus konkursus, susijusius su E. sveikatos 
projektu. 
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   Fipronilu 
apnuodytų 
kiaušinių epopėja

Pernai nuo Europos iki pat Honkongo praūžė vadinamasis fipronilo skandalas, kai kiaušiniuose 
buvo aptikti nuodingo insekticido likučiai. Milijonai užterštų kiaušinių buvo išimta iš apyvartos 
ir sunaikinta, teigta, jog rizikos žmonių sveikatai nekilo. Vis dėlto atsakingų valstybinių ir net 
europinių institucijų elgsena skandalo metu sukėlė nemažai abejonių.

Aistė MasionytėFipronilas – populiarus insekticidas, plačiai 
naudojamas veterinarijoje prieš gyvūnus apniku-
sias erkes, blusas ir utėles. Europos Sąjungoje (ES) 
jis uždraustas gydant gyvūnus, naudojamus žmonių 
maistui, pavyzdžiui, vištas. Ši medžiaga pavojinga ir 
bitėms. Pastebėta, jog jos apsvaigdavo, rinkdamos 
nektarą ir žiedadulkes fipronilu apdorotuose laukuo-
se. Siekiant apsaugoti šiuos vabzdžius, insekticido 
naudojimas sėkloms apdoroti irgi buvo uždraustas 
visoje ES. 

Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, fipronilas 
yra „vidutiniškai toksiškas“ žmonėms. Jei jo gaunama 
dideliais kiekiais, medžiaga gali paveikti inkstus, ke-
penis ir skydliaukę, sukelti pykinimą, vėmimą, pilvo 

skausmus, galvos svaigimą, akių sudirginimą ir epi-
lepsijos priepuolius. 

Manoma, kad fipronilas į kiaušinius pateko po to, 
kai buvo neteisėtai įmaišytas į vištų erkutes atbaidantį 

veiklumas.  Esą jos, žinodamos apie situaciją, kurį laiką 
tylėjo ir nesiėmė būtinų priemonių.

Fipronilo kelias
Į maisto grandinę fipronilas pirmiausia pateko Nyder-
landuose, šalyje, kuri yra viena didžiausių kiaušinių 
tiekėjų Europoje. Apie užterštumą olandams pranešė 
belgai, aptikę fipronilo pėdsakus importuotuose kiau-
šiniuose. Nustačius užkrato šaltinius, maždaug 180 
olandų paukštininkystės ūkių, tiekiančių milijonus 
kiaušinių per savaitę, buvo laikinai  uždaryti. Belgijoje 
ir Nyderlanduose pradėtas baudžiamasis tyrimas, ku-
rio metu daugiausia domėtasi Belgijos kenkėjų kon-
trolės firma „Poultry Vision“, kaip manoma, pardavusia 

sąrašą, kuriuos turintys kiaušiniai neturėtų būti nau-
dojami. Agentūra teigė, kad viena partija, ypač kodas 
2-NL-4015502, gali kelti „didelį pavojų visuomenės 
sveikatai“. 

Vis dėlto maisto saugos specialistai choru neigė 
galimą kiaušinių žalą sveikatai. Nors nustatyta, kad 
užkrėstuose kiaušiniuose esančios fipronilo koncen-
tracijos buvo didesnės nei 0,72 mg/kg (ribinis dydis 
Europos Sąjungoje), tiek maisto standartų agentūros, 
tiek toksikologai menkino riziką visiems, kas jau valgė 
užkrėstų kiaušinių ar kitų maisto produktų su jais. 

Olandų toksikologas Martinas van den Bergas 
vietos žiniasklaidai sakė, kad užterštumas fipronilu 
kenksmingas tik tuo atveju, „jeigu jūs valgysite tuos 
kiaušinius kiekvieną dieną visą savo gyvenimą“. 

Vokietijos maisto standartų agentūra tuo metu 
teigė, jog fipronilo perteklius trumpuoju laikotarpiu 
„savaime dar nereiškia, kad abejotino maisto vartoji-
mas kelia pavojų sveikatai“.

Vokietijos federalinis rizikos vertinimo institutas 
apskaičiavo, kad vaikas, sveriantis apie 16 kilogramų, 
galėtų suvalgyti 1,7 kiaušinio per dieną, nepasiekęs 
ribos, kai fipronilo kiekis tampa pavojingas. Tas pats 
taikytina ir produktams, kuriuose yra kiaušinių, pa-
vyzdžiui, blynams ar makaronams. Suaugęs žmogus, 
sveriantis 65 kilogramus, galėtų suvalgyti net septy-
nis kiaušinius per dieną ir nepajustų žalingo poveikio 
sveikatai. 

Vokietijos specialistų teigimu, užterštuose kiauši-
niuose nustatyti fipronilo lygiai yra palyginti nedideli 
ir nepavojingi suaugusiesiems. Tačiau valdžios institu-
cijos ir ekspertai patarė tėvams neleisti savo vaikams 
valgyti užkrėstų kiaušinių. 

Jungtinės Karalystės maisto standartų agentūros 
FSA teigimu, į šalį buvo importuota net 700 tūkst. 
kiaušinių, paveiktų fipronilu, tačiau šis skaičius sudarė 
tik 0,007 proc. JK kasdien suvartojamų kiaušinių. Tad, 
agentūros teigimu, labai mažai tikėtina, kad kiaušinių 
vartojimas sukeltų kokį nors pavojų visuomenės svei-
katai. 

Skandalui nuslopus teigta, kad maistas Europoje  
yra labai griežtai kontroliuojamas, ir tokie atvejai kaip 
kiaušinių užterštumas fipronilu tebuvo išimtis. 

antiparazitinių priemonių Nyderlandų paukštininkys-
tės ūkių dezinfekcijos įmonei „Chickfriend“. Nyderlan-
dų policija suėmė du įmonės „Chickfriend“ vadovus, 
kurie siūlė ūkininkams preparatus su fipronilu. Dezin-
fekcijos verslo vadovai esą žadėjo ūkininkams, kad jų 
siūlomas preparatas padės efektyviai apsaugoti nuo 
vištų erkučių. Tačiau legaliai naudojamas „Dega 16“ 
mišinys, kaip įtariama, turėjo didelį kiekį uždraustojo 
fipronilo. Teigta, kad Nyderlandų verslininkai įsigijo 
preparatą iš Belgijos įmonės „Poultry Vision“, kuriai jį 
tiekė chemikalų gamintojas Rumunijoje. Belgijos po-
licijos reidų metu buvo aptikta net 6 kubiniai metrai fi-
pronilo, kurį „Poultry Vision“ importavo iš Rumunijos. 

Skandalo mastai
Problema paviešinta 2017-ųjų liepos pabaigoje, ne-
trukus po to, kai kiaušiniai buvo išimti iš prekybos cen-
trų Nyderlanduose, Vokietijoje bei kitur. Nuo to laiko 
skandalas tik plėtėsi, apimdamas vis daugiau Europos 
šalių. Sulaukusi pavojaus signalų, Lietuva irgi ėmėsi 
priemonių. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny-
bos specialistai išnagrinėjo mėginius, atrinktus įvai-
riuose prekybos centruose, kiaušinių pakavimo cen-
truose, konditerijos gaminių įmonėse ir kt. Apie pusę 
mėginių sudarė Europos Sąjungos šalių (Nyderlandų, 
Lenkijos, Latvijos, Estijos, Italijos, Bulgarijos) gamin-
tojų produktai. Be to, tirta produkcija, importuota ne 
iš ES valstybių. Patikrinimų metu nenustatyta atvejų, 
kad mūsų gamintojai ar prekybininkai būtų įsivežę 
žaliavų ar produkcijos iš įtariamų užkratu paukštynų. 
Laboratorinių tyrimų metu produktų taršos fipronilu 
taip pat nebuvo nustatyta. Taigi, Lietuva tapo išimtimi 
istorijoje, apėmusioje net 49 valstybes, tarp jų – 26 
Europos Sąjungos (ES) valstybes nares ir 23 jai nepri-
klausančias šalis. Užkrėsti kiaušiniai buvo aptikti net 
taip toli, kaip, pavyzdžiui Honkonge ir Pietų Korėjoje. 
Dėl skandalo iš prekybos buvo išimta ir sunaikinta mi-
lijonai kiaušinių.

Kaltinimų stalo tenisas
Oficialų tyrimą dėl kiaušinių užterštumo fipronilu 
pirmoji inicijavo Belgija, aptikusi chemikalo likučius 
iš Nyderlandų įvežtuose kiaušiniuose. Tačiau Belgija 
kritikuota, kad, jau žinodama apie užterštumą, laiku 
nepranešė apie tai Europos Komisijai. Kitoms Europos 
Sąjungos (ES) šalims Belgija pranešė tik 2017 m. lie-
pos 20 dieną, nors apie užterštumą fipronilu žinojo 
jau birželio pradžioje. Ji informacijos neskelbė, nes 
esą tuomet dar nebuvo baigtas oficialus tyrimas dėl 
įtarimų sukčiavimu. 

Atsakydamas į kritiką, Belgijos žemės ūkio mi-
nistras Denisas Ducarme permetė kaltinimus Nyder-
landams. Jis pareiškė, kad apie kiaušinių užterštumą 
fipronilu atsakingos Nyderlandų institucijos žinojo dar 
anksčiau – 2016 m. lapkritį, bet nesiėmė jokių prie-

monių. Teigta, jog belgai jau tada pranešė olandams 
apie jų kiaušinius, kurių tyrimai parodė užterštumą 
potencialiai pavojingu insekticidu. 

Tačiau Nyderlandų maisto saugos tarnybos vado-
vas Robas van Lintas neigė, jog apie kiaušinių užterš-
tumą fipronilu buvo žinoma dar 2016 m. lapkritį. Esą 
tuo metu dar nebuvo įrodymų, kad gali kilti didelė 
grėsmė maisto saugumui. 

Situacija, regis, tikrai keista: nors atsakinga Ny-
derlandų institucija ir pripažino, jog buvo informuota 
apie neteisėtą fipronilo naudojimą naminiams paukš-
čiams, tuo pačiu ji teigė, esą nebuvo jokių analitinių 
rezultatų, rodančių, kad fipronilas yra kiaušiniuose ar 
viščiukų mėsoje, todėl ir problemos šaltinio nenusta-
tinėjo. 

Vokietijos žemės ūkio ministras Christianas Sch-
midtas pavadino šias aplinkybes „nusikalstamomis“. 
Juk žmonės užterštus kiaušinius galbūt jau valgė ilgą 
laiką. 

Lėta reakcija galiausiai apkaltinta ir Europos Komi-
sija (EK), o tiksliau – Sveikatos ir maisto saugos komi-
saro Vytenio Andriukaičio sričiai priklausančios euro-
pinės institucijos. Teigta, jog EK pareigūnai Briuselyje 
jau kurį laiką žinojo apie užkrėstų kiaušinių protrūkį 
Europoje, kol apie tai prabilo viešai.

Oficialų tyrimą dėl 
kiaušinių užterštumo 

fipronilu pirmoji inicijavo 
Belgija, aptikusi chemikalo 
likučius iš Nyderlandų įvežtuose 
kiaušiniuose. 

Manoma, kad fipronilas 
į kiaušinius pateko po to, 

kai buvo neteisėtai įmaišytas į 
vištų erkutes atbaidantį purškalą, 
chemikalus vištų augintojams 
pardavusių asmenų veiksmai 
įvardyti kaip nusikalstami. 

O buvo taip. Pasitvirtinus įtarimams, kad kiaušiniai 
užteršti fipronilu, Belgijos valdžios institucijos dar 
2017 m. liepos 6 d. inicijavo prašymą Nyderlandams 
pateikti su problema susijusią informaciją. Tai padary-
ta per europinę kovos su sukčiavimu sistemą AAC-FF, 
kuri leidžia valstybėms narėms palaikyti dvišalį arba 
daugiašalį ryšį. Šią žinią esą turėjo perskaityti ir siste-
mą valdančios Europos institucijos. 

EK patvirtino, jog Nyderlandai ir Belgija bendravo 
per AAC-FF sistemą kiaušinių užterštumo klausimu, 
tačiau neigė, jog Komisija buvo į tai įtraukta. Komi-
sijos atstovo teigimu, ji aktyviai  nestebi, kaip keičia-
masi informacija AAC-FF sistemoje, kaip tai daroma su 
Greito įspėjimo apie pavojus maistui ir pašarams siste-
ma RASFF. Esą todėl EK nežinojo apie problemą iki pat 
liepos 20 d., kai Belgijos valdžios institucijos perdavė 
informaciją per greitojo įspėjimo sistemą RASFF. Ir tik 
tada, sužinojusi apie padėtį, EK ėmėsi priemonių. 

ES sveikatos ir maisto saugos komisaras V. Andriu-
kaitis vėliau teigė, esą reikia galvoti, kaip pagerinti 
administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo siste-
mos (ACC) bei ES greito įspėjimo apie maisto ir pašarų 
sistemą (RASFF) koordinavimą. Jo teigimu, vartotojų 
saugumas nebuvo pažeistas, nes visi užkrėsti kiauši-
niai buvo pašalinti iš rinkos.  

Sveikatai nepakenkė?
Priminsime, jog ES kiekvienas kiaušinis turi antspaudą 
su skaičiumi, pagal kurį galima atsekti jo kilmės šalį 
ir net ūkį. Rutuliojantis skandalui, Nyderlandų maisto 
standartų agentūra NVWA paskelbė tam tikrų kodų 

purškalą, chemikalus vištų augintojams pardavusių 
asmenų veiksmai įvardyti kaip nusikalstami. Tačiau 
buvo kritikuoti ir Nyderlandų bei Belgijos, o taip pat 
Europos Komisijos institucijų veiksmai, o tiksliau – ne-
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Industrinių paukštynų 

smirdesys ir 

skurdas 
             – galvos 

skausmas vartotojui 
ir pardavėjui

Vielinėse narvų grindyse įstrigusios vištų kojos, iškritus plunksnoms likusiais pasišiaušusiais stagarais 
padengti pliki kūnai, liūdnos akys, žaizdos ir išmatos. Būtent tokiais vaizdais pasižymi Lietuvos 
paukštynai, iš kurių kiaušiniai atkeliauja į parduotuves, o iš jų – ant mūsų stalo.

Mantas Jauniškis Pirmąkart narvuose auginamas 
dedekles dauguma Lietuvos televizijų 
kanalų žiūrovai išvydo 2015 m., kai žinias-
klaidoje nuvilnijo su „Zujų paukštynui“ 
priklausiusiomis paukštidėmis susijęs 
skandalas: tąsyk grupelė gyvūnų gerovės 
aktyvistų slapčia nufilmavo ir paviešino 
vaizdus, kuriuose buvo matyti neužkasta 
duobė, virtusi masiniu vištų kapu, ir joje 
sumesti dedeklių kūnai. O 2017 m. rug-
pjūtį išvydome ir daugiau nemalonios „do-
kumentikos“: organizacijos „Tušti narvai“ 
aktyvistai vėl prakalbo apie paukštynų 
problemas ir paviešino vaizdus, kuriuose 
matyti ne tik sergančios, apsikapojusios 
bei negyvos vištos, bet ir aibė jas apnikusių 
parazitų – raudonųjų erkių. 

Kol televizijos kanalų žiūrovai aikčio-
jo dėl pasibaisėtinos dedeklių būklės, iš 
užsienio atsklido ir daugiau nemalonių 

naujienų, susijusių su industriniais paukš-
tynais: į rinką pateko iki milijono fipronilu 
(erkutėms ir blusoms naikinti skirtu svei-
katai pavojingu insekticidu) užterštų kiau-
šinių, kurie nukeliavo į daugelio Europos 
prekybos centrų lentynas, iš kurių į salotas, 

sumuštinius bei kitus patiekalus. Nelaimės 
mastas vis dar nėra iki galo aiškus, bet di-
džiules kiaušinių partijas iš prekybos jau 
atšaukė didžiausi prekybos centrų tinklai 
Belgijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Jung-
tinėje Karalystėje. Incidentas paskatino 
Europos Komisiją sušaukti skubų ES šalių 
ministrų pasitarimą.

Ar šie atvejai – pavieniai? O galbūt tai 
liudija visuotinę kiaušinių gamybos siste-
mos krizę Europoje? Vis daugiau kyla klausi-
mų dėl baltymingojo produkto saugumo ir 
su vištų auginimu susijusių etinių problemų. 

dalyviai vardijo skirtingas pasipiktini-
mo minėtos valstybės institucijos darbų 
priežastis. Pasak protestuotojų, VMVT 
inspektoriams nesukėlė įtarimų nei tris 
dienas nešerti šunys, nei keli šimtai žuvu-
sių kailinių žvėrelių, nei nuplikusios vištos 
narvuose.   

Plungės rajone esančius paukštynus ti-
krinęs VMVT inspektorius Virginijus Gailius 
teigė: „Per savaitę vištų gaištamumas ne-
gali būti didesnis kaip 3 proc. (nuo bendro 
skaičiaus). Pažymiu, kad patikrinimo metu 
gaištamumas siekė apie 0,3 proc., t. y. 10 
kartų mažiau, nei leistina.“

Tikrintuose paukštynuose, inspektorių 
teigimu, buvo 500 000 vištų; buvo rasta 
apie 1500 kritusių per vieną dieną. Ir tai 
neva yra žymiai geriau nei leistina norma.

Keistai skamba ir VMVT teiginiai, kad 
plunksnų iškritimas vištoms yra natūralus 
fiziologinis procesas. Tai vyksta tik pramo-
ninėse fermose ir toli gražu nėra „natūra-
lu“ kaimuose laisvai laikomoms vištoms. 
Gyvendamos narvuose vištos patiria daug 
streso ir negauna jokios stimuliacijos – ne-
gali vaikščioti po didelį plotą tyrinėdamos 
aplinką, kapstytis. Kadangi vištos, pasak 
etologų, yra smalsūs ir veiklūs gyvūnai, 
energijos perteklių jos išnaudoja besipeš-
damos tarpusavyje – pešiodamos plunks-

nas, kapodamos viena kitą, netgi lesda-
mos kitų vištų lavonus. 

Kita dažna problema – pramoniniuose 
ūkiuose gyvūnus kamuojantys parazitai. 
Pasak veterinarų, parazitų vištos geriausiai 
atsikrato, kai turi tinkamas sąlygas prižiū-
rėti plunksnoms: galimybę maudytis smė-
lyje ar dulkėse. Narvuose, žinoma, smėlio 
nerasi – tai viena iš priežasčių, kodėl 
tokiuose paukštynuose klesti kraują siur-
biančios erkės ir yra naudojami chemikalai 
joms naikinti.

Narvai iš esmės negali užtikrinti paukš-
čių gerovės, o VMVT standartai, kaip ir ES 
direktyvos, yra tokie, kad leistų vištas au-
ginti ekonomiškiausiu ir patogiausiu ūki-
ninkams būdu. Vienai vištai narve tenka 
maždaug A4 formato popieriaus lapo dy-
džio plotas. Tai yra legalu, tačiau, gyvūnų 
apsaugos organizacijų vertinimu, neturi 
nieko bendra su gyvūnų gerove. 

Galimi sprendimai
Jei dedeklių laikymas narvuose toks 
kenksmingas, kaip pašalinti egzistuojan-
čias problemas? 

Keisti gyvūnų gerovę reguliuojančius 
teisės aktus visos bendrijos mastu – sudė-
tingas procesas, beje, visuomet sulaukian-

tis aktyvaus ūkininkų pasipriešinimo. Kai 
kurios Europos Sąjungos šalys savarankiš-
kai imasi riboti tokias praktikas kaip dede-
klių auginimas narvuose – šis vištų laiky-
mo būdas jau uždraustas Austrijoje, baigia 
išnykti ir kai kuriose kitose valstybėse. 

Lietuvos vištų augintojai skatina at-
kreipti dėmesį į padarytą pažangą: įdieg-
tus vadinamuosius pagerintus narvus. Kuo 
tokie narvai skiriasi nuo ligšiolinių? Juose 
įrengta nedidelė lakta vištoms sutūpti ir 
mažas lizdu vadinamas plotelis, užden-
giantis vielines narvo grindis, kad dėdama 

kiaušinį višta galėtų nutūpti ant kieto, sta-
bilaus pagrindo. Esminių gerovės proble-
mų šie patobulinimai, deja, neišsprendžia.

Nemažą vaidmenį gyvūnų gerovės 
pokyčiuose vaidina privatus sektorius – 
verslai dažnai susitvarko kur kas greičiau 
nei institucijos. Būtent bendrovių spren-
dimu per pastaruosius porą metų net 
90 proc. JAV maisto gamintojų ir tiekėjų 
perėjo prie ne narvuose augintų kiauši-
nių arba įsipareigojo tai padaryti ateityje. 
Šios permainos palietė ir Europą, nes vis 
daugiau milžiniškų globalių bendrovių, 
tokių kaip „Sodexo“, „Carrefour“, „Unile-
ver“, „Rimi“, savo klientams pasižadėjo 
tiekti produktus, pagamintus iš etiškes-
nių kiaušinių. Organizacijos „Tušti narvai“ 
vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė sakė: „Kad 
ir kiek daug gali nupirkti vienas žmogus, 
įmonės gali nupirkti (ir nuperka) daugiau. 
Būtina atkreipti visuomenės dėmesį į tai, 
kad kiaušinius mėgstantis žmogus kažin ar 
nusipirks daugiau nei vieną ar dvi dėžutes 
dienai, bet prekybos centrai tokių dėžučių 
nuperka ir parduoda tūkstančiais. Mano-
me, kad būtina į tai atsižvelgti planuojant 
protesto kampanijas ir veiksmus dėl gyvū-
nų gerovės sąlygų gerinimo Lietuvoje.“

VMVT standartai verčia abejoti
2017 metų rugpjūtį Lietuvos valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 
sulaukė precedento neturinčio įvykio, kai 
prie centrinės būstinės Vilniuje susibūrė 

net keleto gyvūnų apsaugos organizacijų 
aktyvistai ir surengė triukšmingą protestą. 
Kuo pasiskųsti rado už kailinių žvėrelių, 
šunų ir maistui auginamų gyvūnų gero-
vę kovojantys visuomenininkai. Protesto 

Gabrielė Vaitkevičiūtė: „Būtina atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad 
kiaušinius mėgstantis žmogus kažin ar nusipirks daugiau nei vieną ar 
dvi dėžutes dienai, bet prekybos centrai tokių dėžučių nuperka ir parduo-
da tūkstančiais. Manome, kad būtina į tai atsižvelgti planuojant protesto 
kampanijas ir veiksmus dėl gyvūnų gerovės sąlygų gerinimo Lietuvoje.“
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Geriausias sprendimas – 
atsakingas verslas? 
Ar tikrai verslas gali reikšmingai padėti gy-
vūnams? Panagrinėkime vienos didžiau-
sių pasaulinių maisto tiekimo bendrovių 
pavyzdį. Įmonė „Sodexo“ tiekia maistą 
įvairiems renginiams, ligoninėms, moky-
kloms, universitetams ir kitoms įstaigoms 
80-yje šalių. Per metus bendrovė sunaudo-
ja tiek kiaušinių, kiek padeda apie 750 000 
vištų. Maždaug tiek jų gali auginti didžiau-
sias Lietuvoje paukštynas – BAB „Vievio 
paukštynas“, kuriame laikoma daugiau 
nei ketvirtadalis visų Lietuvoje užaugina-
mų vištų. „Įtikinti tokio masto kompanijas 
atsisakyti kiaušinių iš narvų – tiesiausias 
kelias padėti neaprėpiamam skaičiui gy-
vūnų“, – atkreipia dėmesį G. Vaitkevičiūtė.

Šiuo metu net 97 proc. kiaušinių Lietu-
voje atkeliauja iš paukštynų, kur vištos lai-
komos narvuose. Tai didžiausias procentas 
Europoje. Tačiau Lietuvoje pamažu atsiran-
da įmonių, kurios prisiima daugiau atsa-
komybės už gyvūnų gerovę. Tiesa, didžioji 
jų dalis nėra lietuviško kapitalo. Narvuose 
laikomų vištų kiaušinių ir produktų su jais 
iki 2020 m. įsipareigojo atsisakyti saldainių 
gamintoja „Naujoji Rūta“, maisto produktų 
bendrovės „Unilever“, „KraftHeinz“, „Mars“, 
„Mondelez“; taip pat viešbučių tinklas „Ac-
cor“, kuriam Lietuvoje priklauso „Novotel“ 
ir „Ibis“ viešbučiai. Iki 2025 m. tą patį įsi-
pareigojo padaryti „Lidl“ prekybos centras, 
greito maisto tinklas „Subway“, viešbučiai 
„Holiday Inn“ bei „Crowne Plaza“.

„Šiuo metu tokius įsipareigojimus 
stengiamės gauti ir iš kitų įmonių, kurios 
veikia Lietuvoje. Žinoma, tikrai ne visos 
nori keistis dėl vištų gerovės, todėl kartais 
joms reikia pamatyti pirkėjų pasipiktini-
mą“, – pasakoja gyvūnų apsaugos orga-
nizacijos „Tušti narvai“ vadovė ir primena, 
kad vartotojų atsakomybė taip pat svarbi: 
„Jei visi rinktumės numeriais 2, 1 ir 0 pažy-
mėtus kiaušinius, tai būtų aiškus signalas 
tiek augintojams, tiek prekybininkams, 
kad metas keisti vištų gerovės sistemas 
pažangesnėmis.“

Keistai skamba ir 
VMVT teiginiai, 

kad plunksnų iškritimas 
vištoms yra natūralus 
fiziologinis procesas. Tai 
vyksta tik pramoninėse 
fermose ir toli gražu nėra 
„natūralu“ kaimuose 
laisvai laikomoms 
vištoms. 

Nemažą vaidmenį 
gyvūnų gerovės 

pokyčiuose vaidina 
privatus sektorius. Būtent 
bendrovių sprendimu per 
pastaruosius porą metų 
net 90 proc. JAV maisto 
gamintojų ir tiekėjų perėjo 
prie ne narvuose augintų 
kiaušinių arba įsipareigojo 
tai padaryti ateityje.

Ar žinojote, kad...
• Vištos turi keliolika skirtingų vokalizacijų. Vienokią jos naudos gentainėms 

pranešti, kad plėšrūnas artinasi žeme, kitokią – kad bus puolamos iš oro. 

• Natūraliomis sąlygomis vištos gali išgyventi ilgai, nors industriniuose 
paukštynuose paprastai ištveria apie pusantrų metų. Seniausiai Europos 
dedeklei šiuo metu yra 17 metų, ir ji gyvena vištų prieglaudoje Danijoje.

• Daugybė Lenkijos maisto pardavėjų ir gamintojų per pastaruosius metus 
atsisakė nr. 3 kiaušinių. Iki 2025 m. mažiausiai 50 proc. šalies kiaušinių 
produkcijos atkeliaus iš ne narvuose auginamų vištų

• Lietuvos kiaušinių paukštynuose vienu metu auginamos apie 2,6 mln. 
vištų – bemaž po vieną dedeklę vienam lietuviui.
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Kas laukia 
kailių industrijos 

Lietuvoje?
Pirmą kartą dauguma lietuvių išvydo kailių fermos vidų 2014-aisiais metais, kai gyvūnų apsaugos organizacija 
„Tušti narvai“ paviešino dvylikoje šalies fermų užfiksuotus vaizdus. Maži narvai, nešvara, sužaloti ir akivaizdžiai 
stresą patiriantys gyvūnai tada šokiravo, o dabar jau daugelis žino, jog tai – neatsiejama  kailių industrijos 
dalis. Todėl nenuostabu, jog reprezentatyvios apklausos rodo, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų (67 
proc.) mano, jog gyvūnus auginti ir žudyti tik dėl jų kailio nėra etiška. 

Garbrielė VaitkevičiūtėVis daugiau šalių uždraudžia šią 
industriją dėl etinių ir aplinkosauginių 
priežasčių. Ką darysime mes? Ar pasek-
sime Nyderlandų, Austrijos, Norvegijos, 
Jungtinės Karalystės bei kitų išsivysčiusių 
Europos valstybių pavyzdžiu? O gal tap-
sime ES šiukšlynu ir leisime dar labiau 

išsiplėsti industrijai, kurios kitos šalys jau 
kratosi?

Įdomu tai, kad stipriai apriboti ir netgi 
visiškai uždaryti šią industriją mums lei-
džia egzistuojantys įstatymai. Tačiau kai-
lininkai jų nesilaiko, o atsakingos institu-
cijos tik numoja ranka ir taip verslą, kuris, 

Kai 2014-aisiais Šiaulių RAAD patikrino 
31 kailinių žvėrelių fermą, pažeidimų rado 
visose iš jų, o 20 fermų buvo pradėjusios 
veiklą be PAV atrankos. 

Dar ir dabar Lietuvoje yra žvėrelių fer-
mų, kurios veikia nepasidarę jokių Poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų. Didžiulė ka-
nadines audines auginanti ferma Girininkų 
kaime Kauno rajone prieš keletą metų la-
bai išsiplėtė, žinoma, negavusi patvirtini-
mo, kad veiklos plėtimas neturės neigiamo 
poveikio aplinkai. Kam rizikuoti ir paskui 
sužinoti, kad plėstis tau neleis? 

Ką reikštų kailių fermų 
draudimas Lenkijoje?
Valdančioji Lenkijos partija (PiS) pateikė 
gyvūnų gerovės įstatymo pataisų projektą, 
kuriame siūloma uždrausti gyvūnų augi-
nimą ir žudymą dėl kailio. Partijos lyderis 
Jarosławas Kaczyńskis griežtai pasisako už 
draudimą ir net nesileidžia į kalbas su kai-
lininkų lobistais. Opozicija irgi pasisako už 
draudimą, tad realu, jog per artimiausius 
mėnesius Lenkija taptų didžiausia kailių 
„augintoja“, uždraudusia šią industriją. Kol 
kas šalis, kuri uždraudė didžiausią kailių 
industriją, yra Nyderlandai (per metus jie 
nulupa apie 6 milijonus kailiukų), tačiau 
iki 2024 m. ten turės užsidaryti visos kailių 
fermos. Tais pačiais metais turės užsidaryti 
ir Norvegijos kailių fermos. Logiška, jog 
Lenkijoje bus pasiūlytas panašus perei-
namasis laikotarpis, skirtas industrijai su-
stabdyti veiklą. 

Kodėl tai turėtų būti svarbu Lietuvai? 
Todėl, kad vos pradėjus svarstyti kailinių 
žvėrelių fermų draudimą Nyderlanduose, 
didesni ir gudresni ūkininkai suskubo sta-
tyti fermas Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje. 
Nėra jokios garantijos, kad Norvegijos, 
Lenkijos bei kitų šalių fermeriai nepradės 
ieškoti šalių, į kurias perkelti savo verslą. 
Lietuva tam tinkama kandidatė, nes kaili-
nių žvėrelių ūkiai beveik nekontroliuojami 
jokių tarnybų ir pasistatyti fermą čia gali-
ma neatlikus Poveikio aplinkai vertinimo 
procedūrų.

Jeigu Lenkija uždraus kailinių žvėrelių 
fermas, ką darysime mes? Ar rasime po-
litinės valios uždrausti šią industriją? Gal 
bent sugebėsime užtikrinti, jog įstatymų 
būtų laikomasi bei atimsime mokesčių 
lengvatas teršiantiems kailininkams, taip 
apsisaugodami nuo šito verslo? O gal ne-
darysime nieko ir tapsime vienu iš kailių 
industrijos bastionų? Bet kuriuo atveju, 

kų ir veterinarų rekomendacijas, kailinių 
žvėrelių fermos, kuriose laikomos audinės 
ir lapės, Lietuvoje turėjo būti uždarytos jau 
2014-aisias metais, kai buvo patvirtinti 
Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimai. 

Maži vieliniai narvai negali suteikti 
gyvūnams reikiamų sąlygų. Kanadinės 
audinės yra plėšrūs teritoriniai gyvūnai, 
kurie gamtoje gyvena po vieną ir susitinka 
tik poruotis. Kailių fermose mažuose nar-
vuose jos yra laikomos po 2, 3, kartais net 
6. Tad nenuostabu, jog ilgą laiką praleis-
damos ankštoje erdvėje vienos kitą puola, 
apkandžioja, o kartais ir suėda. Gamtoje 
jos užimtų kelių kvadratinių metrų terito-
riją, pusę laiko praleistų vandenyje ieško-
damos grobio, o gyventų urvuose. Fermo-

je kelioms audinėms tenka narvas, kurio 
plotas ne ką didesnis nei tas, kurį atverstas 
užima žurnalas „Aplinkosauga“. Daugu-
mai gyvūnų (iki 80 proc.) tokiose sąlygose 
išsivysto stereotipijos, t. y. betiksliai pasi-
kartojantys judesiai. Bet kuris veterinaras 

jeigu norime, kad pasirinkti galėtume 
patys ir už mus nebūtų nuspręsta Lenkijos 
ar Norvegijos kailių fermerių, apie proble-
mas, susijusias su kailių industrija, reikia 
kalbėti jau dabar. 

Mados gigantai atsisako 
kailio
2017-ųjų spalį mados industriją sudrebino 
„Gucci“ vadovo pareiškimas. Tiesioginės 
transliacijos metu Marco Bizzarri pareiškė, 
kad gyvūnų kailio naujose jų kolekcijose 
nebebus. 

„Ar manote, kad naudoti kailius šian-
dien vis dar modernu? Aš nemanau, jog tai 
modernu, ir dėl šios priežasties nuspren-
dėme to nebedaryti. Kūrybingumas gali 
nušokti į daugybę skirtingų krypčių ir be 
kailių“, – apie „Gucci“ sprendimą kalbėjo 
M. Bizzarri. Tiesa, tai ne vienintelė priežas-
tis. M. Bizzarri taip pat teigė, kad privalo 
tai padaryti, nes kitaip didžiausi talentai 
nebeateis dirbti į „Gucci“. 

Tokį sprendimą paskatino augantis 
tūkstantmečio kartos (ang. millennials) 
susirūpinimas socialine verslų atsakomy-
be. Tūkstantmečio karta sudaro apie pusę 
visų „Gucci“ klientų ir nors iki šiol įmonė 
parduodavo gaminių su gyvūnų kailiu už 
maždaug 10 mln. eurų, jie nebijo, kad pa-
jamos gali kristi. Kailių atsisakymas netgi 
gali pritraukti dar daugiau klientų. 

Prieš „Gucci“ žengiant šį žingsnį, to-
kius pat pareiškimus padarė „Hugo Boss“, 
„Armani“ ir kiti mados pasaulio gigantai. 
O beveik iškart po „Gucci“ kailio atsisakė 
ir „Michael Kors“. Gyvūnų teisių aktyvistai 
teigia, jog „Gucci“ kol kas yra pats įtakin-
giausias kailio atsisakęs mados ženklas, 
todėl tai gali radikaliai pakeisti visą mados 
industriją.

P. J. Smith – žmogus, įtikinęs „Arma-
ni“, „Hugo Boss“, „Gucci“, „Michael Kors“ 
ir kitus mados namus atsisakyti kailio 
– interviu žurnalui „Vogue“ sakė, jog po 
„Gucci“ pareiškimo atsisakyti kailio jo te-
lefonas nenutyla. Jis žada, kad 2018-aisias 
visuomenė išgirs dar ne vieną analogišką 
pareiškimą. 

P. J. Smith taip pat teigia, jog vienas 
iš labiausiai dizainerius stebinančių argu-
mentų yra kailio kaina. Kaip žaliava kailis 
nėra labai brangus. Audinės kailiukas auk-
cione parduodamas vidutiniškai už 20–30 
eurų. Tai reiškia, kad kailio apykaklė ar 
bumbulas gali kainuoti vos kelis eurus, o 
tuo tarpu pats kokybiškiausias dirbtinis 
kailis yra ženkliai brangesnis. Taigi, keičiasi 
prabangos standartai.  

Lietuvoje matome panašias tendenci-
jas. Dabar jau retas jaunas dizaineris nau-
doja kailį. Prie organizacijos „Tušti narvai“ 
vykdomo projekto „Prekyba be kailio“ pri-
sijungė daugiau kaip 20 dizainerių ir ma-
dos ženklų, žinomiausias iš jų – D. Effect. 
Taip pat dialogas vyksta su „Audimu“ ir 
„Lelija“, kuriuos „Tušti narvai“ kviečia pri-
sijungti prie šio svarbaus visuomenei pro-
jekto – „Prekyba be kailio“.  

patvirtins, kad stereotipijos reiškia, kad 
gyvūno gerovė yra iš esmės sutrikdyta.

Jeigu kailių industrijai būtų liepta 
sukurti sąlygas, kurios bent minimaliai 
patenkina šių gyvūnų poreikius, kailių fer-
mų nebeliktų. Šveicarijoje tai ir buvo pa-
daryta. Bet kas, norintis auginti gyvūnus 
kailiui, turi laikyti juos tokiomis pačiomis 
sąlygomis, kaip audinės ar lapės turi būti 
laikomos zoologijos sode. Tad nekeista, jog 
Šveicarijoje nėra nė vienos kailių fermos. 

Tačiau VMVT ne tik kad nesidomi 
mokslininkų nuomone apie gyvūnų gero-
vę kailių fermose, standartai jai įvertinti 
yra neįtikėtinai keisti. 2015-aisias Pavar-
tyčiuose esančioje fermoje vyko VMVT pa-
tikrinimas, kurio metu rasta daugiau kaip 
300 sergančių ar sužeistų gyvūnų, iš kurių 
apie 70 VMVT inspektoriai rekomendavo 
eutanazuoti (tai reiškia, jog gyvūnai sti-
priai kankinosi). VMVT atstovai komenta-
vo situaciją: „Situacija joje [fermoje] nėra 
bloga.“ 

Kiek sužalotų ir sunkios būklės gyvūnų 
reikėtų rasti, kad VMVT inspektoriai situa-
ciją pavadintų bloga? Kita vertus, net jeigu 
jie ir norėtų nubausti ūkį už gyvūnų gero-
vės reikalavimų nesilaikymą, baudos juo-
kingai mažos. Net ir kelių tūkstančių eurų 
bauda (nors patirtis rodo, kad suma daž-
niau būna dviženklė), nepadarys tokios 
didelės žalos verslui, kad jis užsidarytų ar 
iš esmės kažką keistų.   

Olandų verslas Lietuvos 
kaime
Patys didžiausi kailių fermeriai pasaulyje 
olandai broliai Leeijen nusipirko porą ūkių 
Lietuvoje ir pradėjo juos plėsti. Didžiau-
sia kailinių žvėrelių ferma Lietuvoje yra 

Pavartyčių kaime, Radviliškio rajone. Joje 
auginama apie 200 000 žvėrelių. Kitas 
jiems priklausantis ūkis yra Kuklių kaime, 
Lazdijų rajone. Abu ūkiai ne kartą bausti už 
aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymą ir 
tik visai neseniai pradėjo statytis mėšlides, 
kurias, remiantis logika (ir įstatymais), 
turėjo būti pasistatę dar prieš pradėdami 
veiklą. Tai akivaizdus Poveikio aplinkai ver-
tinimo procedūrų nepaisymas. 

Pavartyčiuose veiklą jie pradėjo 2006 
m., o Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
procedūras – 2015 m. PAV ataskaitoje 
pateikiami skaičiavimai kėlė daug įtari-
mų. Joje teigiama, kad ūkyje vienu metu 
nebus daugiau negu 200 000 žvėrelių, ta-
čiau pagal patelių skaičių, joms atsivedus 
jauniklių, bendras fermos gyvūnų skaičius 
turėtų išaugti bent iki 300 000. Atsakingos 
institucijos atsižvelgė į tai, kad skaičiai ti-
krai įtartini ir leido fermai plėstis su sąlyga, 
jog joje nebus daugiau nei 200 000 gyvū-
nų. Viena smulkmena – niekas gyvūnų 
skaičiaus fermoje netikrina. Nei Regiono 
aplinkos apsaugos departamento (RAAD), 
nei VMVT pareigūnai nevaikščios po milži-
nišką fermą ir neskaičiuos, kiek iš tikro joje 
yra audinių. 

Pavartyčių ir Šeduvos (miestelio 1 km 
atstumu nuo didžiausios kailių fermos) gy-
ventojai skundžiasi smarve, musių antplū-
džiu ir suprastėjusia gyvenimo kokybe. 
Ir jie ne vieni. Visoje Lietuvoje sutinkame 
žmonių, kurie gyvena prie tokių fermų ir 
pasakoja beveik identiškas istorijas. Už-
teršti šuliniai, spiečiai musių, vimdantis 
kvapas, pelių ir žiurkių pagausėjimas, 
pabėgusios ir vištas išpjovusios ar šunis 
puolančios audinės. Nenuostabu, kad jie 
kelia klausimus dėl kailinių žvėrelių fermų 
sukeliamo poveikio aplinkai. 

Jeigu Lenkija uždraus kailinių žvėrelių fermas, 
ką darysime mes? Ar rasime politinės valios 
uždrausti šią industriją? Gal bent sugebėsime 

užtikrinti, jog įstatymų būtų laikomasi bei atimsime 
mokesčių lengvatas teršiantiems kailininkams, taip 
apsisaugodami nuo šito verslo? O gal nedarysime nieko 
ir tapsime vienu iš kailių industrijos bastionų?

Ar žinojote, kad:

• Lietuvoje yra 200 kailinių žvėrelių fermų.

• Per metus Lietuvoje kailiui nužudoma apie 2 mln. 
gyvūnų, didžioji jų dalis – audinės.

• 10 ES šalių yra uždraudusios gyvūnų auginimą dėl 
kailio, o dar 7 jį apribojusios.

PAV procedūros turėtų užtikrinti, jog 
gyventojai iš anksto sužino apie netoliese 
jų planuojamą vykdyti ūkinę veiklą ir gali 
dalyvauti jos poveikio jiems ir aplinkai ver-
tinimo procese. Dėl tvarkingai vykdomų 
PAV ne viena ferma nebuvo pradėta sta-
tyti (turbūt vienas žinomiausių pavyzdžių 
būtų sustabdyti „Vičiūnų“ planai statyti 
didžiulę vištų fermą netoli Telšių). Tačiau 
praktika rodo, kad kailių fermeriai dažnai 
net nesivargina pradėti PAV procedūrų. 
Jie pasistato fermas, vykdo veiklą (kartais 
metų metus) ir tik tada, kai yra nubau-
džiami, ruošia dokumentus PAV atrankai. 
Tiesa, kai ferma jau veikia, įdarbina žmo-
nes, sukuria kažkokią ekonominę vertę sa-
vininkui, nelabai yra galimybių jos veiklą 
sustabdyti. PAV procedūros tampa teatru 
ir tik švaisto valstybės tarnautojų laiką ir 
mokesčių mokėtojų pinigus. 

