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Ukmergės regioninis padalinys (toliau – RP) užima 38,6 tūkst. ha valstybinės reikšmės 

miškų plotą Iš viso III miškų grupėje sukaupta 230,6 tūkst. m3 medienos tūrio, IV grupės miškuose 

– 6832,2 tūkst. m3. Visose miškų grupėse vyrauja pusamžiai medynai, o III ir IV grupės miškuose 

brandūs medynai užima  atitinkamai 23 ir 27 proc. nuo bendro medynų ploto.  

Visa miškininkystės ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis vidinės miškotvarkos projektu ir 

miško kirtimo norma patvirtinta LR aplinkos ministro įsakymu. Todėl pagrindinio naudojimo kirtimų 

plotas svyruoja nežymiai (iki 8 proc.). 2018 m pagrindinio naudojimo plynais kirtimais iškirsta 443,0 

ha, 2019 m. 385,9 ha, 2020 m. 423,8 ha. Pagrindinio naudojimo atvejinių ir atrankinių kirtimų plotas 

2018 metais 80,5 ha, 2019 m. 96,1 ha, 2020 m. 28,5 ha. Tarpinio naudojimo plyni sanitariniai 

kirtimai kertami tik susidariusių abiotinių ar kenkėjų židinių šalinimui 2018 metais 2,1 ha plote, 2019 

metais 5,3 ha plote ir 2020 metais 4,5 ha plote. Atrankiniai sanitariniai kirtimai  vykdyti  sanitarinės 

miškų būklės gerinimui, vėjovartų, vėjalaužų ir kenkėjų židinių šalinimui 2018 m. 520,6 ha, 2019 m. 

179,5 ha, 2020 m. 1094,2 ha. 

Tarpinio naudojimo jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamieji kirtimai vykdomi 

vadovaujantis Vidinės miškotvarkos projektu ir privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, 

tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių, miškuose įgyvendinimo normomis. 2018 metais 

jaunuolynų ugdymo darbai atlikti 804,3 ha plote, 2019 m.- 803,7 ha, 2020 m. – 626,0 ha. Retinimo 

kirtimai 2018 m. 247,9 ha, 2019 m.- 245,4 ha, 2020 m. – 142,9 ha. Einamieji kirtimai 2018 m. -94,1 

ha, 2019 m.- 91,5 ha, 2020 m. – 188,8 ha. Vertinant jaunuolynų ugdymo darbų kiekius jų plotas 

sumažėjo patvirtinus naują miškotvarkos projektą, retinimo kirtimų apimtys  2020 lyginant su 

2019m. ir 2018 m. atitinkamai sumažėjo apie 42% dėl kritusių popiermedžių kainos. Per 2021-2023 

metus bus iškirsti 2020m nevykdyti  retinimų kirtimų kiekiai .. Einamųjų kirtimų plotas pasikeitus 

miškotvarkos projektui padvigubėjo. Atrankiniai sanitariniai kirtimai vykdomi pagal poreikį 2018 m. 

520,6 ha plote, 2019 m. – 179,5 ha plote, 2020 m. 1094,2 ha plote. Tarpinio naudojimo plyni 

sanitariniai kirtimai 2018 m. – 2,1 ha, 2019 m.- 5,3 ha, 2020 m.- 4,5 ha. Miško sodmenų RP 

nebeaugina, 2020 m medelynas sustabdė savo veiklą. 2018 m. pateikta miško atkūrimui  ir 

įveisimui juodalksnio sodmenų – 29,3 t. vnt., beržo – 2,68 t. vnt., ąžuolo- 181,54 t. vnt., eglės- 

923,14 t. vnt., pušies- 65,08 t. vnt.. 2019 metais ąžuolo- 80,91 t. vnt., eglės- 560,05 t. vnt. 2020 m. 

eglės – 150,5 t. vnt. Dekoratyvinių sodmenų parduota 2018 m – 1316vnt., 2019 m. – 421 vnt., 

2020 m. 198 vnt.. 2018 m. ir 2019 m. gyventojams akcijos metu „Parsinešk Kalėdas į namus“ 

nemokamai dalinamos šakos, 2020 m. dėl paskelbto karantino akcija nevyko. 