Kodėl šioje vietoje nėra kontrolės, pa-
sakyti sudėtinga. Jeigu VMVT atranda mai-
tinimo įstaigą, kuri veikia negavusi VMVT 
pareigūnų išvados, jog gali atsidaryti, 
maitinimo įstaiga uždaroma ir tęsti veiklą 
gali tik viską susitvarkiusi. Kodėl RAAD to 
paties netaiko kailinių žvėrelių fermoms? 

veikiant pagal įstatymus greičiausiai būtų 
nuostolingas, padaro pelningą.

Kailinių gyvūnų laikymo 
reikalavimai 
Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimai iš 
esmės draudžia kailių industriją. 5-tas šių 
reikalavimų straipsnis teigia: „Draudžiama 
laikyti Reikalavimų 2 punkte nurodytų rū-
šių gyvūnus kailiams, jei: (...) šie gyvūnai 
negali prisitaikyti gyventi nelaisvėje taip, 
kad nebūtų pažeidžiama jų gerovė, nors 
laikytojas ir užtikrina šių Reikalavimų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių kaili-
nių gyvūnų laikymą, nuostatų laikymąsi.“

Jei Valstybinė maisto ir veterinarijos 
inspekcija (VMVT) atsižvelgtų į mokslinin-
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Sustabdyti 
afrikinį kiaulių marą

 galima 
Pastaruosius ketverius metus kalbame apie afrikinio kiaulių maro (AKM) plitimą Lietuvoje. Gera žinia ta, kad 
šis virusas nepavojingas žmogaus sveikatai ir gyvybei. Bloga, kad ši liga mirtina gyvūnams – kiaulėms ir šernams, 
vakcina nuo jos dar nėra išrasta, o apsisaugoti galima tik laikantis ypač griežtų taisyklių.

Mantas Jauniškis Pirmasis AKM atvejis Lietuvoje 
užfiksuotas 2014 m. sausį Alytaus rajone 
Daugų seniūnijoje Kalesninkų miške (apie 
40 km nuo sienos su Baltarusija) radus 
šerno gaišeną ir ištyrus vieno sumedžioto 
šerno mėginius.

Liga, būdinga Vidurio Afrikos regionuo-
se, Europą pasiekė transportuojant maisto 
produktus ir neatsakingai tvarkant virtu-
vės atliekas. Virusui išlikti ir išplisti padėjo 
ir jo ypatingas atsparumas aplinkos po-
veikiui. Nustatyta, kad nugaišus užsikrė-
tusiam šernui, virusas gyvūno gaišenoje 
gali išsilaikyti iki 4–5 mėnesių. Šaldytoje 
mėsoje virusas užsikonservuoja ir pavojin-
gas išlieka dar ilgiau – net iki kelerių metų. 
Mėsą kaitinant iki 70 ºC virusas žūsta per 
30 min, o rūkant ar vytinant įvairius kiau-
lienos gaminius virusas nežūsta.

2007 m. pražūtingas virusas, manoma, 
laivais pirmiausia pateko į Gruziją, po to – į 
Rusiją, Baltarusiją, o 2014 m. liga pasiekė 
ir Lietuvą. Taigi ligos kelias iki Lietuvos už-

truko 7 metus, tačiau „išeiti“ ji toli gražu 
neketina.

Palyginti su 2016 m., 2017 m. AKM ži-
dinių ir ligos atvejų Lietuvoje padvigubėjo. 
2016-aisiais buvo užregistruota 19 naujų 
AKM židinių kiaulių laikymo vietose ir 303 
viruso atvejai laukinėje faunoje, tuo tarpu 
iki 2017 m. gruodžio vidurio buvo užregis-
truota 30 naujų AKM židinių kiaulių laiky-
mo vietose ir sumedžioti arba rasti nugaišę 
net 2245 AKM užsikrėtę šernai.

AKM yra nustatytas 31 iš 60 šalies sa-
vivaldybių, o tai reiškia, kad liga apėmusi 
pusę Lietuvos teritorijos, jos geografija 

plečiasi, tad kova su liga nebaigta. Vie-
nas iš naujausių pastarojo meto židinių 
yra Ariogalos seniūnijoje esančiame Ste-
nionių miške, kur medžiotojai aptiko 6 
nugaišusius šernus. Netrukus to paties 
būrelio medžiotojai dar du negyvus šer-
nus rado Rušiškių miške, kuris yra už kelių 
dešimčių kilometrų nuo Stenionių miško 
ir priklauso Girkalnio seniūnijai. Ištyrus 
organų mėginius laboratorijoje oficialiai 
konstatuota, kad kiaulių maras prasibrovė 
į dar vieną Lietuvos rajoną. Paskutinėmis 
2017-ųjų dienomis 11 AKM užsikrėtusių 
šernų gaišenų rasta Mažeikių rajone, į 

būreliams yra numatytos kvotos, kiek jie 
turi sumedžioti šernų, veterinarijos tarny-
bos, atsižvelgdamos į tai, kiek teritorijoje 
yra kiaulių ūkių, turi galimybę kvotas pa-
didinti.

VMVT direktoriaus įsitikinimu, Lietuvo-
je taip pat svarbu nustatyti ir suvienodinti  
mūsų sąlygomis labiausiai tinkamus me-
todus, kuriais būtų vykdoma šernų apskai-
ta ir reguliuojamas jų skaičius. Čia vienas 
svarbiausių vaidmenų tenka Aplinkos mi-
nisterijai ir didžiulei, per 20 tūkst. asmenų 
vienijančiai medžiotojų bendruomenei.

Mokslininkai yra paskaičiavę, kad no-
rint išlaikyti mažesnį šernų skaičių reikėtų 
sumedžioti 50 proc. šernų patelių ir tiek 
pat patinų, tačiau šiandien šie skaičiai 
turi ryškią persvarą – sumedžiojama tik 
30 proc. patelių ir 70 proc. patinų. Toks 
medžiojimas nepadeda sumažinti šernų 
skaičiaus, mat per metus atsivestų jau-
niklių skaičius kompensuoja sumedžiotų 
šernų kiekį.

Nors dažnai raginimai aktyviau me-
džioti, ypač šernų pateles, sukelia gailestį, 
tačiau realybė tokia, kad šernų populiacija 
Lietuvoje daugelį metų buvo nenatūraliai 
didinama. Tai lėmė švelnios žiemos, selek-
tyvi medžioklė, bet labiausiai – nuolatinis  
šernų šėrimas. 

„Iš medžiotojų tikimės didžiausios so-
cialinės atsakomybės, – pabrėžia VMVT 
direktorius D. Remeika. – Afrikinio kiaulių 
maro židinių likvidavimo pasekmės gula 
ant visų mokesčių mokėtojų pečių, todėl 
norėtųsi, kad tiek medžiotojai, tiek ūki-
ninkai labai aiškiai suvoktų savo asmeninę 
atsakomybę ir griežtai laikytųsi saugos 
reikalavimų. Kartais pastebime, kad me-
džiotojų būreliai, ypač ten, kur maras dar 
nenustatytas, puoselėja savo gamtinius 
išteklius ir vengia medžioti šernus. Tačiau 

tai – didelė klaida. Jei nesumažinsime šer-
nų populiacijos, virusas dar greičiau plis, 
kol pasieks visus šalies regionus. O tuomet 
šernus jau teks ne medžioti, o rinkti ir už-
kasinėti jų gaišenas.“

Pasak VMVT vadovo, nuoseklus me-
džiojimas apsaugotų šernų populiaciją 
nuo neigiamų, natūralios atrankos dik-
tuojamų pasekmių. Pavyzdžiui, didelės 
gyvūnų populiacijos skatina intensyvesnę 
migraciją ieškant naujų buveinių ir maisto 
išteklių, o tai didina galimybes išplatinti 
AKM virusą ar kitas ligas, didesnėje popu-
liacijoje imlumas užkrečiamosioms ligoms 
apskritai būna žymiai didesnis. Be to, dide-
lės šernų populiacijos daroma žala miško ir 
žemės ūkiui taip pat gerokai išauga.

Pasikliaujama visuomenės 
sąmoningumu
Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 
mokslininkai, atlikę mokslinį rizikos ver-
tinimą, yra paskaičiavę, kad Lietuvoje 
virusas natūraliai (be žmogaus įsikišimo) 
plinta vidutiniškai vieną kilometrą per 
mėnesį. Tačiau šiemet Lietuvoje užfiksuoti 
ir 20–30 km, o Lenkijoje – netgi 200 km 
ligos „šuoliai“.

„Tokie šuoliai tiesiogiai susiję su žmo-
gaus įsikišimu. Liga gali būti pervežama su 
užkrėsta mėsa, užkratu ant kojų, avalynės, 
drabužių, automobilių ratų. Todėl ypač 
svarbu laikytis būtiniausių biosaugos prie-
monių, kad virusui nesuteiktume kojų“, – 
pabrėžia VMVT direktorius D. Remeika.

Prieš keletą metų užfiksuota, kad 
virusas buvo atvežtas iš Baltarusijos su 
užkrėstais maisto produktais. Taigi, kai 
kuriais atvejais galima konstatuoti, kad 
viruso plitimo greitis yra toks pats, kaip 
ir transporto priemonės judėjimo greitis. 

nei 2 metų šernų patelių – buvo mokamos 
300 eurų išmokos už kiekvieną sumedžiotą 
šerno patelę. Tiesa, jau dabar matyti, kad 
ši priemonė nedavė laukto rezultato – 
šiais metais sumedžiotas panašus kiekis 
vyresnio amžiaus šernų patelių (kaip ir 
praėjusių metų medžioklės sezono metu). 
Tai rodo, jog turėtų būti ieškoma kitų pa-
pildomų šernų populiacijos reguliavimo 
priemonių.

D. Remeikos nuomone, kovoti su af-
rikiniu kiaulių maru padėtų ir naktinių 
matymo prietaisų legalizavimas medžio-
klėje. „Kelis kartus siūlėme, kad naktinio 
matymo, termovizorinės optikos prietaisų 
įteisinimas padėtų mažinti šernų populia-
ciją. Tos šalys, kurios kovoja su šia liga, mi-
nėtoms priemonėms uždegė žalią šviesą. 
Šernai – prietemos gyvūnai, o, pavyzdžiui, 
šiuo metų laiku apie 17 val. jau tamsu. 
Įjungęs prožektorių medžiotojas tą pačią 
akimirką privalo atlikti taiklų šūvį, tačiau 
didelė tikimybė, kad prožektoriaus šviesa 
gyvūną išgąsdins, šūvis bus netaiklus arba, 
dar blogiau, gyvūnas bus sužeistas, tokiu 
atveju ne tik gyvūnas kankinasi, bet kartu 
su krauju aplinkoje gali būti platinamas 
virusas“, – apie daug diskusijų sukėlusį 
siūlymą kalba VMVT direktorius.

Tradicijos ir požiūris turi 
keistis
Veterinarijos specialistai pastebi, kad 
AKM virusui siaučiant laukinėje faunoje 
ir neužtikrinus griežtų biosaugos reikala-
vimų, kyla realus pavojus virusą pernešti 
ir į kiaulininkystės ūkius. Pasekmės būna 
negailestingos. 2017 m. mūsų šalyje pa-
tvirtinus 30 kiaulių maro židinių, iš viso 
buvo sunaikinta 24610 kiaulių. Didžiausius 
nuostolius patyrė 2 komerciniai kiaulių 
ūkiai, kuriuose buvo patvirtintas AKM ir 
teko sunaikinti ne tik visas juose laikytas 
kiaules, bet ir visus sukauptus pašarus, dar 
ir šiuo metu juose vykdomi ligos likvidavi-
mo darbai, atliekamos dezinfekcijos ir t. t. 
Kiaulių šiuose ūkiuose dar ilgai nebus lei-

Todėl vienu iš prioritetinių darbų yra ug-
dyti visuomenės, visų pirma medžiotojų ir 
keliautojų, ūkininkų sąmoningumą. Nuo-
lat rengiami susitikimai Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybėje. Šioje darbo grupėje 
dalyvauja Vyriausybės, Aplinkos ir Žemės 
ūkio ministerijų, VMVT, Savivaldybių aso-
ciacijos, Kiaulių augintojų asociacijų ir 
Žemės ūkio rūmų deleguoti asmenys. Visų 
šių institucijų atstovai skleidžia būtinąją 
informaciją apie biosaugą ir jos reikala-
vimų laikymosi svarbą kiaulių ūkių savi-
ninkams, medžiotojams, keliautojams, 
vairuotojams, valstybės pareigūnams. 
Susitikimų metu aptariamos kiekvienos 
institucijos atsakomybės, nustatomos 
užduotys, koordinuojama, kaip jos yra 
įgyvendinamos.

VMVT inspektoriai periodiškai atlieka 
tikslinius patikrinimus, kaip medžiotojai 
laikosi reikalavimų nuo šerno nušovimo iki 
skerdenų išsidalijimo. Yra atvejų, kai sker-
denos išsidalijamos nesulaukus laboratori-
nių tyrimų dėl AKM ir trichineliozės išvadų, 
nors dalintis skerdenas negavus atsakymo, 
kad šernas nesirgo afrikiniu kiaulių maru ir 
trichinelioze, griežtai draudžiama. Pasitai-
ko, kai sumedžiotų žvėrių dorojimo aikšte-
lėse nesilaikoma visų privalomų biologinio 
saugumo reikalavimų.

Vis dėlto veterinarijos specialistai nu-
siteikę optimistiškai: didžioji dauguma 
medžiotojų laikosi reikalavimų ir būtinųjų 
saugos priemonių. Patys medžiotojai ir 

būreliai daugybę kartų mokė, kaip reikia 
elgtis. 

Patikros ir mokymai nėra vienintelės 
priemonės, kurių imamasi tam, kad me-
džiotojai būtų paskatinti efektyviau re-
guliuoti šernų populiacijos skaitlingumą. 
Pavyzdžiui, aptikusieji šerno gaišenas yra 
skatinami apie tai pranešti, nes už suteiktą 
informaciją bus atsilyginta: medžiotojui, 
radusiam šerno gaišeną ir ją sutvarkiu-
siam, mokama 60 eurų; jeigu asmuo pa-
teikė pranešimą apie rastą šerno gaišeną, 
jam yra mokama 30 eurų, o medžiotojų 
klubui – 20 eurų už gaišenos sunaikinimą. 
Visa tai yra vykdoma kontroliuojant VMVT 
inspektoriams. Ši skatinimo sistema išties 
veikia, nes atsiranda asmenų, kuriems 
nuolatinė gaišenų paieška tapo papildo-
mu pajamų šaltiniu.

Šių metų rudenį medžiotojus siekta 
paskatinti aktyviau reguliuoti šernų po-
puliaciją ir  sumedžioti daugiau vyresnių 

Uždarbiauti iš 
trečiųjų šalių 

atvykstančius asmenis ir 
tolimųjų reisų sunkvežimių 
vairuotojus kaip galimus 
AKM viruso platintojus 
nurodo ir ES mokslininkų 
atlikti tyrimai. 

Mokslininkai yra paskaičiavę, kad norint išlaikyti 
mažesnį šernų skaičių reikėtų sumedžioti 50 

proc. šernų patelių ir tiek pat patinų, tačiau šiandien šie 
skaičiai turi ryškią persvarą – sumedžiojama tik 30 proc. 
patelių ir 70 proc. patinų. 

mūsų šalį gyvūnai greičiausiai atkeliavo iš 
kaimyninės Latvijos. Prognozuojama, kad 
pasiekusi tokį išplitimo lygį liga iš Lietuvos 
nesitrauks dar mažiausiai 4–5 metus.

Medžiotojams – ypatinga 
atsakomybė
Faktai, kad mūsų šalyje AKM infekcijos 
atvejų laukinėje gamtoje per pastaruosius 
trejus metus padaugėjo net 7 kartus, rodo 
aiškią tendenciją, kad virusas plinta į dar 
neužkrėstus Lietuvos regionus ir tik laiko 
klausimas, kaip greitai tai įvyks.

Pasak Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos (VMVT) direktoriaus Dariaus 
Remeikos, afrikinis kiaulių maras – ne vien 
Lietuvos, bet viso regiono problema. Per 
AKM užsikrėtusius šernus plintančios ligos 
arealas šiuo metu apima Baltijos valstybes, 
Kaliningrado sritį, Lenkiją. Nors iš Baltaru-
sijos oficialių duomenų negaunama, ta-
čiau specialistai įsitikinę, kad ligos atvejų 

turėtų būti ir šioje valstybėje. Viruso atvejų 
šernuose ir kiaulėse užfiksuota Ukrainoje, 
Moldovoje, Čekijoje, Rumunijoje.

Pagal Pasaulinės gyvūnų sveikatos or-
ganizacijos (OiE), Europos Sąjungos strate-
gijas, nuoseklus ir nedrastiškas šernų skai-
čiaus mažinimas yra viena iš priemonių, 
galinčių sustabdyti afrikinio kiaulių maro 
plitimą. Tam būtina kiek įmanoma tiksliau 
žinoti, kokio dydžio šernų populiacija yra 
visame regione ir kiekvienoje šalyje kon-
krečiai. Tenka konstatuoti, kad ne tik Lie-
tuvoje, bet visoje Europoje šiuo metu nėra 
sukurtos standartizuotos šernų apskaitos 
metodikos. 

Kaimyninėje Lenkijoje dėl gausios 
šernų populiacijos šios problemos imtasi 
aukščiausiu lygiu – ministrų įsakymais pa-
tvirtintos šernų populiacijos skaičiavimo ir 
reguliavimo metodikos, jų įgyvendinimą 
bendromis pajėgomis stebi gamtos apsau-
gos ir veterinarijos specialistai. Medžiotojų 

Darius Remeika: „Iš medžiotojų tikimės didelės atsakomybės, nes afrikinis 
kiaulių maras plinta per laukinę fauną, o ligos židinių likvidavimo pasekmės 
gula ant visų mokesčių mokėtojų pečių. Jei nesumažinsime šernų populiaci-
jos, virusas dar greičiau plis, kol pasieks ir labiausiai nutolusius šalies regio-
nus. O tuomet jau teks ne medžioti, o rinkti ir užkasinėti šernų gaišenas.“
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džiama laikyti. Visa tai – finansiniai nuos-
toliai verslui ir šalies ūkiui, prarastos darbo 
vietos, kylanti socialinė įtampa.

„Nustačius AKM kiaulių ūkyje, visiems 
aplink jį 3–10 km spinduliu esantiems 
ūkiams taikomas kiaulių išvežimo apribo-
jimas. Draudimas išvežti iš ūkio kiaules, 
pavyzdžiui, į skerdyklą, gali trukti iki 40 
dienų. Išimtiniais atvejais šį terminą ga-
lima sumažinti iki 30 dienų. Tačiau netgi 
tuo atveju, kai ūkyje nenustatoma užkrato, 
augintojai patiria nuostolių, nes per stebė-
jimo laikotarpį kiaulės perauga reikiamą 
svorį ir jų kaina mažėja. Taigi tiek ūkinin-
kai, tiek medžiotojai ar eiliniai gyventojai 
turi suprasti, kokia didelė jų atsakomybė 
saugantis nuo viruso platinimo“, – pabrė-
žia VMVT direktorius.

Vis daugiau ūkininkų, vos tik sužinoję 
apie ligos židinį kaimyniniame ūkyje, sku-
ba dar labiau apsaugoti savo ūkį nuo AKM. 
Tai vyksta dėl visuomenės ugdymo. Prie 
griežtesnio taisyklių laikymosi prisideda 
ir tai, kad nuo 2017 m. pasikeitė patikros 
sistema. Į patikras vyksta ir įgalioti ve-
terinarijos gydytojai-praktikai, anksčiau 
smulkiuosius kiaulių ūkius lankydavo ir 
jų savininkams informaciją teikdavo savi-
valdybių žemės ūkio specialistai. Taip pat 
patikras periodiškai atlieka ir VMVT atsto-
vai. „Nenorime sužlugdyti ūkininkaujančių 
kaimo žmonių noro savo reikmėms auginti 
kiaules, bet siekiame, kad jie žinotų apie 
grėsmes ir mokėtų nuo jų apsisaugoti, ne-
pakenktų patys sau ir savo kaimynams“, – 
sakė VMVT direktorius D. Remeika.

Tačiau net ir po kelerių metų kovos 
su AKM virusu pasitaiko manančių, kad 
veterinarijos specialistų akcentuojamos 
grėsmės yra išgalvotos arba gerokai per-
dėtos, kai kurie ūkininkai vis dar nepaiso 
biologinės saugos reikalavimų. Pavyzdžiui, 
ilgai truko, kol vieną prie miško gyvenantį 
Panevėžio rajono ūkininką pavyko įtikinti 
neganyti kiaulių lauke.

„Stambūs komerciniai ūkiai šiuo atveju 
turėtų būti lyderiai ir rodyti atsakomybės 
pavyzdį. Jau dabar šiuose ūkiuose taiko-
mos ne minimalios, o gerokai griežtesnės 
biologinės saugos priemonės, nes visi 
žino: jei bus aptiktas bent vienas maru 
užsikrėtęs gyvulys, teks sunaikinti visą ūkį, 
gali kilti netgi bankroto grėsmė“, – pabrė-
žia VMVT vadovas. 

Afrikinis kiaulių maras 
keliauja kartu su žmogumi
Daugelyje valstybių, net ir nutolusių nuo 
AKM užkrėstų teritorijų, suprantama, ko-
kią didelę riziką kelia keliaujantys asmenys 
ir maisto produktai asmeniniame bagaže. 
Lietuva yra ne tik su AKM kovojanti šalis, 
bet ir išorinę ES sieną sauganti valstybė, 
todėl VMVT drauge su Muitinės departa-
mento ir Valstybės sienos apsaugos tar-
nybos pareigūnais nuolat stiprina pasienio 
kontrolę sienos perėjimo punktuose su 
trečiosiomis šalimis (Baltarusija ir Rusijos 

Federacija). Pavyzdžiui, yra privaloma 
patikrai į pasienio veterinarijos postus 
nukreipti transporto priemones, skir-
tas gyvuliams gabenti, įvažiuojančias 
į Europos Sąjungos teritoriją iš Balta-
rusijos, Moldovos, Rusijos ir Ukrainos; 
pasienio kontrolės punktuose išpla-
tinta keliautojams skirta informacija 
apie draudimą asmeniniame bagaže 
įvežti iš trečiųjų šalių gyvūninius mais-
to produktus. Susitarta, kad muitinės 
pareigūnai keleivius apklaustų, ar šie 
nesiveža savo bagaže gyvulinės kilmės 
maisto produktų.

Nuolat griežtinamą pasienio kon-
trolės punktus kertančių asmenų ba-
gažo kontrolę lemia skaudi kitų šalių 
patirtis. Atsakingi Čekijos pareigūnai 
teigia, kad dėl jų šalyje šiais metais 
pirmą kartą užfiksuotų AKM atvejų 
laukinėje faunoje yra kalti būtent as-
meniniame bagaže užkrėstų mėsos 
gaminių atsivežę darbininkai iš Ukrai-
nos. Uždarbiauti iš trečiųjų šalių at-
vykstančius asmenis ir tolimųjų reisų 
sunkvežimių vairuotojus kaip galimus 
AKM viruso platintojus nurodo ir ES 
mokslininkų atlikti tyrimai. Todėl jau 
šiandien daugelyje šalių tolimųjų reisų 
vairuotojų poilsiui skirtose aikštelėse ir 
ES sienos kirtimo punktuose iškabinti 
informaciniai pranešimai, raginantys 
mesti maisto atliekas tik į tam skirtus 
konteinerius. 

Su liga kovojančios šalys, tarp 
jų ir Lietuva, kalba ir apie platesnes 
ekonomines pasekmes, kurių iš karto 
nebuvo galima susieti su tiesioginiais 
AKM nuostoliais. Paradoksalu, tačiau 
Lietuvos džiaugsmą gavus patvirti-
nimą dėl jautienos eksporto į Kiniją 
temdo afrikinio kiaulių maro metamas 
neigiamas šleifas. Nors galvijai šia liga 
neserga, bet dėl AKM situacijos mūsų 
šalyje Kinijos atsakingi pareigūnai in-
formavo, kad bus labai akylai tikrina-
ma, kaip laikomasi AKM prevencijos ir 
kitų nustatytų specialiųjų reikalavimų. 
Daugelis šalių reikalauja, kad impor-
tuojama jautiena nebūtų iš skerdyklų, 
kuriose skerdžiamos ir kiaulės. Taigi, 
verslui siekiančiam plėsti eksporto rin-
kas, tenka imtis papildomų priemonių 
ir investicijų, kurios iš dalies nebūtų 
reikalingos, jei ne AKM.

„Afrikinis kiaulių maras – sudėtinga 
liga, kuri visose su ja kovojančiose ša-
lyse keičia ūkininkų, medžiotojų, vals-
tybės pareigūnų ir bendrai visuomenės 
požiūrį į biologinės saugos reikalavi-
mus, keičia ūkininkavimo, medžiojimo 
ir apskritai mūsų elgesio gamtoje tra-
dicijas ir įpročius. Visa Europa susiduria 
su šios ligos padariniais – gerokai sun-
kesnėmis eksporto sąlygomis, būtiny-
be trečiųjų šalių prekybos partneriams 
teikti papildomas garantijas ir rūpintis 
geresniu viso regiono įvaizdžiu“, – sako 
VMVT direktorius D. Remeika. 

Kęstutis Mažeika,  
Seimo aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas: 

„Ankstesnės priemonės 
viruso nesustabdė, o pinigai 
išleisti neefektyviai“

Kalbėjosi Algirdas Aušra 

– Afrikinis kiaulių maras (AKM) 
plinta. Ką Seimas ketina daryti, 
kad padėtų jį sustabdyti?

– Kalbame apie virusą, kuris Lietuvoje 
plito nuo 2014 m. Jau praėjo ketveri metai, 
bet matome, kad situacija vis dar nevaldo-
ma. Jis toliau plinta, nors ir ne tokiais spar-
čiais žingsniais.

Tos priemonės, kurių imtasi iki šiol, 
arba neveikė, arba veikė minimaliai. Turbūt 
lemiamas viruso plitimo faktorius yra žmo-
giškasis. Investicijos, kurios buvo daromos 
į tvoras, automobilių apiplovimus prie pa-
sienių bei atbaidymo priemones pasienio 
ruožuose, nesuveikė. Dabar galime griež-
čiau pasakyti, kad lėšos buvo panaudotos 
neefektyviai. Suprantame, kad reikia keisti 
strategiją. Džiugu, jog Vyriausybė ėmėsi ini-
ciatyvos ir įkūrė darbo grupę – koordinacinį 
centrą, kuris derina įvairių institucijų veiklą. 

Atsiradusios naujos skatinimo priemo-
nės, pavyzdžiui, 300 eurų dotacija už su-
medžiotą dvimetę šerno patelę (palyginti 
su tuo, kad kai kurie pensininkai gauna 
mažesnes pensijas),  turėjo būti taikomos 
gerokai anksčiau ir pastebimai prisidėti 
prie problemos sprendimo.

Gaila, kad tai jau kiek pavėluota priemo-
nė. Iki tol buvo skiriama po 100 eurų, o už 
vyresnį nei 12 mėn. šerną – 50 eurų dotacija. 
Tačiau šernų populiacijos per pusę sumažinti 
nepavyko. Medžiotojai nereagavo į tokias 
simboliškas išmokas, todėl dabar matome 
pasekmes: jau pusė Lietuvos savivaldybių 
konstatavo afrikinio kiaulių maro židinius ir 
jų nuolat daugėja. 2017 m. užfiksuota per 
1200 maro atvejų. Tai didžiulis skaičius.

Šis virusas yra ūmios formos, randa-
ma vis daugiau suaugusių didelių šernų 
bei mažų šerniukų. Taigi, šiandien turime 
esminį tikslą – suvaldyti AKM pasekmes. 
Miškuose randama šernų gaišenų, kaulų, 
kurių čiulpuose virusas išgyvena daugiau 
nei 2 metus. Buvo vietų, kur virusas buvo 
nustatytas ir šernai jau apnykę arba išnykę, 
bet dabar tose vietose jų vėl atsiranda ir jie 
sparčiai migruoja. Jei tokiose vietose bus li-

kusių suirusių šernų kaulų, didelė tikimybė, 
kad virusas vėl atsinaujins. Vyriausybė nu-
tarė už gaišenų suradimą asmenims mokėti 
po 30 eurų, o už sunaikinimą užkasant dar 
po 20 eurų medžiotojų būreliui. Taigi skiria-
ma po 50 eurų už AKM židinio sunaikinimą. 

Turime mažinti šernų populiaciją, kad 
nereikėtų vėliau kovoti su pasekmėmis. 
Aišku, be to dar taikomos visos kitos bio-
saugos priemonės. Kiaules auginantiems 
ūkininkams grįžus iš miško rekomenduo-
jama persirengti rūbus.

Džiaugiamės, kad medžiotojai jau su-
pranta, jog tai ne tik koks nors teorinis rei-
kalavimas mažinti šernų populiaciją. Išties 
tai yra reali grėsmė ir realūs nuostoliai ne 
tik medžiotojams, ūkininkams, bet ir visai 
valstybei, nes virusas atneša labai skau-
džių pasekmių, kai, pavyzdžiui, patenka į 
kiaulių kompleksą, nes tada visas kiaules 
reikia sunaikinti. 

– Tačiau pokalbiuose su medžioto-
jais pasigirsta nuogąstavimų, kad 
išnaikinus visą šernų patelių popu-
liaciją nebebus ko medžioti. Taigi, 
pateles jie saugo, o mažų šerniukų 
tiesiog gaili. 

– Neetiška šaudyti suaugusią šernę su 
mažais šerniukais, todėl ir sutarta imtis 
priemonių – didinti išmokas rudenį, pra-
sidėjus rujai. Be to, tie 300 eurų skiriami 
ne konkrečiam medžiotojui, o jų būreliui. 
Už tuos pinigus galima įsiveisti, tarkim, 
danielių. Tą laikotarpį, kol užkratas bus 
mūsų aplinkoje, galima pasiruošti ir pra-
plėsti danielių populiaciją. Tai būtų atsvara 
vienos rūšies sumažėjimui per tam tikrą 
laikotarpį. 

Ispanijos pavyzdys rodo, kad nors viru-
sas buvo apėmęs visą šalį, po kurio laiko 
šernai vėl atsirado. Ir Lietuvoje, prisimena-
me, siautė maras, tačiau tai buvo klasiki-
nis kiaulių maras, kai greičiau perserga ir 
išgaišta, o vėliau vėl atsikuria populiacija. 
Šiandien turime kažką panašaus, bet žy-
miai grėsmingesnio.

Afrikinio kiaulių maro sukėlėjai visiškai 
skirtingi, ligos etiologija, klinika, perdavi-
mo būdai ir pasekmės skiriasi nuo klasikinio 
kiaulių maro. Todėl ir ES mastu numatyta 
daugiau lėšų moksliniams tyrimams. Didžio-
sios ES šalys turės atkreipti dėmesį ir sukurti 
vakciną kiaulėms, kurią galima būtų naudoti 
ir šernams. Nes visiškai išnaikinti šernų, kaip 
buvo bandoma Baltarusijoje, neįmanoma.

– Taigi vienintelė galimybė kovoti 
su afrikiniu kiaulių maru – popu-
liacijos išnaikinimas?

– Mokslinė literatūra, aprašanti maro 
eigą, teigia, kad ji turėjo būti greita, su 
beveik 100 proc. šernų išnykimu, tačiau re-
alybė kitokia: jau ketverius metus pusė Lie-
tuvos kovoja su šiuo virusu. Labai svarbu, 
kad maras neužkrėstų kiaulių ūkių, bet su-
stabdyti šernų migraciją ne taip paprasta. 
Populiacijos išnaikinti neįmanoma, bet mi-
nimalus šernų skaičius padėtų sustabdyti 
virusą ir po kelių metų vėl atkurti išteklius.

– Koks Vyriausybės sukurtos darbo 
grupės tikslas?

– Jos svarbiausias tikslas – koordinuoti 
priemones ir padėti sutvarkyti pasekmes, 
kas nebuvo padaryta per pastaruosius 
ketverius metus. Vos tik prasidėjus ligai 
valstybės institucijos galėjo biudžeto lėšas 
naudoti tikslingai, o ne tvorų ar cheminių 
preparatų pirkimui, kurie jokių rezultatų 
nedavė. Reikėjo skatinti gyventojus pri-
sidėti kovojant su maru bei kompensuoti 
gyvulininkystės ūkiams patirtus nuosto-
lius, šviesti visuomenę, aiškinti medžioto-
jams, koks svarbus jų vaidmuo kovojant su 
afrikiniu kiaulių maru. Žvėrys – valstybės 
nuosavybė, o medžiotojams deleguota 
funkcija tuos išteklius naudoti. Tik kom-
pleksinės priemonės ir bendras medžioto-
jų, ūkininkų bei valstybinių tarnybų darbas 
gali duoti norimą rezultatą.

Tikimės, kad naujos priemonės bus 
veiksmingesnės ir efektyvesnės kovoje su 
maro virusu ir jo pasekmėmis. 

  B
M
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Kiekvienas užaugintas ar prijaukintas gyvūnas 
tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, 
kiekvienas prarastas – širdgėla prisiminimuose.
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Klaipėdiečiai gyvena dvokiančių 
 kvapų 

nelaisvėje

Žmonės klysta galvodami, kad 
Klaipėda – beveik kurortinis miestas, 
o klaipėdiečiai vos ne kasdien gali 
mėgautis gaiviu jūros oru, kurio taip 
trūksta didiesiems Lietuvos miestams 
– Vilniui ar Kaunui. Pastaraisiais 
metais klaipėdiečiai vis dažniau reiškia 
susirūpinimą didėjančia miesto oro 
tarša, iš vietinės ir centrinės valdžios 
primygtinai reikalaudami griežčiau 
kontroliuoti ant jų galvų krentančius 
teršalus bei ištisus miesto rajonus 
smaugiančius nemalonius kvapus.

Andrius JuškevičiusValdžia ir aplinkosaugininkai 
teigia, kad oro taršos rodikliai Klaipėdoje 
neviršija leistinų normų, be to, planuoja 
naikinti vieną iš šiuo metu uostamiestyje 
veikiančių dviejų stacionarių oro kokybės 
tyrimo stotelių. Argumentas – beveik 
iki 150 tūkst. gyventojų sumažėjusiam 
miestui ir jo teritorijai pagal normatyvus 
pakanka ir vienos. 

Reikalauja naujos stotelės
Tačiau klaipėdiečių ir miesto valdžios po-
zicija dėl oro taršos stebėjimo ir kovos su 
ta tarša skiriasi nuo sostinės valdininkų 
požiūrio. 

Šiaurinėje Klaipėdos dalyje esančio 
Vitės kvartalo gyventojai kreipėsi į miesto 
tarybą, kad jų rajone būtų įrengta oro tar-
šą kietosiomis dalelėmis matuojanti sto-
telė. Savo reikalavime miestiečiai pabrėžė 
norintys žinoti, kokioje aplinkoje gyvena. 
Vitės kvartalas ne tik ribojasi, bet tiesio-
gine to žodžio prasme yra apsuptas uosto 
krovos kompanijų – tai Klaipėdos jūrų kro-
vinių kompanija (KLASCO), šalia jos esanti 

AB „Klaipėdos nafta“ ir gretimais – Klaipė-
dos krovinių terminalas (KKT).  

Vitės kvartalo Švyturio gatvės gyvento-
ja, Vakarų Lietuvos tėvų forumo narė Alina 
Andronova kalbėjo, kad gyventojai nuolat 
pastebi taršą, tačiau ji sunkiai nustatoma. 
„Teigiama, kad leistinos normos nevirši-
jamos. Kodėl pas mus nėra matuojamas 
užterštumas kietosiomis dalelėmis? Čia 
įsikūrusios dvi mokyklos, vaikų darželis ir 
lopšelis, gyvena nemažai klaipėdiečių“, – 
tvirtino Švyturio gatvės gyventoja.

Savivaldybės tarybos narys, Miesto 
ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys Vi-
dmantas Plečkaitis taip pat atkreipė dė-
mesį, kad oro kokybės tyrimo stotys jau 
daug metų stovi tose pačiose vietose. „Ar 
ji tikrai reikalinga Bangų gatvėje?“ – reto-
riškai klausė politikas. 

Klaipėdos savivaldybės Miesto ūkio 
departamento direktorius Liudvikas 
Dūda gyventojams paaiškino, kad tokių 
stotelių įrengimu ir rezultatų sekimu 
rūpinasi Aplinkos apsaugos agentūra. 
Lietuvoje jų įrengta 12, dvi iš jų – Klai-
pėdoje. Viena stotelė įkurdinta Bangų ga-

į orą paleidžia tiek teršalų, kiek nemaža 
šiluminė elektrinė. Sausumoje kontroliuo-
jame tokių jėgainių taršą, bet neturime 
galimybių kontroliuoti milžiniškų laivų“, 
– sakė A. Šulcas.

Papildomos taršos šaltinis – uostą 
aptarnaujantis transportas. Kiekviena 
krovinių tona patenka į uostą arba iš jo 
išgabenama sausumos transportu, o visos 
uosto transporto arterijos eina tik miesto 
gatvėmis. Konteinerius kraunančių uosto 

bendrovių skaičiavimais, 2017 m. termi-
naluose perkrauta daugiau kaip 480,1 
tūkst. sąlyginių vienetų konteinerių (TEU). 
Suprantama, ne visi šie konteineriai į arba 
iš Klaipėdos keliavo sausumos transportu, 
nes dalis jų buvo perkrauta iš laivo į laivą 
ir terminalų teritorijų nepaliko. Tačiau iš-
kalbus ir kitas skaičius – vis didėjanti ro-ro 
pervežimų dinamika uoste (tai kroviniai, 
įvežami ar išvežami iš laivo ratuotomis 
priemonėmis). 2017 m. ro-ro uoste buvo 

Nuo naftos produktus kraunančių įmonių kiek 
piečiau veikia KLASCO, kuri krauna birias trąšas, 

grūdus, kitus birius krovinius. Dulkės, oro tarša kietosiomis 
dalelėmis – neišvengiamas tos veiklos padarinys.

tvėje, kita – Šilutės plente, šalia Baltijos 
prospekto. 

L. Dūda teigė, kad buvo svarstyta ga-
limybė mieste įrengti daugiau matavimo 
įrenginių, tačiau tai – ne savivaldybės 
funkcija. Buvo kreiptasi į Aplinkos apsau-
gos agentūrą, tačiau gautas atsakymas, 
kad Klaipėdoje pagal užimamą plotą ir 
gyventojų skaičių tokių stotelių yra pa-
kankamai. Aplinkos apsaugos agentūros 
specialistai tikino, kad stotelės stovi tinka-
mose vietose, o kiekvienoje gatvėje tokių 
įrenginių tikrai nereikia.

Pasak L. Dūdos, kiekvienoje staciona-
rioje oro kokybės tyrimo stotyje leidžiama, 
kad per metus 35 kartus būtų nustatomas 
padidėjęs užterštumas. Pastaraisiais me-
tais nė vienas įrenginys neužfiksavo dides-
nio užterštumo daugiau nei 30 dienų. Jis 
pripažino, kad savivaldybės veiksmai, nu-
stačius padidėjusią oro taršą kietosiomis 
dalelėmis – gatvių laistymas.  

Papildoma tarša – iš uosto
Klaipėdos miesto mero pavaduotojas Ar-
tūras Šulcas neslėpė, kad uostas yra didelis 
miesto oro teršėjas. Jis atkreipė dėmesį, 
kad uostininkams ir Vyriausybei besidžiau-
giant gerėjančiais uosto krovos rodikliais, 
didelį rūpestį kelia į uostą atplaukiantys 
vis didesni laivai. „Nesunku pamatyti ir 
palyginti, kad tokių laivų milžinų jėgainės 

Alfredas Šepštas: „Dviejų uostamiesčio rajonų gyventojai susiduria su 
nemalonių kvapų pojūčiais. „Klaipėdos nafta“ derina projektą, siekiantį 
apie 10 proc. didinti gamybinių pajėgumų apimtis, tačiau prašo leisti 
iki 30 proc. padidinti į aplinką išleidžiamų kvapų kiekį. Kodėl tokie 
neadekvatūs prašymai, kol kas neaišku.“ 
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krauta 269,2 tūkst. vienetų, 2016 m. – 
275,7 tūkst. vienetų.

2017 m. Klaipėdos uosto bendra kro-
va buvo rekordinė, siekė 43,17 mln. t, o 
per pastarąjį dešimtmetį Klaipėdos uosto 
krova padidėjo net 44,5 proc. arba 13 mln. 
t. Šie skaičiai – tai ne tik milžiniškos vals-
tybės pajamos, tačiau ir vis didėjanti oro 
tarša Klaipėdos mieste.

Geležinkeliais vežami uosto kroviniai 
patenka arba į šiaurinę, arba į pietinę 
miesto dalis. Kitų kelių tiesiog nėra. Būtų 
pusė bėdos, jeigu geležinkelio sąstatai tik 
atvažiuotų į uosto terminalus ir išvažiuo-
tų iš miesto. Didesnė bėda, kad traukiniai 
manevruoja miesto teritorijoje esančiuose 
kelynuose, čia formuojami geležinkelio 
sąstatai, tai ypač jaučia šiaurinės miesto 
dalies gyventojai. Prie taršos prisideda ir 
traukinių keliamas triukšmas, arčiau ge-
ležinkelių esantys gyventojai ištisą parą 
jaučia vibraciją.

Nereikia būti dideliu specialistu, kad 
pamatytum – nemaža dalis jūrinių kon-
teinerių į uostą gabenama sunkiuoju au-
tomobilių transportu. Uostui skirti krovi-
niai tiesiogine to žodžio prasme užkemša 
miesto gatves. Vos ne pusė milijono jūrinių 
konteinerių, perkrautų uoste per metus, – 
o vienas vilkikas daugiau vieno konteine-
rio neveža. Taip ir susidėlioja slegianti oro 
taršos aritmetika.