2020 m., lyginant su 2018 m. pagrindinio naudojimo plynų miško kirtimų plotas sumažėjo 

4 proc. Tarpinio naudojimo kirtimų plotas padidėjo 24 proc. Kelių paprastojo  remonto apimtys 

priklauso nuo kelių būklę nulemiančių gamtinių sąlygų: 2018 m. 38,9 km, 2019 m. 69,9 km, 2020 

m. 39,7 km. 

Per 2018-2020 metų laikotarpį įveista naujų miškų 41,9 hektaro plote. Miško atkūrimo ir 

įveisimo plotas analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 12 proc.(dėl pasikeitusios miško žėlinių 

apskaitos tvarkos). 2018 m  Iš viso atkurta – 440,3 ha iš jų 70,3 ha želdiniai, 260,4 ha mišrūs , 

104,6 ha žėliniai. 2019 m. iš viso 463,3 ha iš jų 56,8 ha želdiniai, 265,2 ha mišrūs, 141,3 ha 

žėliniai. 2020 m. iš viso 396,3 ha iš jų 69,0 ha želdiniai, 243,9 ha mišrūs, 83,5 ha žėliniai. Miško 

atkūrimui ir įveisimui naudojamos tik vietinės medžių rūšys patvirtintos Miško atkūrimo 

nuostatuose. Visas miško atkūrimas vykdomas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos miškų 

įstatymų ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais, Miško dauginamosios medžiagos nuostatais, LR 

Aplinkos ministro įsakymų „Dėl Miško sodmenų, medžių ir krūmų sėklų kokybės reikalavimų“. 

Ukmergės RP stebimas pastovus miško kaštų  didėjimas miško atkūrimui ir įveisimui, želdinių ir 

žėlinių priežiūrai. 2018 miško atkūrimui išleista 325,6 t. Eur., 2019 m. 360,4 t. Eur 2020 metais 



258,6 t. Eur. Miško įveisimui 2018 m. – 26,3 t. Eur., 2019 m. 17,6 t. Eur, 2020 m. 14,5 t. Eur. Miško 

želdinių ir žėlinių priežiūrai 2018 m. –184,8 t. Eur., 2019 m. –237,5 t. Eur. 2020 m. – 211,2 t. Eur. 

Priešgaisrinei apsaugai išleidžiami kaštai svyruoja nuo gaisrams pavojingo laikotarpio sudėtingumo 

ir investicijų 2018 m. 62,1t. Eur., 2019 m. 75,7t. Eur., 2020 m. 57,0 t. Eur. 

Analizuojamu laikotarpiu dėmesys buvo skirtas invazinių ir svetimžemių rūšių (Sosnovskio 

barščio, uosialapio klevo, dygliuotojo šaltalankio, raudonojo ąžuolo, juodvaisės aronijos, kėnio, 

raukšlėtojo erškėčio, tuopos, juoduogio šeivamedžio ir kt.) plitimo mažinimui: per pastaruosius 

trejus metus  invazinių rūšių plotas sumažėjo 38,5 ha.     

Kiekvienais metais RP cheminių medžiagų naudojimas mažėja. Insekticidai – pesticidai 

žalingiems vabzdžiams naikinti. RP naudojamas insekticidas – Mavrik. Naudojimo paskirtis:. 

spygliuočių medienai nuo žievėgraužio tipografo (Ips typographus), žievėgraužio graverio 

(Pityogenes chalcographus), eglinio poligrafo (Polygraphus poligraphus), didžiojo kirpiko 

(Blastographus piniperda), mažojo kirpiko (Blastographus minor) ir eglučių sodinukams nuo amarų. 

Šio  insekticido  2020 m. buvo sunaudota 16 l. Insekticido paruošimas naudoti ir purkštuvų 

užpildymas, valymas ar priežiūra  vykdomi tokiomis sąlygomis, kad būtų išvengta bet kokio 

išsiliejimo, nutekėjimo ar plovimo atvejų, dėl ko jis patektų į paviršinius vandenis, įskaitant pelkes. 