Atkreipdamas dėmesį į tokius faktus 
mero pavaduotojas A. Šulcas sakė, kad 
nuolatinė oro kokybės stebėsena Klai-
pėdos mieste turėtų būti valstybės rū-
pestis. Juk visi uostamiesčio gyvenamieji 
rajonai, atsidūrę uosto arba pramonės 
apsuptyje, buvo pastatyti anksčiau, nei 
prasidėjo intensyvi uosto plėtra bei kūrė-

si įmonės Klaipėdos laisvojoje 
ekonominėje zonoje (LEZ). 
Dėl Klaipėdos LEZ atsiradi-
mo ir vystymo visi pietinės 

Klaipėdos dalies gyvena-
mųjų namų kvartalai 

atsidūrė pramonės 
apsuptyje: iš rytų 
pusės – LEZ, vaka-

rinėje – uosto krovos 
kompanijos. 

Šios aplinkybės verčia abejoti, 
ar Klaipėdoje esančios dvi 

oro kokybės tyrimo sto-
tys gali parodyti tikrą 
vaizdą, kokios aplinkos 

sąlygomis iš tikrųjų gy-
vena klaipėdiečiai. Juk uosto 

įmonės iš šiaurės į pietus palei 
visą Kuršių marių pakrantę tę-

siasi keliolika kilometrų. 

Kas kraunama Klaipėdos 
uoste
Neteisybė būtų sakyti, kad Klaipėdos uoste 
dirbančios krovos kompanijos nesirūpina 
aplinkosauginėmis priemonėmis. Klaipė-
dos uostas – vienas moderniausių rytinėje 
Baltijos jūros pakrantėje, o jo krovinių apy-
vartos didėjimą lemia, tarp kitų faktorių, ir 
modernios, aplinką tausojančios techno-
logijos. Tačiau dėl perkraunamų krovinių 
pobūdžio neigiamas poveikis aplinkai vis 
tiek neišvengiamas.

AB „Klaipėdos nafta“ ar Krovinių termi-
nalas ant žemės naftos produktų nelaisto, 
tačiau pažaboti į aplinką sklindančius 
naftos produktų kvapus, nugulančius išti-
sus miesto rajonus, pasiseka toli gražu ne 
visada. Reaguodama į gyventojų skundus, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 
vasario pradžioje sukvietė šiaurinėje uosto 
dalyje veikiančių įmonių atstovus dėl gali-
mos kvapų sklaidos ir prevencinių priemo-
nių bei dar kartą apsilankė tose įmonėse. 
Krovos įmonės teigia parengusios ar ren-
giančios veiksmų planus, padėsiančius už-
tikrinti mažesnį kvapų patekimą į aplinką 
veiklos metu. 

Nuo naftos produktus kraunančių įmo-
nių kiek piečiau veikia KLASCO, kuri krauna 
birias trąšas, grūdus, kitus birius krovinius. 
Dulkės, oro tarša kietosiomis dalelėmis – 
neišvengiamas tos veiklos padarinys.

Žvelgiant į pietų pusę, centrinėje 
miesto dalyje matyti jūrų krovinių kom-
paniją „Bega“. Jos terminaluose taip pat 
kraunamos birios trąšos, grūdai, inertinės 
medžiagos, suverstiniai kroviniai, cemen-
tas. Terminalai modernūs, tačiau oro tarša 
kietosiomis dalelėmis ir čia neišvengiama.

miesto dalis – Miško kvartalas, Melnragė, 
– ir toliau kenčia nuo „Klaipėdos naftos“ 
skleidžiamų naftos produktų kvapų, o pie-
tinė uostamiesčio dalis – nuo ištisos kvapų 
(tiksliau – smarvių) puokštės.

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamento direktoriaus pavaduotojas 
Alfredas Šepštas neslėpė, kad šių dviejų 
uostamiesčio rajonų gyventojai daž-
niausiai susiduria su nemalonių kvapų 
pojūčiais. Jis pastebėjo, kad nuo 2017 m. 
pabaigos „Klaipėdos nafta“ atitinkamose 
žinybose derina projektą apie 10 proc. di-
dinti gamybinių pajėgumų apimtis, tačiau 
prašo leisti iki 30 proc. padidinti į aplinką 
išleidžiamų kvapų kiekį. Kodėl tokie nea-
dekvatūs prašymai – kol kas neaišku. Ma-
tyt, galima tik spėlioti, ar bendrovė nenori 
savotiškai apsidrausti ir išvengti sankcijų 
už viršytą aplinkos taršą. 

Pasak A. Šepšto, pietinės uostamies-
čio dalies gyventojus pasiekia nemalonūs 
kvapai iš bendrovės „Branda“, įsikūrusios 
šalia Dumpių sąvartyno ir užsiimančios 
organinės kilmės atliekų perdirbimu. Čia 
oro taršos ir skleidžiamų kvapų suvaldymo 
reikalai iki galo neišspręsti, nors yra pa-
stangų kažką daryti. Didžiausia problema 
„Brandos“ veikloje yra iš bendrovės „Mars 
Lietuva“, įsikūrusios Klaipėdos rajone, at-
vežamos organinės kilmės atliekos. Ben-
drovė pati galėtų utilizuoti savo gamybos 

atliekas, tačiau tai didintų gamybos są-
naudas ir mažintų pelną. Ar ne todėl pasi-
renkamas lengviausias ir pigiausias kelias 
– vežti į Dumpius, esančius netoli Klaipė-
dos gyvenamųjų rajonų, ir nepakeliama 
smarve „pamaloninti“ klaipėdiečius? 

Uostamiesčio gyventojams įtarimų ke-
lią ir Klaipėdos LEZ teritorijoje veikiančios 
chemijos įmonės. Miesto valdžiai klaipė-
diečiai ne kartą skundėsi, kad LEZ chemi-
jos įmonės gali piktnaudžiauti, naktimis 
paleisdamos į aplinką taršą, kai aplinko-
saugininkai nedirba. 

Kvapų tyrimas – neįmanoma 
misija?
Aplinkos ministerijos Aplinkos oro skyriaus 
vedėja Elena Auglienė teigė, kad oro ko-
kybės tyrimo stotys paprastai statomos 
arba potencialiai švariose teritorijose, arba 
pramoninėse ir kitose didele tarša pasižy-
minčiose teritorijose. Visos stotelės nuolat 
dirba „online“ režimu, duomenys patenka 

ne tik į Lietuvos, bet ir atitinkamas Europos 
Sąjungos žinybas.

Aplinkos apsaugos agentūros Oro 
kokybės vertinimo skyriaus vedėja Zita 
Šilienė komentavo, kad oro kokybės tyri-
mo stotys Lietuvoje buvo pradėtos statyti 
2002–2003 m., Klaipėdoje pastatytos apie 
2007 m. Šios stotys fiksuoja oro kokybę ne 
prie taršos šaltinių, bet bendrą oro koky-
bės foną, taip atliekamas valstybinis mo-
nitoringas. Visos oro kokybės tyrimo stotys 
matuoja kietųjų dalelių koncentraciją, o 
sunkiųjų metalų – tik keturios iš visų 14 
veikiančių įvairiose Lietuvos vietose, kitų 
stočių tyrimo parametrai nustatyti pagal 
poreikį. Sunkiųjų metalų koncentraciją 
tiria ir stotelė Bangų gatvėje. Pasak Z. 
Šilienės, pramonės objektai, kurie poten-
cialiai gali labiau teršti aplinką, paprastai 
įsirengia savo oro taršos matavimo stotis. 
O su kvapų tyrimais yra sudėtinga. 

A. Šepštas aiškino, kad kvapų intensy-
vumo, jų koncentracijos tyrimas turi savo 
ypatumų. Jeigu sulaukiama gyventojų 

skundų dėl nemalonių kvapų, jie netiriami 
toje vietoje, kur jaučiami, o būtinai ieš-
komas ir nustatomas jų šaltinis. Kita ver-
tus, kvapų jutimas yra labai subjektyvus, 
priklauso nuo žmogaus uoslės aštrumo: 
vienam to paties intensyvumo kvapas gali 
nesukelti jokių pojūčių, kitam – sukelti 
netgi vėmimą. 

Europos Sąjungos, o tuo pačiu ir Lie-
tuvos teisės aktuose nurodyta, jog kvapo 
koncentracija ore matuojama europiniais 
kvapo vienetais. Lietuvos higienos normo-
je HN 121:2010 nurodoma leistina kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore – ne daugiau nei 8 europiniai 
kvapo vienetai (8 OUE/kub. m). O matuo-
jant kvapo koncentraciją jo šaltinyje, ver-
tinama ir jo natūralaus išsisklaidymo ore 
galimybė: oro mėginiai paimami iš taršos 
šaltinio ir vėliau, modeliavimo būdu, ap-
skaičiuojama galima kvapo sklaida gy-
venamosios ar visuomeninės paskirties 
pastatų aplinkos ore. 

Panašias mintis sakė ir Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klai-
pėdos departamento Visuomenės sveikatos 
saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Šle-
petienė. Šios įstaigos specialistai reaguoja 
į gyventojų skundus ir dėl oro taršos, ir dėl 
nemalonių aplinkos kvapų gyvenamojoje 
aplinkoje, duomenys gali būti tiriami la-
boratorijoje. Tačiau Klaipėdos laboratorijos 

galimybės yra ribotos, o tobulesnė labora-
torija yra tik sostinėje. A. Šlepetienė teigė, 
kad padėtis neilgai trukus turėtų keistis, 
nes NVSC Klaipėdos departamentas baigia 
rengti oro mėginių kvapo koncentracijai 
nustatyti paėmimo planus Klaipėdos mies-
te, uosto krovos terminaluose. Tokie oro 
mėginiai bus tiriami specialioje laboratori-
joje, o gauti rezultatai padės išsiaiškinti, ko-
kia yra kvapų sklaida uostamiesčio gyvena-
muosiuose rajonuose. Specialistės teigimu, 
iki šiol atlikti kvapų intensyvumo tyrimai 
Klaipėdos LEZ veikiančiose įmonėse, Dum-
pių sąvartyne ar „Brandoje“ parodė, kad ten 
neviršijami tie 8 europiniai kvapų vienetai. 

Taip sukuriamas paradoksas: smarvė 
pasklinda (neretai naktimis), gyventojai 
tai jaučia, skundžiasi, bet tiriant viskas tel-
pa į 8 OUE/kub. m ir tai vadinama kvapu. 

Taigi, sugaudyti ir nustatinėti kvapų in-
tensyvumą didelėse Klaipėdos gyvenamo-
siose teritorijose yra sudėtinga. Dėl lėtai 
judančios pagalbos iš Aplinkos ministeri-
jos bei Aplinkos apsaugos agentūros Klai-
pėdos miesto savivaldybė planuoja nuo 
2021 m. numatytose miesto vietose įreng-
ti papildomas oro taršos stebėjimo vietas, 
panaudodama sorbentus – medžiagas, 
iš aplinkos sugeriančias įvairius teršalus. 
Vėliau sorbentai bus tiriami laboratorijose, 
gal tada klaipėdiečiai geriau žinos, kas, 
kaip ir kuo teršia uostamiesčio orą.

Papildomos taršos šaltinis – uostą aptarnaujantis 
transportas. Kiekviena krovinių tona patenka į 

uostą arba iš jo išgabenama sausumos transportu, o visos 
uosto transporto arterijos eina tik miesto gatvėmis.

Šiaurinėje Klaipėdos dalyje esančio Vitės kvartalo 
gyventojai kreipėsi į miesto tarybą, kad jų rajone 

būtų įrengta oro taršą kietosiomis dalelėmis matuojanti 
stotelė. Savo reikalavime miestiečiai pabrėžė norintys 
žinoti, kokioje aplinkoje gyvena.

Liudvikas Dūda: „Kiekvienoje stacionarioje oro kokybės tyrimo 
stotyje leidžiama, kad per metus 35 kartus būtų nustatomas padidėjęs 
užterštumas. Pastaraisiais metais nė vienas įrenginys neužfiksavo 
didesnio užterštumo daugiau nei 30 dienų.”
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Dar toliau į pietus veikia Birių krovinių 
terminalas, UAB „Kamineros krovinių ter-
minalas“, kur kraunamos trąšos, palaidos 
durpės, skalda, kitos birios statybinės 
medžiagos. Dar piečiau Malkų įlankos teri-
torijoje – UAB „Malkų įlankos terminalas“, 
UAB „Vakarų krova“. Tarp kraunamų krovi-
nių – tos pačios birios trąšos, statybinės 
medžiagos, cementas...

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 
yra įdiegusi tris oro taršos matavimų stote-
les, kurios pastatytos skirtingose uosto da-
lyse. Siekdama sustiprinti taršos prevenciją, 
Uosto direkcija galimą taršą matuoja ir įsigy-
ta mobiliąja taršos matavimo įranga. Pernai 
šiaurinėje uosto dalyje buvo įdiegta dešimt 
dujų detektorių. Kaip teigė Uosto direkcijos 
atstovai, stotelės skirtos lakiųjų organinių 
junginių (LOJ), anglies dioksido, azoto ok-
sido ir dioksido, ozono, sieros dioksido, kie-
tųjų dalelių ir triukšmo stebėsenai. Stotelės 
pastatytos šiaurinėje uosto dalyje ties naftos 
produktus kraunančiomis bendrovėmis, cen-
trinėje dalyje ties Naująja Smiltynės perkėla 
ir ties Malkų įlanka uosto pietinėje dalyje. 

Stotelių kaina – 296 000 eurų. Eks-
ploatacinės išlaidos, kol vyksta garantinė 
priežiūra, – apie 10 000 eurų per metus. 
Stotelės uostui svarbios dėl prevencinių 

priežasčių, iš jų operatyviai gaunami 
duomenys uosto priežiūros specialistams 
leidžia iškart reaguoti į situacijas, o esant 
galimam avarijos atvejui – reaguoti nedel-
siant. Mobiliąją taršos matavimo stotelę 
galima naudoti bet kada, esant poreikiui 
ar kilus įtarimams – ištisą parą.     

Nesugaunamų kvapų 
nelaisvėje
Prieš tris keturis dešimtmečius visi klai-
pėdiečiai žinojo keletą pagrindinių ne-
malonių kvapų šaltinių, buvusių mieste. 
Šiaurinėje pusėje mazuto smarvę leisdavo 
arčiausiai uosto vartų veikusi naftos krovos 
įmonė, vidurinėje miesto dalyje – buvęs 
celiuliozės ir kartono kombinatas, pietinė 
miesto dalis neretai kvepėdavo silkėmis ar 
kita žuvimi, kurių kvapas ateidavo iš dabar 
jau išnykusio žvejybos uosto. Klaipėdos 
senamiestį dar pakvepindavo vadinamoji 
„saldaininė“ (saldainių fabrikas) ir „Švy-
turio“ alaus darykla. Dalis gyvenamųjų ra-
jonų arčiau Šilutės plento ir Baltijos pros-
pekto kentėdavo nuo tuometinio mėsos 
kombinato smarvės. 

Pastaraisiais dešimtmečiais padėtis 
pasikeitė, tačiau nepagerėjo. Šiaurinė 
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Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, 
pakuotės turi būti atsakingai rūšiuojamos 
ir tvarkomos. Pagrindiniai pakuočių atliekų 
tvarkymo procesai yra šie: surinkimas, 
perdirbimas Lietuvos Respublikoje ar atliekų 
išvežimas į Europos Bendrijos šalis perdirbti.

Saulius Paukštys Vadovaujantis Pakuočių ir 
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 
straipsnio nuostatomis, gamintojai ir 
importuotojai privalo pakuočių atlie-
kų tvarkymo organizavimą pavesti 
gamintojų ir importuotojų organizaci-
joms arba Mokesčio už aplinkos terši-
mą įstatymo nustatyta tvarka mokėti 
mokestį tiesiogiai į valstybės biudžetą.

Piktnaudžiavimo atvejų gali pasi-
reikšti jau pirmajame etape – suren-
kant pakuotes. Įmonės, užuot  fak-
tiškai surinkusios pakuočių atliekas, 
deklaruoja surinkimą tik „popieriuje“. 
Pavyzdžiui, dideliais kiekiais surenka-

mos atliekos iš gyventojų, fizinių/juridinių 
asmenų grupių, juos aplankant ar kitais 
panašiais būdais, deklaruojami didesni 
surenkamų atliekų kiekiai, nei faktiškai yra 
surenkama.

Perdirbimo proceso metu taip pat gali-
mas sukčiavimas, kai įmonės neva perdir-
ba plastiko, metalo pakuočių atliekas, ta-
čiau faktiškai yra perdirbamos popieriaus 
ar metalo atliekos, kurios nepriskiriamos 
pakuočių atliekoms ir už kurių perdirbimą 
negali būti išrašomi dokumentai. Panašūs 
atvejai galimi išvežant atliekas perdirbti į 
kitas šalis. Galimi neteisėti dokumentų iš-

iš aplinkosaugininkų sulaukė raginimo 
susimokėti milijonus taršos mokesčio už 
2013–2015 m. nesutvarkytas pakuočių 
atliekas. 2018 m. tokių raginimų sulauks 
dar apie 1000 įmonių. Verslininkai šoki-
ruoti: už atliekų tvarkymą jie sumokėjo 
pakuočių tvarkymo organizacijoms ir nie-
ko nepažeidė.

Tokios naujametės dovanos sulaukė su 
VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija (PTO) 
bendradarbiavęs verslas. Vilniaus regiono 
aplinkos apsaugos departamentas (VRA-
AD) panaikino patvirtinimus, kuriuos PTO 
savo narėms išrašė remdamasi bendrovės 
„Metrail“ jai išduotais atliekų sutvarkymą 

2013–2015 m. įrodančiais dokumen-
tais. Kadangi „Metrail“ dokumentai dar 
2015 m. buvo panaikinti, galios neteko 
ir jų pagrindu organizacijų išrašyti pa-
tvirtinimai gamintojams ir importuo-
tojams.

Laiškai apie prievolę susimokėti 
mokestį išsiųsti 478 įmonėms – PTO 
narėms. Bendra mokesčio suma siekia 
apie 5,29 mln. eurų.

Tokius pat laiškus VRAAD išsiuntė ir 
kitos pakuočių tvarkymo organizacijos 
– VšĮ „Žaliasis taškas“ – nariams. Juos 
gaus 1230 įmonių, kurios iš viso turės 
sumokėti apie 5,85 mln. eurų.

rašymo atvejai ir perdirbant įvežtas ar im-
portuotas pakuočių atliekas, deklaruojant 
jas kaip Lietuvoje surinktas. Už į Lietuvos 
Respubliką įvežtų pakuočių perdirbimą 
dokumentai negali būti išrašomi, tačiau 
įvežtos atliekos dažnai iš vienų atliekų 
tvarkytojų pereina kitiems ir tokiu būdu 
pareigūnams sudėtinga atsekti šių atliekų 
kelią.

Vis dėlto 2017 m. pabaigoje vienas po 
kito į viešumą ėmė lįsti klastojimo tvar-
kant pakuotes atvejai. Nustačius pažeidi-
mus, tam tikros įmonės prarado teisę iš-
duoti atliekų surinkimo dokumentus. Savo 
ruožtu verslas praėjusių metų pabaigoje 

Vis dėlto į klausimą, kodėl reikalavi-
mas sumokėti žalą pirmiausia pasiekė 
PTO, o tik gerokai vėliau – „Žaliojo taš-
ko“ klientus, Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento vadovas Ma-
rius Švaikauskas pakomentavo taip: 
„Buvo atlikti patikrinimai abiejose or-
ganizacijose. „Žaliasis taškas“ paprašė 
atidėti (patikrinti pažymas). Jie papra-
šė daugiau laiko ir laiko buvo skirta.“

Pasak vieno iš tokios paslaugos už-
sakovų, „Norfos mažmenos“ valdybos 
pirmininko Dainiaus Dundulio, jo įmonė 
turės sumokėti apie 180 tūkst. eurų už 
vienerius metus. Jei bus panaikinti visi 
patvirtinimai, įmonė turės sumokėti 
2–3 mln. eurų. Verslininko nuomone, 
dėl susidariusios padėties kalta Aplinkos 

ministerija, nes ji išdavė licencijas abiem 
pakuočių organizacijoms ir verslininkai buvo 
priversti su jomis dirbti, nes kito pasirinkimo 
ministerija jiems nepaliko. Ministerija orga-
nizacijas prižiūrėjo, tačiau nepastebėjo, kad 
jos kažką daro neteisėtai ir verslininkų apie 
tai neinformavo. Verslininkai susibūrė į gru-
pę ir kreipsis į teismą dėl šio atvejo. Regiono 
aplinkos apsaugos departamento vadovai 
neabejoja, kad teismų maratonas prasidės. 
Beje, Aplinkos ministerijoje dirbusi kontrolės 
departamento vadovė iš pareigų pasitraukė.

Įmonių pažeidimai 
Tarp įmonių, kurioms panaikintas leidimas 
užsiimti pakuočių tvarkymu, labiausiai 
pasižymėjo UAB „Metrail“. Vilniaus regiono 
aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) 

dėl neteisėto atliekų tvarkymo panaikino 
atliekų sutvarkymą įrodančius dokumen-
tus, išduotus už 2013, 2014, 2015 m. Įmo-
nė išbraukta iš dokumentus turinčių teisę 
išrašyti įmonių sąrašo, informacija pateik-
ta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai 
ir UAB „Metrail“ atliekamas ikiteisminis 
tyrimas dėl baudžiamosios atsakomybės.

2017 m. atliekant UAB „Eko pagalba“ 
patikrinimą identifikuoti galimi neteisėto/
fiktyvaus atliekų tvarkymo atvejai (fiktyvus 
surinkimas, vežimas), tačiau patikrinimas 
dar nėra baigtas. UAB „Eko pagalba“ yra 
glaudžiai susijusi su UAB „Odolis“, abiejų 
įmonių patikrinimai dar nėra baigti. Taip pat 
pažymėtina, kad Lietuvos kriminalinė polici-
ja atlieka ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Ekopa-
galba“ galimai neteisėtai vykdomos veiklos.

Pasak Vilniaus RAAD vadovo Mariaus 
Švaikausko, Vilniaus miesto agentūros 
pareigūnai iki šiol neturi galimybės atlikti 
planinį UAB „Atliekų tvarkymo centras“ 
patikrinimą, apie kurį įmonei buvo pra-
nešta dar 2017 m. vasarį. Bendrovės at-
stovai atsisako teikti patikrinimui būtiną 
informaciją ir dokumentus. Už kliudymą 
pareigūnams vykdyti aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę bendrovės atstovas 
patrauktas administracinėn atsakomybėn 
ir Vilniaus miesto apylinkės teismas jam 
paskyrė 300 eurų baudą. Už privalomojo 
nurodymo pateikti dokumentus nevykdy-
mą bendrovės atstovams gresia dar viena 
nuobauda. 2017 m. birželio 9 d. Vilniaus 
RAAD Vilniaus miesto agentūros parei-
gūnas „Atliekų tvarkymo centrui“ surašė 

privalomąjį nurodymą ir įpareigojo 
pateikti dokumentus, kurių reikia pla-
niniam teminiam patikrinimui atlikti. 
UAB „Atliekų tvarkymo centras“ iki 
2017 m. birželio 19 d. dokumentų ne-
pateikė, todėl bendrovės atsakingam 
asmeniui surašytas administracinio 
nusižengimo protokolas už privalomo-
jo nurodymo neįvykdymą. Bendrovė 
privalomąjį nurodymą apskundė ir šiuo 
metu byla dėl privalomojo nurodymo 
nagrinėjama Vilniaus apygardos admi-
nistraciniame teisme. 

„Neabejotina, kad ši įmonė vengia 
patikrinimo, nes aplinkosauginių pa-
tikrinimų metu nustačius pažeidimus 
išrašant dokumentus, įrodančius atlie-
kų sutvarkymą, Vilniaus RAAD turėtų 

Dalius Krinickas: „GPAIS projekto tikslas – sukurti ir įdiegti 
funkcionalią, naudotojams technologiškai patogią, vieningą gaminių, 
pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinę 
sistemą, kuri užtikrintų Valstybinio atliekų tvarkymo plano numatytų 
tikslų vykdymą ir įmonėse vykdomos apskaitos veiksmingą stebėseną, 
kontrolę ir planavimą.“
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priimti sprendimus dėl atliekų sutvarkymą 
neva įrodančių dokumentų panaikinimo. 
Neteisėtai išrašyti dokumentai, neva įro-
dantys atliekų sutvarkymą, gali turėti di-
delės žalos valstybei, o ūkio subjektai gali 
patirti didelių finansinių nuostolių, nes 
privalo sumokėti mokesčius už aplinkos 
teršimą“, – sakė M. Švaikauskas.

Reakcija nemaloni, tačiau 
bendradarbiauja skirtingai
Nė viena organizacija nesidžiaugia atlie-
kamu patikrinimu, kadangi numato pa-
tikrinimo pasekmes. Griežčiausia baus-
mė – organizacijų gamintojams ir (ar) 
importuotojams išrašytų patvirtinimų 
panaikinimas. Pažymėtina, kad patikrini-
mas atliekamas pagal vienodą principą, 
kadangi UAB „Metrail“ išrašė dokumentus 
tiek vienai, tiek kitai organizacijai, todėl 
ir pasekmės VšĮ „Žaliais taškas“ ir VšĮ „Pa-
kuočių tvarkymo organizacija“ yra vieno-
dos. Galima pasidžiaugti, kad VšĮ „Žaliais 
taškas“ pareigūnams teikia informaciją, 
reikalingą patikrinimui atlikti, tuo tarpu 
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pasi-
rinko teisminį kelią ir skundžia atliekamą 
patikrinimą teismui. Vilkinamas laikas. 

Pastaruoju metu padaugėjo piktnau-
džiavimo atvejų, kai atliekas tvarkančios 
įmonės atsisako teikti pareigūnams prašo-
mą informaciją. Tokiais atvejais surašomi 
protokolai už trukdymą atlikti patikrinimą, 
skiriamos baudos, surašomi privalomieji 
nurodymai pateikti reikiamą informaciją. 
Praktika rodo, kad tokių įmonių patikrini-
mai užsitęsia, tačiau teismine tvarka pa-
reigūnai anksčiau ar vėliau išsireikalauja 
reikiamus duomenis, o įmonėms dar iki 
patikrinimo skiriamos administracinės 
baudos už trukdymą ar teisėtų reikalavi-
mų nevykdymą. Patikrinimai tokiais atve-
jais dėl teisminių procesų (kadangi dažnu 
atveju skundžiami priimti nutarimai, su-
rašyti privalomieji nurodymai) užsitęsia, 
tačiau anksčiau ar vėliau jie atliekami.

Aplinkosaugininkų darbo praktika 
rodo, kad dažniausiai patikrinimui reika-
lingų dokumentų ir duomenų linkusios 
neteikti tos įmonės, kurių vadovai žino 
apie įmonės daromus aplinkosauginius 
pažeidimus, ir šiuo būdu stengiasi pati-
krinimų išvengti, kad nebūtų užfiksuoti 
pažeidimai ir kad netektų už juos atsakyti.

Vienas iš įdomesnių pavyzdžių, kai pa-
reigūnai, tikrindami stambią atliekų tvar-
kymo įmonę, paprašė duomenų, kam ši 
perdavė veikloje susidariusias susmulkin-
tas griovimo atliekas, o įmonės teisininkai 
atrašė, kad tokių duomenų esą pateikti pa-
reigūnams negali, nes tai įmonės komer-
cinė paslaptis. Be abejo, toks atsakymas 
negali būti pagrindas neteikti pareigūnų 
prašomų duomenų, nes inspektorius turi 
įsitikinti, kad atliekos buvo perduotos tin-
kamam juridiniam subjektui. Jeigu gera 
valia įmonės duomenų nepateikia, joms 
yra skiriamos sankcijos, o išvengti pareigos 
teikti dokumentus vis vien nepavyks.

Bando pelnyti prielankumą
Vilniaus RAAD pareigūnams, tikrinantiems 
įmones, pasitaiko tiesioginių gąsdinimų 
ar grasinimų. Buvo atvejų, kai pažeidėjai 
inspektorius grasino susargdinti nepagy-
doma liga, fiziškai susidoroti, plūdo ne-
cenzūriniais žodžiais, kai kurie jų ir aktyviai 
priešinosi bei sužalojo pareigūno sveikatą, 
suplėšė uniformą, apgadino tarnybinį au-
tomobilį. Visais šiais atvejais buvo kreip-
tasi į teisėsaugininkus. RAAD pareigūnai 
yra principingi ir žino, kad apie bet kokį 
neteisėtą poveikį ar reikalavimus turi būti 
pranešta teisėsaugos institucijoms.

Departamentas buvo susidūręs ir su 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
Kontrolės skyriaus (dabar skyrius sujungtas 
su kitu skyriumi ir turi kitą pavadinimą) dar-
buotojų spaudimu. Spaudimas buvo susijęs 
su departamento atliktais ir atliekamais 
„Atliekų tvarkymo centro“ patikrinimais. 
Buvo reikalaujama duomenų apie atlieka-
mus patikrinimus, nusišalinti nuo tikrinimo 
bei perduoti šią įmonę tikrinti kitam depar-
tamentui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
net viešojoje erdvėje buvo eskaluojama dėl 
galimai sutarto rotacinio patikrinimo. 

„Tokie veiksmai tiesiogiai pažeidžia 
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
įstatyme įtvirtintą pareigūnų savaran-
kiško sprendimų priėmimo principą. Kai 
kitų įstaigų darbuotojai tiesiogiai kišasi į 
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
pareigūnų veiksmus, siekia daryti įtaką 
įmonių patikrinimams ir, be abejo, tų pa-
tikrinimų rezultatams, tokie veiksmai gali 
turėti korupcijos požymių“, – pažymėjo M. 
Švaikauskas. 

Spaudimas aplinkosaugininkams pa-
sireiškia įvairiomis formomis – per poli-
tikus, valstybės tarnautojus, dažnai – per 
buvusius kolegas. Šios organizacijos veikia 
taip, kad to poveikio tikrinančiam pareigū-
nui dažnai net nepavadinsi neteisėtu, nes 
pažadas atlyginti už neteisėtus veiksmus, 
grasinimas, spaudimas ar kitokios formos 
poveikis nebūna tiesiogiai išreikštas, o 
tas tarpininkas, kuris kalbasi su pareigū-
nu tam tikros įmonės labui, dažniausiai 
tai daro klausimo arba prašymo forma. 
Vis dėlto Aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės pareigūnai žino, kad kiekvienas 
sprendimas turi būti pagrįstas teisės ak-
tais, motyvuotas, ir kad galioja pareigū-
nų asmeninės atsakomybės už priimtus 
sprendimus principas. Departamento 
vadovybė netoleruoja situacijų, jeigu yra 
įtarimų, kad tam tikras pareigūnas priima 
sprendimus ne valstybės, o privačių su-
bjektų naudai – per šiuos metus net keletą 
kartų buvo kreiptasi į teisėsaugos institu-
cijas dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų.

Įsigaliojo vieninga apskaitos 
sistema
2018 m. sausio 1 d. startavo Vieninga 
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 
informacinė sistema (GPAIS). Aplinkos 
ministerijos viceministras Dalius Krinickas 
pažymėjo, kad projekto tikslas – sukur-
ti ir įdiegti funkcionalią, technologiškai 
patogią naudotojams, vieningą gaminių, 
pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos informacinę sistemą, kuri užti-
krintų Valstybinio atliekų tvarkymo plano 
numatytų tikslų vykdymą ir įmonėse vyk-

domos apskaitos veiksmingą stebėseną, 
kontrolę ir planavimą.

GPAIS yra skirta gaminių, pakuočių ir 
atliekų (GPA) apskaitos duomenų surinki-
mui, analizei ir kontrolei. Ja bus vykdoma 
atliekų susidarymo, tvarkymo, gaminių ir 
pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaita ir 
tvarkomi kiti GPA apskaitos duomenys. Be 
to, GPAIS bus gamintojų ir importuotojų 
sąvadas. GPAIS funkcijos apims ataskaitų ir 
kitų dokumentų pateikimo, ataskaitų tikri-
nimo, duomenų analizės ir apdorojimo bei 
kitus procesus.

Iki šiol galiojusi apskaitos sistema ne-
atitiko šių dienų situacijos – įmonių, gy-
ventojų ir kitų subjektų sukauptos atliekos 
buvo apskaičiuojamos pateikiant pareigū-
nams popierinius žurnalus, be to, tam ti-
krais atvejais ataskaitas reikėdavo pateikti 
ne vienai, o keletui institucijų.

Šiuo metu gamintojams ir importuoto-
jams, atliekų darytojams bei tvarkytojams 
naudojantis informacine sistema yra pri-
valoma teikti Aplinkos apsaugos agentūrai 
tik metines ataskaitas apie gaminių tie-
kimą vidaus rinkai ar atliekų susidarymą 

ir tvarkymą, o inspektoriams detali infor-
macija apie įmonės atliekų apskaitą tampa 
prieinama tik jos patikrinimo metu. Be to, 
iki šiol dalis ataskaitų, kurias teikia įmonės 
ar net savivaldybės, yra teikiamos popieri-
ne forma ar el. paštu. Gaunant duomenis 
tokia forma reikia papildomų žmogiškųjų 
išteklių jų analizei. Toks informacijos ga-
vimas neefektyvus ir neoperatyvus. GPA 
apskaitymo tvarka ne visiškai užtikrino 
efektyvų ES ir Lietuvos kompetentingų 
institucijų iškeltų atliekų tvarkymo tikslų 
įgyvendinimą ir įmonėse vykdomos atlie-
kų apskaitos veiksmingą stebėseną, kon-
trolę bei planavimą.

GPAIS skirta palengvinti administraci-
nę naštą pakuočių, elektros ir elektroninės 
įrangos, transporto priemonių, apmokes-
tinamųjų gaminių, alyvų gamintojams ir 
importuotojams vykdant gaminių tiekimo 
rinkai apskaitą ir teikiant ataskaitas. Pa-
vyzdžiui, įmonės GPAIS sudarys savo ga-
minių sąrašą, kuris bus naudojamas toliau 
apskaitoje, ir įmonėms pildant žurnalus 
nebereikės vis iš naujo suvedinėti gaminių, 
nes bus galima rinktis iš sudaryto sąrašo.

Iki šiol galiojusi apskaitos sistema neatitiko 
šių dienų situacijos – įmonių, gyventojų ir kitų 

subjektų sukauptos atliekos buvo apskaičiuojamos 
pateikiant pareigūnams popierinius žurnalus, be to, tam 
tikrais atvejais ataskaitas reikėdavo pateikti ne vienai, o 
keletui institucijų.

Marius Švaikauskas: „Neabejotina, kad įmonės vengia patikrinimų, 
nes jų metu nustatomi pažeidimai. Neteisėtai išrašyti dokumentai, neva 
įrodantys atliekų sutvarkymą, gali turėti didelės žalos valstybei, o ūkio 
subjektai gali patirti didelių finansinių nuostolių, nes privalo sumokėti 
mokesčius už aplinkos teršimą pagal įstatyme numatytus įkainius.“
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Naująja informacine sistema taip pat 
naudosis atliekų tvarkytojai bei įmonės, 
kurių veikloje susidaro atliekos ir kurios 
turi vykdyti apskaitą. Įgyvendinus projektą 
atliekų apskaitos vykdymo paslauga taps 
patogesnė, kadangi atliekų tvarkytojams 
nebereikės teikti atliekų apskaitos žurnalų 
regionų aplinkos apsaugos departamentų 
pareigūnams – jie galės įvertinti apskaitos 
duomenis iki vizito įmonėje. Atliekų tvar-
kytojai galės naudotis visa sistemoje esan-
čia laisvai prieinama informacija su istorija 
apie jų įmonės atliekas.

Svarbu paminėti, kad kuriant GPAIS 
buvo siekiama, jog atliekų tvarkytojams 
nereikėtų naudotis keliomis informacinė-
mis sistemos, o tik viena GPAIS.

Kontroliuojantys pareigūnai taip pat 
turės didelės naudos – jiems bus gerokai 
palengvinamos darbo sąlygos, kadangi 
įdiegus naująją sistemą bus sumažintas 
dokumentų, kuriuos reikia išanalizuoti 
nuvykus į įmonę, kiekis. Realų patikrinimo 
darbą RAAD pareigūnams apsunkina tai, 
kad jie fiziškai turi ieškoti dokumento ne-
atitikimo, susiduria su dokumentų teikimo 
vilkinimu, aiškinasi įrenginių technines 
specifikacijas ir galimybes perdirbti tam ti-
krą kiekį atliekų. M. Švaikauskas paminėjo 
atvejį, kai įmonė deklaravo perdirbusi tokį 
kiekį atliekų, kokio jų turima įranga negali 
perdirti pagal jų maksimalius techninius 
pajėgumus. Aplinkosaugininkų nuomone, 
GPAIS leis tiksliai sukontroliuoti atliekų su-
rinkimą, kiekius, jų perdirbimą ir eksporto 
trajektoriją.

Tikėtina, jog įdiegus šią sistemą bus 
efektyviau ir operatyviau vykdoma gali-
mų pažeidimų kontrolė, informacija bus 
gaunama operatyviai ir laiku, be to, šia 
informacine sistema skatinamas patei-
kiamų duomenų skaidrumas – pateiktų ir 
patvirtintų duomenų nebus galima keisti 
nenurodžius tokių keitimų priežasties.

Rengiant GPAIS veiklos modelį, buvo 
vertinta užsienio valstybių patirtis ga-

minių, pakuočių apskaitos informacinių 
sistemų kontekste, analizuojama jose tai-
koma praktika. Atlikus užsienio valstybėse 
galiojančių atliekų apskaitos sistemų ana-
lizę pastebėta, kad kai kuriose valstybėse 
šiems duomenims yra naudojamos atski-
ros informacinės sistemos, tačiau dažnai 
jos apima tik dalį atliekų rūšių, pavyzdžiui, 
tik pakuočių apskaitą.

Įgyvendindama šį projektą Aplinkos 
ministerija siekia sukurti vieningą sistemą, 
apimsiančią visų atliekų ir gaminių tiekimo 
rinkai apskaitą, atliekų sutvarkymą įrodan-
čių dokumentų rengimą, kadangi tik turint 
visus atliekų tvarkymo proceso duomenis 
galima efektyviai identifikuoti pažeidimą 
ir spręsti su atliekų tvarkymu susijusias 
problemas. Lietuvoje diegiama vieninga, 
visas atliekų, gaminių rūšis apimanti sis-
tema bus modernesnė ir pažangesnė paly-
ginti su analizuota kitų šalių praktika.

Kuriamos informacinės sistemos nauda 
atliekų sektoriui neginčytina, nes didėja 
apskaitos proceso efektyvumas, supapras-
tinant atliekų apskaitos vykdymą bei su-
mažinant tam reikalingas laiko sąnaudas, 
ir užtikrinama galimų pažeidimų kontrolė, 
padidinamas šio proceso skaidrumas.

Tikimasi, kad naujosios informacinės 
sistemos sukūrimas prisidės prie skaidru-
mo atliekų sektoriuje didinimo. Reikšmin-
gos įtakos korupcijos mažinimui, tikėtina, 
turės tai, jog įdiegus GPAIS kontroliuojan-
čios institucijos apskaitos duomenis galės 
matyti ir vertinti iš karto, kai apskaitos 
subjektai juos suves į GPAIS. Be to, siekiant 
mažinti galimų apskaitos vykdymo klaidų 
skaičių, GPAIS yra kuriama tam, kad aps-
kaitos subjektai negalėtų suvesti tokių 
duomenų, kurie, pavyzdžiui, prieštarautų 
turimam įmonės Taršos integruotos pre-
vencijos ir kontrolės leidimui.

GPAIS diegiama Aplinkos ministeri-
jai įgyvendinant 2014–2020 m. Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų pro-
gramos lėšomis finansuojamą projektą 

„Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų 
apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) 
sukūrimas“. 

Įmonės prašo atidėti 
įsigaliojimą
GPAIS sistema aktuali 25 tūkst. Lietuvos 
įmonių. Tai gamintojai ir importuotojai, 
tiekiantys į rinką apmokestinamus gami-
nius ir pakuotes, prekybos įmonės, pra-
monės įmonės, atliekų tvarkytojai, surin-
kėjai, perdirbėjai, atliekų eksportuotojai, 
tarpininkai, užsiimantys atliekų prekyba, 
savivaldybės, regioniniai atliekų tvarkymo 
centrai. Naująja apskaitos sistema turės 
naudotis Lietuvos ir užsienio kapitalo įmo-
nės, stambusis ir smulkusis verslas. Šioms 
įmonėms atstovaujanti Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacija (LPK) prašo Aplinkos 
ministerijos GPAIS naudojimo prievolės 
įsigaliojimą atidėti, kad ūkio subjektai ga-
lėtų tinkamai pasirengti, nes sistemą ap-
tarnaujančią programą dar reikia tobulinti.

Verslas kaip pavyzdį mini Valstybinės 
mokesčių inspekcijos i.MAS informacinės 

sistemos diegimą. Tokios gerosios prakti-
kos pasigendama GPAIS projekte. Diegiant 
i.MAS kiekvienam projektui buvo sukurtos 
verslo atstovų ir VMI darbo grupės, kurios 
projekto metu reguliariai susitikdavo. Buvo 
svarstomi teisės aktų pateikimai, techninės 
specifikacijos, veiklos modelis. Darbo gru-
pei buvo siunčiami teisės aktų ar techninių 
specifikacijų projektai. Taip pat periodiškai 
buvo viešai pristatoma projekto veikla 
konferencijose, į kurias kviesti verslo at-
stovai. Šie pristatymai buvo vykdomi viso 
projekto metu. Kad verslas sėkmingai pri-
sitaikytų, naujam duomenų teikimui buvo 
suteiktas pereinamasis laikotarpis, per kurį 
nebuvo taikoma kontrolė ir nebuvo taiko-
mos sankcijos. i.SAF ir i.VAZ projektuose 
buvo numatytas 3 mėnesių pereinamasis 
laikotarpis, SAF-T projekte – 12 mėnesių 
rekomendacinis duomenų teikimas. VMI 
interneto svetainėje skelbiama informacija 
apie aktualiausius klausimus ir atsakymus, 
susijusius su teisės aktais, duomenų rin-
kmena, žiniatinklio paslaugomis, atsargi-
nėmis procedūromis sistemų neveikimo 

atveju. Visa reikalinga informacija skel-

biama vienoje vietoje VMI svetainėje: teisės 
aktai (taisyklės, nutarimai), techninės spe-
cifikacijos. Vartotojų patogumui nurodoma, 
kada skelbiama atnaujinta informacija, 
visos keistų dokumentų versijos. Sukurta 
ir vartotojams prieinama tęstinė versija 
tiek iki sistemų visiško paleidimo, tiek ir jas 
paleidus. Mokymai, kaip naudotis sistema, 
buvo kur kas plačiau vykdomi ir prieinami 
visiems. Vaizdo mokymai įdėti į interneto 
svetainę.

LPK ne kartą teikė pasiūlymus ir pritarė 
iniciatyvai kurti vieningą atliekų apskaitos 
sistemą (GPAIS)  kaip įrankį kuo patikimes-
nių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 
duomenų surinkimui, šių duomenų ana-
lizei ir kontrolei. Pačiai idėjai ir priemonei 
pramonininkai pritaria, tačiau nuogąstau-
ja dėl per didelio skubotumo diegiant šią 
sistemą.

Pramoninkai savo kreipimesi rašo, kad 
siekiant sklandaus bet kokios informaci-
nės sistemos paleidimo būtinas apie pusės 
metų terminas ūkio subjektams su savo 
turimomis verslo valdymo sistemomis prisi-
taikyti prie kuriamos sistemos (šiuo atveju 
GPAIS). Vertinant tai, kad planuojama GPAIS 
veikimo pradžia – 2018 m. sausis, ūkio su-
bjektai iki 2017 m. liepos turėjo gauti visą 
reikiamą informaciją sistemos integravimui 
į turimas duomenų bazes. Kadangi to ne-
buvo, išliko rizika, kad verslas susidurs su 
milžiniška administracine našta, dubliuo-
jančia informaciją. Aplinkos ministerijos 
suplanuoti naudojimosi GPAIS mokymai 
vyko tik 2017 m. lapkričio ir gruodžio mė-
nesiais. Mokymų dalyvių skaičius ribotas, o 
tai reiškia, kad verslo subjektai privalėjo sa-
varankiškai išmokyti sistema naudotis visus 
už apskaitą atsakingus savo darbuotojus, 
tačiau akivaizdu, kad to padaryti iki 2018 m. 
sausio 1 d. niekaip nesuspėjo. 

Pramoninkai prašė Aplinkos ministeri-
jos, kad sistema įsigaliotų ne nuo 2018 m. 
sausio 1 d., o vėliau, po metų. Šiuo metu 
sistema testuojama. Įmonės ją naudoja, 
tačiau nėra baudžiamos už smulkius ne-
sklandumus.. 

Buvo atvejų, kai pažeidėjai inspektorius grasino 
susargdinti nepagydoma liga, fiziškai susidoroti, 

plūdo necenzūriniais žodžiais, kai kurie jų ir aktyviai 
priešinosi bei sužalojo pareigūno sveikatą, suplėšė 
uniformą, apgadino tarnybinį automobilį. 
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Atliekų 

mafija 
nesnaudžia
Lietuvos policija praėjusiais 
metais atliko tarptautinį tyrimą dėl 
sukčiavimo pakuočių tvarkymo 
sektoriuje. Iki praėjusių metų lapkričio 
pabaigos jau buvo atlikta per 40 
kratų, taip pat sulaikyti 8 asmenys, 4 
iš jų suimti. Kaip patvirtino Pakuočių 
tvarkymo organizacijos (PTO) 
atstovai, kratos buvo atliekamos ir jų 
įstaigoje, tarp sulaikytųjų buvo PTO 
valdybos narys Aloyzas Gaudutis.

Aurimas LukošiusKaip sakė Generalinės prokura-
tūros Baudžiamojo persekiojimo depar-
tamento prokuroras Vytautas Kukaitis, 
sukčiavimas vyko pakuočių tvarkymo 
sistemoje. „Veikos vyko visoje pakuočių 
tvarkymo grandinėje, nuo jų surinkimo, 
perdirbimo, išgabenimo į kitas užsienio 
šalis. Veikos mastas apima daugiau nei 
500 tūkst. eurų“, – sakė prokuroras. Įtaria-
ma, kad sukčiaujant buvo neteisėtai įgyta 
daugiau nei pusė milijono eurų.

Policija tyrimo metu jau atliko daugiau 
nei 40 kratų. „Kratų metu paimti doku-
mentai, užrašai, įvairios laikmenos, kiti 
tyrimui svarbūs daiktai. Įtarimų yra dėl 
dokumentų klastojimo, fiktyvių ūkinių 
operacijų, neišvengta ir piktnaudžiavimo 
tarnyba“, – sakė Lietuvos kriminalinės 
policijos biuro viršininko pavaduotojas An-
džejus Roginskis.

Įmonė po tokių kratų ėmėsi veiksmų ir 
A. Gaudutis buvo nušalintas nuo užimtų 
direktoriaus patarėjo pareigų, taip pat su-
spenduoti jo įgaliojimai valdyboje.

Teisėsauga sudavė dar vieną smūgį 
atliekų tvarkymo sektoriui, kuris neretai 
siejamas su galima korupcija. Šį kartą il-
galaikio tarptautinio tyrimo metu buvo 
išaiškintos galimos korupcinės vadinamo-
sios atliekų mafijos schemos, siejamos su 
pakuočių tvarkytojais. Teisėsauga konkre-
čių subjektų bei asmenų neįvardija.

Tai vienas pirmųjų tokio pobūdžio tarp-
valstybinių ikiteisminių tyrimų, susijusių 
su Europos Sąjungos sunkių organizuotų 
nusikaltimų užkardymu aplinkosaugos 
ir atliekų tvarkymo verslo srityje. Šiame 
tyrime tikslingai yra naudojami tarptau-
tinio susižinojimo Baudžiamojo proceso 
įstatyme numatyti įrankiai – Lietuvos Res-
publikos generalinės prokuratūros išduoti 
Europos tyrimo (ETO) bei Europos arešto 
orderiai (EAO). Tyrimo veiksmai koordi-
nuojami ir per prokurorą – Lietuvos naci-
onalinį narį Eurojuste (Haga, Nyderlandai).

Pareigūnai įtarė, kad nusikalstamas 
veikas A. Gaudutis galėjo padaryti nuo 
2014 m. lapkričio iki 2017 m. spalio, kai 
buvo sulaikytas. Įtarimai krito ir ant Elek-
trėnų savivaldybėje registruotos bendro-
vės „EKO pagalba“, kuri užsiima antrinių 
žaliavimų supirkimu ir perdirbimu, akci-
ninko ir vadovo Marko Masevičiaus – įta-
riama, kad būtent A. Gaudutis ir M. Ma-
sevičius sukūrė schemą, kaip klastoti „EKO 
pagalba“ apmokestinamų stiklo pakuočių 
atliekų surinkimą, pardavimą, perdirbimą 
ir išvežimą patvirtinančius dokumentus, 
kuriuos panaudojus vėliau iš PTO buvo 
galima įgyti didelės vertės lėšas. Į galimą 
šią aferą buvo įtraukti „EKO pagalbos“ 
darbuotojai bei dviejų Lenkijoje veikiančių 
bendrovių savininkai.

Pareigūnai gavo duomenų, kad vienos 
tariamos stiklo atliekų siuntos dokumen-
tuose buvo nurodyta, kad Lenkijos bendro-

vei buvo išvežtos daugiau kaip 3597 t stiklo 
pakuočių, kurios esą buvo perdirbtos, nors 
realiai nei stiklas buvo supirktas, nei per-
dirbtas, nei tuo labiau eksportuotas. Šių 
atliekų vertė – ne mažiau kaip 349 tūkst. 
eurų. Pinigai vėliau iš PTO A. Gaudučio 
nurodymu buvo pervesti į „EKO pagalbos“ 
sąskaitą, o juos, anot pareigūnų, pasidalijo 
septyni nusikalstamoje schemoje dalyva-
vę asmenys. Dar vienas atvejis, kai taip pat 
esą buvo neteisėtai gauti pinigai už stiklo 
pakuočių atliekas, užfiksuotas 2016 m. 
lapkritį – į šią aferą buvo įtraukta specia-
liai vieno iš aferoje dalyvaujančių asmenų 
įsigyta jokios veiklos nevykdanti Vilniuje 
registruota bendrovė „Odolis“. Pareigūnai 
įtaria, kad tąkart per kitą Lenkijos bendro-
vę, panaudojant tą pačią schemą, tariamai 
buvo perdirbta daugiau kaip 3 tūkst. t sti-
klo atliekų.

Pareigūnai įtaria, kad „Pakuočių tvarky-
mo organizacijos“ direktoriaus pavaduo-
tojas, valdybos vicepirmininkas ir Lietuvos 
darbdavių konfederacijos Aplinkosaugos 
komiteto pirmininkas A. Gaudutis iš mi-
nėtų aferų su atliekų perdirbimu galėjo 
„uždirbti“ ne mažiau 117 tūkst. eurų.

PTO
Specialiosios tarnybos ėmėsi tyrimo dėl 
PTO, kurios priešakyje oficialiai stovi jau 
minėtas A. Gaudutis.

Dėl galimai korupcinių lėšų grobsty-
mo schemų jis buvo teisėsaugos sulaiky-
tas, nes neoficialiai vadovavo PTO veiklai 
kaip šešėlinis organizatorius, padedantis 
gamintojams ir importuotojams, atliekų 
tvarkytojams, korumpuotiems valdžios 
pareigūnams planuoti ir įgyvendinti ga-
mintojų ir importuotojų lėšų, skirtų atliekų 
tvarkymui, grobstymo schemas.

Reaguodama į žiniasklaidos publika-
cijas, PTO direktorė Bena Razbadauskienė 
atsiribojo nuo A. Gaudučio. Nors oficialūs 
PTO steigėjai yra penkios įvairias pakuotes 
į Lietuvos rinką išleidžiančios įmonės: UAB 
„Ulginta“, UAB „Tomidus“, UAB „AP Trade“, 
UAB „Valkor Enterprises“ ir UAB „I-Service“, 
ši organizacija turi savo valdybą, adminis-
tracijos vadovybę ir kontrolės tarybą, iš 
tikrųjų PTO veiklai vadovavo A. Gaudutis, 
kuris savo karjerą atliekų tvarkymo srityje 
prieš daugelį metų pradėjo su PTO šian-
dien konkuruojančioje kitoje organizacijo-
je UAB „Žaliasis taškas“.

Vėliau jis kartu su savo broliu Rimantu 
Gaudučiu įsteigė UAB „Ekotaškas“, kuri or-
ganizavo atliekų supirkimo vietų tinklą ir 

paslaugos. Žiniasklaidos atstovai išsiaiški-
no, kad sąlygos nuolat laimėti konkursus 
galimai sudaromos toms pačioms įmo-
nėms, kurios vėliau, imituodamos atliekų 
tvarkymo paslaugų teikimą iš PTO, už 
atliekų tvarkymą gautas lėšas „išplauna“ ir 
grąžina schemų organizatoriams.

Tokiu būdu gamintojų ir importuo-
tojų atliekų tvarkymui skiriamos lėšos 
naudojamos ne pagal paskirtį, o atliekos 
nesutvarkomos taip, kaip deklaruojama 
dokumentuose. Be to, tai reiškia, kad vals-
tybė netenka ir milijoninių mokesčių už 
aplinkos teršimą, kuriuos turėtų sumokėti 
gamintojai ir importuotojai, tiesiogiai ne-
vykdantys savo gaminamų ar importuoja-
mų pakuočių.

Pasak Seimo antikorupcijos komisijos 
pirmininko V. Gailiaus, nauda atsiranda 
fiktyviai tvarkant atliekas. Kai fiktyviai 
apvažiuojamos atliekų surinkimo vie-
tos, imituojamas ir fiktyvus supirkimas, 
kuris leidžia disponuoti jau išgrynintais 
pinigais, naudojamais nusikalstamoje ko-
rupcinėje schemoje. Toliau – šitų „orinių“ 
atliekų išvežimas iš Lietuvos imitavimas. 
Apie tokias atliekų „tvarkymo“ schemas 
Antikorupcijos komisijoje ne kartą buvo 
diskutuota, o informacija teikta tiek Aplin-
kos ministerijai, tiek įvairioms teisėsaugos 
institucijoms.

„Metrail“
Į Aplinkos ministeriją kreipėsi nemažai 
gamintojų ir importuotojų, ieškančių 
galimybių, kaip išspręsti problemas dėl 
bendrovės „Metrail“ išduotų fiktyvių do-
kumentų apie jų pristatytų gaminių ir 
pakuočių atliekų sutvarkymą. Daugiau 
kaip pusantro tūkstančio įmonių privalo 

sumokėti ne vieną milijoną eurų taršos 
mokesčio už 2013–2015 m. nesutvarkytas 
pakuočių atliekas.

„Dėl nesąžiningų atliekų tvarkytojų 
kenčia ir verslas, ir visuomenė, – sakė 
aplinkos ministras Kęstutis Navickas. – Už 
pakuočių tvarkymą – nuo jų pardavimo iki 
pat sutvarkymo – pagal įstatymus visiškai 
atsako gamintojai ir importuotojai. Taigi 
verslas ne tik turi teisę rinkti mokestį už 
pakuočių sutvarkymą, bet ir privalo tin-
kamai jas sutvarkyti. Gyventojai, pirkdami 
supakuotus gaminius, jau iš anksto sumo-
ka už jų pakuočių sutvarkymą. O mūsų 
pareiga – užtikrinti, kad visuomenė nebū-
tų apgaudinėjama, kai išduodami fiktyvūs 
atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, 
o pakuočių atliekos lieka nesutvarkytos.“ 

Gamintojai ir importuotojai bei jiems 
atstovaujančios organizacijos patys ren-
kasi atliekų tvarkytojus arba bendradar-
biauja su savivaldybių parinktais atliekų 
tvarkytojais, kurie jų vardu tvarko pakuo-
čių atliekas. Atliekų sutvarkymą įrodantys 
dokumentai, kuriuos išduoda atliekų tvar-
kytojai, – pagrindas atleisti gamintojus ir 
importuotojus nuo mokesčio valstybei už 
aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Jei-
gu tos atliekos sutvarkomos netinkamai, 
panaikinami tai įrodantys dokumentai. 
Tokiu atveju būtina sumokėti mokestį 
valstybei. 

Pažymėtina, kad Vilniaus regio-
no aplinkos apsaugos departamentas 
2015–2017 m. tikrino bendrovę „Metrail“ 
ir nustatė, kad ši netinkamai sutvarkė 14,5 
tūkst. t metalinių ir 500 t plastiko pakuo-
čių. Už šį kiekį neteisėtai išrašyti gaminių 
ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys 
dokumentai. Įsigiję šiuos dokumentus 
iš bendrovės „Metrail“, gamintojai ir im-

Seimo antikorupcijos komisija ir toliau aiškinasi 
pakuočių ir jų atliekų tvarkymo teisinio 

reglamentavimo spragas, atsakingų už atliekų tvarkymo 
priežiūrą asmenų atsakomybę bei atliekų tvarkytojų kontrolę. 

taip užmezgė ryšius su įvairiais Lietuvos ir 
kitų šalių atliekų tvarkytojais. Teisėsaugos 
atliekamame tyrime galimai įsipainiojusi 
ir UAB „Glasget“, kurią įkūrė taip pat A. 
Gaudutis, bet jai vadovauja jau minėtas jo 
brolis R. Gaudutis.

Bendrovė „Glasget“ ir anksčiau buvo 
atsidūrusi teisėsaugos akiratyje. 2014 m. 
teisėsaugos institucijos atkreipė dėmesį į 
keletą verslininkų ir įmonių, kurie krovėsi 
pelną iš stiklo taros perdirbimo. Pareigūnai 
pradėjo tyrimą dėl galimai suklastotų pa-
žymų už stiklo taros perdirbimą pirkimo ir 
pardavimo procedūrose. Tyrime figūravo ir 
jau minėtos bendrovės „Glasget“ pavadini-
mas. Pats A. Gaudutis anuomet bet kokius 
mestus kaltinimus neigė. 

Kęstutis Navickas: „Dėl nesąžiningų atliekų tvarkytojų kenčia ir 
verslas, ir visuomenė. Už pakuočių tvarkymą – nuo jų pardavimo 
iki pat sutvarkymo – pagal įstatymus visiškai atsako gamintojai ir 
importuotojai. Taigi verslas privalo tinkamai jas sutvarkyti. Gyventojai, 
pirkdami supakuotus gaminius, jau iš anksto sumoka už pakuočių 
sutvarkymą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad visuomenė nebūtų 
apgaudinėjama, kai išduodami fiktyvūs atliekų sutvarkymą įrodantys 
dokumentai.“ 
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Maža to, pastaruoju metu A. Gaudutis 
prisistatinėjo ir kaip Lietuvos darbdavių 
konfederacijos (LDK) Aplinkosaugos komi-
teto pirmininkas. Iš tinklalapio jo pavardė 
neišimta netgi po skandalingojo sulaiky-
mo. Tikimasi, kad palankiai išsisprendus 
situacijai, A. Gaudutis grįš į užimamas 
pareigas LDK Aplinkosaugos komitete.  

Svarbu pažymėti, kad PTO valdybos 
pirmininkas yra Vytautas Vidmantas Zim-
nickas, LDK Socialinių reikalų komiteto pir-
mininkas ir Nacionalinės visuomenės svei-
katos priežiūros laboratorijos direktorius. 
Kaip šios sąsajos yra susipynusios interesų 
kamuolyje, galėtų smulkiau pasidomėti 
specialiosios tarnybos. 

PTO yra Aplinkos ministerijos licenci-
juota pakuočių gamintojų ir importuotojų 
įsteigta ne pelno siekianti viešoji įstaiga. Ji 
veikia kaip subjektas, kuris pakuočių ga-
mintojų ir importuotojų vardu kolektyviai 
vykdo gamintojų ir importuotojų atliekų 
tvarkymo organizavimo prievoles, kurias 
įpareigoja pasirašytos sutartys. Tiesa, pati 
PTO nevykdo atliekų tvarkymo. Ji atliekų 
surinkimo, perdirbimo ir (ar) eksporto pas-
laugas perka iš atliekų surinkimą, gabeni-
mą, perdirbimą ir (ar) eksportą vykdančių 
įmonių.

Šiandien PTO įvairias atliekų tvarkymo 
paslaugas perka ir iš skaidriai jas teikiančių 
atliekų tvarkytojų, tačiau perkamų paslau-
gų krepšelyje galimai įterpiamos ir įmo-
nių, kurios tik imituoja atliekų tvarkymą, 
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portuotojai buvo atleisti nuo mokesčio 
už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. 
Nesumokėta apie 15 mln. eurų mokesčių.

2014 m. Vilniaus regiono aplinkos ap-
saugos departamentas kreipėsi į Vilniaus 
apygardos prokuratūrą dėl atliekų tvarky-
tojo UAB „Metrail“ padarytos žalos vals-
tybei dėl nesumokėtų mokesčių už taršą. 
Žala siekė daugiau kaip 7 mln. eurų.

Netvarkiusi atliekų ir fiktyvius doku-
mentus, įrodančius atliekų sutvarkymą, 
išdavusi „Metrail“ sudarė sąlygas gamin-
tojams ir importuotojams nemokėti pa-
kuotės mokesčio ir taip padarė didžiulę 
žalą valstybei. Vilniaus RAAD duomenimis, 
nesutvarkyta buvo apie 14,5 tūkst. t me-
talinių pakuočių už daugiau kaip 6,4 mln. 
eurų, taip pat beveik 500 t PET plastikinių 
pakuočių atliekų už 0,5 mln. eurų.

Pažeidimų buvo nustatyta ir patikrinus, 
kaip bendrovė „Metrail“ tvarkė elektro-

nikos atliekas. Išsiaiškinta, kad rinkdama 
elektros ir elektroninės įrangos atliekas iš 
gyventojų, įmonė nerinko duomenų apie 
atliekas atvežančius asmenis, netinkamai 
vykdė atliekų apskaitą. Taip pat nustaty-
ta, kad įmonė surinkinėjo atliekas, kurių 
neturėjo teisės rinkti, atliekų tvarkymo 
metu perdavė atliekas įmonėms, kurios 
nevykdo atliekų naudojimo veiklos, vykdė 
veiklą pažeisdama įmonei išduoto leidimo 
sąlygas. Iš viso buvo nesutvarkyta daugiau 
kaip 1,5 tūkst. t elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų. Šiais veiksmais viešajam 
interesui buvo padaryta daugiau kaip 400 
tūkst. eurų žala.

„Biodegra“
Bendrovė „Biodegra“ įvairiais aspektais į 
aplinkosaugininkų akiratį patenka nuolat. 
2015 m. balandžio 8 d. bendrovėje „Biode-
gra“ neplaninį-teminį patikrinimą pagal 
gyventojų skundą atliko Vilniaus RAAD 
Širvintų rajono agentūros pareigūnai. 
Patikrinimo metu bedrovės darbuotojui 
buvo surašytas Administracinės teisės pa-
žeidimo (ATP) protokolas ir skirta 58 eurų 
bauda už savavališkai iškastą griovį. Baudą 
bendrovė sumokėjo.

2015 m. rugpjūčio 10 d. patikrinimą 
atliko Širvintų RA, kurio metu „Biodegros“ 
vadovui buvo iškelta administracinės tei-
sės pažeidimo byla, skirta 900 eurų bau-
da už pavėluotai suderintą Ūkio subjekto 
aplinkos monitoringo programą (nustaty-

tas TIPK sąlygos pažeidimas). Baudą vado-
vas sumokėjo.

2016 m. liepos 20 d. patikrinimą atliko 
Vilniaus miesto agentūra. Tąkart bendro-
vės vadovui už TIPK sąlygų nesilaikymą 
buvo surašytas protokolas ir byla perduota 
svarstyti teismui. Nagrinėtą bylą teismas 
nutraukė, bet kitam bendrovės atsakin-
gam darbuotojui buvo skirtas įspėjimas už 
klaidas vykdant apskaitą. Galimai vietoje 
vadovo kaltę už klaidingos informacijos 
pateikimą prisiėmė bendrovės darbuoto-
jas.

Tačiau skandalingiausi faktai pradėjo 
lįsti 2017 m., Lietuvos vyriausiajam admi-
nistraciniam teismui vasario 14 d. priėmus 
nutartį, kad neteko galios Vilniaus regiono 
aplinkos apsaugos departamento (VRA-
AD) 2014 m. kovo 24 d. priimta galutinė 
atrankos išvada dėl UAB „Biodegra“ atlie-
kų tvarkymo pajėgumų keitimo poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV), kurios pagrindu 
Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) šiai 
bendrovei išdavė Taršos integruotos pre-
vencijos ir kontrolės leidimą (TIPK).

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio 
aplinkai vertinimo departamento Poveikio 
aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 
skyriaus vedėja Milda Račiene priminė, 
kad 2014 m. įmonė pageidavo išplėsti 
veiklą. Buvo atliktas vertinimas ir įmonė 
atitiko Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės reikalavimus ir buvo suteiktas 
TIPK leidimas. Teisme minėtas leidimas 

buvo panaikintas motyvuojant, kad tą 
kartą nebuvo įvertintas kvapų poveikis. 
Dėl jų žalingo poveikio sveikatai tik 2017 
m. kreipėsi visuomenės atstovai.

„Kai teismas panaikino galutinę PAV 
atrankos komisijos išvadą, visuomenei 
atstovaujantis advokatas Saulius Dam-
brauskas kreipėsi į Teismą dėl TIPK leidimo 
panaikinimo, – pažymėjo M. Račienė, kuri 
taip pat patikino, kad 2017 m. 29 d. ben-
drovei jau yra patvirtinta nauja PAV išvada.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamentas (VRAAD) dar 2017 kovo 
24-ąją raštu informavo Aplinkos ministe-
riją, Aplinkos apsaugos agentūrą, jog po 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo nutarties nėra teisinio pagrindo riboti 
ar stabdyti „Biodegros“ ūkinės veiklos. Šį 
įmonė turi galiojantį ir nepanaikintą lei-
dimą ūkinei veiklai, todėl klausimai dėl 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų 
yra perduoti pagal kompetenciją spręsti 
Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Aplinkos apsaugos agentūrai, insti-
tucijai, vykdančiai aplinkosauginio re-
guliavimo funkcijas, priskirta išimtinė 
kompetencija – nustatyti leistinas ūkinės 
veiklos sąlygas bei ribas, t. y. išduoti Taršos, 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(TIPK) leidimus ar juos panaikinti. Regionų 
aplinkos apsaugos departamentams yra 

pavesta vykdyti išduotų TIPK leidimų sąly-
gų laikymosi kontrolę. Aplinkos apsaugos 
įstatymas numato ūkio subjekto pareigą 
gauti TIPK leidimą ir kartu teisę eksplo-
atuoti įrenginį, turint TIPK leidimą, jame 
nustatytomis sąlygomis. UAB „Biodegra“ 
turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą 
TIPK leidimą, kuris nebuvo teismo panai-
kintas. Būtent Aplinkos apsaugos agen-
tūra, kaip institucija, atsakinga už TIPK 
leidimų išdavimą, galiojimo panaikinimą, 
turi priimti sprendimą dėl UAB „Biode-
gra“ turimo TIPK leidimo, t. y. dėl leistinų 
vykdyti ūkinę veiklą apimčių po Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2017–
02–14 nutarties.

Visuomenei byloje atstovaujantis S. 
Dambrauskas sakė, kad šalys nusiteiku-
sios ginčus išspręsti taikiai. Netoleruotina 
buvo, kad, gyventojų nuomone, verslas 
nesiskaitė su aplinkosauginiais reikalavi-
mais. Pasak advokato, delsta iki 2017 m., 
nes įmonė išplėtė savo veiklą. „Atsiranda 
tam tikra ribinė veikla. Jei prieš tai gyven-
tojai galėjo kentėti, tai po to jau nebegali“, 
– sakė advokatas, atsisakantis daugiau ko-
mentuoti ir tik pasidžiaugęs, kad šalys bylą 
ketina baigti taikos sutartimi.

Pagal naują tvarką, jei panaikinama 
TIPK išvada, automatiškai turėtų būti nai-
kinamas ir TIPK leidimas. Anksčiau buvo 
palikta tokia įstatymo spraga, todėl gy-
ventojams teko nueiti nemažą kelią, krei-
piantis į teismą.

Eksperimentas
Praėjusių metų liepos ir rugsėjo mėnesiais 
Vilniaus mieste buvo vykdomas eksperi-
mentas su senais šaldytuvais. Šaldytuvai 
priskiriami pavojingoms elektroninėms 
atliekoms, todėl jų surinkimui ir tvarkymui 
privaloma turėti licenciją. Vykdant ekspe-
rimentą, gyventojai nebereikalingus šal-
dytuvus atidavė įmonėms, kurios skelbiasi 

išvežančios tokias atliekas. Į šaldytuvus 
buvo sumontuoti GPS sekikliai ir nuoto-
liniu būdu stebima, kur jie nukeliauja. 
Paaiškėjo, kad nebenaudojami šaldytuvai 
buvo atiduoti įmonėms, kurios neturi jo-
kios licencijos, tačiau internete skelbiasi iš 
namų išvežančios šaldytuvus ar šaldiklius, 
taip pat įmonėms, kurios turi licenciją to-
kias atliekas rinkti. Tiesa, šios įmonės pa-
čios tokių atliekų negali tvarkyti, todėl per 
48 valandas jas privalo nugabenti licenci-
juotiems tvarkytojams.

Eksperimento rezultatai nemaloniai 
nustebino: tik 4 šaldytuvai iš 10 pasiekė 
licencijuotus tvarkytojus. Nors buityje su-
sidarančias elektronikos atliekas metalo 
laužo supirktuvėms priimti draudžia įstaty-
mai, eksperimentas parodė, kad realybėje 
juos ten priduoti nėra problema. Specia-
laus tvarkymo reikalaujančios pavojingos 
atliekos, t. y. net 2 šaldytuvai, galimai 

nukeliavo į metalo laužo supirktuves. Likę 
4 šaldytuvai per 48 val. taip pat nebuvo pri-
statyti tvarkytojams – nuvežti sandėliuoti į 
garažus bei privačias teritorijas.

Eksperimento metu vienas iš šaldytuvų 
buvo atiduotas įmonei, turinčiai pavojingų 
elektronikos atliekų surinkimo licenciją, 
tačiau įrenginys per ilgiau nei 6 dienas 
trukusią kelionę galimai atsidūrė juodo-
joje rinkoje – metalo laužo supirktuvėje. 
Paslauga nebuvo suteikta pagal galiojan-
čius tvarkymo reikalavimus, o šaldytuvą 
atidavusiam gyventojui ji kainavo 20 eurų. 
Norint įsitikinti, ar tai nebuvo pavienis 
atvejis, šiai įmonei atiduotas dar vienas 
šaldytuvas. Antrąkart už paslaugą buvo 
sumokėta 30 eurų, o šaldytuvas nuvežtas 
į kitą metalo laužo supirktuvę. Dar viena 
įmonė, pasiėmusi pirmąjį šaldytuvą, jį nu-
gabeno į privačius garažus, kitą šaldytuvą 
– į privačią gyvenamąją teritoriją. Šaldy-

tuvai kelias dienas buvo sandėliuojami, 
kol GPS signalas dingo. Nors ši įmonė jokio 
užmokesčio iš gyventojo neprašė, ji šaldy-
tuvais tinkamai nepasirūpino, galiausiai, 
jų paimti net neturėjo teisės.

Elektronikos platintojų asociacijos 
(EPA), inicijavusios šį eksperimentą, atsto-
vai pabrėžė, kad rinkoje nėra užtikrinama, 
jog licencijuojama veikla būtų vykdoma be 
pažeidimų ir kad pavojingos elektronikos 
atliekos būtų tvarkomos tinkamai, jog ne-
būtų daroma žala aplinkai. EPA, būdama 
ne pelno siekianti organizacija, finansuo-
ja saugų ir tinkamą elektronikos atliekų 
sutvarkymą šalyje. Asociacijos tikslas yra 
užtikrinti asociacijos narių – elektronikos 
gamintojų ir importuotojų – socialinės 
atsakomybės įgyvendinimą, tuo tarpu 
rinkoje veikia nemažai įmonių, kurios iš 
elektronikos atliekų surinkimo daro ne-
legalų verslą, taip pat neužtikrina, kad iš 
gyventojų surinkta įranga saugiai pasieks 
tvarkytojus.

Galiausiai dalis nelegalių rinkos žaidėjų 
iš gyventojų ima nemažus pinigus – kai-
nos svyruoja nuo 6 iki 30 eurų. Nuvežę 
šaldytuvus metalo laužo supirkėjams, jie 
pasiima pinigus ir iš jų. Taigi, turime si-
tuaciją, kai įmonė pasiima iš visų pusių 
pinigus, bet pavojinga atlieka tinkamai 

nepasirūpina. Tai programuoja gyventojų 
nusivylimą, diskredituoja visą gamintojų 
ir importuotojų įdirbį ir pastangas, kad gy-
ventojams sistema būtų patraukli. Už šal-
dytuvo išvežimą sumokėjus 30 eurų, gali 
nebesinorėti antro išmesti, nors kai kurie 
rinkos dalyviai ir EPA stambiagabarites 
elektronikos atliekas iš gyventojų išveža 
nemokamai. Asociacijos atstovai atkreipė 
dėmesį į tai, kad nė viena įmonė eksperi-
mento metu, paėmusi šaldytuvą, neišrašė 
jokio dokumento – nei už paimtą šaldytu-
vą, nei už sumokėtus pinigus.

Valstybės kontrolė įspėjo
Galima lėšų grobstymo schema yra žino-
ma ir Valstybės kontrolei. Atlikusi auditą 
Valstybės kontrolė praėjusių metų lapkritį 
nustatė, jog gamintojai ir importuotojai 
nevykdo jiems pavestos pareigos sutvar-
kyti gaminių ir pakuočių atliekas, o nesu-
tvarkius jų – sumokėti mokestį už aplinkos 
teršimą.

Raminta Radavičienė: „Verslininkai vykdė visas savo pareigas, 
mokėjo, gavo dokumentus, tačiau sistemai nesuveikus, atsirado 
piktnaudžiaujantys tvarkytojai. Įmonės tapo situacijos įkaitėmis ir neturi 
to mokesčio mokėti. Vienas iš derybų tikslų – panaikinti prievolę mokėti 
mokestį, svarbios ir prevencinės priemonės.“
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STT atliko korupcijos rizikos analizę dėl Vilniaus 
regiono aplinkos apsaugos departamento 

atliekų tvarkymo administracinės priežiūros ir nurodė 
konkrečias korupcijos rizikas, nepotizmo atvejus bei 
įvardino bendroves, tarp jų ir UAB „Metrail“, veikiančias 
galimai neskaidriai.

STT atliko korupcijos rizikos analizę dėl Vilniaus 
regiono aplinkos apsaugos departamento 

atliekų tvarkymo administracinės priežiūros ir nurodė 
konkrečias korupcijos rizikas, nepotizmo atvejus bei 
įvardino bendroves, tarp jų ir UAB „Metrail“, veikiančias 
galimai neskaidriai.

Europos gyventojas 
per metus 

vidutiniškai išmeta beveik 
160 kg pakuočių, kurių 
19 proc. sudaro plastikas. 
Lietuva vis dar atsilieka 
nuo ES rekomenduojamo 
atliekų perdirbimo lygio 
(60 proc.).

Statistika:
• 25 proc. patikrintų gamintojų ir 

importuotojų nevykdo pareigų 
• ~ 42 proc. gaminių ir pakuočių 

atliekų sutvarko gamintojai ir 
importuotojai 

• iki 28 proc. į mišrių komunalinių 
atliekų srautą patenkančių atliekų 
sudaro pakuočių atliekos 

• netinkamai sutvarkyta 23,4 tūkst. t 
atliekų 4-ių (iš 8) regionų aplinkos 
apsaugos departamentų teritorijose 

• priskaičiuota 36,4 mln. Eur mokes-
čių suma už neteisėtai sutvarkytas 
atliekas 

• į valstybės biudžetą sumokėta 0 Eur  
už neteisėtai sutvarkytas gaminių ir 
pakuočių atliekas

Valstybės kontrolės tikrinimo rezultatai:

„2016 m. pabaigoje buvo registruota 
per 15 tūkst. gamintojų ir importuotojų, 
kurie vidaus rinkai 2013–2015 m. patei-
kė 1,4 mln. t gaminių ir pakuočių, tačiau 
šie duomenys nėra teisingi, nes regionų 
aplinkos apsaugos departamentai nusta-
tė, kad 2014–2016 m. patikrinti gaminto-
jai ir importuotojai nedeklaravo 3,2 tūkst. 
t gaminių ir pakuočių. Be to, šiuos procesus 
privalančios prižiūrėti ir kontroliuoti Aplin-
kos ministerijai pavaldžios institucijos, 
deja, tinkamai to neįvykdė“, – išvadoje 
teigia Valstybės kontrolės ekspertai.

Auditoriai atkreipė dėmesį į tai, kad 
atliekų tvarkytojai teikė neteisingus duo-
menis apie sutvarkytų atliekų kiekius ir per 
nustatytus terminus nepašalino netiks-
lumų, todėl viešai skelbiama informacija 
apie Lietuvoje sutvarkytas atliekas yra ne-
patikima. Atliekų tvarkytojai 2013–2016 
m.  23,4 tūkst. t atliekų sutvarkė nesilai-
kydami nustatytų reikalavimų ir į valsty-
bės biudžetą turėtų būti sumokėta 36,2 
mln. eurų už aplinkos teršimą. Beveik visi 
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sprendimai apskųsti teismams, iki šiol už 
neteisėtai sutvarkytas atliekas mokestis 
nesumokėtas.

„Aplinkos ministerija pritarė Valstybės 
kontrolės išvadai apie būtinus esminius 
pokyčius tvarkant gaminių ir pakuočių 
atliekas siekiant, kad jos būtų sutvarkytos, 
o gyventojai už tai nemokėtų papildomai, 
– pareiškė aplinkos viceministras D. Krinic-
kas. – Aukščiausios audito institucijos, at-
likusios gamintojo atsakomybės principo 
taikymo atliekų sektoriuje auditą, ataskai-
ta mums yra pagalbos priemonė įgyvendi-
nant vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų 
apskaitos informacinę sistemą (GPAIS) ir 
vykdant regionų aplinkos apsaugos depar-
tamentų reformą, skirtą veiksmingesnei 
aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei 
užtikrinti.“

Kyla klausimų, kodėl sistemoje toliau 
lieka dirbti asmenys, turintys savų intere-
sų aplinkosaugoje. V. Gailius pirštu baks-

noja į tuos, kurie galimai nesukontroliavo 
situacijos atliekų perdirbimo versle, tačiau 
dabar kurdami naują sistemą bando pa-
slėpti savo blogo darbo pėdsakus. Matyt, 
turimas omenyje regioninių aplinkos 
apsaugos departamentų pertvarką orga-
nizavęs Raimondas Sakalauskas, kurio šei-
mos nariai turi tiesioginių verslo interesų 
aplinkosaugoje, o žmona netgi teista su 
asmenimis dėl stambios korupcijos aplin-
kosaugos sektoriuje. Mindaugas Gudas, 
buvęs aplinkos ministerijos viceministras, 
po skandalų dėl viešųjų ir privačių intere-
sų supainiojimo buvo įdarbintas Aplinkos 
apsaugos agentūroje, jis talkino Atliekų 
tvarkymo centro vadovams. Naujasis vice-
ministras D. Krinickas – ilgametis Atliekų 
departamento ministerijoje vadovas. 

Ministerija neatlyžta
Aplinkos ministerija ėmėsi tarpininko vai-
dmens, kad tą problemą išspręstų. Aplin-
kos viceministras Dalius Krinickas, pirmi-
ninkaujantis deryboms, teigė, kad kalti yra 
patys gamintojai, kadangi įstatymiškai jie 
atsakingi už atliekų tvarkymą.

„Prižiūrėti veiklą turėjo gamintojai ir 
organizacijos. Viešai skelbiama, kad minis-
terija turi vykdyti kontrolę, ji ir vyksta. Bet 
mes tik išduodame leidimus veikti, o leidi-
mas nereiškia, kad tvarkančios įmonės gali 
pažeisti įstatymus“, – sakė D. Krinickas. Jis 
teigė, kad gamintojai nori taikos sutar-
ties, bet apie prievolės mokėti mokesčius 
panaikinimą nėra kalbama. Šiuo metu 
ministerijos atstovai su teisininkais derina 
savo poziciją.

Verslininkams derybose atstovauja LPK 
ekspertė Raminta Radavičienė, ji į susida-
riusią situaciją žiūri kaip į didelį nesusipra-
timą bei ydingos sistemos pasekmę.

„Verslininkai vykdė visas savo pareigas, 
mokėjo, gavo dokumentus, tačiau sistemai 
nesuveikus, atsirado piktnaudžiaujantys 
tvarkytojai. Įmonės tapo situacijos įkaitė-
mis ir neturi to mokesčio mokėti. Vienas iš 
derybų tikslų – panaikinti prievolę mokėti 
mokestį, svarbios ir prevencinės priemo-
nės“, – verslininkų poziciją gynė R. Rada-
vičienė.

R. Radavičienės teigimu, kaip šioje si-
tuacijoje turėtų elgtis nukentėjusios įmo-
nės, nėra aišku. Kiekviena bendrovė turi 
įvertinti savo rizikas, paskaičiuoti, koks 
galimas nuostolis. Paradoksalu, kad meta-
linių pakuočių sutvarkoma netgi daugiau, 
negu deklaruojama.

Seimo antikorupcijos komisijos vado-
vas Vitalijus Gailius pabrėžė, kad patys 
gamintojai ir jų organizacijos neturi ga-
limybių kontroliuoti tvarkytojų. Dėl susi-
klosčiusios situacijos atsakingi ministerijos 
ir agentūros darbuotojai, kurie leido to-
kioms organizacijoms ir tvarkytojams ne-
kontroliuojamai bei nebaudžiamai veikti.

„Primenu, kad šiuo metu yra atlieka-
mi net keli ikiteisminiai tyrimai dėl šių 
subjektų galimai neskaidrios veiklos ir ko-
rupcinių ryšių. Manau, kad Antikorupcijos 
komisijoje tikslinga pradėti kontrolės pro-
cedūras, išsiaiškinti, kas ir kodėl Aplinkos 
ministerijoje tiek laiko toleravo šias, mano 
nuomone, kriminalinio mąstymo organi-
zacijas“, – sakė V. Gailius.

Vilniaus RAAD direktorius Marius Švai-
kauskas tikina, kad nors įmonių ir gaila, 
joms vis tiek teks sumokėti mokesčius. 
„Mums gaila sąžiningų verslo subjektų, 

kurie patys to nežinodami įsigijo fiktyvius 
dokumentus apie atliekų sutvarkymą, ta-
čiau prieš įstatymą visi lygūs – pripažinus 
išrašytus dokumentus neteisėtais, gamin-
tojai ir importuotojai privalo sumokėti 
mokestį valstybei. Nukentėjo visos pusės 
– ir aplinka, ir verslas. Kaltos yra ir orga-
nizacijos, nes jos privalo kontroliuoti ben-
drovės „Metrail“ ir kitų atliekų tvarkytojų, 
su kuriais sudarytos sutartys dėl atliekų 
sutvarkymo, veiklas“.

Per Aplinkos ministerijoje įvykusį su-
sitikimą su Lietuvos pramonininkų kon-
federacijos ir gamintojų bei importuotojų 
atstovais buvo sutartas preliminarus 
terminas, per kurį daugiau kaip pusantro 
tūkstančio įmonių turi sumokėti į valsty-
bės biudžetą apie 15 mln. eurų mokesčio 
už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. 
Šis mokestis turėtų būti sumokėtas iki 
2018 m. kovo vidurio.