Šios veiklos draudžiamos 10 m (jei dirva pralaidi, 20 m) atstumu nuo vandens telkinių (įskaitant 

pelkes), šulinių ar melioracijos įrenginių. Ruošiant insekticidų produktų tirpalą, visada apsaugomas 

į purkštuvą tiekiamo vandens šaltinis nuo sąlyčio su tirpalu. Todėl draudžiama pilti vandenį į 

purkštuvus tiesiogiai iš šulinių, pagrindinio vandentiekio ar iš bet kokio kito šaltinio, naudojamo 

geriamajam vandeniui. 

Herbicidai – tai fitotoksinės cheminės medžiagos, naudojamos naikinti 

nepageidaujamiems augalams ar stabdyti jų vystymąsi. Lietuvoje herbicidai negaminami, juos 

įveža iš kitų šalių įvairios įmonės. Herbicidai yra įvairūs, jie skiriasi pagal cheminę sudėtį, patekimą 

į augalą, toksiškumą, veikimo trukmę ir kitas savybes. Kadangi herbicidai suyra nevienodu laiku 

(vieni per kelis mėnesius, kiti per metus ir ilgiau), todėl jie  naudojami  labai tiksliai ir atsargiai. Nors 

siekiant apsaugoti vandens išteklius yra labai svarbios įvairios priemonės, įskaitant saugų 

transportavimą ir sandėliavimą, pagrindinė priemonė paviršiniams ir geriamo vandens ištekliams 

apsaugoti - yra jų identifikavimas ir tinkamų apsaugos zonų aplink juos išlaikymas. Chemikalo 

naudojimo paskirtis: naudojamas daigynuose, medelynuose, želdiniuose, kirtavietėse vienmečių ir 

daugiamečių vienaskilčių ir dviskilčių augalų, minkštųjų lapuočių atžalų, krūmų, viržių, minkštųjų 

lapuočių kelmų atžalų naikinimui. Iš visų registruotų miškų ūkyje herbicidų RP naudoja Barbarian 

Ranger/glifosatą, jis absorbuojamas per lapus ir pernešamas į kitas augalo dalis. RP sunaudoto 

preperato kiekis per analizuojamą laikotarpį nežymiai mažėjo. 

Saugomų teritorijų ir ypatingos vertės miškų plotai analizuojamu laikotarpiu padidėjo 1,9 t. 

ha dėl reprezentatyvių plotų išskyrimo. Saugomų miško paukščių perimvietės dėl apskaitos 

patikslinimo sumažėjo 1 vnt.  

2019-2020 metais RP vykdomų gamtotvarkinių priemonių plotas padidėjo: pievų ir atvirų 

buveinių šienavimas 2018 metais 17,9 ha, 2019 m. 56,8 ha, 2020 metais 41,7 ha. 

Ukmergės RP teritorijoje  2020 metais apskaitoma  61 vnt. rekreacinis objektas. 

Pastaruoju laikotarpiu RP padidintas dėmesys skirtas biologinės įvairovės, ekosistemų ir 

kitų vertybių išsaugojimui 

Visi reprezentatyvūs RP plotai suskirstyti į šešis ypatingų vertybių tipus: 

YV1 – Rūšių įvairovė. Saugomos rūšys, retos rūšys ar nykstančios rūšys. Į šiuos plotus 

įtraukti sklypai kuriuose randami grybai, samanos, augalai ir gyvūnai įtraukti į Lietuvos Raudonąją 

knyga: kerpės – Žalsvoji kežytė, Vyninė artonija, samanos-Plunksninė pliusinė, Pūkuotoji apuokė, 

Raukšlėtoji dvyndantė, Vingialapė pažulnutė, grybai – Tikroji raudonpintė, Tikrinis blizgutis, 

Bronzinis baravykas, Dėmetasis baravykas, Kopūstgalvis raukšlius, augalai – Tamsialapis 

skiautalūpis, Mėlynasis Palemonas, Smiltyninis gvazdikas, Liekninis beržas, Vaistinis kietagrūdis, 

Gebenė lipikė, Tuščiaviduris rūtenis, Paprastasis kardelis. Iš RK paukščių RP miškuose  stebima 
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28 juodojop gandro, 38 mažojo erelio rėksnio, 3 žuvininko, 6 vištvanagio, 2 vapsvaėdžio. Taip pat 

RP yra stebima 36 lizdai kur rūšis dar nenustatyta arba yra tikimybė, kad juose  apsigyvens 

plėšrieji  paukščiai. 