Pasak aplinkos ministro K. Navicko, 
valdant atliekų tvarkymo organizacijas 
dalyvauja gamintojai ir importuotojai, jie 
turi visus valdymo instrumentus. Minis-
tras kratosi atsakomybės, sakydamas, kad 
Aplinkos ministerija tokių svertų neturi, o 
tik išduoda licencijas atliekų tvarkytojams. 

Įvertinus aplinkybes, kad ta įmonė pajėgi 
tvarkyti atliekas, nustatyti, ar ji sukčiaus, 
ar ne – ne ministerijos priedermė.

Tačiau gamintojai atkerta, kad minis-
tras tik kratosi atsakomybės. Ministerijai 
pavaldi Aplinkos apsaugos agentūra ne 
tik išduoda licencijas organizacijoms, bet 
ir vykdo kontrolę. Atliekų tvarkytojams 
licencijas ir teisę vykdyti veiklą suteikia 
ši agentūra, o kontrolę vykdo regioniniai 
aplinkos apsaugos departamentai. Savo 
ruožtu gamintojai ir importuotojai teigia, 
kad jie atliekų tvarkytojų kontroliuoti 
niekaip negali, nes tam neturi teisinių 
svertų.

Verslas galėtų prisiimti atsakomybę tik 
tokiu atveju, jei yra gavęs indikacijas apie 
rizikas, kad bendradarbiauja su nepatiki-
mu partneriu. Šiuo atveju jokių perspėji-
mų iš valstybės institucijų nebuvo.

V. Gailius patikino, kad situacijos nesu-
kontroliavo Aplinkos apsaugos ministerija, 
sudarydama sąlygas piktnaudžiauti atlie-
kų tvarkytojams.

Vis dėlto finale paaiškėjo, kad derybos 
buvo bevaisės. Aplinkos ministras K. Na-
vickas dar kartą patikino, kad šiuo metu 
nėra pagrindo sudaryti taikos sutartį dėl 
nesutvarkytų pakuočių atliekų. Ministeri-
jos nuomone, taikos projekte gamintojai 
iš esmės siekia išvengti įstatymo jiems nu-
statytos pareigos organizuoti ir užtikrinti 
pakuočių atliekų sutvarkymą: „Verslas siū-
lo panaikinti Vilniaus regiono aplinkos ap-
saugos departamento sprendimus, tokiu 
atveju daugiau nei 1500 įmonių neturėtų 
sumokėti į valstybės biudžetą mokesčio už 
aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.“

Įvykių chronologija tuo nepasibaigė. 
Gamintojai ir importuotojai reaguodami 
į tai, kad derybos su Aplinkos ministerija 
ir Regioniniu aplinkos apsaugos depar-
tamentu  (RAAD) pateko į akligatvį ir su-
prasdami problemos jautrumą bei savo 
atsakomybę ją sprendžiat, pateikė pasiū-
lymą RAAD ir Aplinkos ministerijai, kaip 
efektyviai išspręsti susidariusią problemą. 
Jie siūlosi sumokėti valstybei 1 mln. eurų 
už sutvarkymą to pakuočių kiekio, kuriam 
aplinkosaugininkai panaikino „Metrail“ iš-
duotas pažymas.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs In-
vestuotojų forumo valdybos pirmininkas 
Rolandas Valiūnas aiškino, kad 2001 m. 
Lietuva priėmė pakuočių ir pakuočių tvar-
kymo įstatymą, kurio esmė, kad tie ūkio 
subjektai, kurie gamina ar importuoja 
supakuotus produktus, privalo prisidėti 
prie šiukšlių utilizavimo. Tą jie gali daryti 
steigdami tokias organizacijas kaip „Ža-
liasis taškas“, PTO ar „Gamtos ateitis“. Jis 
pabrėžė, kad organizacijas įmonės gali 
pasirinkti tik iš Aplinkos ministerijos pa-
tvirtinto sąrašo.

„Logika, kai gamintojai turi atsakyti už 
tai, ką padarė trečias asmuo – „Metrail“, 
man nesuvokiama. Tai prieštarauja įsta-
tymais grįstos valstybės principams. Be 
to, ministerijai buvo kilę abejonių dėl to, 
ar nereikėtų išbraukti iš pažymas galinčių 
išduoti atliekų tvarkytojų sąrašo „Metrail“, 
bet ji to nepadarė, o dabar kaltina gamin-
tojus ir importuotojus“, – sakė R. Valiūnas.

Advokatas taip pat priminė, kad „Me-
trail“ buvo 2 kartus išbraukta iš Aplinkos 
misterijos sąrašų kaip atliekų tvarkytoja, ir 
2 kartus atgal įtraukta į sąrašus, todėl ga-
mintojų ir importuotojų atstovai ir toliau 
tęsė bendradarbiavimą. Tai patvirtino ir 
aplinkos viceministras D. Krinickas, saky-
damas, kad problemos dėl „Metrail“ vei-
klos buvo žinomos nuo 2012 m. kovo, buvo 
panaikinti bendrovės išduotos pažymos 
apie pakuočių sutvarkymą 2013–2015 m. 
Apie rizikas buvo pranešusi ir Specialiųjų 
tyrimų tarnyba. Tačiau, anot jo, tyrimai dėl 

UAB „Metrail“ užtruko, nes bendrovė vilki-
no dokumentų teikimą.

Savo ruožtu Lietuvos aludarių gildijos 
prezidentas Saulius Galadauskas pabrėžė, 
kad „Metrail“ dalyvaudavo konkursuose, 
siūlydavo geriausią kainą atliekų tvar-
kymui (perdirbimui) ir niekam nesukėlė 
jokių abejonių detaliau pasidomėti, o kaip 
vis dėlto ši bendrovė vykdo savo įsiparei-
gojimus – kaip organizuoja atliekų per-
dirbimą, nes tai yra PTO ir „Žaliojo taško“ 
tiesioginė pareiga. Pasak S. Galadausko, 
jokių didesnių ir detalesnių patikrinimų ar 
kontrolės niekas taip ir neatlikdavo. Matyt, 
visas puses tenkino tokios pigios pažymos  
ir „Metrai“ elgesys. O dabar – ašarų upė, 
kai reikalaujama sumokėti į valstybės biu-
džetą 30 mln. eurų. 

„Nevengiame atsakomybės, gaminto-
jai sutinka dar kartą sumokėti rinkos kai-
nomis už tuos pakuočių kiekius, kuriems 
panaikintos „Metrail“ pažymos. Suma 
būtų 1 mln. eurų, – sakė S. Galadauskas. 
– Mus bando apkaltinti, esą turėjome pa-
tikrinti „Metrail“, kad ši nesukčiautų. Tikri-
nome, bet ar verslo pareiga tikrinti trečiųjų 
licencijuotų šalių sąžiningumą. 30 mln. 
eurų – neadekvati bauda, nes tos atliekos, 
kaip sakiau, tikrai nebuvo išmestos kažkur 
į upelį. Esame ydingos sistemos įkaitai.  Ta-
čiau už valstybės piktnaudžiavimą stipres-
niojo teise mes pirmiausiai turėtume susi-
mokėti taršos mokestį, o tada kelis metus 
bylinėtis. Be to, ieškiniai būtų nukreipti į 
„Žaliąjį tašką“ ir PTO, jos bankrutuotų.“

Dėl neteisėtos UAB „Metrail“ veiklos Aplinkos 
ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Ikiteisminį 

tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir 
Vilniaus apygardos prokuratūra.

Ką veikė ministerija ir Aplinkos apsaugos 
agentūra, kodėl leidimai tai pačiai „Metrail“ buvo 

išduoti, nors 2013 m., 2015 m. buvo nustatomi pažeidimai 
ir akivaizdu, kad atliekos nebuvo tvarkomos?

Savo apibendrinimą dėl susidariusios 
situacijos pateikė ir ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis, patikinęs padėsiantis 
spręsti ginčą, tačiau nebūsiantis tarpinin-
ku. „Kiek mane informavo aplinkos minis-
tras,  į kontrolės organus nebuvo įsileistas 
Aplinkos ministerijos atstovas“, – sakė S. 
Skvernelis.

Tačiau parlamentinės kontrolės nesi-
krato Seimo antikorupcijos komisija. Dėl 
šio klausimo buvo šaukiamas Antikorup-
cijos komisijos posėdis. Pasak komisijos 
pirmininko V. Gailiaus, dar 2012 m. STT at-
liko korupcijos rizikos analizę dėl Vilniaus 
regiono aplinkos apsaugos departamento 
atliekų tvarkymo administracinės priežiū-
ros ir nurodė konkrečias korupcijos rizikas, 
darbuotojų interesų konfliktą, nepotizmo 
atvejus bei įvardijo bendroves, tarp kurių 
buvo ir UAB „Metrail“, veikiančias galbūt 
neskaidriai. Tuo metu STT nurodė, kad 
reikia imtis priemonių, siekiant apsaugoti 
departamento darbuotojus nuo galimų 
neigiamų įtakų.

Posėdžio metu nuskambėjo ir buvusio 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
Raimondo Sakalausko, kuris šiuo metu už-
ima aplinkos ministro vyriausiojo patarėjo 
pareigas, pavardė, atseit jis nurodė aplin-
kosaugininkams netikrinti pakuočių tvar-
kymu užsiimančių gamintojų organizacijų.

R. Sakalauskas aiškino, kad minėtas 
nurodymas buvo tik informacinis prane-
šimas, kad pasikeitė teisinis reglamenta-
vimas ir kad organizacijų licencijavimą ir 

kontrolę vykdo Aplinkos ministerija arba 
jos įgaliota institucija. Pasak jo, tuometinis 
aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 
organizacijų tikrinimo funkcijas įgaliojo 
vykdyti Aplinkos apsaugos agentūrą.

Tame pačiame Antikorupcijos komisi-
jos posėdyje liudijusi Aplinkos apsaugos 
agentūros vadovė Aldona Margerienė tei-
gė, kad nors agentūra išduoda licencijas 
organizacijoms, tačiau jos kontrolė yra 
ribota, nes agentūra netikrina nei atliekų 
tvarkytojų, nei gamintojų, kas nurodyta 
atlikti regioniniams aplinkos apsaugos 
departamentams. Kai gaunama informa-
cija, kad dokumentai išduoti neteisėtai, 
imamasi veiksmų, tačiau informacija su-
plaukia iš regioninių departamentų. Kas 

ir buvo atlikta identifikavus, kad „Metrail“ 
veikė ne pagal įstatymus. Pasak agentūros 
vadovės, per 2017 m. 7 atliekų tvarkytojai 
buvo išbraukti iš atliekų tvarkytojų sąrašų, 
o trims panaikinti leidimai. 

Antikorupcijos komisija nusprendė tęs-
ti atliekų tvarkymo sektoriaus priežiūros 
parlamentinės kontrolės veiksmus. Komi-
sija aplinkos ministro pareikalavo išaiškinti 
ministerijoje už atliekų gamintojų bei 
tvarkytojų veiklos kontrolę atsakingus as-
menis bei įvertinti Raimondo Sakalausko 
veiksmus. Pasak V. Gailiaus, toliau tęsiant 
parlamentinės kontrolės veiksmus bus 
siekiama konkrečių asmenų atsakomybės, 
o esant poreikiui bus sprendžiama dėl par-
lamentinės komisijos sukūrimo. 

• Gamintojo atsakomybės principas 
iki šiol neveikia taip, kad gamin-
tojas ir importuotojas vykdytų 
pareigą sutvarkyti gaminių ir 
pakuočių atliekas. 

• Valstybė neturi teisingos ir patiki-
mos informacijos apie vidaus rinkai 
patiektus gaminius ir pakuotes bei 
jų atliekų sutvarkymą 

• Gamintojai ir importuotojai 
nesiregistruoja Gamintojų ir im-
portuotojų sąvade ir nedeklaruoja 
arba neteisingai deklaruoja į vidaus 
rinką patiektą gaminių ir pakuočių 
kiekį. 

• 2014–2016 m. gamintojai ir 
importuotojai nedeklaravo daugiau 
kaip 3,2 tūkst. t vidaus rinkai tiektų 
pakuočių ir gaminių.

• Atliekų tvarkytojai teikia netei-
singus duomenis apie sutvarkytų 
atliekų kiekius. 

• Aplinkos apsaugos agentūra 
patikrina ir priima ne visas atliekų 
tvarkymo ataskaitas.

• Gamintojai ir importuotojai organi-
zuoja ir finansuoja ne visų gaminių 
ir pakuočių atliekų sutvarkymą. 

• Gamintojai ir importuotojai 
nefinansuoja pakuočių atliekų, 
patenkančių į mišrių komunalinių 
atliekų srautą, rūšiavimo ir sutvar-
kymo sąnaudų, todėl už šių atliekų 
sutvarkymą sumoka gyventojai. 

• Gyventojams suteikta galimybė 
nemokamai pristatyti elektros ir 
elektroninės įrangos bei padangų 
atliekas į didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikšteles, bet, gaminto-
jams ir importuotojams neskiriant 
lėšų šių aikštelių eksploatavimui, 
gyventojai turi sumokėti už šių 
atliekų sutvarkymą. 

Vitalijus Gailius: „Šiuo metu yra atliekami net keli ikiteisminiai 
tyrimai dėl atliekų tvarkytojų galimai neskaidrios veiklos ir korupcinių 
ryšių. Manau, kad Antikorupcijos komisijoje tikslinga pradėti kontrolės 
procedūras, išsiaiškinti, kas ir kodėl Aplinkos ministerijoje tiek laiko 
toleravo šias, mano nuomone, kriminalinio mąstymo organizacijas.“
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Andžejus Roginskis: „Atliktų kratų metu paimti dokumentai, užrašai, 
įvairios laikmenos, kiti tyrimui svarbūs daiktai. Įtarimų yra dėl 
dokumentų klastojimo, fiktyvių ūkinių operacijų, neišvengta ir 
piktnaudžiavimo tarnyba.“
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Atliekų deginimo jėgainių 
         Lietuvoje 

ateities 
pranašystės

Matyt, galima būtų konstatuoti, kad „Lietuvos energija“ jau „nulenkė ranką“ 
valstiečiams Seime, prieš rinkimus aktyviai pasisakiusiems prieš perteklinių atliekų 
deginimo jėgainių statybą Lietuvoje. Taip pat premjerui Sauliui Skverneliui, kuris 
dar prieš metus teigė, kad „atliekų deginimo gamyklos negali dygti šalia gyvenamųjų 
vietovių“. Ir Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui, kuris dar neseniai viešai abejojo, 
ar Lietuvai tikrai reikalingos dar dvi atliekų deginimo gamyklos. Nepadėjo ir Europos 
Komisijos (EK) šiemet pateikti vieši perspėjimai, kad Lietuvai gresia atliekų deginimo 
jėgainių perteklius, kuris ateityje sukels problemų vykdant atliekų perdirbimo užduotis.

Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentasAtliekų deginimo jėgainių sta-
tybos Vilniuje ir Kaune prasidėjo, kapsulės 
užkastos, premjeras tik skėsčioja rankomis, 
apeliuodamas į sprendimus, padarytus 
praeitos Vyriausybės, ir sako, kad čia jau 
nieko nepakeisi. Atsakymų į Seimo ener-
getikos komisijos bei Aplinkos komiteto 
užduotus klausimus dėl atliekų deginimo 
kiekio bei Kauno atliekų deginimo jėgai-
nės ekonomikos matyt nebebus. O kam, 
jei jau čia nieko nepakeisi?

Kas dabar bus? Pabandykime progno-
zuoti, pažaisti pranašus. Ateityje pamaty-
sime, ar tos prognozės pasitvirtins. 

Atliekų deginimo jėgainių 
statybos laikotarpis
Manau, kad „Lietuvos energija“ tuos pro-
jektus sėkmingai įgyvendins, praktiškai 
neviršydama biudžeto ir beveik, o gal ir 
tiksliai, laiku. Teigiu tai matydamas, kad 
numatytuose jėgainių statybos biudže-
tuose yra pakankamai laisvės, numatyti 
biudžetai gerokai viršija ne tik investicijas 
į jau veikiančią panašią atliekų deginimo 
jėgainę Estijoje, kur buvo panaudota da-
lis senos elektrinės infrastruktūros, bet ir 
investicijas į jau veikiančią atliekų degini-
mo jėgainę Klaipėdoje. Biudžetas apima 
mokėjimus patyrusiems ir brangiems sta-
tybos prižiūrėtojams, pasamdyti patikimi 

rangovai, čia problemų tikrai neturėtų 
kilti. 

Statybos metu projektų plėtotojams 
gali iškilti keletas problemų. Visų pirma tai 
galimas Seimo sprendimas, draudžiantis 
atliekų deginimo jėgaines statyti arčiau 
nei 20 km nuo gyvenamųjų vietovių. Va-
sarą Seimas pritarė tokio Atliekų tvarkymo 
įstatymo pakeitimo projekto tolimesniam 
svarstymui, numatytam šių metų rudens 
sesijoje. Iš esmės tas pakeitimas būtų, 
švelniai tariant, keistas ir pasauliniu mas-
tu unikalus. Ne tik dėl to, kad Lietuvoje 
paprasčiausiai nėra vietos, nutolusios 
daugiau nei 20 km nuo gyvenamosios 
vietovės, bet dar ir dėl to, kad, jei tai ir 
būtų įmanoma, tas atstumas tik padidintų 
statybos, infrastruktūros įrengimo kaštus, 
padidintų šilumos nuostolius, tiekiant 
šiose gamyklose pagamintą šilumą iki 
artimiausių šilumos vartotojų, ir iš esmės 
nepagerintų aplinkosauginės situacijos. 
Šiuolaikinės atliekų deginimo jėgainės 
teršia net mažiau nei įprastos katilinės ir 
elektrinės, joms taikomi ypač griežti aplin-
kosauginiai reikalavimai ir labai dažnai 
Europoje tokios jėgainės veikia net arčiau 
gyvenamųjų vietovių, nei planuojama Vil-
niuje ar Kaune. Šis įstatymas būtų tiesiog 
Seimo narių, jaučiančių, kad į juos „šluos-
tomasi kojas“, emocijų rezultatas. Lygiai tą 

sukauptos iki deginimo jėgainių eksploa-
tacijos pradžios MBA įrenginiuose paruoš-
tos degiosios atliekos, šį kiekį dar 2017 m. 
pavasarį į degintinų atliekų kiekius ateityje 
įskaičiavo savo raštuose ir Aplinkos minis-
terija, kalbėdama apie milijono tonų degių 
atliekų krūvą, paruoštą deginimui 2020 m. 
Tačiau kita ranka Aplinkos ministras leido 
tą KAK palaidoti sąvartyne, dabar tas KAK 
yra tiesiog laidojamas kaip ir visos komu-
nalinės atliekos ir jau dabar akivaizdu, kad 
jis ateityje nebus deginamas. Labai simp-
tomiškas yra ir Aplinkos ministerijos ne-
seniai Seimui pateiktas mokesčio už taršą 
įstatymo pakeitimas, leidžiantis nemokėti 
taršos mokesčio ir už 2018 m. sąvartynuo-
se palaidotas degias atliekas. Jei nebūtų 
planuojama tų atliekų laidoti, nereikėtų ir 
tokio įstatymo pakeitimo. 

Vis dėlto manau, kad atliekų deginti 
2020 m. pakaks. 

Kodėl? Tiesiog matau, kad viskas kryps-
ta į tai, kad iki to laiko, kol bus pastatytos 
Vilniaus ir Kauno atliekų deginimo jėgai-
nės, bus atsisakyta MBA, po kurių degin-
tinų atliekų kiekis sumažėja daugiau nei 
dvigubai, eksploatacijos. Viešoje erdvėje 
sėkmingai formuojama nuomonė, kad 
MBA yra blogis, kad jų pastatymas buvo 
klaida, kad jų eksploatacija yra neraciona-
li, o sutartys su jų operatoriais sudarytos 
neskaidriai. MBA iš tiesų galima būtų sė-
kmingai naudoti, pagerinant jų eksploata-
vimą, įgyvendinus atskirą virtuvės atliekų, 
iš kurių galima būtų tose pačiose MBA ga-
myklose pagaminti kokybiškesnį kompos-
tą, surinkimą, taip padidinus ir rūšiuojamų 
antrinių žaliavų dalį, taip pat čia ruošiant 
aukštesnio kaloringumo SRF kurą, kuris 
galėtų būti net parduodamas tiek užsie-
nyje, tiek „Akmenės cemento“ gamyklai, 
pasiruošusiai už jį mokėti. Tačiau viskas 

„Lietuvos energijos“ atstovai yra minėję, 
kad jei atliekų pritrūktų, jie būtų pasiruošę 

deginti dešimtmečiais sukauptas atliekas senuose 
sąvartynuose. Tam reikėtų iš senų sąvartynų atskirti 
ten likusias dar vis degias atliekas ir jas už nustatytą 
mokestį sudeginti. Visa tai ekologiniu požiūriu būtų 
labai gražu, bet už visą tai turėtų kažkas mokėti. 

patį galima būtų pasakyti ir apie pavasa-
rio sesijoje, matyt, planuojamą svarstyti 
įstatymą, draudžiantį Lietuvoje statyti 
daugiau atliekų deginimo gamyklų, nei 
reikia, norint sudeginti 500 tūkst. t atliekų. 
Net priėmus tokius įstatymus, būtų visiš-
kai neaišku, ar jie turėtų būti taikomi ir 
toms jėgainėms, kurių statybai jau išduoti 
leidimai ir kurios jau yra realiai statomos. 
Blogiausiu atveju čia galima tiesiog įsivelti 
į teismų procesą, bet žiūrint objektyviai, 
tai neturėtų sustabdyti jėgainių statybos 
Vilniuje ir Kaune. 

Spėčiau, kad tiek Vilniaus, tiek Kauno 
atliekų deginimo jėgainės 2020 m. jau veiks. 

Kas atsitiks pastačius atliekų 
deginimo jėgaines?
Ar pastatytoms atliekų deginimo jėgai-
nėms užteks deginamų atliekų? Apie tai 
pastaruoju metu buvo daug diskutuo-
jama ir pats esu išreiškęs daug abejonių 
dėl atliekų kiekio. Jau praeitais metais po 
mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 
gamyklų susidariusių degintinų atliekų 
kiekis buvo mažesnis nei visų 2020 m. 
veiksiančių atliekų deginimo jėgainių 
deginimo pajėgumai. Iki šiol „Lietuvos 
energija“ aiškindavo, kad pritrūkus de-
gintinų atliekų Lietuvoje, bus deginamos 

Martynas Nagevičius: „Europos Komisija perspėjo Lietuvą, kad gresia 
atliekų deginimo jėgainių perteklius, kuris ateityje sukels problemų 
vykdant atliekų perdirbimo užduotis.“
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krypsta į paprastesnį scenarijų – tiesiog 
nubausti kaltus ir šio „blogio“ atsisakyti. 
Tokiu atveju degintinų komunalinių atlie-
kų kiekis iš karto daugiau nei padvigubėtų 
ir problemų su deginamų atliekų kiekiu 
nebeliktų kokiems 5–7 metams. Lietuvos 
statistikos rodikliai, rodantys perdirbtų 
atliekų dalį, nuvažiuotų žemyn, tačiau 
tai, matyt, rūpės tik tiems Aplinkos mi-
nisterijos darbuotojams, kurie bus už tai 
nubausti. 

Alternatyvūs scenarijai 
Jei kartais minėtas scenarijus nepavyktų, 
paruoštas B scenarijus – pakeisti medie-
nos perdirbimo, baldų gamybos metu 
susidarančių medienos atliekų reglamen-
tavimą, traktuojant jas kaip atliekas, o ne 
kaip kurą, kuris šiuo metu yra deginamas 
tų pačių medienos perdirbimo ir baldų 
pramonės įmonių katilinėse ar parduoda-
mas biokuro katilinėms. Kalba čia ne apie 
užterštas lakais ir kitomis cheminėmis 
medžiagomis atliekas, kurios ir dabar lai-
komos atliekomis ir kurių deginti įprastose 
katilinėse neleidžiama, bet apie tas ne-
užterštas medienos atliekas, kurios dabar 
laikomos biokuru. Taip ant popieriaus iš 
karto susidarytų keli šimtai tūkstančių 
papildomų degintinų pramoninių atliekų 
ir kol pramonė nesurastų būdų, kaip šias 
atliekas perdirbti, išvengiant išlaidų už jų 
deginimą, atliekų deginimui atliekų kelis 
metus pakaktų. Baldų įmonės tam prie-
šinsis, nes tokie pakeitimai jiems reikštų 
ne tik negautas pajamas už parduodamą 
šilumos tinklams šilumą, bet taip pat ir pa-
pildomas išlaidas tiek už kurą šilumai savo 
poreikiams pasigaminti, tiek už medienos 
atliekų deginimą specialiose deginimo jė-
gainėse. 

Tada iškils didžiausia problema – atlie-
kų deginimo jėgainių galimas veiklos 
nuostolingumas. Čia reikia suprasti, kad 
atliekų deginimo jėgainių ekonomika yra 
tokia, kad jėgainės operatorius gauna 
pajamas iš trijų šaltinių – elektros par-
davimo, šilumos pardavimo ir pajamų už 
atliekų deginimą („vartų mokesčio“). Šių 
pajamų turi užtekti jėgainės eksploata-
vimo kaštams padengti, investiciniams 

kaštams bei pelnui užtikrinti. Didžiausia 
problema iškils Kauno atliekų deginimo 
jėgainei dėl dviejų priežasčių. Pirma – ši 
jėgainė, kitaip nei Vilniaus, nepretenduoja 
į ES paramą. Jos investiciniai kaštai, ku-
riuos reikės dengti pajamomis, yra gerokai 
didesni. Taip pat reikia įvertinti ir tai, kad 
ši jėgainė planuojama pastatyti brangiau 
nei analogiška jėgainė Klaipėdoje. Antra, 
Kaune šilumą teks pardavinėti už itin mažą 
kainą, nes Kauno šilumos ūkyje teks kon-
kuruoti su šilumos gamintojais, šilumą ga-
minančiais iš biokuro – mažais kintamais 
kaštais. Pavyzdžiui, jei iš planuojamos 
Kaune atliekų deginimo jėgainės šiluma 
būtų pardavinėjama už kainą, už kurią 
šilumą pardavinėja analogiška jėgainė 
Klaipėdoje, ji 2017 m. būtų pralaimėjusi 
aukcionuose savo konkurentams ir veikti 
negalėtų. Vadinasi, reikės šilumą pardavi-
nėti pigiau ir iš šilumos pardavimo gauti 
mažiau pajamų. Be to, Kaune dar veikia ir 
dvi naujos nedidelės biokuro kogeneraci-
nės elektrinės. Viena jų – „Foksita“. Praei-
tais metais ji laimėjo teismo procesų virti-
nę prieš Energetikos inspekciją, kaišiojusią 
pagalius įmonei, siekiant neduoti jai gali-
mybės pardavinėti elektrą už aukštą tarifą, 
kuris jai buvo užtikrintas laimėjus aukcio-
ną, tokioms biomasės elektrinėms. Situa-
cija čia labai įdomi: tos nedidelės biokuro 
kogeneracinės elektrinės ateityje padengs 
savo kuro išlaidas, pajamas gaudamos 

vien iš elektros pardavimo, taigi joms 
geriau apsimokės dirbti, šilumą į tinklus 
atidavinėjant nemokamai, nei nedirbti. Su 
tokiais konkurentais, pasiruošusiais šilumą 
atidavinėti, esant reikalui, nemokamai, 
teks grumtis Kauno atliekų deginimo jė-
gainės operatoriui. Pusę metų, nešildymo 
sezono metu, tos dvi nedidelės privačios 
biokuro kogeneracinės jėgainės praktiškai 
užtikrins visą Kauno šilumos poreikį. O tai 
reiškia, kad pusę metų Kauno atliekų de-
ginimo jėgainė pajamų už šilumą negaus 
iš viso, o likusią pusę – gaus nedideles 
pajamas. Pajamų iš elektros pardavimų 
Kaune bus nedaug, nes čia numatyta, kad 
elektra bus parduodama už rinkos kainą. 
O elektros rinkos kainos Lietuvoje mažos 
ir panašu, kad ateityje tikrai neaugs, tam 
tiesiog nėra jokių priežasčių. Taigi, lygi-
nant jėgaines Kaune ir Klaipėdoje, Kaune 
jėgainė bus brangesnė, o pajamų iš elek-
tros ir šilumos bus mažiau, ir atliekų degi-
nimo įmonės operatoriui, norint padengti 
savo išlaidas, reikės padidinti pajamas iš 
elektros „vartų mokesčio“ – mokesčio už 
atliekų deginimą

Kaip reikės priversti atliekų turėtojus 
vežti atliekas deginti į Kauną, mokant už 
deginimą (sakykime) 70 eurų už toną, kai, 
pavyzdžiui, „vartų mokestis“ Klaipėdos 
„Fortum“ jėgainėje šiuo metu yra 23 eurai 
už toną? 

Kryžkelėje – penki keliai 
Sudėtinga numatyti, koks kelias bus pa-
sirinktas, bet labiausiai tikėtini yra penki:

„Pakentėti“. Tai yra nedidinti „vartų 
mokesčio“ ir pirmus kelerius metus dirbti 
nuostolingai, tikintis, kad per tą laiką ma-
žiau „finansinių lašinių“ turintys konkuren-
tai šilumos ūkyje, pardavinėjantys šilumą į 
Kauno centralizuotus šilumos tinklus už tą 
pačią mažą kainą, kaip ir atliekų deginimo 
jėgainė, finansiškai neatlaikys ir pasitrauks 
iš rinkos. Kad procesas vyktų greičiau, gali-
ma būtų net dar dirbtinai padempinguoti 
kainą žemyn. Tada konkurentus galima 
bus nupirkti tai pačiai „Lietuvos energijai“ 
ir rinką padaryti kontroliuojamą, užtikri-
nant atliekų deginimo jėgainės gamina-
mos šilumos paklausą ir aukštesnę šilumos 

poreikio“ užtikrinimą pagal Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
(VKEKK) nustatytą kainą, atskiriant iš ben-
dros šilumos rinkos dalį, skirtą šiai įmonei. 
Šio scenarijaus silpna vieta – tai reikštų 
augančias, o ne krentančias šilumos ir 
elektros kainas vartotojams. Be to, reikėtų 
suderinti valstybės pagalbos šiai elektrinei 
schemą su ta pačia EK. Galimi ir teisiniai 
ginčai su konkurentais šilumos ūkyje, 
bus reikalingas labai stiprus Vyriausybės 
palaikymas, kurio gali ir nebebūti po kitų 
rinkimų. 

„Padalinti rinką“. Tai yra nustatyti, 
kad atliekos iš Panevėžio, Kauno, Mari-
jampolės, Alytus apskričių, taip pat visos 
pramoninės atliekos turi būti vežamos tik 
į Kauno atliekų deginimo jėgainę, atliekos 
iš Vilniaus ir Utenos apskričių – į Vilniaus 
jėgainę, o atliekos iš Vakarų Lietuvos – į 
Klaipėdos jėgainę, ir nustatyti skirtingas 
atliekų deginimo kainas skirtingose jė-
gainėse. Kad nekiltų niekam pagundos 
išvengti aukštos atliekų deginimo kainos, 
nustatyti dar aukštesnius atliekų depona-
vimo sąvartynuose mokesčius. Žodžiu, tie, 
kam nepasisekė gyventi Kauno ir gretimo-
se apskrityse, turės už atliekų tvarkymą 
mokėti daugiau. Be pasirinkimo. Pagrįsti 
tai, matyt, reikėtų lyginant „vartų mokes-
tį“ su „vartų mokesčiu“ kai kuriose Vakarų 
Europos šalyse, šiek tiek nutylint, kad 
dažnu atveju ten atliekų deginimas yra 
papildomai valstybės apmokestinamas. 
Galima apeliuoti, kad deginimo kaštus pa-
dalinus iš visų apskričių gyventojų, vienam 
gyventojui tai kainuos, palyginti su jų išlai-
domis, pavyzdžiui, šildymui, visai nedaug, 
papildomai iki 10 eurų per metus. Taip pat 
aiškinti, kad šalinimas sąvartynuose būtų 
dar brangesnis (prieš tai apmokestinant 
sąvartynus). Tačiau iš principo šis variantas 
yra pakankamai bjaurus, nes labai jau aki-
vaizdžiai skirsis tos deginimo išlaidos Kau-
ne ir kituose miestuose ir tai kels nuolatinę 
socialinę įtampą. 

„Įvesti skirtingą kainodarą pra-
moninėms atliekoms“. Tai yra nusta-
tyti, kad pramoninėms atliekoms vartų 
mokestis turėtų būti žymiai didesnis nei 
komunalinėms atliekoms, pagrindžiant tai 

tuo, kad ir dabar dažnai pramoninių atlie-
kų šalinimas sąvartynuose yra brangesnis 
nei komunalinių atliekų, nors jų deginimo 
kaštai nesiskiria. Padidinus pramoninių 
atliekų deginimo kainą, galima būtų su-
mažinti komunalinių atliekų kainą, subsi-
dijuojant gyventojų atliekų tvarkymo kaš-
tus verslo sąskaita. Didžiausias šio varianto 
minusas – verslas šiam planui priešinsis, 
kalbės apie konkurencingumo problemas, 
ir taip išpūtus pramoninių atliekų degini-
mo kainą, degintinų pramoninių atliekų 
kiekiai mažės dar greičiau, nei mažėjo iki 
šiol, nes tokiu atveju pramonei ims labai 
greitai atsipirkinėti investicijos į atliekų 
mažinimą, beatliekinių technologijų die-
gimą. Taigi, po kurio laiko galėtų paaiškėti, 
kad nebėra iš ko subsidijuoti gyventojų 
atliekų deginimo. 

„Įvesti atliekų deginimo rinką“. 
Tai variantas, kuris, ko gero, būtų patrau-
kliausias abiem Kauno atliekų deginimo 
jėgainės akcininkams, todėl sakyčiau, 
kad labiausiai tikėtinas. Būtų nustatyta 
tvarka, pagal kurią atliekų deginimo vietą 
atliekų tvarkytojai galėtų pasirinkti patys, 
nereguliuojant atliekų deginimo „vartų 
mokesčio“. Susiformuotų atliekų degini-
mo „vartų mokesčio“ rinkos kaina, kurią 
iš esmės diktuotų brangiausią savikainą 
turinti Kauno atliekų deginimo jėgainė. 

Klaipėdoje ir Vilniuje atliekų deginimo 
„vartų mokestį“ irgi galima būtų pakelti 
ir tai Kauno atliekų deginimo jėgainės ak-
cininkams „Lietuvos energijai“ ir „Fortum“ 
būtų labai palankus scenarijus, nes jie 
patys ir valdo atliekų deginimo jėgaines 
atitinkamai Vilniuje ir Kaune. Čia net įma-
nomas kryžminis subsidijavimas, susitai-
kant su mažesniu pelnu ar net nedideliais 
nuostoliais Kaune, tačiau smarkiai padi-
dinant atitinkamai Vilniaus ir Klaipėdos 
atliekų deginimo jėgainių pelningumą. 
Didžiausias šio scenarijaus minusas būtų 
galima konkurencija su deginimo paslau-
gos teikėjais užsienyje, todėl rinkos kaina 
negalėtų būti didesnė nei užsienio atlie-
kų deginimo jėgainių „vartų mokesčio“ 
ir transportavimo iki tos jėgainės kaštų 
suma. Reikėtų ir apsisaugoti nuo galimų 
konkurentų Lietuvoje atsiradimo – kad 
ir to paties „Akmenės cemento“ ar kokių 
nors verslo investicijų į konkurencinę 
atliekų deginimo jėgainę. 

Taigi, matyt, turėsime vieną iš penkių 
variantų arba šių variantų derinius. Bet 
kuriuo atveju kažkam šioje dėlionėje ne-
pasiseks. Konkurentams, gaminantiems 
Kaune šilumą iš biokuro. Kauno ir gretimų 
apskričių gyventojams. Pramonės įmonei. 
Visiems Lietuvos atliekų turėtojams. Arba 
visiems išvardintiems. 

Kas bus maždaug 2025–2030 m.? 
Galime paprognozuoti ir dar tolimesnę 
ateitį. 

Šiemet, matyt, bus priimtas žiedinės 
ekonomikos direktyvų paketas, kuris nu-
matys, kad iki 2030 m. visos ES narės turės 
perdirbti 65–70 proc. komunalinių atliekų. 
Tam bus taikoma daug priemonių, prade-
dant nuo prekių gamybos pertvarkymo, 
reikalavimų pakuotei įvedimo, baigiant 
priemonėmis, leidžiančiomis intensyvin-
ti pirminį atliekų rūšiavimą bei atliekų 
perdirbimo technologijų diegimą. Matyt, 
kaip visą laiką būna, vienos šalys direktyvų 
reikalavimus diegs greičiau, kitos – lėčiau. 
Spėčiau, kad Lietuva bus viena iš atsilikė-
lių, nes Lietuvoje bus labai sunku išvengti 
interesų konflikto tarp direktyvų reikalavi-
mų mažinti degintinų atliekų kiekį ir vals-
tybinės „Lietuvos energijos“ intereso, kad 
pakaktų atliekų deginti. Kas šiame intere-
sų konflikte bus stipresnė pusė, priklausys 
nuo to, ar ateityje bus liberalios Lietuvos 
vyriausybės ir ar bus ginamas valstybinio 
kapitalo įmonės interesas nepatirti nuos-
tolio. 

Tačiau bet kuriuo atveju degintinų 
atliekų kiekis mažės dėl gyventojų Lietu-
voje mažėjimo ir dėl neišvengiamo eko-
loginio gyventojų sąmoningumo augimo, 
kurį dar ir skatins auganti atliekų tvarky-
mo kaina. Todėl net ir artimiausiu metu 
uždarius MBA gamyklas, vis tiek ateityje 
ateis laikas, kai atliekų deginimui Lietuvo-
je pritrūks.

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos atliekų 
deginimo jėgainės su atliekų trūkumu gali 
susidurti dar anksčiau, jei bus galų gale 
leista verslui investuoti į kaloringo SRF 
iš atliekų ruošimą ir „Akmenės cemento“ 
pritaikymą pakeisti ten deginamą akmens 
anglį SRF deginimu. Todėl, matyt, bus 
daroma viskas, kad to nebūtų, nepaisant 
to, kad jau dabar beveik visos cemento 
gamyklos Europoje degina SRF, nes tai yra 
paprasčiausiai pigiau nei akmens anglis, 
kurią deginant dar ir išmetamas didelis 
CO2 kiekis. Ar pavyks tai neutralizuoti, 
vėlgi priklausys nuo to, kokia bus vyriau-
sybė – palaikanti valstybinį kapitalą ar 
liberali. Tačiau kadangi kalbama ne apie 
vieną vyriausybę, o apie daugelį vyriau-
sybių per gana ilgą laikotarpį, matyt, vis 
vien anksčiau ar vėliau „Akmenės cemen-
tas“ degins atliekas. Nes tai paprasčiausiai 
ekonomiškai atsiperkantis projektas, rei-
kalaujantis dešimtis kartų mažiau inves-
ticijų, nei atliekų deginimo kogeneracinės 
elektrinės.

Kas bus tada, kai pritrūks atliekų de-
ginimui Vilniaus, Kauno, Klaipėdos jėgai-
nėse? Tada, matyt, iš esmės galimi trys 
variantai:

„Vartų mokesčio kilimas“. Mažėjant 
deginamų atliekų kiekiui ir neišnaudojant 
atliekų deginimo jėgainių galių, tačiau 
nemažėjant pastoviems jėgainės kaštams, 
turės kilti pajamos, tenkančios vienai su-
degintai atliekų tonai, – turės dar labiau 
kilti „vartų mokestis“. Galimai kartu su 
atliekomis būtų deginamas biokuras, iš-
laikant nemažėjančią šilumos ir elektros 
gamybą, jei tai pasirodytų ekonomiškai 
apsimokiau, nei tiesiog mažinant jėgainių 
išnaudojimą. Tačiau ir tokiu atveju, ma-
žėjant deginamų atliekų kiekiui ir augant 
papildomoms išlaidoms biokurui, „vartų 
mokestis“ vis tiek turėtų augti. 

„Ekologinė misija“. „Lietuvos ener-
gijos“ atstovai yra minėję, kad jei atliekų 
pritrūktų, jie būtų pasiruošę deginti de-
šimtmečiais sukauptas atliekas senuose 
sąvartynuose. Tam reikėtų iš senų sąvarty-
nų atskirti ten likusias dar vis degias atlie-
kas ir jas už nustatytą mokestį sudeginti. 
Visa tai ekologiniu požiūriu būtų labai 
gražu, bet už visą tai turėtų kažkas mokėti. 
Tai galėtų padaryti tik mokesčių mokėtojai 
per biudžetą arba šios socialinės paslau-
gos kaštai turėtų būti įskaičiuoti į atliekų 
tvarkymo kainą jų turėtojams. Todėl tai, 
matyt, sunkiai tikėtinas scenarijus, net ir 
vertinant, kad po dešimties metų visi bū-
sime kiek turtingesni nei dabar. Ypač ma-
tant, kaip sunkiai mums iki šiol sekdavosi 
įvedinėti sąvartyno taršos mokesčius, o juk 
čia kalba bus ne apie kelis eurus už toną, 
o apie keliasdešimt kartų didesnes sumas, 
branginančias atliekų administravimo 
mokesčius gyventojams. 

„Silpniausio bankrotas“. Uždarant 
vieną po kitos atliekų deginimo jėgaines, 
galimai joms dar nenusidėvėjus, akcinin-
kams nurašant tai į nuostolius. Galbūt tada 
galėsime portaluose paskaityti istorijas 
apie tai, kaip čia įvyko tas apsiskaičiavimas 
2015–2017 m., planuojant jėgaines, ir kas 
čia labiausiai dėl to buvo kaltas. Kitą ver-
tus, tiek „Fortum“, tiek „Lietuvos energijai“ 
šie nuostoliai neturėtų grėsti pačios įmo-
nės bankrotu. Didžiųjų energetikos įmonių 
į nuostolius nurašomos uždaromos kon-
vencinės elektrinės jau dabar Europoje yra 
gana įprastas reikalas, ateityje tokių atvejų 
tik daugės. Labai tikėtinas variantas. 