YV2 – Kraštovaizdžio ekosistemos ir mozaikos.. Adomiškio botaninis-zoologinis 

draustinis, Alkos miško liepos genetinis draustinis, Alionių telmologinis draustinis, Šešuolėlių 

telmologinis draustinis, Barnėnų telmologinis draustinis, Bartkuškio  telmologinis draustinis, 

Laukėnų telmologinis draustinis, Lygiaraisčio telmologinis draustinis, Armonos geologinis 

draustinis, Dukstynos entomologinis draustinis, Plaštakos hidrografinis draustinis, Šventosios 

ichtiologinis draustinis, Siesarties kraštovaizdžio draustinis, Žuvintės kraštovaizdžio draustinis. 

Bendras regioninio padalinio  administruojamų miškų plotas visuose valstybiniuose draustiniuose 

yra 3459,0 ha. Taip pat RP teritorijoje yra Ukmergės raj. Savivaldybės įsteigti Kryto ornitologinis  ir 

Rizgonių kraštovaizdžio draustiniai (viso 45,4 ha). 

YV3 – Retos ar nykstančios ekosistemos ir buveinės Ukmergės RP jų plotai sudaro 

3313,3 ha. Tai plotai kuriuose nevykdoma jokia ūkinė veikla išskyrus gamtotvarkines priemones, 

skirtas išsaugoti buveinių vertybes. Jį sudaro įvairių tipų Kertinės miško buveinės (PKMB): 

A.1.Eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis, A.2.Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis, B.1.Plačialapiai 

miškai, B.2.Kiti lapuočių miškai, C.1.Šlapieji juodalksnynai ir beržynai, C.2.Šlapieji eglynai ir mišrūs 

miškai su eglėmis, C.3.Pelkiniai pušynai ir beržynai, C.4.Šlapieji plačialapių miškai, D.1.Upelio 

šlaitas, E.1.Upės salpa, E.2.Upelio salpa,F.2.Šaltiniuota vieta, J.1.Seniai užžėlusi medžiais 

apaugusi pieva arba ganykla, K.1.Pavienis medis milžinas. RP KMB(PKMB) plotas – 878,1 ha. 

EB buveinės. Pievų buveinės – 6120 Karbonatinių smėlynų smiltpievių, 6210 Stepinių 

pievų, 6230 Rūšių turtingų briedgaurynų, 6270 Rūšių turtingų smilgynų, 6410 Melvenynų, 6430 

Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6450 Aliuvinių pievų , 6510 Šienaujamų mezofitų pievų buveinių. 

Pelkių – 7110 Aktyvių aukštapelkių, 7120 Degradavusių aukštapelkių, 7140 Tarpinių 

pelkių ir liūnų, 7150 Plikų durpių saidrynų , 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7210 

Žemapelkių su šakotosiomis ratainytėmis 7220 Šaltinių su besiformuojančiais tufais , 7230 

Šarmingų žemapelkių. 

Miškų – 9010 Vakarų taigos, 9020 Plačialapių ir mišriųjų miškų, 9050 Žolių turtingų 

eglynų, 9060 Spygliuočių miškų ant fluvioglacialinių ozų, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų, 9160 

Skroblynų, 9180 Griovų ir šlaitų miškų, 9190 Sausų ąžuolynų, 91D0 Pelkinių miškų, 91E0 Aliuvinių 

miškų, 91F0 Paupių guobynų, 91T0 Kerpinių pušynų buveinėse, 9070 Medžiais apaugusių 

ganyklų, 6530 Miškapievių buveinių. 

YV4 – III gr. Vandens telkinių apsauginiai, kelių apsauginiai ir estetinės reikšmės miškai, 

laukų ir priešeroziniai miškai, valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonos miškai. Šie 

plotai RP užima 950,1 ha plotą. 