„Importas“. Kol kas visi atliekų de-
ginimo planuotojai labai kratosi atliekų 
importo idėjos. Politiškai tai nėra paranku. 
Tačiau ateityje visuomenę bus bando-
ma pripratinti prie minties, kad deginti 
šiukšles iš kitų šalių ir gauti už tai pajamas 
nėra taip jau labai blogai, nes tai juk daro 
daugelis Šiaurės Europos šalių, Vokieti-
ja, Nyderlandai ir net Estija. Manau, kad 
visuomenė prie atliekų importo idėjos 
bus pradėta pratinti kur kas anksčiau, nei 
Lietuvoje pritrūks atliekų deginti. Tačiau 
net ir pakeitus įstatymus ir leidus atliekų 
importą, bus susidurta su konkurencijos 
regioninėje rinkoje klausimu, nes mažė-
jant degintinų atliekų kiekiui visose ES 
valstybėse, vis daugės deginimo jėgainių, 
kurioms trūks atliekų. Jas vežti į Lietuvą 
galėsime tik tokiu atveju, jei galėsime 
pasiūlyti mažesnę deginimo kainą nei 
kitose ES valstybėse veikiančios atliekų 
deginimo jėgainės. Spėju, kad ateityje 
gali būti nustatytos skirtingos kainos im-
portuojamoms atliekoms deginti ir šalyje 
susidariusioms atliekoms deginti. Bet ku-
riuo atveju – importo galimybių atvėrimas 
pailgintų atliekų deginimo jėgainių egzis-
tavimą Lietuvoje. 

Taigi matome daug įvairių ateities sce-
narijų, sunku tiksliai atspėti, kokį jų derinį 
turėsime realybėje. Galbūt aš klystu ir pa-
matysime kokį nors visai netikėtą politinės 
valios pliūpsnį. Tačiau dėl vieno aš esu visai 
tikras – jeigu apie tai nekalbėsime dabar, 
apie šiuos projektus kalbėsime visus arti-
miausius dešimt metų.

kainą, – didesnes atliekų deginimo jėgai-
nės pajamas iš šilumos, išvengiant „vartų 
mokesčio“ didinimo ir užtikrinant vėliau 
pakankamą įmonės pelningumą. Verslo 
logikos prasme tai būtų elementarus do-
minuojančio gamintojo elgesys. Kol kainos 
būtų žemos, būtų daug kalbama apie tai, 
kaip „Lietuvos energijos“ investicijos su-
mažino šilumos kainą Kaune. Aišku, opo-
nentai sakytų, kad tas kainų sumažėjimas 
yra ne dėl „Lietuvos energijos“ investicijų, 
o dėl to, kad „Kauno energija“ perskaičiavo 
bazinę šilumos kainą ir nebekaupia milijo-
ninių pelnų, ką jie darė, pavyzdžiui, 2016 ir 
2017 m. Tačiau tokios diskusijos paprastai 
būna gana nuobodžios viešajai publikai 
ir jie matytų tik savo sąskaitas už šilumą, 
kurios iš tikro bus mažesnės, palyginti su 
sąskaitomis 2016 m. Lygiai taip pat dabar 
dažnai teigiama, kad būtent dėl SGD ter-
minalo, o ne dėl bendro dujų kainų suma-
žėjimo visame pasaulyje, sumažėjo dujų 
kaina, palyginti su 2013 m., ir visuomenė 
tai „suvalgė“, nes kaina iš tikro sumažėjo. 
Aišku, šis scenarijus reikš, kad po kelerių 
metų, supirkus visus konkurentus, šilumą 
reikės vėl branginti, bet manau, kad bus 
surasta gražių priežasčių, aiškinančių, 
kodėl atsitiko būtent taip. „Lietuvos ener-
gija“ tuos kelerių metų besikaupiančius 
nuostolius galės nesunkiai paslėpti, pel-
ningai veikiant kitoms „Lietuvos energijos“ 
įmonėms. Šis variantas sudėtingas tik dėl 
to, kad Kauno atliekų deginimo jėgainę 
valdys du akcininkai – „Lietuvos energija“ 
ir „Fortum“, susitarti „pakentėti“ gali būti 
nelabai paprasta, ypač turint omenyje, kad 
kiti keliai „Fortum“ yra kur kas palankesni. 

„Nustoti vaidinti rinką“. Kitaip ta-
riant, atsisakyti idėjos pardavinėti šilumą 
ir elektrą rinkos sąlygomis ir bandyti per 
Energetikos ministeriją įteisinti „viešą in-
teresą“, užtikrinant šios „ypač svarbios“ jė-
gainės rentabilų veikimą, t. y. nustatyti šiai 
jėgainei aukštesnį fiksuotą pagamintos 
elektros energijos tarifą iš VIAP (Viešuosius 
interesus atitinkančios paslaugos elektros 
energetikos sektoriuje) fondo, kaip tai yra 
padaryta ir Klaipėdos „Fortum“ atveju, 
pradėjusios savo veiklą be jokio elektros 
supirkimo tarifo, o vėliau įteisinusios tarifą 
„po fakto“. Arba užtikrinti „bazinio šilumos 

Šiuolaikinės 
atliekų deginimo 

jėgainės teršia net 
mažiau nei įprastos 
katilinės ir elektrinės, 
joms taikomi ypač 
griežti aplinkosauginiai 
reikalavimai ir labai 
dažnai Europoje tokios 
jėgainės veikia net arčiau 
gyvenamųjų vietovių, nei 
planuojama Vilniuje ar 
Kaune.

Ar pastatytoms atliekų deginimo jėgainėms užteks 
deginamų atliekų? Apie tai pastaruoju metu buvo 

daug diskutuojama ir pats esu išreiškęs daug abejonių 
dėl atliekų kiekio. Jau praeitais metais po mechaninio 
biologinio apdorojimo gamyklų susidariusių degintinų 
atliekų kiekis buvo mažesnis nei visų 2020 m. veiksiančių 
atliekų deginimo jėgainių deginimo pajėgumai. 
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Atliekų 
rūšiavimo 

gamyklų 
gali nelikti

Beveik 150 mln. eurų kainavusių 10 atliekų mechaninio 
rūšiavimo ir biologinio apdorojimo (MBA) gamyklų 
visoje Lietuvoje likimas pakibo ant plauko, kadangi 
Aplinkos ministerija suabejojo jų poreikiu. 

Saulius Paukštys Pasak Aplinkos ministerijos 
viceministro Daliaus Krinicko, Lietuvoje 
veikiančių mechaninio biologinio apdoro-
jimo įrenginių likimas paaiškės šių metų 
pabaigoje.

Už 127 milijonus buvo pastatyta 10 
atliekų rūšiavimo gamyklų, jos neveikia 
taip, kaip turėtų. Beveik visos gamyklos 
nevykdo projektinių pajėgumų ir apdoro-
ja mažiau atliekų, nei buvo planuota. Be 
to, visos gamyklos atrenka ir perdirbimui 
pateikia vidutiniškai vos 3 proc. antrinių 
žaliavų. Į gamyklas patenka visos gyvento-
jų į bendrus konteinerius išmestos ir neiš-
rūšiuotos šiukšlės. Statant gamyklas buvo 
kalbama, kad smarkiai sumažės atliekų, 
keliaujančių į sąvartyną, kiekis. Tačiau re-
alybė yra priešinga.

Nemaža dalis atliekų, vidutiniškai 31 
proc., iš gamyklų keliauja tiesiai į sąvar-
tyną, nes netinka perdirbimui. Taip pat 
gamyklos atskiria bioskaidžias atliekas, 
kurios yra kompostuojamos. Tačiau šis 
kompostas taip pat dažniausiai keliauja į 
tuos pačius sąvartynus ir yra naudojamas 
sąvartynų sluoksnių perdengimui. Viduti-
niškai tokių atliekų visos dešimt gamyklų 
atskiria 23 proc. Paskutinė dalis gamyklų 
apdorotų atliekų turėtų būti deginama, tai 
yra kietasis atgautas kuras. Tačiau čia susi-
duriama su didele problema – atliekų de-
ginti Lietuvoje nėra kur. Atliekų rūšiavimo 
gamyklos Lietuvoje buvo pastatytos, ta-
čiau atliekų deginimo gamyklos lygiagre-
čiai statomos nebuvo. Lietuvoje egzistuoja 
tik viena „Fortum“ deginimo gamykla 
Klaipėdoje, bet jos pajėgumai yra riboti, 
todėl joje gali būti deginamos daugiausia 
Klaipėdos ir Telšių gamyklų atliekos. Taigi 
šios atliekos yra tiesiog masiškai sandė-
liuojamos arba vežamos saugoti į tuos pa-
čius sąvartynus ir taip ekologinė investicija 
iš dalies pavirto ekologine bomba.

Žiniasklaida iškėlė klausimų ir dėl mili-
joninių viešųjų pirkimų konkursų, nes iš jų 
daugeliu atvejų buvo masiškai išmetinėja-
mos visos įmonės, išskyrus laimėtojus. Kon-
kursus organizavo skirtingi regionų atliekų 
tvarkymo centrai (RATC), kuriuos valdo 
savivaldybės. Tačiau europinį finansavimą 
projektams skirstė Aplinkos ministerijos 
institucijos. Sutartys su viešųjų pirkimų 
konkursų laimėtojais buvo pasirašytos 
2012–2013 m. Tuo metu Aplinkos minis-
teriją valdė „Tvarkos ir teisingumo“ partija.

Partijos deleguotas aplinkos vicemi-
nistras Almantas Petkus kuravo atliekų 
sektorių. Šiandien politikas gyvena iš UAB 
„Versina“ paskolintų pinigų gautame lofte. 
Bendrovę kontroliuojančio Vytauto Banio 
verslai gavo didelę dalis europinių pinigų, 
skirtų statyti atliekų rūšiavimo gamyklas, 
kurios, dabartinio aplinkos ministro Kęstu-
čio Navicko žodžiais, „mala orą“.

Vilniaus ir Marijampolės 
MBA pakibo ant plauko
Už ES ir šalies pinigus pastatyta MBA ga-
mykla šalia Vilniaus veikia jau daugiau nei 
metus. Pagal konkurso sąlygas ji 20 metų 
buvo perleista valdyti bendrovei „Ener-
gesman“, kuri iš to gali daryti verslą. Nors 
šią gamyklą valdyti buvo nusiteikęs Regio-
nų atliekų tvarkymo centras (RATC), buvęs 
Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 
tuomet tvirtino, jog tokiu būdu atliekų 
tvarkymo srityje iškiltų dar didesnė grės-
mė veiklos skaidrumui.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūra (APVA) nusprendė, kad 
operatoriaus funkcijas atliekant pačiam 
projekto vykdytojui (šiuo atveju – RATC), 
būtų pažeidžiami draudimo teikti vals-
tybės pagalbą reikalavimai, kaip yra su-
formuluota ES sutartyje. Būtent joje yra 
įtvirtintas draudimas valstybei narei iš jos 
valstybinių išteklių teikti bet kokią pagal-
bą, kuri, palaikydama tam tikras įmones, 
iškraipytų konkurenciją.

APVA teigimu, projektų įgyvendinimo 
metu sukurti rezultatai yra naudojami 
teikti atliekų tvarkymo paslaugas, kurios 
laikytinos visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis, tačiau šių paslaugų teikimas 
negali būti organizuojamas nekreipiant 
dėmesio į konkurencijos teisės reikalavi-
mus.

UAB „Energesman“ atstovai pritaria V. 
Mazuronio nuomonei bei APVA vertinimo 
išvadoms, jog MBA įrenginius turi eksplo-
atuoti asmenys, kurie sugeba užtikrinti šių 
įrenginių tinkamą efektyvumą ir užduočių 
įvykdymą, turintys ateities viziją ir norą 
bei gebėjimą prisitaikyti prie besikeičian-
čios padėties.

Problema ta, kad MBA įrenginiai ge-
neruoja nemažas sąnaudas, kurių dalis 
mokama privačiam operatoriui iš gyven-
tojų mokamų rinkliavų už komunalines 

prioritetus ir reikalavimus, o tai, savaime 
suprantama, turėtų rimtų pasekmių.

Jei būtų nuspręsta uždaryti MBA ga-
myklas, dalį iš 150 mln. eurų į MBA gamy-
klas investuotų lėšų tektų grąžinti ES, taip 
pat būtų skirtos baudos dėl biologiškai 
skaidžių atliekų neapdorojimo.

Viceministro D. Krinicko nuomone, 
MBA įrenginiai nėra tas sprendimas, kuris 
užtikrina beatliekę sistemą. „Pagrindinis 
prioritetas – pirminis atliekų rūšiavimas 
kuo arčiau jų susidarymo šaltinio. Tuomet 
turi būti vykdomas antrinis atskirai suren-
kamų atliekų perrūšiavimas ir nukreipi-
mas atliekų pakartotiniam panaudojimui, 
antrinių žaliavų gamybai ir perdirbimui. 
Galutinis žingsnis turi būti atliekų panau-
dojimas energijos gamybai ir pelenų bei 

šlako sutvarkymas, kuris susidaro atliekas 
panaudojus energijos gamybai“, – sakė D. 
Krinickas.

Tačiau bendrovės „Energesman“ di-
rektoriaus Donato Majaus nuomone, jei 
būtų priimtas sprendimas uždaryti MBA 
įrenginius, tokio sprendimo sukeltos pa-
sekmės būtų skaudžios. Lietuvos Respu-
blikos institucijos turėtų grąžinti gautą ES 
paramą iš sanglaudos fondų ir dėl tikėtino 
negalėjimo suvaldyti chaotiškos situacijos, 
būtų neįgyvendinamas hierarchinis atlie-
kų tvarkymas, dėl ko būtų pažeidžiamai 
aplinkosauginiai reikalavimai, o tai nu-
lemtų ir didžiules EK sankcijas. Jau nekal-
bat apie blogą tarptautinę reputaciją.

Vis dėlto aplinkos ministras K. Navickas 
laikosi nuostatos, kad MBA gamykloms 

Susiduriama ir su kita skubiai spręstina problema 
– regionuose pastatytų mechaninių biologinių 

apdorojimo įrenginių neefektyvumu. Problemų kelia ir 
kietojo atgautojo kuro sutvarkymas, už kurį atsakingi 
įrenginių operatoriai, tačiau kol nėra pastatytų deginimo 
jėgainių, kurios sudegintų šias degias atliekas, jos 
vežamos saugoti į sąvartynus, nepritaikytus tokiai veiklai.

atliekas, o sutartys dėl MBA įrenginių 
operavimo sudarytos 10 ir 20 metų į prie-
kį. Taigi, iš esmės sukurta monopolinė 
MBA įrenginių operavimo padėtis, kai, 
nepriklausomai nuo MBA įrenginių veiklos 
efektyvumo, dalis gyventojų mokamų lėšų 
mokama privačiam operatoriui.

Klaustukų yra ne tik dėl Vilniaus MBA. 
Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs 
Marijampolės atliekų tvarkymo centro 
(MAATC) ir atliekų rūšiavimo fabriko ope-
ratoriaus „Neg Recycling“ ginčą, priėmė 
sprendimą uždrausti MAATC vienašališkai 
nutraukti sutartį su įmone.

„MAATC prieš beveik penkerius metus 
gavo Europos Sąjungos lėšų atliekų rūšia-
vimo fabrikui statyti, paskelbė jo statybos 
ir operavimo 10 metų konkursą, išrinko 
privatų operatorių, pasirašė sutartį ir da-
bar siekia pats perimti iš privačios įmonės 
MBA gamyklą. Tam pasitelkiami argumen-
tai, jog po rūšiavimo likusios atliekos ne-
atitinka reikalavimų, nors Lietuvos ener-
getikos instituto ekspertai patvirtino, kad 
atliekų sudėtis tinkama.

Skirtingus abiejų šalių argumentus 
išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas 
uždraudė MAATC nutraukti sutartį, kol ne-
bus išnagrinėtas ginčas. Priešingu atveju, 
išnagrinėjus ginčą privataus operatoriaus 
naudai, nebebūtų galimybės realiai apgin-
ti pažeistų operatoriaus teisių, nes sutartis 
jau būtų nutraukta.

Manoma, kad MBA gamyklų uždarymo 
ietis surėmė dvi interesų grupės. Kadangi 
Lietuvoje planuojama statyti atliekų de-
ginimo gamyklas, būtent jų šalininkai ir 
siekia MBA gamyklų uždarymo. Susidaro 
įspūdis, jog šioje pusėje stovi ir Aplinkos 
ministerija. Visgi čia iškiltų grėsmė pažeisti 
visus Europos Komisijos atliekų tvarkymo 

Kęstutis Mažeika: „Svarbiausias mūsų kadencijos uždavinys atliekų 
tvarkymo sektoriuje – sukurti tokią sistemą, kad gyventojams mokesčiai 
už atliekų tvarkymą mažėtų, būtų skaidrūs ir pagrįsti realiomis 
sąnaudomis. Gyventojas privalo turėti galimybę rūšiuoti atliekas prie 
savo namų ir už tai turėti realios naudos, todėl bus keičiama dvinarė 
kainų skaičiavimo metodika.“

Komentaras
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prikurta papildomų funkcijų, o rezultatai 
tokie, kad kyla rimtų abejonių dėl paties 
gamyklų reikalingumo. „Man kai kada at-
rodo, kad mes padarėm įrenginius, kurie 
maltų orą“, – sakė K. Navickas. Politiko 
teigimu, „dar didesne beprasmybe“ MBA 
sistema gali sublizgėti, jei ir toliau nebus 
kur deginti gamyklose sukauptą atliekų 
kurą. Esą tada šias apdorotas atliekas be-
liks vežti į sąvartynus. Sykiu ministras pa-
brėžia, kad atliekų išvežimas brangsta dėl 
neefektyvių MBA įrenginių. 

Didelis skandalas kilo pernai rudens 
pradžioje, kai MBA operatorė UAB „Ener-
gesman“ vienašališkai nusprendė, kad 
nuo 2017 m. rugsėjo 12 d. kasdien į MBA 
gamyklą bus priimta tik 70 tonų atliekų, 
o tai yra tik dešimtadalis atliekų kiekio, 
kuris įprastai per dieną susidaro Vilniaus 
regione. Atliekų vežėjai tokius veiksmus 
vadino nesugebėjimu susitvarkyti su savo 
pareigomis.

Į keblią padėtį Marijampolė ir aplinki-
niai miestai pateko praėjusių metų spalio 
pradžioje, kai Marijampolės mechaninio 
rūšiavimo ir atliekų apdirbimo (MBA) 
gamykla nustojo veikti. Jos veikla buvo 
nutraukta dėl ginčo, kilusio tarp MAATC ir 
gamyklos operatoriaus – bendrovės „Neg 
Recycling“.

MAATC apkaltino „Neg Recycling“, kad 
pastaroji nevykdo savo įsipareigojimų, 
kaupia atliekas, kurias turėtų pašalinti, 
dėl to aikštelėje susikaupė apie 6–7 tūkst. 
tonų atliekų. Tuo tarpu „Neg Recycling“ 
teigė, kad įsipareigojimus vykdo, o MAA-
TC tik siekia perimti MBA gamyklą į savo 
rankas.

„Mūsų vertinimas toks, kad atliekų 
tvarkymo centras piktnaudžiauja esama 
padėtimi ir tiesiog dirbtinai kuria tokią 
situaciją, kad galėtų apkaltinti mus ne-
vykdant savo įsipareigojimų ir tokiu būdu 
nutrauktų su mumis sutartį, tai tiesiog 
daroma kryptingai“, – po įvykusio posė-
džio sakė „Neg Recycling“ direktorius M. 
Venskus.

Jo teigimu, būtent MAATC pagal sutartį 
turi pasirūpinti, kur realizuoti išrūšiuotas 
ir deginti tinkamas atliekas, kurios dabar 
kaupiasi nevaldomai.

Dėl pernai rugsėjį darbą nutraukusios 
Marijampolės atliekų rūšiavimo gamyklos, 
kurios statybai buvo skirta 8,7 mln. eurų 
europinės paramos, EK Lietuvai pristabdė 
galutinį 2007–2013 m. laikotarpio para-
mos išmokėjimą, kurio suma siekė apie 
300 mln. eurų.

„Finansinio laikotarpio pradžioje šiek 
tiek pinigų gauname avansu, paskui pro-
jektų įgyvendinimui leidžiame savo pi-
nigus ir deklaruojame Europos Komisijai, 
kuri pinigus grąžina. Šiuo metu esame iš-
leidę 100 proc. Lietuvai skirtų 2007–2013 
m. finansinio laikotarpio europinių lėšų iš 
Sanglaudos skatinimo veiksmų progra-
mos, o Europos komisija mums yra sumo-
kėjusi 95 proc. Likusių 5 proc., kas sudaro 
apie 300 mln. eurų, Europos Komisija į 

Lietuvos biudžetą negrąžina, kol nėra įsiti-
kinusi, kad galutinėje ataskaitoje pateikti 
duomenys yra teisingi“, – sakė Aplinkos 
ministerijos ES paramos departamento 
direktorius Inesis Kiškis.

Anot jo, viena tikėtinų priežasčių, kodėl 
EK šiuo metu yra suspendavusi 300 mln. 
eurų išmokėjimą Lietuvai, yra Marijampo-
lės atliekų mechaninio–biologinio apdo-
rojimo (MBA) įrenginių projektas.

„Lietuva Europos Komisijai yra dekla-
ravusi, kad Marijampolės MBA įrenginiai 
yra pastatyti ir veikiantys, tačiau komisija 
puikiai žino, kad jie neveikia, kad atliekos 
ten neapdorojamos. Aišku, gal yra ir kitų 
projektų, dėl kurių komisijai kyla abejonių, 
tačiau tikrai žinome, kad dėl Marijampolės 
MBA įrenginių komisija turi klausimų – 
mums skambina ir sako, kad negali baigti 

procesų, kol išsiaiškins, kokia padėtis iš 
tikrųjų. Todėl dėl šio projekto ir nėra galu-
tinio EK sprendimo“, – sako I. Kiškis. 

Jis pabrėžia, kad negali būti taip, kad į 
Lietuvos biudžetą nesugrįžtų visa 300 mln. 
eurų suma. 

„Komisija gali pasakyti – kadangi 
įrenginiai Marijampolėje neveikia, mes 
šio projekto dalį, kuri sudaro apie 6 mln. 
eurų, išskaičiuosime iš bendros sumos, o 
Lietuvai pervesime likusią lėšų dalį. Apie 
visų 300 mln. eurų praradimą negali būti 
kalbos“, – užtikrina I. Kiškis. 

Dėl neveikiančių MBA įrenginių Ma-
rijampolėje Aplinkos projektų valdymo 
agentūra pernai spalį pradėjo pažeidimo 
tyrimas. Šią savaitę ji viešai paskelbė apie 
galimas finansines korekcijas įrenginių 
savininkui – MAATC, kuriam gali tekti 

grąžinti 6,5 mln. eurų ES paramos. Pagal 
galiojančią tvarką galutinės pažeidimo 
tyrimo ataskaitos projektas šiuo metu yra 
išsiųstas MAATC pastaboms pareikšti, o 
MAATC turi teisę sprendimą skųsti ar pra-
šyti mokėjimo atidėjimo, nurodo I. Kiškis. 

Pasitikrino Konkurencijos 
taryboje
Kai Vilniaus ir Marijampolės atliekų per-
dirbimo gamyklos susiduria su sunkumais, 
kitos plėtoja veiklą. Konkurencijos tary-
ba  davė  sutikimą šešioms savivaldybėms 
ne ilgiau kaip 5 metams patikėti mecha-
ninio biologinio apdorojimo įrenginių 
eksploatavimą bendrovei Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras.

2017 m. lapkričio 29 d. Konkurencijos 
taryba gavo Anykščių, Ignalinos, Molėtų, 
Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino savival-
dybių prašymą dėl sutikimo perleisti ūki-
nės veiklos vykdymą jų įsteigtam Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centrui (RATC).  

Išnagrinėjusi prašymą Konkurencijos 
taryba nustatė, kad Utenos RATC 2017 m. 
gegužės 30 d. įvykdė tarptautinį viešąjį 
pirkimą, kurio metu siekė atrinkti rinkoje 
veikiantį subjektą ir paskirti jį infrastruk-
tūros operatoriumi, tačiau nė vienas iš 
keturių tiekėjų gautų pasiūlymų neatitiko 
kvalifikacinių reikalavimų.

Konkurencijos taryba nutarė, kad 
paslauga yra būtina tenkinti bendruo-
menės interesus, tačiau surengus konku-
rencingą procedūrą neatsirado įmonių, 
pasirengusių šioje rinkoje teikti paslaugas 
konkurse nurodytomis sąlygomis. Priei-
ta išvados, kad leidžiant savivaldybėms 
paskirti Utenos RATC infrastruktūros ope-
ratoriumi nebus teikiama privilegijų kon-
kretiems tiekėjams arba diskriminuojami 
atskiri ūkio subjektai ar jų grupės.

Tai pirmas kartas, kai savivaldybės, 
įvykdžiusios konkurencingą procedūrą, 

kreipėsi į Konkurencijos tarybą leidimo 
patikėti naują ūkinę veiklą veikiančiai ben-
drovei. Tokia prievolė nuo šių metų liepos 
1 d. įtvirtinta Vietos savivaldos įstatyme. 
Jame numatyta, kad savivaldybė gali 
steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik 
tais atvejais, kai kiti teikėjai tų paslaugų 
gyventojams neteikia arba nėra pajėgūs 
jas teikti kokybiškai. Tam taip pat reikia 
gauti Konkurencijos tarybos leidimą.

Kas atsakingas?
Atliekų sektorių 2012–2014 m. kuravo 
„tvarkietis“ aplinkos viceministras A. 
Petkus. Kaip skelbė žiniasklaida, jis buvo 
susijęs su MBA konkursuose smarkiai išlo-
šusio verslininku Vytautu Baniu. Ministras 
K. Navickas tarstelėjo, kad tokį viceminis-
trą pats mestų iš darbo nedelsiant. „Jeigu 
tai vyktų dabar, tikrai nedirbtų tokie žmo-
nės“, – sakė K. Navickas.

Primename, jog A. Petkus tiesiogiai 
piniginiais ir verslo ryšiais galimai buvo 
susisaistęs su V. Baniu ir jo įmonėmis. A. 
Petkaus bendrovė „Transefektas“ gyveno 
iš V. Banio bendrovės „Vėtrūna“ užsaky-
mų. Kaip teigia žiniasklaida, UAB „Tran-
sefektas“ A. Petkui išdavė 200 tūkst. eurų 
viršijančią paskolą, kurios politikas taip ir 
negrąžino. 

Ministras teigė, kad praėjusi Aplinkos 
ministerijos vadovybė inicijavo sprendi-
mą, kad gamyklos turi atrinkti ir antrines 
žaliavas ir jas atiduoti perdirbimui, nors iš 
pradžių to numatoma nebuvo. Tai reikštų, 
jog toks sprendimas buvo naudingas ga-
myklų operatorėms, privačioms įmonėms, 
kurių nemažą dalį valdo V. Banio ir jo vers-
lo partnerių bendrovės. Jos gauna pelnus 
už antrinių žaliavų pardavimą. „Taip pat ta 
pati partija yra pakeitusi ir išplėtusi reika-
lavimus, kad būtų rūšiuojamos ir antrinės 
žaliavos. Ir kas atsitinka, antrinės žaliavos 
yra pakuotės. Iš esmės yra taip, kad pel-

nai eina ne gyventojams, o operatoriams. 
Pirminis sumanymas buvo biologiškai 
skaidžių atliekų atskyrimas iš bendro srau-
to. Tačiau vėlesnėse taisyklėse, bent ką aš 
matau iš savo dokumentų, buvo išplėsta 
iki antrinio rūšiavimo tikslų“, – sakė minis-
tras K. Navickas.

Kritikuoja veikiančią sistemą
Valstybės kontrolė paakino ir dėl kitos 
problemos. Gamintojai ir importuotojai 
turi finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų 
sutvarkymą, tačiau ne visi gyventojai šalia 
savo namų turi atliekų rūšiavimo kontei-
nerius ir ne visi rūšiuoja atliekas. Tai viena 
priežasčių, kad iki 28 proc. mišrių atliekų 
kiekio sudaro pakuočių atliekos, o už jų 
sutvarkymą tenka sumokėti gyventojams. 
Gyventojams suteikta galimybė nemoka-
mai pristatyti elektros ir elektroninės įran-
gos bei padangų atliekas į didelių gabaritų 
atliekų surinkimo aikšteles, bet, gamin-
tojams ir importuotojams neskiriant lėšų 
šioms aikštelėms eksploatuoti, gyventojai 
turi sumokėti ir už šių atliekų sutvarkymą. 
Auditoriai nustatė, kad Aplinkos ministe-
rija neužtikrino, kad regionų aplinkos ap-
saugos departamentų veikla būtų griežtai 
koordinuojama. Iki šiol nesukurtas nuose-
klus, nuolat veikiantis kontrolės priežiūros 
mechanizmas, nesukurta ir skaidri gamin-
tojų bei importuotojų, įtraukiamų į meti-
nius patikrinimų planus, atrankos sistema, 
o patys regionų aplinkos apsaugos depar-
tamentai planuodami ir vykdydami atliekų 
tvarkytojų patikrinimus nederina tarpusa-
vio veiksmų bei tai daro savo nuožiūra.

Susiduriama ir su kita skubiai spręstina 
problema – regionuose pastatytų me-
chaninių biologinių apdorojimo įrenginių 
neefektyvumu. Problemų kelia ir kietojo 

atgautojo kuro sutvarkymas, už kurį atsa-
kingi įrenginių operatoriai, tačiau kol nėra 
pastatytų deginimo jėgainių, kurios su-
degintų šias degias atliekas, jos vežamos 
saugoti į sąvartynus, nepritaikytus tokiai 
veiklai.

Neišsprendus atliekų tvarkymo ir šali-
nimo problemų regionuose Lietuvai gali 
grėsti ir ekonominės Europos Sąjungos 
sankcijos. Įvertinęs šią problematiką bei 
augančias atliekų tvarkymo kainas gyven-
tojams, Seimo aplinkos apsaugos komite-
to pirmininkas Kęstutis Mažeika skubos 
tvarka inicijavo posėdį, kurio metu buvo 
nuspręsta steigti tarpžinybinę (parengia-
mąją) darbo grupę. Darbo grupės sudėtyje 
– Seimo nariai, Aplinkos ministerijos, Re-
gionų atliekų tvarkymo centrų, Valstybės 
kontrolės, Valstybinės kainų ir energetikos 
komisijos, Regionų aplinkos apsaugos de-

partamentų, Specialiųjų tyrimų tarnybos 
ir kitų valstybės institucijų atstovai. Darbo 
grupė rengs naują Lietuvos atliekų tvarky-
mo strategiją bei jos įgyvendinimo prie-
mones, ypatingą dėmesį kreipdama į ES 
reikalavimus atliekų perdirbimui.

Taip pat darbo grupė iš esmės koreguos 
mokesčio už atliekų tvarkymą sistemą 
taip, kad ji iš tikrųjų skatintų gyventojus 
rūšiuoti atliekas ir būtų mokama už rea-
liai sukauptų atliekų kiekius bei suteiktą 
paslaugą. Kartu bus peržiūrėta praėjusios 
kadencijos Vyriausybės parengta ir patvir-
tinta dvinarės rinkliavos metodika, kurią 
jau dabar yra priverstos taikyti savivaldy-
bės, dėl ko mokesčiai už atliekas gyven-
tojams gerokai pabrango. Tikimasi, kad 
nauja metodikos redakcija bus parengta 
kitais metais ir pradėta taikyti nuo 2019 m. 
sausio 1 d. Dėl šių planuojamų pakeitimų 

mokesčiai už atliekas gyventojams turėtų 
mažėti.

„Svarbiausias mūsų kadencijos uždavi-
nys atliekų tvarkymo sektoriuje – sukurti 
tokią sistemą, kad gyventojams mokesčiai 
už atliekų tvarkymą mažėtų, būtų skaidrūs 
ir pagrįsti realiomis sąnaudomis. Gyvento-
jas privalo turėti galimybę rūšiuoti atlie-
kas prie savo namų ir už tai turėti realios 
naudos, todėl bus keičiama dvinarė kainų 
skaičiavimo metodika. Diskusijų kelia ir 
rinkliavos nustatymo būdas pagal plotą, 
nes realiai atliekas sugeneruoja žmonės, o 
ne nekilnojamas turtas. Taip pat planuoja-
me inicijuoti ir Regioninių atliekų tvarky-
mo centrų (RATC) veiklos peržiūrą ir siūlyti 
juos optimizuoti, kad jų veikla būtų skaidri 
ir nepagrįsta vien pelno siekimu, nes tai 
yra viešoji paslauga, būtina Lietuvos gy-
ventojams. Neabejotinai ir gamintojai bei 

importuotojai turi prisiimti didesnes parei-
gas tvarkant pakuočių atliekas, kurios su-
sidaro bendrame sraute. Šios atliekos nėra 
gyventojo atsakomybė – jis jau sumokėjo 
už pakuotės sutvarkymą pirkdamas prekę. 
Taigi atliekų tvarkymo sistema bus privers-
ta atsigręžti į žmogų“, – sake Aplinkos ap-
saugos komiteto pirmininkas K. Mažeika.

Atliekų tvarkymo reforma pasižymės 
ir kitais planuojamais pakeitimais: atliekų 
tvarkymo kainodaros skaičiavimo funkci-
jas perims Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija. Šiai įstaigai planuoja-
ma jau nuo 2019 m. perduoti regioninių 
kainų apskaičiavimo funkcijas, taip pat nu-
statyti savivaldybių, gamintojų ir impor-
tuotojų atsakomybę komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemose. Tai padės užtikrinti 
skaidrumą nustatant regionines komu-
nalinių atliekų kainas, nes jos bus apskai-
čiuojamos, tvirtinamos ir išdalijamos nuo 
savivaldybių nepriklausomos institucijos.

Bus peržiūrimi ir mokesčių už aplin-
kos teršimą sąvartynuose šalinamoms 
atliekoms dydžiai, atsižvelgiant į tai, kad 
nėra pastatytos deginimo jėgainės. Dėl 
prieš dvejus metus Seimo priimtų atliekų 
mokesčio įstatymo pataisų nuo 2018 m. 
sausio 1 d. nuo 3 iki 5 eurų už toną išaugs 
mokestis už šiukšlių įvežimą į sąvartynus. 
Šis klausimas darbo grupėje bus svars-
tomas skubos tvarka, siekiant išvengti 
atliekų tvarkymo paslaugos pabrangimo 
gyventojams.

Didelį dėmesį darbo grupė skirs atliekų 
tvarkymo korupcijos prevencijai, todėl bus 
aiškinamasi ir galimai neskaidriai vykdyti 
komunalinių atliekų tvarkymo, įskaitant 
pakuočių atliekų, projektai ir veiklos. Esant 
poreikiui bus bendradarbiaujama su teisė-
sauga ir atsakingomis institucijomis.  

Inesis Kiškis: „Lietuva Europos Komisijai yra deklaravusi, kad 
Marijampolės MBA įrenginiai yra pastatyti ir veikiantys, tačiau komisija 
puikiai žino, kad jie neveikia, kad atliekos ten neapdorojamos.“

Komentaras
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Už 127 milijonus buvo pastatyta 10 atliekų 
rūšiavimo gamyklų, jos neveikia taip, kaip turėtų. 

Beveik visos gamyklos nevykdo projektinių pajėgumų ir 
apdoroja mažiau atliekų, nei buvo planuota. Be to, visos 
gamyklos atrenka ir perdirbimui pateikia vidutiniškai vos 
3 proc. antrinių žaliavų.

Už ES ir šalies pinigus pastatyta MBA gamykla šalia Vilniaus veikia jau 
daugiau nei metus. Pagal konkurso sąlygas ji 20 metų buvo perleista valdyti 

bendrovei „Energesman“, kuri iš to gali daryti verslą. 
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Šarūnas Reikalas: „KRATC sukaupta patirtis ir paruošti teisiniai dokumentai 
pasitarnaus įrengiant panašias šlako apdorojimo aikšteles. Tokių aikštelių 
neišvengiamai turės atsirasti Lietuvoje, kai bus pastatytos naujos atliekų 
deginimo jėgainės.“ 

Komentaras
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Baigiamasis iššūkis: 
     vienos pramonės 
šalutinis produktas 
paverčiamas kitos pramonės produktu

2013 m. pradėjus veikti UAB „Fortum Klaipėda“ atliekų deginimo jėgainei, sudegusios liekanos, kurios va-
dinamos šlaku, buvo vežamos į Klaipėdos regioninį sąvartyną. Per metus jų buvo atvežama per 60 tūkst. t. 
Tai sudarė 2/3 visų šalinamų atliekų kiekio. Iš pradžių šlakas tarnavo kaip medžiaga, tinkama šalinamų atliekų 
perdengimo sluoksniui formuoti. Vis dėlto dideli atliekų kiekiai ir įvestas mokestis už jų šalinimą sąvartyne bei 
siekimas prisidėti prie žiedinės ekonomikos politikos tikslo paversti vienos pramonės šakos šalutinį produktą 
kitos pramonės šakos produktu paskatino galvoti apie platesnę šlako panaudojimo galimybę. 

Ramunė Šličienė2015 m. atlikus galimybių studi-
ją, buvo išnagrinėta atliekų šlako sudėtis 
ir jo panaudojimo galimybės. Išanalizavus 
užsienio šalių praktiką, daugiausiai Olandi-
jos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos patirtį 
įgyvendinant šlako panaudojimą civilinėje 
ir statybos inžinerijoje, pastebėta, kad šiose 
šalyse šlakas nebelaidojamas sąvartynuo-
se, o specialiai apdorojamas, išgaunant iš jo 
metalo atliekas. Apdorotas šlakas yra nau-
dojamas kaip mineralinė medžiaga kelių 
ir pramonės objektų statyboje. Vokietijoje 
šlakas taip pat naudojamas keliams tiesti 
bei sąvartynams uždengti. Olandai šlaką 
naudoja uosto reikmėms kaip betoninių 
konstrukcijų užpildą krantinių statyboje. 

Lietuvoje iki šiol nėra teisinio regla-
mentavimo naudoti šlaką kaip medžiagą 
statybų objektuose. Nors ES šalyse jis jau 

seniai naudojamas pramonėje, Lietuva iki 
šiol šio klausimo nesprendė ir net nežinojo, 
kad jis gali būti naudojamas kaip statybinė 
medžiaga. Mūsų šalyje nebuvo ir iki šiol 
dar nėra valstybinės šlako panaudojimo 
programos ir teisinės bazės, kuri apibrėž-

tų pelenų (šlako) panaudojimo galimybes 
pramonėje. Lietuvos valstybės institucijos 
neinicijavo jokių šlako praktinio panaudo-
jimo pramonėje tyrimų ir neatliko teisinės 
bazės pakeitimų, kurie galėtų suformuoti 
naują įstatyminę bazę. 

Klaipėdos regiono iniciatyva
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo cen-
tras (KRATC) ėmėsi iniciatyvos ir Klaipėdos 
regioniniame sąvartyne paruošė ir įteisino 
(atliko Poveikio aplinkai vertinimo proce-
dūras, gavo Taršos integruotos prevenci-
jos ir kontrolės leidimą) šlako saugojimo 
aikštelę, kur jis yra kaupiamas su tikslu 
perdirbti, o ne šalinti į sąvartyną. 

„Sudėtingas etapas buvo įteisinti šlako 
apdorojimo procesą, kai turėjo būti atlie-

kamos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(TIPK) leidimo gavimo procedūros. Pasta-
rojo leidimo gavimo procesas užtruko net 
15 mėnesių“, – teigė Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centro direktorius Šarū-
nas Reikalas. 

Belaukiant leidimo buvo atlikti bando-
mieji šlako apdorojimo darbai. Atsižvel-
giant į tai, kad planuojama ūkinė veikla ir 
praktinis šlako panaudojimas iki šiol ne-
turėjo analogų Lietuvoje ir nebuvo jokios 
teisinės bazės bei valdžios institucijų palai-
kymo, KRATC 2016 m. parengė ir patvirtino 
„Pelenų (šlako) apdorojimo ir gautos mine-
ralinės medžiagos panaudojimo“ standar-
tą ĮST 163743744-1:2016, taip pat pasirašė 
ketinimų protokolą su UAB „Fortum Heat 
Lietuva“ bei sutarė su Vilniaus Gedimino 
technikos universitetu (VGTU), atlikusiu 
šlako, kaip statybinės medžiagos, tyrimus 
ir parengė jo panaudojimo galimybių stu-
diją bei teisinės bazės reglamentavimą. 

KRATC sudarė sutartį ir su tarptautine 
organizacija RETRALOG® dėl sąvartyne lai-
komų nepavojingų dugno pelenų (šlako) 
apdorojimo, metalo atliekų atskyrimo ir 
paruošimo tolimesniam naudojimui. Tuo 
pagrindu 2016 m. liepos ir spalio laiko-
tarpiu buvo atliktas bandomasis procesas, 
kurio metu apdorota daugiau kaip 80 tūkst. 
t aplinkai nepavojingo šlako. Jį apdorojus 
gauta per 1,5 tūkst. t spalvoto metalo ir 
nerūdijančio plieno, apie 1 tūkst. t juodojo 
metalo bei daugiau kaip 70 tūkst. t mine-
ralinės medžiagos. Tik nedidelė šlako dalis 
(apie 2 proc.) buvo pašalinta į sąvartyną 
kaip netinkama medžiaga toliau naudoti 
ar perdirbti. Susidariusios antrinės žaliavos, 
spalvotieji ir juodieji metalai, buvo perdirb-
tos ir panaudotos pramonėje, o mineralinės 
medžiagos šiuo metu naudojamos Klaipė-
dos regioninio sąvartyno šlaitų dalinei 
rekultivacijai pagal paruoštą ir suderintą 
techninį projektą. Tokiu būdu išvengiama 
neatsinaujinančių išteklių naudojimo ir 
atliekų tvarkymo išlaidų didinimo. 

Palyginimui, 2016 m. į Klaipėdos regi-
oninį sąvartyną buvo atvežta per 70 tūkst. 
t šlako. Jei tuo metu šį kiekį KRATC būtų 
pašalinęs sąvartyne, būtų turėjęs sumo-
kėti 210 tūkst. eurų taršos mokestį. Be to, 
šis mokestis kasmet didėja (2018 m. – 5 
Eur/t; 2019 m. – 21,72 Eur/t, 2020 m. sieks 
apie 27,51 Eur/t) ir tokio šlako kiekio tar-
šos mokestis 2020 m. galėtų siekti beveik 
2 mln. eurų per metus.

Valstybė suprato naudą 
Aplinkos ministeriją, atsižvelgusi į KRATC 
iniciatyvą ir praktinius žingsnius, 2016 m. 
lapkričio pabaigoje priėmė pirmą ir kol kas 
vienintelį teisės aktą (Aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-805 „Dėl atliekų deginimo 
įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo 
įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako 
tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“), įsiga-
liojusį nuo 2017 m. sausio 1 d., kuriame yra 
nustatyti šlako apdorojimo ir aikštelės įren-

gimo reikalavimai, apdorojimo procesas, 
leidžiami gautos mineralinės medžiagos už-
terštumo rodikliai bei bendrieji ir labai abs-
traktūs panaudojimo reikalavimai. Jame nu-
rodyta, kad jei mineralinė medžiaga atitinka 
nurodytus užterštumo rodiklius, ją galima 
naudoti civilinėje ir statybos inžinerijoje. 

„Mūsų Centro specialistų vertinimu, 
to dar nepakanka, nes iki šiol neaišku, kur 
ir kokiuose sluoksniuose ar medžiagose 
šlakas gali būti naudojamas, kokios turi 
būti fizikinės, mechaninės bei medžiagos 
stabilumo ypatybės, kad jį būtų galima 
naudoti civilinėje ar statybos inžinerijo-
je“, – teigė KRATC direktorius Š. Reikalas. 
Specialisto vertinimu, turi būti nustatyti 
aiškūs standartai, rodikliai ir parengtos 
metodikos, kurios šiuo metu dar tik yra 
rengiamos. Tikimasi, kad 2018 m. pra-
džioje Lietuvos automobilių kelių direk-
cija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos 

tolimesniam naudojimui / perdirbimui ne-
tinkamų nepavojingų atliekų sandėliavimo 
zona; apdoroto šlako (išskirto pagal frakci-
jas ir sendinimo trukmę) sendinimo (bran-
dinimo) zona; stabilizuoto (sendinto) šlako 
(t. y. gautos mineralinės medžiagos) pagal 
frakcijas sandėliavimo zona. Numatoma 
visoje šlako sandėliavimo ir apdorojimo te-
ritorijoje įrengti nelaidų vandeniui aikštelės 
dugną, panaudojant hidroizoliacines me-
džiagas ir apsauginius pylimus. Visos nuote-
kos aikštelėje bus surenkamos į izoliuotą re-
zervuarą per nuotekų surinkimo griovelius 
ir dugno dangos drenažą. Surinktas vanduo 
bus naudojamas racionaliai – dirbtiniam 
neapdoroto šlako drėkinimui, siekiant su-
mažinti dulkėtumą, o likusios nuotekos 
(jei susidarys) bus išvežamos į netoliese 
esančio buitinių atliekų sąvartyno valymo 
įrenginius. „Tikimės įrengti aikštelę iki 2018 
m. pabaigos, nes žinant atliekų deginimo 
gamyklų perspektyvą ir valstybės planus 
pastatyti dar dvi atliekų deginimo jėgaines 
(Kaune ir Vilniuje), šlako tvarkymo ir panau-
dojimo galimybių poreikis žymiai išaugs, – 
teigė Š. Reikalas. – KRATC sukaupta patirtis 
ir paruošti teisiniai dokumentai pasitarnaus 
įrengiant panašias šlako apdorojimo aikšte-
les. Tokių aikštelių neišvengiamai turės at-
sirasti Lietuvoje, kai bus pastatytos naujos 
atliekų deginimo jėgainės.“  

„Šlako panaudojimo projektas baigs 
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo siste-
mos formavimą, tačiau tai nereiškia, kad 
nereikės diegti naujų sistemų ar jas tobulin-
ti, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią teisi-
nę bazę ir Lietuvos ekonomikos poreikius“, 
– sakė KRATC direktorius Š. Reikalas.

patvirtins šlako panaudojimo metodiką 
kelių statyboje. „Tada ir tikimės sulaukti 
šlako panaudojimo pramonėje proveržio. 
Taip pat būtų tikslinga pagalvoti ir apie 
ES šalyse nustatytų ir patvirtintų šlako 
panaudojimo reikalavimų bei teisinių 
normatyvų perkėlimą į Lietuvos įstatymų 
bazę“, – sakė direktorius. 

Įvertinus klimato skirtumus tarp Šiau-
rės ir Pietų Europos šalių, kogeneracinis 
susidariusių atliekų, netinkamų perdirbi-
mui, panaudojimas šildant Europos Šiau-
rės miestus – neišvengiama realybė, nes 
ES gamtiniai ištekliai yra riboti. Tai pers-
pektyvoje suteiks galimybę labai plačiam 
šlako produktų panaudojimui.

Bendradarbiavimas tęsiamas 
KRATC kartu su VGTU tęsia glaudų bendra-
darbiavimą kuriant šlako panaudojimo be-

tono mišiniuose bei konstrukcijose modelį. 
Manoma, kad tai yra labai svarbu strate-
giškai, nes susidarytų sąlygos Lietuvos ir 
ES šalių rinkoms pasiūlyti naujos kartos 
inžinerinius sprendinius. 

„Šiuo metu KRATC kuria naują šlako 
apdorojimo infrastruktūrą, kuri bus įrengta 
pagal naujausius aplinkos apsaugos reika-
lavimus. Planuojame įrengti aikštelę greta 
Klaipėdos regioninio sąvartyno esančiame 
sklype, nutolusiame nuo sąvartyno vos 
300 m“, – planais pasidalino direktorius Š. 
Reikalas. Aikštelės teritorijai skirtas 6 ha 
plotas, kuriame planuojamas projektinis 
gamybinis pajėgumas sieks apie 90 tūkst. 
t per metus. Vadovaujantis patvirtintais 
reikalavimais, aikštelėje bus įrengtos atski-
ros šlako tvarkymo zonos: neapdoroto šlako 
sandėliavimo zona; apdorojimo mobilia 
įranga zona; atskirtų antrinių žaliavų (juo-
dieji ir spalvoti metalai) sandėliavimo zona; 

Lietuvoje iki 
šiol nėra teisinio 

reglamentavimo naudoti 
šlaką kaip medžiagą 
statybų objektuose. Nors 
ES šalyse jis jau seniai 
naudojamas pramonėje, 
Lietuva iki šiol šio 
klausimo nesprendė ir 
net nežinojo, kad jis gali 
būti naudojamas kaip 
statybinė medžiaga.

Tikimasi, 
kad 2018 m. 

pradžioje Lietuvos 
automobilių kelių 
direkcija (LAKD) prie 
Susisiekimo ministerijos 
patvirtins šlako 
panaudojimo metodiką 
kelių statyboje. 
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Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikianti viešoji įstaiga „Gargždų švara“ jau daug metų negali susitarti 
su UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (KRATC) dėl vadinamojo vartų mokesčio. Maža to, 
individualiose namų valdose skirtingos paskirties konteineriuose jau išrūšiuotas atliekas (pavyzdžiui, plastmasę, 
popierių) atliekų surinkėjai negali vežti tiesiai į atliekų deginimo įmonę „Fortum Klaipėda“. Jie priversti atliekas 
vežti į KRATC, mokėti ne tik už įvažiavimą, bet ir „rūšiavimą“.

Andrius JuškevičiusToks kažkam naudingas tyčinis 
neūkiškumas bent jau Klaipėdos rajono 
gyventojams neleidžia mažinti vietinės 
rinkliavos, o rajono atliekų tvarkytojai tie-
siogine to žodžio prasme reketuojami už 
beprasmiškas paslaugas. 

Be balso, be įtakos
Tokias mintis žurnalui „Aplinkosauga“ sakė 
VšĮ „Gargždų švara“ direktorius Rimantas 
Martinkus ir Klaipėdos rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius Sigitas 
Karbauskas. Abu vadovai įsitikinę, kad mi-
nėtos įmonės – KRATC ir suomių kapitalo 
valdoma bendrovė „Fortum“ – dirba ranka 
rankon ir visiškai nesirūpina Klaipėdos re-
giono savivaldybių interesais – neapkrauti 
gyventojų nepagrįstais mokesčiais. 

Pasibaigus dar 2003 m. sudarytai 
akcininkų sutarčiai, pagal kurią 86 proc. 
KRATC akcijų priklauso Klaipėdos miestui, 
likusioms 6 regiono savivaldybėms liko ne-
didelė jų dalis, todėl regiono savivaldybių 
atstovai jokio sprendžiamojo balso nebe-
turi. Savivaldybės norėjo, kad pasirašant 

naują sutartį būtų siekiama skaidrumo ir 
lygiateisiškumo, kad kiekviena iš 7 Klai-
pėdos regiono savivaldybių galėtų turėti 
bent po vieną atstovą KRATC valdyboje bei 
stebėtojų taryboje. Tačiau išėjo taip, kad 
vienintelė Klaipėdos miesto savivaldybė 
dominuoja KRATC valdyme, likusių 6 savi-
valdybių poreikiai, norai, pasiūlymai lieka 
visiškai neišgirsti ir neįvertinti.

R. Martinkus sakė, jog Klaipėdos ra-
jono savivaldybė norėtų pasikviesti patį 
aplinkos ministrą ir klausti, ką įmanoma 
padaryti, kad būtų mažinama vietinė rin-

gamykla ir pakuočių tvarkymo organizaci-
jomis. Tačiau veikiant neaiškioms įtakoms 
tarp Klaipėdos miesto savivaldybės, KRATC 
ir „Fortum“, atliekų tvarkymas regione susi-
duria su dirbtiniais trukdžiais, be apeliacijų 
tik iš KRATC pusės nuleidžiamais mokes-
čiais, neleidžiančiais gyventojams nustaty-
ti pagrįstą, skaidrų vietinės rinkliavos dydį. 

S. Karbauskas paminėjo faktą: nepai-
sant visų nepalankių aplinkybių, Klaipėdos 
rajono 4 žmonių šeima, gyvenanti indi-
vidualiame name ir rūšiuojanti atliekas, 
moka 43,6 eurų vietinę rinkliavą, o greti-
mame Kretingos rajone, jo žiniomis, net 
116 eurų. Sunku patikėti, kad tokį kainos 
skirtumą lemia kiek didesnės Kretingos 
rajono logistikos išlaidos. 

Nerealizuota pusė milijono
Kai Klaipėdos miesto savivaldybės val-
domas KRATC nuo 2013 m. keletą kartų 
drastiškai pakėlė Dumpių sąvartyno vartų 
mokestį ir Klaipėdos rajono vadovai bei 
VšĮ „Gargždų švara“ pradėjo ieškoti ir rado 
sprendimų neapkrauti rajono gyventojų 
pakelta vietine rinkliava, praėjo nemažai 
laiko. Rajono atliekų tvarkytojai rado būdų 
apsaugoti gyventojus nuo vietinės rinklia-
vos didėjimo, sukūrė aplinkosaugininkų 
įvertintą atliekų rūšiavimo sistemą.

R. Martinkus skaičiuoja, kad 2017 m. 
į Dumpių sąvartyną buvo nuvežta apie 
19 tūkst. t buitinių atliekų. Jeigu rajone 
nebūtų atliekų rūšiavimo sistemos, tokių 
atliekų būtų apie 26 tūkst. t. Jo nuomone, 
norint nedidinti vietinės rinkliavos, būtina 
įveikti du faktorius – didėjant rajono gy-
ventojų skaičiui ir kartu didėjant buityje 
susidarančių atliekų kiekiui, jas būtina kuo 
daugiau rūšiuoti. Artimiausiuose planuo-

išdalino 14,7 tūkst. vienetų individualaus 
naudojimo stiklo (0,12 kub. m) pakuo-
čių atliekų surinkimo konteinerių ir 14,7 
tūkst. vienetų individualaus naudojimo 
popieriaus, metalo, plastiko (0,24 kub. m) 
atliekų surinkimo konteinerių. Rūšiavimo 

konteineriais jau padengta apie 94 proc. 
Klaipėdos rajono teritorijos.  

Pasak administracijos direktoriaus S. 
Karbausko, Klaipėdos rajonas yra vienas 
labiausiai besivystančių Lietuvoje, čia 
labai intensyvios individualios statybos. 

se – atskirti išmetamą tekstilę, kuri dabar 
patenka į bendras atliekas.

Tačiau iki šiol lieka neatsakyti klausi-
mai, o kaipgi pasielgs KRATC? Ar nebus 
taip, kad atvykus į KRATC, sumokėjus da-
bar galiojantį 39 eurų už toną įvažiavimo 
į Dumpių sąvartyną vartų mokestį, išrū-
šiuotos rajono atliekos bus tik perkrautos 
į kitą savivartį ir jau KRATC vardu vežamos 
deginti į „Fortum Klaipėda“? 

Jeigu galiotų kita tvarka, jeigu ir ra-
jono išrūšiuotos bei deginimui tinkamos 
atliekos būtų priimamos po 13 Eur/t, gy-
ventojai per metus sutaupytų vos ne pusę 
milijono eurų: tas 26 eurų už toną skirtu-
mas, padaugintas iš 19 tūkst. t, sudarytų 
per pusę milijono eurų. 

„Mes tikrai turėtume kur realizuoti gy-
ventojų sutaupytas lėšas. Rajone atsirastų 
daugiau rūšiavimo konteinerių, daugiau 
galėtume skirti naujų aikštelių statyboms 
bei infrastruktūrai gerinti. Išplėtotumėme 
rūšiavimo konteinerių skaičių viešosiose 
erdvėse, organizuotume didesnį maisto 
atliekų surinkimą bei kitus projektus. Tin-
kamai panaudojus investicijas ir atlikus 
reikiamus darbus, galėtumėme prisiimti 
riziką trečdaliu sumažinti vietinių atliekų 
surinkimo rinkliavą“, – teigė R. Martinkus. 

S. Karbauskas lyg juokais pastebėjo, kad 
tokie rajono savivaldybės planai – antau-
sis KRATC. Jeigu ne viena Klaipėdos rajono 
savivaldybė, o bent keletas jų savarankiškai 
rūšiuotų atliekas, jeigu į KRATC pristatytų 
pastebimai sumažėjusius perdirbimui netin-
kamų buitinių atliekų kiekius, Dumpių sąvar-
tyne gal pakaktų turėti tik keletą buldozerių 
atliekoms stumdyti, o ir darbuotojų pakaktų 
visai nedaug. Tačiau kol kas monopolistas 
KRATC, valdomas Klaipėdos miesto savival-
dybės, vienas pats savarankiškai nustati-
nėdamas sąvartyno vartų mokestį, krauna 
dividendus uostamiesčio savivaldybei rajono 
gyventojų sąskaita. Nepaaiškinami lieka 
KRATC ir „Klaipėda Fortum“ santykiai – kodėl 
atliekų deginimo įmonė negali savarankiškai 
priimti ir deginti išrūšiuotų atliekų tiesiai iš 
Klaipėdos regiono savivaldybių? Gyvento-
jams tai būtų labai naudinga.    

Per metus rajone atsiranda apie 800 ir net 
daugiau naujakurių. „Būtent tiek naujų 
šeimų naujos statybos namuose kasmet 
įsikuria mūsų rajone“, – tikino rajono savi-
valdybės administracijos direktorius. 

R. Martinkus teigia, kad rajono gyven-
tojų didėjimas įsikuriant individualiuose 
namuose pasisuka netikėta problema – 
nuolat trūksta atliekų rūšiavimo konteine-
rių. Bet tai tik laikina problema, nes 2017 
m. „Gargždų švara“ savo lėšomis įsigijo 2,7 
tūkst. rūšiavimo konteinerių komplektų, 
kurių kaina siekė 113,2 tūkst. eurų, ir juos 
perdavė naujakurių šeimoms. Šias lėšas 
gamintojų ir importuotojų atstovai per pa-
kuočių tvarkymo organizacijas grąžins per 
5 metus. Bendra individualių namų valdų 
rūšiavimo konteinerių komplektų kaina 
siekia daugiau nei 605,8 tūkst. eurų. Įstai-
gos direktorius atkreipė dėmesį į tai, kad 
toks įmonės lėšų įšaldymas net 5 metams 
yra sunkiai suvokiamas ir nepateisinamas. 
Pasirodo, kad atsakingos už pakuočių su-
rinkimą ir perdirbimą organizacijos turi 
savo ilgalaikius planus, jie lyg ir vienodi 
visoje Lietuvoje, o į atskirų rajonų ypatu-
mus ir sąlygas mažai arba visiškai neatsi-
žvelgiama. Neverta ir kalbėti, kad kokiame 
nuošaliame Skuodo rajone ar kitame Lie-
tuvos pakraštyje per metus tikrai neatsi-
randa po 800 naujakurių, tačiau gyventojų 
aprūpinimas rūšiavimo konteineriais šaly-
je kerpamas pagal vieną kurpalių – lėšos 
dalinamos visiems vienodai.

Monopolisto reikalavimai
Abu vadovai daugiausiai dėmesio skyrė 
atliekų tvarkymo detalėms: kokia finan-
sinė aritmetika dėliojasi santykiuose su 
Klaipėdos RATC. 

Klaipėdos rajone gyvenančiųjų daugia-
bučiuose ir individualiuose namuose san-
tykis yra 30 proc. ir 70 proc. Taigi, dvi svar-
bios detalės lemia visą rajone susidarančių 
atliekų sudėtį: 30 proc. rajono gyventojų iš 
daugiabučių sukuria nerūšiuotas atliekas 
(nors įvairių rūšiavimo konteinerių vis dau-
giau statoma ir daugiabučių kiemuose), o 
net 70 proc. rajono gyventojų atiduoda 
puikiai išrūšiuotas atliekas. Šio gyventojų 
kontingento bendros buitinės atliekos su-
daro palyginti nedidelius kiekius.

Pasak abiejų direktorių, kitame atliekų 
tvarkymo žingsnyje prasideda keisteny-
bės, jau nepriklausančios nuo rajono va-
lios, kurių tikslas – kuo daugiau sutaupyti 
rajono gyventojų pinigų.

Pasak R. Martinkaus, ne vieneri metai 
keisti santykiai dėliojasi su suomių kapita-
lo valdoma bendrove „Fortum Klaipėda“. 
Buvo laikas, kai konkursą laimėjęs rajono 
atliekų surinkėjas UAB „Ekonovus“ pagal 
susitarimą su „Fortum Klaipėda“ į šią įmo-
nę deginimui galėdavo pristatyti iki 400 t 
atliekų. Vėliau staiga tas kiekis buvo suma-
žintas iki 200 t, paskui vėl ne kartą svyravo 
tai į vieną, tai į kitą pusę, kol galiausiai vi-
siškai sustojo. Nesuprantama, kodėl buvo 
ribojamas atliekų pristatymo kiekis, nors 

viešai žinoma, kad deginimui skirtos atlie-
kos į Klaipėdą vežamos net ir iš Vilniaus. 
Negi atsiradus deginimo įmonėms Kaune 
ar Vilniuje, iš Klaipėdos rajono ir kitų regio-
no savivaldybių deginimui skirtas atliekas 
teks vežti į minėtus miestus? Gal su te-
nykščiais bus lengviau susitarti? 

Yra ir dar viena abejotina reikalo pusė. 
Neseniai bendrovės „Fortum Klaipėda“ 
veiklos pasiekimai buvo pristatyti žinias-
klaidai. Aiškėja, kad pagrindiniai šios 
įmonės komunalinių atliekų tiekėjai yra  
atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 
(MBA) įrenginių operatoriai: UAB „Klaipė-
dos regiono atliekų tvarkymo centras“ (37 
proc.), VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarky-
mo centras“ (13 proc.), Vilniaus atliekų 
rūšiavimo gamyklos operatorė UAB „Ener-
gesman“ (11 proc.) ir pramoninių atliekų 
tiekėja UAB „Ekobazė“ (11 proc.). Skaičiai 
įspūdingi, tačiau vos ne iš visos Lietuvos 
vežamų deginti atliekų pelenai vežami į 
Dumpių sąvartyną, kuris priklauso Klaipė-
dos apskričiai. Kai sąvartynas bus perpil-
dytas, įdomu, kieno sąskaita bus statomas 
ir atidaromas naujas? Kurios savivaldybės 
ar įmonės prisidės finansiškai? 

„Ar čia suplanuotas neūkiškumas, ar 
paprasčiausiai konkurencijos stoka, ar kiti 
mums nežinomi susitarimai? Kyla klausi-
mas, ar išvis reikalingos tokios deginimo 
įmonės, kurios sukelia tik sumaištį ir kai-
nų augimą? Žinome, kad įmonei „Fortum 
Klaipėda“ trūksta deginimui skirtų atliekų 
ir ji kreipėsi į Aplinkos ministeriją su pra-
šymu leisti priimti atliekas iš kitų regionų, 
bet iš Klaipėdos rajono ji nebepriima“, – 
sakė R. Martinkus.  

Pasak „Gargždų švaros“ vadovo, apie 
porą metų su „Fortum Klaipėda“ buvo 
dirbama, išrūšiuotas ir deginimui skirtas 
atliekas suomių valdoma įmonė priimda-
vo. Per keletą mėnesių buvo įvežta beveik 
1000 t paruoštų deginimui išrūšiuotų 
atliekų. Padėtis pasikeitė, kai prie KRATC 
įsikūrė MBA įmonė ir atliekų surinkėjams 
nustatė būtinus ten pristatomų atliekų 
kiekius. Akivaizdu, kad ne vienai Klaipėdos 
regiono savivaldybei padidėjo ir logistikos 
išlaidos, nes visiems būtina daryti tam ti-
krą kelio lanką vežant atliekas (svarbiausia 
– jau ir išrūšiuotas!) į MBA įmonę, iš kurios 
tos pačios atliekos yra išvežamos degini-
mui į „Fortum Klaipėda“.  

R. Martinkus ir S. Karbauskas svarstė, 
kad vienvaldė KRATC šeimininkė Klaipėdos 
miesto savivaldybė turi pakankamai sver-
tų daryti ypatingą poveikį ir suomių val-
domai atliekų deginimo įmonei „Fortum 
Klaipėda“. Jos pagaminta šiluma šildomi 
klaipėdiečių būstai. Klaipėdos miesto savi-
valdybė valdo ir pagrindinę uostamiesčio 
šilumos tiekėją – AB „Klaipėdos energija“, 
kurios tarybos nariais yra bendrovės „For-
tum Klaipėda“ atstovai. Argi Klaipėdos 
miesto savivaldybei derybose tarp „Klai-
pėdos energijos“ ir „Fortum Klaipėdos“ 
sunku daryti pastarajai tam tikrą įtaką dėl 
šilumos supirkimo kainos, kiekių ir įtakos? 

Netikėta problema 
– nuolat trūksta 

atliekų rūšiavimo 
konteinerių. Bet tai tik 
laikina problema, nes 
2017 m. „Gargždų švara“ 
savo lėšomis įsigijo 
2,7 tūkst. rūšiavimo 
konteinerių komplektų.

Jeigu galiotų kita tvarka, jeigu ir rajono išrūšiuotos 
bei deginimui tinkamos atliekos būtų priimamos 

po 13 Eur/t, gyventojai per metus sutaupytų vos ne pusę 
milijono eurų: tas 26 eurų už toną skirtumas, padaugintas 
iš 19 tūkst. t, sudarytų per pusę milijono eurų. 

Argi sunku įsivaizduoti, kad toks neafišuo-
jamas poveikio „Fortum Klaipėda“ mecha-
nizmas gali veikti, kad Klaipėdos miesto 
savivaldybei visų pirma rūpi savininko ir 
gaunamų dividendų interesai ir bendrovė-
je „Klaipėdos energija“, ir UAB „Klaipėdos 
regiono atliekų tvarkymo centras“? 

Trikdžiai išskirtinėmis 
sąlygomis
Klaipėdos rajono savivaldybės administra-
cijai ir „Gargždų švarai“ įsivėlus į ginčus su 
KRATC dėl galimybių mažinti gyventojams 
vietinės rinkliavos dydį, buvo gautas papras-
tas ir aiškus KRATC vadovo Šarūno Reikalo 
atsakymas: „Susimažinkite atliekų kiekį.“ 

Galvojant, kaip tai padaryti, gimė 
sprendimas įgyvendinti buityje susidaran-
čių atliekų rūšiavimą. Tai ir buvo padaryta. 
„Gargždų švara“ paskelbė viešųjų pirkimų 
konkursą „Mišrių komunalinių atliekų rū-
šiavimo ir perdavimo utilizuoti (perdirbti, 
deginti ir kitaip panaudoti) paslaugai 
pirkti“. Tokiu būdu savivaldybėje suren-
kamomis atliekomis pasirūpina konkursą 
laimėjusi įmonė, o į sąvartyną vežamos tik 
deginti ir perdirbti netinkamos atliekos.   

Pasak R. Martinkaus, anksčiau rajono 
atliekas rūšiavo ir tinkamas deginti į UAB 
„Fortum Klaipėda“ vežė pats KRATC. Nuta-
rus deginimui nevežioti visų surinktų rajo-
ne šiukšlių, jos pradėtos rūšiuoti vietoje. 

„Didelės ekonominės naudos iš to gal 
ir nebuvo, nors vidutiniškai per mėne-
sį vietoje tūkstančio tonų, kurias patys 
galėjome vežti deginti, iš mūsų buvo 
priimama tik apie 300 t. Vieno mėnesio 
finansinė nauda – 15 tūkst. eurų, metinė 
ekonomija – apie 180 tūkst. eurų, argi tai 
mažai?  Atsižvelgiant į tolimesnius KRATC 
planus didinti vartų mokestį, manau, kad 
pasirinkome tinkamiausią kelią iš visų sa-
vivaldybių – nedidinti gyventojams kainų 
už atliekų tvarkymą, o perspektyvoje net 
mažinti, ypač po rūšiavimo konteinerių 
išdalinimo. Kita vertus, aplinkosauginį 
aspektą įgyvendinome puikiai, nes į sąvar-
tyną dabar patenka tik apie 30 proc. rajo-
ne surenkamų atliekų. Taip nedidiname ir 
sąvartyno šiukšlių kaupo“, – tokį rezultatą 
apibendrino R. Martinkus. 

Anot Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus S. Karbausko, 
uostamiestyje veikiant atliekų deginimo 
gamyklai „Fortum Klaipėda“, Klaipėdos 
regionas turi išskirtines sąlygas tvarkyti 
atliekas. Konkursą laimėjusi UAB „Ekono-
vus“ didžiausias viltis dėjo būtent į atliekų 
deginimą ir antrinių atliekų perdirbėjus. 

Įstatymiškai privataus verslo atstovams 
leidžiama sudaryti sutartis su deginimo 

kliava. Vyriausybė reikalauja, kad atliekų 
tvarkytojai kuo geriau rūšiuotų atliekas, 
tačiau tai didina vietinę rinkliavą. Išeitis 
yra: gyventojams dalinami atliekų rūšiavi-
mo konteineriai ir jie patys rūšiuoja atlie-
kas. Individualiose namų valdose, kurios 
dominuoja Klaipėdos rajono savivaldy-
bės teritorijoje, gyventojai labai noriai ir 
atsakingai rūšiuoja išmetamas atliekas. 
Tai parodė jau ne vienerių metų patirtis. 
Individualioms valdoms pastatyti atskiri 
konteineriai plastikui ir popieriui bei stiklui 
pasiteisino. 

Įvertinti darbai
„Gargždų švaros“ vadovas priminė, kad 
2017 m. Klaipėdos rajono savivaldybė 
buvo apdovanota Lietuvos aplinkos apsau-
gos investicijų fondo (LAAIF) prizu „Krišto-
linis kaminas“. Apdovanojimas įteiktas už 
sėkmingai įgyvendintą projektą „Antrinių 
žaliavų surinkimo konteinerių kokybės ir 
kiekybės gerinimas individualių namų val-
dose“. Klaipėdos rajono savivaldybės įmo-
nė „Gargždų švara“ rajono gyventojams 

Rimantas Martinkus: „Nepaaiškinami lieka KRATC ir „Klaipėda 
Fortum“ santykiai – kodėl atliekų deginimo įmonė negali savarankiškai 
priimti ir deginti išrūšiuotų atliekų tiesiai iš Klaipėdos regiono 
savivaldybių? Gyventojams tai būtų labai naudinga.“
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Sigitas Karbauskas: „Klaipėdos rajonas yra vienas labiausiai 
besivystančių Lietuvoje, čia labai intensyvios individualios statybos. 
Per metus rajone atsiranda po 800 ir net daugiau naujakurių. Pagal 
galimybę jie visi aprūpinami atliekų rūšiavimo konteineriais.“
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Klaipėdos rajono gyventojams 
atliekų tvarkymas 

galėtų labai atpigti 
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   Drabužių 
perdirbimo 

spindesys 
ir skurdas

Pigi ir greita mada įsuko vartojimo karuselę. Dabar galime įsigyti daugiau drabužių nei anksčiau, 
bet žymiai trumpiau juos dėvime ir tonomis išmetame į sąvartynus. Garsėjanti „išmetimo kultūros“ 
kritika paskatino dėvėtų drabužių perdirbimo kampanijas, prie kurių prisijungė ir didžiausi drabužių 
gamybos bei prekybos tinklai. Bet ne viskas auksas, kas auksu žiba.

Aistė MasionytėRemiantis tarptautine aplinko-
saugos organizacija „Greenpeace“, pasau-
linė drabužių gamyba nuo 2000 iki 2014 
m. padvigubėjo. Vidutinis pasaulio gyven-
tojas per metus įsigyja 60 proc. drabužių 
daugiau ir saugo juos maždaug perpus 
trumpiau nei prieš 15 metų. Galiausiai 
susidaro didžiuliai kiekiai atliekų, kurių 
dauguma keliauja į sąvartynus.

O jei dar pridėtume, kiek resursų išei-
kvojama tam, kas paskui nerūpestingai iš-
metama. Pasaulio laukinės gamtos fondas 
paskaičiavo, jog norint pagaminti vieną 
kilogramą medvilnės audinio išnaudoja-
ma  8500 litrų vandens. Kilogramo audi-

nio reikia vienai porai džinsų pasiūti. O jei 
gaminami milijonai drabužių? Kiek tada 
vandens išeikvojama? Pavojaus varpais 
skambinama ir dėl pesticidų bei trąšų nau-
dojimo, – šiuo požiūriu tekstilės pramonė 
yra viena didžiausių teršėjų pasaulyje. Au-
gant vartojimui, didėja ir tarša. 

„Greitos ir pigios mados“ 
pasekmės
Bet pradėkime nuo reiškinio, paskatinusio di-
džiulį vartojimo šuolį, ištakų. Dėl tokių kom-
panijų kaip „H&M“, „C&A“, „Zara“ ar „Primark“ 
mada tapo daug prieinamesnė vartotojams. 

sia krypsta ne į „Zarą“ ar „Primarką“, bet 
į švedų kompaniją „H&M“, – juk būtent ji 
stengiasi pasirodyti kaip tvaraus vystymo-
si pramonės lyderė. 

Ironizuojama, esą kompanija „kovo-
ja“ su tekstilės atliekomis, tuo pat metu 
gamindama daugybę pigių, vienkartinių 
drabužių. „Perdirbimas“, bet kartu ir skati-
nimas: „toliau pirkite tonas šlamšto, kuriuo 
netrukus norėsite atsikratyti“ – šaiposi 
kritikai. 

Jie mano, kad naudotos tekstilės per-
dirbimas tik pridengia tikrąjį kompanijų 
siekį – padidinti vartojimą. Štai „H&M“ 
pasiūlė15 proc. nuolaidų kuponus tiems, 
kurie į tinklo parduotuves atneš senus 
drabužius. Tačiau televizija „Bloomberg“ 
atkreipė dėmesį į tai, kas vadinama „pro-
tinga prekyba“. 15 proc. nuolaida esą 
buvo pakankama, kad paskatintų naujus 
pirkimus, tuo pačiu apsaugant bendrovės 
pelno maržas.

„H&M“ atsakė, jog kuponai tebuvo 
paprastas sprendimas klientams, senus 
drabužius išmetantiems į šiukšliadėžes, 
bei turėjo paskatinti drabužių perdirbimą. 
Jei tai tiesa, „H&M“ bent jau turi prievolę 
išgelbėti surinktus drabužius nuo sąvarty-
nų. Juk nuo 2013-ųjų bendrovė prikaupė 
daugiau kaip 25 tūkst. t tekstilės atliekų. 
Nesant tinkamų technologinių sprendimų, 
jų visų šiandien dar negalima perdirbti.

Iliuzijų mugė
Taip pat abejojama, ar kompanijų pastan-
gos perdirbti dėvėtus drabužius iš tikrųjų 
sušvelnina įmonių poveikį aplinkai. Esą 
gyrimasis dėl tvarumo iš tiesų yra „žalia-
sis smegenų plovimas“, siekiant atitraukti 

yra nepriimtinas. Dabar, kai taip mėgsta-
ma kalbėti apie „tvarumą“, teisingu spren-
dimu laikomas antro gyvenimo suteikimas 
bet kuriems marškinėliams ar suknelei.

Sąvartynų aritmetika
Nepaisant kalbų apie „tvarumą“, perdir-
bama tik nedidelė dalis naudotų drabu-
žių. Štai ką sako skaičiai. Pavyzdžiui, apie 
ispanus. Yra žinoma, jog vienas vidutinis 
ispanas kasmet įsigyja nuo 8 iki 9 kg dra-
bužių, tačiau perdirbama tik 1–1,5 kg. Ne 
itin džiuginantys ir visos Europos duome-
nys. 2014-aisiais paskelbta, jog iš 5,8 mln. 

t drabužių atliekų, susidarančių kasmet, 
perdirbama tik 25 proc.

Tuo metu JAV kasmet susidaro daugiau 
nei 15 mln. naudotos tekstilės atliekų. Per 
pastaruosius 20 metų tekstilės atliekų kie-
kis čia padidėjo net 400 proc. Kur jos ke-
liauja? 2014-ųjų duomenimis, tais metais 
JAV susidarė daugiau nei 16 mln. naudo-
tos tekstilės atliekų. Iš šio kiekio 2,62 mln. 
t buvo perdirbtos, 3,14 mln. t sudegintos 
gaminant energiją, ir 10,46 mln. t išvežtos 
į sąvartynus. Turint omenyje, kad net 85 
proc. naudotos tekstilės vis dar keliauja į 
sąvartynus, JAV tekstilės perdirbimo in-
dustrija turi iš tiesų dideles perspektyvas.

Rinkimo vajus
Kita vertus, drabužių perdirbimui vystytis 
reikia ir atsakingo pirkėjų požiūrio. Būtent 
jie yra kalčiausi dėl atliekų išmetimo, nes 
perdirbama tik 15 proc. jų dėvėtų drabu-
žių, kai gamintojai perdirba apie 75 proc. 
prieš tai dėvėtų drabužių. 

dėmesį nuo įmonių daromos žalos masto 
ir padidinti pardavimus.

Apie tvarumą rašanti „The Guardian“ 
žurnalistė Lucy Siegle 2016-aisiais pažy-
mėjo, jog atsižvelgiant į esamus techno-
loginius apribojimus, per 12 metų „H&M“ 
perdirbs tik 1000 t drabužių atliekų, tačiau 
ji pagamina tą patį naujų drabužių kiekį 
vos per kelias dienas. „H&M“ žurnalistės 
apskaičiavimų nepaneigė.

„Greenpeace“, gyrusi mados gigantę 
už kenksmingų cheminių medžiagų pa-
šalinimą iš savo produktų, sukritikavo jos 
paskelbtą „perdirbimo savaitę“. Esą tai tėra 
iliuzijų savaitė. Juk tik 1 proc. surinktų dra-
bužių gali būti perdirbta, bet tai klientams 
nepasakoma. „Greenpeace“ atstovės nuo-
mone, verčiau pasiūlyti drabužių remonto 
paslaugas, nei kviesti klientus perdirbti 
senus drabužius ir pirkti naujus.

Apskritai problema yra pats verslo mo-
delis, kuris remiasi dideliais pardavimais 
bei jų augimo tempais. Kol drabužiai bus 
parduodami taip greitai ir pigiai, „žalio-
sios“ iniciatyvos nieko iš esmės nepakeis.

Šokas dėl skandalo
Nepasitikėjimą drabužių perdirbimo inicia-
tyvomis sustiprino ir pernykštis skandalas. 
Juk paaiškėjo, kad blizgančias reklamines 
kampanijas kurianti „H&M“ tonas naujų 
neparduotų drabužių tiesiog sudegina.

Pasak tyrimo, kurį atliko viena Danijos te-
levizijos programa, mados milžinas per pas-
taruosius kelerius metus sudegino maždaug 
60 t neparduotų drabužių, po 12 t per metus. 
Ir visa tai – nepaisant nuolatinio kilnaus tiks-
lo perdirbti drabužius demonstravimo.

Pradėjusi tyrinėti, ką „H&M“ daro su 
naujais neparduotais drabužiais, danų te-
levizijos laida atkreipė dėmesį į šios šalies 
atliekų šalinimo įmonę „Kara/Noveren“. 

Žurnalistai teigia patys matę, kaip 
„H&M“ drabužiai buvo atvežti į perdirbimo 
įmonę. Sudeginimui buvo pateikta maž-
daug 30 tūkst. kaubojiškų kelnių vaikams ir 
tamsiai mėlynos moteriškos kelnės. Visa tai 
– su nepažeistomis kainų žymomis, iš viso 
– 1 580 kg. Tolesniais tyrimais nustatyta, 
jog nuo 2013 m. minėtoji atliekų šalinimo 
įmonė sudegino per 60 t naujų drabužių. 

„H&M“ neigė jai mestus kaltinimus. 
Tuo metu Danijos Koldingo dizaino mo-
kyklos tvaraus dizaino profesorius Else 
Skjoldas komentavo, jog „H&M“ naikina 
drabužius dėl perprodukcijos.

Išgirdę apie skandalą, eiliniai Švedijos 
žmonės teigė praradę pasitikėjimą tėvy-
naine kompanija „H&M“, nusivylę ir net 
pasišlykštėję vieną deklaruojančia, o kitą 
darančia gigante. Daiktų perdirbimas ir 
energijos taupymas Švedijos gyventojams 
yra labai svarbūs, tad nusivylimas eko-
logiją propagavusiu drabužių pardavimo 
tinklu buvo didžiulis.

„Jei „H&M“ ketina vykdyti kampanijas, 
bandančias įtikinti vartotojus elgtis kitaip, ji 
ir pati turėtų būti pasirengusi elgtis kitaip“, 
– po skandalo reziumavo ekspertai. 

Tačiau Niujorke atliktas eksperimentas 
parodė, jog net geresnis dėžių, skirtų dėvė-
tiems drabužiams surinkti, prieinamumas 
nesprendžia problemos. Nors tokios dėžės 
buvo išdėliotos miesto judraus eismo zono-
se, kelionė iki jų daugeliui žmonių pasirodė 
nepriimtina. Kaip ir anksčiau, jiems buvo 
žymiai patogiau išmesti nepageidaujamus 
drabužius į atliekų konteinerius. 

Ieškodami tinkamesnių sprendimų, kai 
kurie drabužių gamintojai pradėjo įgyven-
dinti vadinamąją „uždaros kilpos“ sistemą. 
Pavyzdžiui, JAV kompanija „Patagonia“ 
nusprendė padėti vartotojams atsisaky-
ti jos pagamintų nereikalingų drabužių, 
leisdama juos siųsti į Nevados paslaugų 
centrą. 

Tuo metu „greitosios mados“ milžinė 
„H&M“ buvo pirmoji 2013 m. pradėjusi 
dėvėtų drabužių rinkimo iniciatyvą savo 
parduotuvėse. Kompanija paragino at-
nešti naudotus tekstilės gaminius ir palikti 
juos „H&M“ parduotuvėse visame pasau-
lyje. Nesvarbu, kokia tai prekė ir kokia jos 
būklė. Šia iniciatyva pasekė ir Didžiosios 
Britanijos „Marks & Spencer“ bei Italijos 
„Calzedonia“.

Perdirbimo problemos
Tačiau pramonės ekspertai mano, jog ne-
paisant pastangų rinkti ir perdirbti drabu-
žius, 15–20 proc. jiems naudotų medžiagų 
vis tiek bus sukarpytos, nes išmesti drabu-
žius yra pigiau nei juos perdirbti. Juolab 
kad yra ir kita nemenka problema. Net ir 

surinkus kalnus dėvėtų drabužių, jie nega-
lės būti perdirbti, mat to neleidžia esamos 
technologijos.

Taigi, kas įmanoma šiandien ir kuo 
virsta perdirbti drabužiai? Bene didžiau-
sia jų dalis po perdirbimo tampa valymo 
reikmenimis, o tiksliau – poliravimo ir va-
lymo šluostėmis, skirtomis pramoniniams 
tikslams. Dar jie atgimsta kaip apmušalai. 

Kai kurie mažmenininkai, bendra-
darbiaudami su statybos ben-

drovėmis, nepageidauja-
mą tekstilę perdirba į 
pastatų izoliacinę me-
džiagą. 

Ir tik nedidelė dra-
bužių dalis po perdirbimo 

tampa naujų drabužių dalimi 
arba jų aksesuarais, daugiausia – užtrauk-
tukais ir sagų apvalkalais. Tiesa, iš perdirb-
tų vilnonių drabužių vėliau dar gaminami 
kilimai, antklodės ir kt. 

Mechaninis natūralių pluoštų – vilnos 
ar medvilnės – perdirbimas šiuo metu yra 
populiariausia dėvėtos tekstilės perdirbi-
mo technologija. Tačiau po to gaunamas 
prastesnės kokybės pluoštas ir norint jį 
pagerinti, antrinį pluoštą tenka maišyti 
su pirminiu. Esant dabartinėms technolo-
gijoms, drabužyje (pavyzdžiui, džinsuose) 
gali būti tik iki 20 proc. perdirbtos medvil-
nės ar vilnos, nes antraip drabužis praras 
kokybę ir ilgaamžiškumą.

Kalbant apie cheminį perdirbimą, šiuo 
metu tai galima padaryti tik su poliesteriu 
ir kai kuriais nailonais. Tokio perdirbimo 
metu gauti produktai įvairuoja nuo che-
mikalų ir dažiklių iki izoliacinių medžiagų. 
Tačiau perdirbėjai jau planuoja tolimes-
nius žingsnius ir tai bus cheminis medvil-
nės perdirbimas. Pavyzdžiui, JAV kompa-
nija „Evrnu“ jau moka chemiškai perdirbtą 
medvilnę įterpti į naujus celiuliozės verpa-
lus. Kompanijos „Newcell“ ir „Saxion“ taip 
pat dirba panašia linkme.

Tačiau dauguma mūsų dėvimų drabu-
žių yra pagaminti ne iš vienalyčio audinio, 
o iš įvairių pluoštų mišinio, todėl vienas 
didžiausių tekstilės perdirbimo iššūkių – 
atskirti mišrius pluoštus, kad kiekvieną jų 
pavyktų perdirbti pagal savą sistemą. Kol 
sprendimas nerastas, marškinėliai, sudary-
ti iš 99 proc. medvilnės ir 1 proc. spandekso, 
dar negali būti išgelbėti nuo sąvartyno.

Bet ir tai dar ne visos drabužių perdir-
bimo problemos. Pavyzdžiui, Japonijos 
kompanija „Teijin“ moka perdirbti polies-
terį, tačiau  negali perdirbti skirtingų pre-
kių ženklų naudojamo poliesterio. Specia-
listų teigimu, būtų žymiai efektyviau, jei 
daugelis garsių prekių ženklų naudotų tą 
patį poliesterį, nes tada jų drabužiai būtų 
perdirbami sėkmingiau.

Vis dėlto „H&M“ bei „C&A“ skelbia, jog 
didina drabužių perdirbimą ir perėjimą prie 
organinės medvilnės. Kartu su „Puma“ sa-
vininke „Kering“ grupe, „H&M“ remia „Worn 
Again“ kompaniją, kuriančią technologiją 
pluoštų atskyrimui mišriose medžiagose.

Gražios drabužių perdirbimo iniciatyvos kelia 
ir prieštaringų minčių, ypač kai kalbama apie 

„greitosios mados“ gigantus. Nenuostabu, jog kritikos 
strėlės pirmiausia krypsta ne į „Zarą“ ar „Primarką“, 
bet į švedų kompaniją „H&M“, – juk būtent ji stengiasi 
pasirodyti kaip tvaraus vystymosi pramonės lyderė.

Mechaninis natūra-
lių pluoštų – vilnos 

ar medvilnės – perdirbimas 
šiuo metu yra populiariau-
sia dėvėtos tekstilės perdir-
bimo technologija.

Prieš keletą metų „H&M“ sukėlė ažio-
tažą, paskelbusi apie Atliekų kolekciją, 
sukurtą iš audinio, atlikusio bendradar-
biaujant su Prancūzijos aukštosios mados 
namais „Lanvin“. 2015-aisiais „H&M“ pra-
nešė apie prekybą džinsais, kuriems nau-
dojama perdirbta medvilnė.

Kitos išeitys
Visa tai atrodo labai progresyvu, bet kyla 
klausimas: ar būtinai reikia siekti perdir-
bimo? Gal verčiau ilgiau dėvėti drabužius? 
Šiuo metu vidutinis jų dėvėjimo laikas 
–  maždaug 3 metai. Jeigu šis laikas būtų 
pratęstas bent trims mėnesiams, tai 5–10 
proc. sumažintų gamybai sueikvoto an-
glies ir vandens kiekius, o taip pat – atlie-
kų susidarymą.

Kai kurios kompanijos jau pradėjo il-
gesnį dėvėjimą skatinančias iniciatyvas. 
Pavyzdžiui, Velse įsikūrusi „Howies“ ga-
mina tik organinės medvilnės drabužius, 
stengiasi suteikti jiems papildomos emo-
cinės vertės, skatindama vartotojus pasa-
koti drabužių istorijas. O štai danų „Mud 
Jeans“ nuomoja savo drabužius, siūlo juos 
kasmet keisti, taisyti, perparduoti ar per-
dirbti audinį. „Mes atsakingi už savo atlie-
kas“, – skelbia ši kompanija. Tiesa, gaminti 
drabužius iš grynos medvilnės gali tik ne-
didelės įmonės, tokios kaip ką tik minėtos. 
Tuo metu dideliems prekybos ir gamybos 
tinklams nelabai išeina nemaišyti medvil-
nės su poliesteriu.

Tik priedanga?
Gražios drabužių perdirbimo iniciatyvos 
kelia ir prieštaringų minčių, ypač kai kal-
bama apie „greitosios mados“ gigantus. 
Nenuostabu, jog kritikos strėlės pirmiau-

Juk net daugelis aukštosios mados dizaine-
rių, tarp jų – Roberto Cavalli, Karlas Lager-
fieldas, Sonia Rykiel bei kiti, bendradarbiavo 
su „H&M“, perteikdami madą masėms.

Minėtieji prekiniai ženklai (prie jų pri-
dėkime ir „Forever 21“ bei „Topshop“) tapo 
„pigios“ mados ambasadoriais. Sumažinę 
kainas, jie labai paskatino pigių drabužių 
vartojimą. 

Apskritai tokių kompanijų veikla sė-
kminga tik tuo atveju, jeigu skatinami 
dažni pirkimai, todėl jos nuolat kuria naujus 
stilius, vos ne kasdien prekiauja naujais mo-
deliais. Anksčiau mados mažmenininkai ga-
mindavo tik keturias kolekcijas per metus, o 
dabar tokios įmonės kaip „Zara“ ar „H&M“ 
kiekvieną savaitę turi naujų produktų.

Tačiau pigumas turi savo kainą. Mados 
tendencijoms tapus itin laikinoms, dra-
bužiai tapo vienkartiniai ir vos padėvėti 
keliauja į šiukšliadėžes. Visa ši „išmetimo 
kultūra“ galiausiai sulaukė rimtos kritikos. 
Gamintojai taip pat pripažino, jog geros 
būklės drabužių išmetimas į šiukšliadėžes 
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Žūtis darbo vietoje: 
   darbdavio ir 

darbuotojo atsakomybė
Šiais metais Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) gauti 8 pranešimai apie žūtis darbo vietose. Net 3 mirtimis 
pasibaigę įvykiai nutiko nepriklausomos Lietuvos valstybės šimtmečio išvakarėse: bent trys šeimos tikrai neturėjo 
progos pasinerti į švenčių šurmulį, linksmintis su visais, jas prislėgė tragiški rūpesčiai. 

Andrius JuškevičiusVDI duomenimis, vasario pra-
džioje bendrovės „Energijos skirstymo ope-
ratorius“ (ESO) elektrikui ir vyriausiajam 
dispečeriui Skuodo rajono Vindeikių kaimo 
pastotėje keičiant atraminius izoliatorius, 
elektrikas priartėjo prie įtampą turinčių 
srovinių dalių ir buvo mirtinai traumuotas 
elektros srovės. Pirminiais duomenimis, 
darbuotojai nebuvo informuoti, kad yra 
nutrūkęs atitinkamos dalies izoliatoriaus 
tvirtinimas.

Po kelių dienų bendrovės „Aksa“ forma-
vimo ceche statant gelžbetoninę plokštę į 
laikino sandėliavimo vietą, gretimai sto-
vinti gelžbetoninė plokštė (sverianti apie 
9 t) atsilaisvino iš tvirtinimo elementų ir 
virsdama prispaudė tiltinio krano operato-
rių. Darbuotojas mirė. 

Jau kitą dieną žuvo ir „Geoinžinerijos“ 
darbuotojas. Pirminiais duomenimis, šios 

įmonės operatorius mirtinai sužalotas, kai 
Vilniuje, atliekant geologinio tyrinėjimo 
darbus, besisukantis žemės gręžimo agre-
gato darbinis įrenginys (grąžtas) įtraukė jį 
tarp nejudančių mechanizmo dalių. Ope-
ratorių gelbėjęs kitas darbuotojas buvo 
sužalotas.

Komentuodamas šiuos tragiškus įvy-
kius VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesi-

grūdus iš vieno sandėlio, kitame greta 
esančio pilno grūdų sandėlio pertvara 
neišlaikė ir užgriuvo darbininką, valiusį tą 
greta esantį jau tuščią sandėlį. Darbdavys 
visiškai neįvertino, kad menka plytų per-
tvara negali išlaikyti sandėliuojamų grūdų 
svorio ir spaudimo, kad ji grius. 

Pasak S. Balčiūno, nelaimingų atsitiki-
mų darbe tyrimai rodo tam tikrus liūdnos 
statistikos dėsningumus. Pavojingiausios 
darbo vietos – ten, kur palyginti greit kei-
čiasi darbo aplinka – statybos, žemės ūkis, 
miško ir krovos darbai. Dėl įvairių aplinky-
bių ten gali greit keistis darbo pobūdis, o 
darbuotojai nesuvokia rizikos veiksnių. 

„Niutono dėsnių nepaneigsi, jeigu kaž-
kas gali kristi, slysti – tai būtinai atsitiks. 
Tai gali ir šimtus kartų neįvykti, tačiau 
vienas kartas paprastai būna lemtingas“, 

darbo priemonė žinoma visiems – giliau 
nei pusantro metro gylyje žmonėms gali-
ma dirbti tik sutvirtinus tranšėjos sienas. 
Tačiau Kauno bendrovės „Žygesta“ dar-
buotojams kasant iškasą ir pasiekus jau 5 
m gylį, įleidus porą gelžbetoninių žiedų, 

darbuotojas leidosi gilyn patikrinti, kaip 
tie žiedai sugulė vienas ant kito. Tuo metu 
įvyko grunto nuošliauža, žmogus buvo už-
verstas žemėmis. Žuvo vietoje. 

Lemtingas įvykis pernai buvo Klai-
pėdoje statant „Philip Morris Lietuvos“ 

– sakė VDI specialistas. Darbdavys privalo 
viską įvertinti, numatyti, tinkamai instruk-
tuoti savo darbuotojus. Skaudžiausia, kai 
patys darbuotojai skubėdami, norėdami 
kažką padaryti greičiau ir, kaip jiems atro-
do, paprasčiau, imasi iniciatyvos. Tai daro-
ma visiškai neįvertinus rizikos faktorių. Po 
tokių lemtingų vykių jokiomis kompensa-
cijomis, jokiais pinigais neužglaistysi gy-
vybių praradimo. 

„Kiekvienas darbdavys privalo saugiai 
organizuoti visą darbo procesą – nuo pra-
džios iki pabaigos. Štai kad ir minėtas pa-
vyzdys su žmogų užgriuvusiu gruntu. Juk 
kai tik buvo pasiektas didžiausias leistinas 
žemės kasimo gylis – tie pusantro metro, 
– darbams vadovavęs asmuo turėjo kate-
goriškai sustabdyti darbą, išaiškinti, kad 
be tranšėjos sienų sutvirtinimo priemo-
nių grunto nuošliaužų galima neišvengti. 
Suprantama, vadovui žinant, kokio gylio 
tranšėją teks kasti, kokį gylį pasiekti, rei-
kėjo iš anksto pasirūpinti tvirtinimo prie-
monėmis, o ne pačiam išvykti iš kažkur jų 
parsivežti“, – kalbėjo S. Balčiūnas. Tai buvo 
akivaizdžiai netinkamas darbo proceso or-
ganizavimas. Juk organizacinės priemonės 
kiekvienoje darbo vietoje faktiškai nieko 
nekainuoja, jas tik reikia vykdyti ir saugoti 
savo darbuotojų gyvybes. 

sandėlį. Statybų bendrovės „Agda“ darbų 
vadovas užlipo ant laikino perdengimo, 
konstrukcija tiesiog neišlaikė jo kūno svo-
rio ir žmogus žuvo nukritęs iš maždaug 3 
m aukščio. Argi atsakingas pareigas einan-
tis darbuotojas pats neturėjo žinoti darbo 
saugos reikalavimų?

Kitas skaudus įvykis Klaipėdoje įvyko 
bendrovėje „Birių krovinių terminalas“. 
Dengtame sandėlyje buvo sukrauta maž-
daug 15 m aukščio trąšų krūva, kurią eks-
kavatoriaus mašinistui buvo liepta kasti ir 
pilti į specialų bunkerį transportavimui. 
Kaip vėliau tiriant įvykį paaiškėjo, dar-
buotojui nebuvo paaiškinta, kaip turi būti 
kasama tokio aukščio krūva. Kasant vis 
nuo apačios, įvyko krūvos griūtis, užpylusi 
net visą ekskavatorių. Žmogus užduso po 
trąšomis. 

S. Balčiūnas pasakojo, kad neapdairu-
mas, rizikos neįvertinimas, nesupratimas, 
kas gali įvykti atlikus vieną ar kitą veiks-
mą – dažniausios nelaimingų atsitikimų 
darbe priežastys. Štai 2017 m. pradžioje 
Alytuje darbuotojo žūtis įvyko dėl visiško 
aplinkybių neįvertinimo: ant darbininko, 
norėjusio nuo smulkinamų senų padangų 
drožlių nuvalyti pagrindą pamatų blokui 
padėti, užkrito ekskavatoriaus kaušu pa-
keltas ir prilaikomas gelžbetoninis blokas. 

Kitas nelaimingas atsitikimas Alytuje 
įvyko komunalinio aptarnavimo sferoje. 
Darbuotojas su nuotekų šalinimo mašina 
turėjo išsiurbti nuotekas užsikimšusioje 
kanalizacijos vietoje ir vežti jas į vandens 
valymo įrenginius. Tačiau jis pastebėjo, 
kad išsiurbus užsikimšusį nuotekų vamzdį 
vienos gatvės vietoje, nuotekas būtų gali-
ma išleisti į tą pačią kanalizacijos sistemą 
kitoje gatvės vietoje, kuri buvo veikianti. 

Atidarius šulinio dangtį, matyt, nuo su-
sikaupusių dujų darbuotojui apsvaigo 
galva, jis krito į 5 m gylį, nuo patirtos 
galvos traumos mirė ligoninėje.

Pasak S. Balčiūno, darbų saugos 
srityje galioja gana paprastos taisy-
klės. Visais minėtais atvejais gyvybės 
saugumas buvo aplaidžiai patikėtas 
vien žmogiškajam veiksniui. Tuo tarpu 
darbų organizavimas, techninės priemo-
nės tam ir yra būtinos, kad žmogiškojo 
veiksnio riziką sumažintų iki minimumo. 
Tiriant žūtis tenka atsakyti į daugelį klau-
simų. Kaip buvo organizuojami darbai? 
Kas juos ir kaip kontroliavo? Juk yra labai 
paprasta prevencijos taisyklė: visada reikia 
prisiminti, kad, jei tik yra rizika nukristi 
kroviniui, daiktui – anksčiau ar vėliau 
tai įvyks. Jeigu yra rizika, kad darbuotoją 
tiesiog suniokos technika ar panašiai, taip 
vieną kartą tikrai ir atsitiks. 

Verta paminėti nelaimingą įvykį 
Klaipėdoje, Baltijos laivų statykloje. Jos 
teritorijoje buvo sveriamos specialios gelž-
betoninės konstrukcijos, turinčios jūros 
dugne fiksuoti tiesiamą elektros kabelį. 
Konstrukcijos buvo netaisyklingos formos, 
svoriai – nuo 10 t iki 16 t, jų prilaikymui 
sandėliuojant ant žemės buvo naudojami 
mediniai padai. Pakėlus ir pasvėrus vieną 
konstrukciją, ji buvo ne visai tiksliai pa-
statyta į buvusią vietą, medinis blokas 
lūžo, konstrukcija pakrypo ir prispaudė 
šalia buvusį darbininką. Pasak S. Balčiūno, 
tai gana tipinis pavyzdys, kai darbdavys 
netinkamai pasirinko tokių blokų sandė-
liavimo būdą ir priemones, nes medinio 
pagrindo konstrukcijos vargu ar gali išlai-
kyti dešimtis tonų sveriančias gelžbetonio 
konstrukcijas. 

Yra labai paprasta 
prevencijos 

taisyklė: visada reikia 
prisiminti, kad, jei tik yra 
rizika nukristi kroviniui, 
daiktui – anksčiau ar 
vėliau tai įvyks.

Karti patirtis rodo, kad mobiliose darbo vietose 
neretai nei darbdaviai, nei darbuotojai neįvertina 

greit besikeičiančių rizikos veiksnių, išorės sąlygų. Dažnai 
tai yra darbo saugos spragos, tačiau poveikį padaro ir 
tam tikros psichologinės priežastys: atrodytų, įprastą 
darbą atliekantis žmogus tiesiog užsimiršta, nepastebi ir 
neįvertina pakitusių aplinkybių, o pasekmės – liūdnos.

S. Balčiūnas pasakojo, kad kartais ne-
laimes darbe sukelia ne tik darbdavio apsi-
leidimas, bet ir darbuotojų noras pasirody-
ti, lengvabūdiškas požiūris. Tokio pobūdžio 
įvykis buvo 2016 m. vienoje trąšų, grūdų 
sandėliavimu bei prekyba užsiimančioje 
bendrovėje. Tais metais į bunkerius buvo 
supilti nelabai sausi žirniai, o juos trans-
portuojant iš bokšto užstrigo sraigtinis 
transporteris, tad darbininkų buvo papra-
šyta krauti žirnius pro avarinį liuką. Atlikus 
darbus ir prieš įjungiant įrenginį nebuvo 
įsitikinta, kad visi darbuotojai pasišalino 
nuo transporterio. Pasekmės – tragiškos: 
veikiant sraigtui, buvo įsiurbtas ir žirniuo-
se užduso dar pilnametystės nesulaukęs 
jaunuolis. 

Toje pačioje bendrovėje ir anksčiau 
įvyko nelaimingas atsitikimas, kai išvežus 

nių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas 
pastebėjo, kad bent dvi iš minėtų tragedi-
jų įvyko dirbant mobiliose darbo vietose. 
Ne vienerių metų karti patirtis rodo, kad 
mobiliose darbo vietose neretai nei darb-
daviai, nei darbuotojai neįvertina greit 
besikeičiančių rizikos veiksnių, išorės są-
lygų. Dažnai tai yra darbo saugos spragos, 
tačiau poveikį padaro ir tam tikros psicho-
loginės priežastys: atrodytų, įprastą darbą 
atliekantis žmogus tiesiog užsimiršta, ne-
pastebi ir neįvertina pakitusių aplinkybių, 
o pasekmės – liūdnos. Tokio žmogiškojo 
veiksnio neįmanoma išvengti, didesnės ar 
mažesnės klaidos darbo saugos srityje vis 
kartojasi.

S. Balčiūnas minėjo ir pernykštį gar-
siai nuskambėjusį tragišką įvykį, kai dar-
bininkas buvo mirtinai sužalotas kasant 
tranšėją. Atrodytų, elementari saugaus 

Saulius Balčiūnas: „Kiekvienas darbdavys privalo saugiai organizuoti 
visą darbo procesą – nuo pradžios iki pabaigos.“
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Kelias Vilnius–Molėtai–Utena: 
nuo istorijos iki dabarties

Kelias A14 Vilnius–Molėtai–Utena, sovietiniais metais buvęs kelių tiesimo inžinerijos flagmanu, 
dabar virto patyčių ir korupcinių sandorių objektu. Nepaisant to, kad vairuotojams šis kelias kaskart 
sukelia dantų skausmą net ir tiesiogine prasme, kelio rekonstrukcijos reikalų neišsprendė nei praėjusi 
Algirdo Butkevičiaus, nei dabartinė Sauliaus Skvernelio Vyriausybė.

Petras Vizbaras Senasis kelias Vilnius–Utena ėjo 
per Paberžę, Giedraičius, Molėtus, aplenkė 
durpynus ir kalvas, todėl buvo vingiuotas. 
Asfalto danga buvo paklota sumaišymo 
ant kelio būdu.

Kelio ruožas nuo Vilniaus miesto ribos (10 
km) iki 16,9 km šiuo metu yra rekonstruotas 
nekeičiant trasos – paplatintas iki 4 eismo 
juostų, paklota nauja asfaltbetonio danga.

Kelio ruožas nuo 16,9 km iki 89,4 km 
nutiestas kalvota vietove nauja trasa, 
aplenkiant visas gyvenvietes, o už Molė-
tų trasa beveik sutapo su senuoju keliu. 
Šiame ruože su specialia įranga buvo pa-
klota 7,5 m pločio cementbetonio danga. 
Viliaus–Molėtų kelio ruožas iškilmingai 
atidarytas 1985 m. spalio 31 d.

Kelio ruožas nuo 89,4 km iki 95,6 km 
(iki Kauno–Zarasų kelio) rekonstruotas 
nekeičiant trasos ir tik Utenoje, per pra-
monės rajoną, nutiesta nauja trasa.

Visas sovietines statybas lydėjo tos 
pačios bėdos – medžiagų trūkumas ir 

prasta technikos kokybė. Ne išimtis buvo 
ir betoninio kelio Vilnius–Utena statyba. 
Kaip pasakoja ilgametis kelių specialistas, 
bendrovės „Eurovia Lietuva“ generalinis 
direktorius Stanislavas Kablys, sovietiniais 
metais nuolat kažko trūkdavo. Kai statė 
betoninį kelią Vilnius–Utena, stigdavo 
cemento. Jo atsiveždavo iš Akmenės, Bal-
tarusijos. 

Betoną klojo betono klotuvas, kuris 
paskleisdavo ir vibratoriais sutankindavo 
mašinomis atvežtą mišinį. Šis specialus 
betono klotuvas buvo pagamintas balta-
rusių pagal amerikiečių licenciją. Žmonės 
šiame kelyje dirbo 1,5 arba 2 pamaino-
mis. Įmonės meistru tuomet buvęs S. 
Kablys prie kelio Vilnius–Molėtai–Utena 
dirbo nuo 1980 iki 1987 m., kuriais jis pil-
nai ir buvo baigtas.

Nepaisant to, S. Kablys sako, kad beto-
ninis kelias nėra atgyvena. Pasaulyje tokia 
kelio danga populiari ir vis populiarėja la-
bai apkrautiems keliams tiesti. Tai, kad yra 
bėdų su minėtu keliu, dar nereiškia, kad 
visa technologija niekam tikusi.

Tačiau, pasak jo, pagrindinės klaidos 
buvo padarytos tada, kai buvo sumanyta 
išvalyti betono plokščių siūles. Buvo nu-
pirkta labai brangi mašina iš tuometės Ju-
goslavijos, o specialios mastikos tai įrangai 
neįsigyta. 

eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) 
kelio Vilnius–Utena ruože nuo 21,18 km 
iki 36,76 km buvo 7016 automobiliai per 
parą, kelio ruože nuo 36,76 iki 62,63 km 
buvo 5802, o kelio ruože nuo 62,63 iki 
95,66 km – vidutiniškai 4790 automobiliai 
per parą. Pagal turimus kelio Vilnius–Ute-
na ruožų VMPEI duomenis prognozuoja-
ma, kad iki 2030 m. kelio Vilnius–Utena 
ruožuose eismo intensyvumas išaugs 
beveik 50 proc., todėl kyla poreikis kelią 
rekonstruoti ir pritaikyti išaugusiam eismo 
intensyvumui.

Magistralinis kelias A14 Vilnius–Utena 
iš kitų magistralinių kelių išsiskiria tuo, kad 
dauguma šio kelio ruožų turi cementbeto-
nio dangą, kuri buvo baigta tiesti 1985 m. 
ir beveik 33 metus yra eksploatuojama. 
Cementbetonio danga yra įrengta A14 
kelio ruožuose nuo 16,92 km iki 39,2 km 
ir nuo 51,55 iki 89,37 km. Kiti ruožai turi 
asfaltbetonio dangą.

Esama cementbetonio danga kelia ne-
mažai problemų ir reikalauja nuolatinės 
priežiūros, be to, yra nelygi, žiemos metu 
važiavimo sąlygos dėl betono ypatybių 
– dangos slidumo – yra sudėtingos, va-
sarą, esant aukštai oro temperatūrai, dėl 
dangoje susidarančių siūlių defektų danga 
išsikilnoja, todėl blogėja važiavimo kokybė 
ir kyla grėsmė saugumui.

A14 Kelias Vilnius–Utena 
pastaraisiais metais 
Pagal Lietuvoje galiojančią normatyvinę 
dokumentaciją, magistralinio kelio ruožo 
dangos būklė yra gera, jeigu dangos lygu-
mas pagal IRI neviršija 2,5 m/km. Toliau 
pateikiami kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 
dangos paviršiaus lygumo matavimų, at-
liktų 2016 m., rezultatai ir dangos lygumo 
įvertinimas.

Apibendrinant dangos lygumo tyrimo 
rezultatus (visų kelio ruožų išmatuotas 
vidutinis dangos lygumas pagal IRI yra 
3,96 m/km) galima daryti išvadą, kad visų 
analizuojamų kelio ruožų vidutinis dangos 
lygumas yra nepatenkinamas. 

Bloga kokybė didina 
avaringumą
Pažymėtina, kad kelyje Vilnius–Utena 
avaringumas yra didelis. Šio kelio ruože 
nuo 21,50 km iki 93,65 km 2016 m. už-
registruota 16 įskaitinių eismo įvykių, ku-
riuose 3 žmonės žuvo ir 19 buvo sužeista.

Pagal šešerių metų eismo įvykių duome-
nis, šiame ruože eismo įvykių tankis yra 
2,02 eismo įvykio/km.

Apibendrinant pasakytina, kad nors 
kelyje Vilnius–Utena pastaraisiais metais 
įrengtos naujos eismo saugumą užtikri-
nančios inžinerinės priemonės (sankryžų 
pertvarkymas, atskirų kelio ruožų rekons-
trukcija), kurios padėjo išnaikinti juodąsias 
dėmes, eismo įvykių skaičius šiame kelyje 
vis dar išlieka didelis, todėl būtina ir toliau 
gerinti kelio kokybę bei diegti eismo sau-
gumą užtikrinančias priemones. 

Seimas pritarė koncesijai
Šis kelias išgarsėjo įvairiomis istorijomis, 
kurios galbūt netgi įklampino garsius po-
litikus. Daugiausia veiksmo aplink šį kelią 
būta praėjusios kadencijos (2012–2016 
m. Seime). Iš pradžių nuspręsta, kad kelias 
bus remontuojamas valstybės ir privačios 
iniciatyvos (koncesijos) būdu, tačiau iš 
pradžių proteguota rekonstrukcija vėliau 
buvo stabdoma. Kodėl?

Prisimenant Seimo kadencijos pabai-
gą, ryškėja ir tam tikra potekstė. Viešu-
moje pasirodė versija, kad suinteresuotos 
grupės siekė paveikti Seimo narius už 
palankų sprendimą dėl projekto, kuriuo 
buvo numatyti magistralinio kelio Vil-
nius–Utena projektavimo, rekonstrukcijos 
ir dangos stiprinimo bei priežiūros darbai, 
priėmimo.

Šio kelio remonto darbų įstatymo pro-
jektas Seime buvo svarstomas dar nuo 
2014 m., o 2015 m. gruodį Seimas nutarė, 
kad šis kelias turi būti rekonstruotas bei 
prižiūrimas viešos ir privačios partnerystės 
būdu. Iš 89 balsavusių 59 buvo už, susilai-
kė 19 ir 11 balsavo prieš.

Seimas yra nustatęs, kad pagal valsty-
bės ir privataus sektoriaus subjektų par-
tnerystės projektą „Kelias Vilnius–Utena“ 
valstybė prisiims ne daugiau kaip 169 mln. 
300 tūkst. eurų (su PVM) įsipareigojimus. 
Projekto apimtis – kelio Vilnius–Utena 
ruožas nuo 21,50 iki 93,65 km (72,15 km), 
partnerystės sutarties laikas – 13 metų.

Projekte ir jį lydimuosiuose dokumen-
tuose lieka neaišku, kuo grindžiamas 
projekte siūlomų konkrečių valstybės 
įsipareigojimų įgyvendinant valdžios ir 
privataus subjektų partnerystės projektą 
„Kelias Vilnius–Utena“ dydis ir kaip nu-
matoma paskirstyti šiuos įsipareigojimus 
valstybei bei privačiam investuotojui. 
Projektas turėjo būti parengtas laikantis 

projekto įgyvendinimą, kurio vertė, preli-
minariais skaičiavimais, turėjo siekti 169,3 
mln. eurų.

LAKD sudaryta projekto darbo grupė, 
išnagrinėjusi projekto įgyvendinimo gali-
mybes, galimus privalumus ir trūkumus, 
balandžio mėnesį kreipėsi į Susisiekimo 
ministeriją ir paprašė leisti nutraukti pro-
jekto įgyvendinimą.

„Investuok Lietuvoje“ ir Kelių ir trans-
porto tyrimo instituto specialistų skaičia-
vimais, projekto, nutiesiant 2+1 eismo 
juostas, didžiausi valstybės turtiniai įsi-
pareigojimai nominalia verte būtų nuo 
191 mln. iki 288,4 mln. eurų (su PVM). Tai 
būtų gerokai daugiau, nei numato 2015 
m. gruodžio 22 d. Seimo nutarimas (169,3 
mln. eurų su PVM), todėl reikėtų dar kartą 
kreiptis į Vyriausybę ir į Seimą dėl maksi-
malių valstybės įsipareigojimų patvirtini-
mo. Projekto įgyvendinimo pradžia, tikėti-
na, prasidėtų ne anksčiau nei 2019 m.

Kelių direkcija Susisiekimo ministerijai 
pasiūlė kelią Vilnius–Utena rekonstruoti 
atskirais ruožais, panaudojant Kelių prie-
žiūros ir plėtros programos lėšas bei pa-
skolas.

Kaip rekonstruoti kelią?
2006 m. buvo įrengtas kelio A14 Vilnius–
Utena dangos rekonstravimo bandomasis 
ruožas nuo 39,2 iki 40,62 km klojant ant 
cementbetonio dangos asfalto sluoksnius. 
Buvusios cementbetonio dangos tempera-
tūrinių deformacijų poveikiui asfalto dan-
gai sumažinti visame rekonstruojamame 
kelio ruože kas 500 m buvo išimama po 
vieną betono plokštę skersai kelio. Susida-
riusiuose 4 m pločio tarpuose buvo įrengti 
asfalto pagrindo sluoksniai iš asfalto miši-
nio. 
Kitame etape rekonstruojamo kelio ruožo 
cementbetonio danga buvo segmentuo-
jama, pasitelkus įrenginį su krentančiu 
svoriu – „giljotinos“ tipo įrenginį.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisy-
klėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11d. nuta-
rimu Nr. 1480 (su pakeitimais), nustatytų 
procedūrų ir turėjo būti užtikrinta, kad 
būtų parinkta ir su suinteresuotomis vals-
tybės institucijomis suderinta ekonominiu 
ir kokybiniu požiūriu priimtiniausia par-
tnerystės projekto alternatyva.

„Remdamiesi pateiktais argumentais, 
manome, kad siekiant užtikrinti skaidrią 
Partnerystės projekto įgyvendinimo pro-
cedūrą ir norint išvengti neigiamų diskusi-
jų apie numatomą projektą būtų tikslinga 
viešai paskelbti su Partnerystės projekto 
įgyvendinimu susijusius dokumentus ir 
informaciją, pavyzdžiui: atliktą galimybių 
studiją, svarstytas Partnerystės projek-
to įgyvendinimo alternatyvas, Viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės projektų 
komisijos sprendimus, būsimus konkurso 

dalyvius, konkurso eigą ir pan.“, – rašoma 
Seimo ekonomikos komiteto išvadoje.

Tarė tarė, bet nepadarė
Įvykus Seimo rinkimams ir į valdžią atė-
jus kitoms politinėms jėgoms, koncesijos 
modelio buvo atsisakyta. 2017 m. Susisie-
kimo ministerija pranešė pasiūliusi Kelių 
direkcijai nutraukti kelio rekonstrukcijos 
privačios ir valstybės partnerystės būdu 

Nuo 21 km iki 
28,6 km (Paberžės 

sankryžos) siūlomos 
4 eismo juostos su 
skiriamąja juosta ir vieno 
lygio sankryžomis. Kaina 
– 2,05 mln. eurų už km, 
be PVM.

Nuo 16 km 
iki 21 km 

(Nemenčinės sankryžos) 
projektuojamas 4 eismo 
juostų kelias su dviejų 
lygių sankryžomis. 
Kaina – 5 mln. Eur už 
km, be PVM.
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KROVININIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMO
INTENSYVUMO ŽEMĖLAPIS

2016 M. VIDUTINIS METINIS PAROS EISMO INTENSYVUMAS
MAGISTRALINIUOSE IR KRAŠTO KELIUOSE
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Kilometrų© VŠĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas
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„Nupirko įrangą, bet nenupirko pa-
grindinio produkto. Norėjo panaudoti kaip 
rezervuarą skysčiams laikyti, bet netiko. 
Pagamino mastiką, bet ši irgi nelabai tiko 
nupirktai įrangai. Po 7 ar 8 metų sumanė 
siūles tvarkyti ir padarė esminę klaidą, 
dėl kurios betoniniame kelyje pradėjo for-
muotis tramplynai.

Bevalant siūles betonas buvo supjaus-
tytas per visą storį. Kelių direkcija nuspren-

dė ir apsiriko. Manau, tikrai nenorėjo, kad 
būtų blogiau, bet nebuvo pagalvota, kad 
betonas „vaikšto“, todėl negalima buvo 
suardyti konstrukcijos“, – papasakojo „Eu-
rovia Lietuva“ generalinis direktorius.

Susirūpino būkle
Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
(LAKD) prie Susisiekimo ministerijos duo-
menimis, 2016 m. vidutinis metinis paros 

Eil. 
nr.

Ruožo pra-
džia, km

Ruožo pa-
baiga, km

Ruožo 
ilgis, km

Išmatuotas vidutinis dangos 
lygumas pagal IRI, m/km

Kelio dangos ly-
gumo įvertinimas

1 22,5 39,2 16,7 3,918 Nepatenkinamas
2 51,5 51,78 0,28 2,948 Nepatenkinamas
3 52,33 64,2 11,87 3,866 Nepatenkinamas
4 65,4 93,65 28,25 3,592 Nepatenkinamas

Vidutinis kelio A14 Vilnius–Utena ruožuose dangos lygumas 
pagal IRI remiantis 2016 m. atlikto tyrimo duomenimis.
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Nuo 28,6 km 
(Paberžės 

sankryžos) iki 93,65 km 
siūloma 2 eismo juostos 
ant betono dangos. Kaina 
– 0,95 mln. eurų už km, 
be PVM.

Vėliau segmentuota cementbetonio 
danga buvo frezuojama freza su erdvinio 
valdymo sistema. Tokiu būdu buvo sufor-
muotas tinkamų nuolydžių ir reikiamo ly-
gumo paviršius. Ant taip segmentuotos ir 
reikiamą profilį įgavusios cementbetonio 
dangos buvo įrengtas specialus įtempius ir 
judesius absorbuojantis 2 cm storio VIASAF 

asfalto sluoksnis. Šis asfaltas yra patentuo-
tas bendrovės „Eurovia“ produktas. Vėliau 
virš šio VIASAF sluoksnio buvo įrengti 5 
cm storio asfalto apatinis sluoksnis ir 4 cm 
storio asfalto viršutinis sluoksnis.

VIASAF sluoksnio funkcija – absorbuoti 
cementbetonio dangos temperatūrinių 
poslinkių sukeltus įtempius ir išvengti šių 

įtempių susidarymo asfalto apatiniame 
sluoksnyje bei virš jo esančiame asfalto 
viršutiniame sluoksnyje. 

2006 m. rekonstravus beveik 1,5 km 
kelio ruožą per 11 eksploatavimo metų ne-
atsirado anksčiau šiai kelio dangai būdin-
gų pažaidų, todėl galima teigti, kad tokios 
technologijos yra tinkamiausios kelio A14 
Vilnius–Utena rekonstrukcijai.

Rekonstruotų betoninių kelių 
pavyzdžiai
Bandomojo ruožo įrengimo patirtis ir ge-
roji praktika buvo panaudota kitų ruožų 
rekonstravimui. 2008 m. rekonstruotas 
kelio A14 Vilnius–Utena ruožas nuo 40,62 
iki 51,50 km, o 2013 m. rekonstruotas ke-
lio A3 Vilnius–Minskas ruožas nuo 21,86 
iki 32,91 km. Abiejų šių ruožų eksploata-
cinės charakteristikos yra labai geros ir tai 
patvirtina šios technologijos tinkamumą ir 
ilgalaikiškumą.

Ką sako ekspertai
Ruožas nuo 16,5 km iki 21,5 km
Šiuo metu yra rengiamas techninis ke-

lio A14 Vilnius–Utena nuo 16,5 km iki 21,5 
km ruožo projektas. Yra suprojektuota I 
kelio kategorija – 4 eismo juostos, kartu 
numatant dviejų lygių sankryžas.

 Manoma, kad tai racionalu, nes tai yra 
Vilniaus priemiestis ir vidutinis metinis 
eismo intensyvumas šiame ruože svyruoja 
nuo 10000 iki 15000 automobilių per parą.

Ruožas nuo 21,5 km iki 93,65 km
Už sankryžos, esančios 21,5 km, svars-

tytini keli variantai. Ir čia jau reikėtų įver-
tinti sumažėjusį eismo intensyvumą bei 
valstybės galimybes darbus finansuoti 
biudžeto lėšomis bei kaštų naudos analizę. 
Vidutinis metinis paros eismo intensyvu-
mas svyruoja nuo 5000 iki 7000 automo-
bilių per parą.

Dviejų eismo juostų sprendimas
Šiuo metu yra parengtas techninis 

kelio A14 Vilnius–Utena nuo 21,50 km iki 
93,65 km ruožo projektas. Yra suprojek-
tuota II kelio kategorija – 2 eismo juostos 
paliekant vieno lygio sankryžas.

 Įvertinant tai, kad nuo 39,2 km iki 51,5 
km jau yra atliktas remontas paliekant 2 
eismo juostas, kad reikia remontuoti iš viso 
59,85 km ir taikyti jau dabar pasiteisinusią 
technologiją, neišardant betono dangos, 
ekspertų skaičiavimu, rekonstravimo vie-
no kilometro kaina būtų apie 0,950 mln. 
eurų. Viso maršruto rekonstravimas tokiu 
būdu kainuotų 56,9 mln. eurų.

Trijų eismo juostų sprendimas
Yra svarstoma galimybė rekonstruo-

jant įrengti 3 eismo juostas, eismą organi-
zuojant 2+1 principu.

 Nuo 39,2 km iki 51,5 km yra atliktas 
remontas paliekant 2 eismo juostas, tačiau 
vis tiek reikia remontuoti iš viso 72,15 km. 
Suprojektavus ir įrengiant 3 eismo juostas, 
rekonstravimo išardant betono dangą vie-
no kilometro kaina būtų apie 1,850 mln. 
eurų. Viso maršruto rekonstravimas tokiu 
būdu kainuotų 133,5 mln. eurų.

Atlikę išsamią studiją ekspertai mano, 
kad 3 eismo juostų sprendimas kainuoja 
apie 76,6 mln. eurų daugiau, arba 2,35 
karto daugiau, negu 2 eismo juostų spren-
dimas.

Kombinuotas iš dalies keturių ir 
dviejų eismo juostų sprendimas

Stebint didėjančius automobilių srau-
tus, vairuotojų norą važiuoti kuo saugiau 
ir patogiau, ekspertai siūlo taikyti jau 
paruoštus techninio projekto sprendimus 
įrengiant 2 eismo juostas ant esamos be-
tono dangos, kartu dar numatant pratęsti 
nuo 21,5 km iki 28,6 km (Paberžės kelio 
sankryžos) 4 eismo juostų kelią, bet supa-
prastintos Ia kategorijos.

 Nuo 21,5 km iki 28,6 km suprojektavus 
ir įrengiant supaprastintos Ia kategorijos 4 
eismo juostas, rekonstravimo vieno kilo-
metro kaina išardant esamą betoninę dan-
gą būtų apie 2,050 mln. eurų. Šio ruožo 
rekonstravimas tokiu būdu kainuotų apie 
14,6 mln. eurų.

Toliau nuo 28,6 km iki 93,65 km, įver-
tinus, kad nuo 39,2 km iki 51,5 km jau yra 
atliktas remontas paliekant 2 eismo juos-
tas, reikia remontuoti iš viso 52,75 km. Tai-
kant jau dabar pasiteisinusią technologiją 
ir neišardant betono dangos, rekonstravi-
mo vieno kilometro kaina būtų apie 0,950 
mln. eurų. Šio ruožo rekonstravimas tokiu 
būdu kainuotų apie 50,1 mln. eurų.

Iš viso šio kelio rekonstravimas taikant 
iš dalies 4 ir 2 eismo juostų projektinius 
sprendimus kainuotų 64,7 mln. eurų.

Galima konstatuoti, kad kombinuotas 
iš dalies 4 eismo juostų ir 2 eismo juostų 
sprendimas kainuoja 68,8 mln. eurų ma-
žiau, arba 2,1 karto mažiau, negu 3 eismo 
juostų sprendimas.

Kas toliau?
Dėl šio kelio ir vėl blaškomasi. Neap-
sisprendžiama, kokios kategorijos kelias 
tai bus, kokie bus finansavimo šaltiniai, 
kada bus pradėtas įgyvendinti šis projek-
tas. Kas šįkart nugalės: neaiškios povande-
ninės srovės siekiant gauti gardų valstybės 
užsakymo kąsnį ar racionalus požiūris į 
valstybės pinigus, turint tikslą suremon-
tuoti prastos būklės kelią pačiu optima-
liausiu būdu? 

Rekonstruojamo kelio ruožo cementbetonio danga buvo segmentuojama, pasitelkus 
įrenginį su krentančiu svoriu – „giljotinos“ tipo įrenginį.

„Giljotinos“ tipo įrenginys

Įtempius absorbuojančio sluoksnio 
VIASAF įrengimas

REKLAMA

  E
UR

OV
IA

  E
UR

OV
IA

  E
UR

OV
IA

  E
UR

OV
IA

S U S I S I E K I M A S  /  L O G I S T I K A  /  T E C H N O L O G I J O S

Kartu
su Jumis10

  metų

www.zurnalastransportas.lt

80 APLINKOSAUGA 2018 NR. 1/3



SVEIKA APLINKA

..įpareigoja būti atsakingu.