YV5 – Vietos bendruomenių poreikiams svarbūs miškai, jų tarpe ekreaciniai ir miestų 

miškai. Šį plotą sudaro 1053,3 ha.  

YV6 – Kultūros vertybės (archiologinės, istorinės, gamtos paminklai, teritorijos svarbios 

vietos bendruomenėms). Piliakalniai, pilkapynai, bei gamtos paminklai viso 77,9 ha. 

Ukmergės RP, biologinei įvairovei yra skiriamas didelis dėmesys ne tik YV miškuose, bet 

ir plotuose kuriuose vykdoma miško eksploatacija. Pagal biologinei įvairovei svarbių medžių, 

negyvos medienos ir apsauginių juostų atrinkimo tvarkos aprašą pagrindinio naudojimo kirtimuose 

biologinei įvairovei palaikyti paliekama ne mažiau 10 gyvų medžių hektare (kietųjų lapuočių 7 vnt.). 

Tai didelio skersmens, senesni,  įvairios rūšinės sudėties pavieniai ar grupėmis medžiai. Taip pat 

retai aptinkamos vietinės medžių rūšys, drevėti medžiai, medžiai su uoksais, lizdais, perspektyvūs 

kietieji lapuočiai storesni nei 30 cm. Didelio skersmens medžiai Ą – virš 140cm, D – virš 120 cm, 

U,M – virš 90 cm, P, Gl – 80 cm, E, B, J, B, Bu, Kr, Š – virš – 30 cm. 

Negyvos medienos įvairių suirimo stadijų ne mažiau 5 m3 hektare storesnių kaip 20 cm 

storio, esant nepakankamam negyvos medienos kiekiui paliekamas atitinkamai didesnis 

bioįvairovei paliekamų medžių kiekis. 



Kirtimo metu greta vandens telkinių ir atvirų vietovių didesnių nei 1 ha paliekamos 

apsauginės juostos, užtikrinančios miško ekosistemų ir mikroklimato stabilumą. 

Ukmergės regioninis padalinys jai patikėtame miškų valdymo vienete laikosi visų taikomų 

teisės aktų, taisyklių ir šalyje ratifikuotų tarptautinių sutarčių, konvencijų ir susitarimų. Teikia savo 

produkciją ir paslaugas laikantis aplinką tausojančio, socialiniu požiūrių naudingo ir ekonomiškai 

perspektyvaus miškų valdymo laikantis FSC  Lietuvos nacionalinio standarto. RP veikla vykdoma 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, taisyklėmis ir administraciniais reikalavimas, visi 

mokesčiai susiję su mišku yra mokami laiku. Per 2018 metus padalinys sumokėjo 1113 t. Eur., 

2019 m. 862 t. Eur, 2020 m. 754 t. Eur mokesčių. 

RP miškų valdomame vienete netoleruojamos neteisėtos ir neleistinos veikos ar medienos 

grobstymas. Imamasi visų priemonių joms užkardyti, vykdomas bendradarbiavimas su teisėsaugos 

organizacijomis. Vykdoma kontrolė pagamintos medienos ir miško produkcijos transportavimo ir 

prekybos kontrolė.  

Į miškų ūkio veiklą siekiama įtraukti paveiktas šalis (vietos bendruomenes, savivaldos 

įstaigas, švietimo įstaigas ) pagal turimą suinteresuotų šalių sąrašą, joms suteikiant spręsti ginčus 

ir kitus klausimus neteismine tvarka. Pateikiant prieinamą dokumentą reglamentuojantį ginčų 

sprendimą. 

Ukmergės regioninis padalinys viešai įsipareigoja nesiūlyti ir (arba) neimti kyšių pinigais ir 

vengti bet kokio pobūdžio korupcijos.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, apie jam žinomą 

korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai 

ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), privalo pranešti Specialiųjų tyrimų 

tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai, jei jis gavo 

neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios 

veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų. 

•  el. pašto adresu pasitikejimolinija vmu.lt 

•  pasitikėjimo telefonu su automatinio atsakymo ir pranešimo įrašymo funkcija, kurio 

numeris +370 5 243 2600 

RP nenaudoja ir draudžia vaikų darbą, nenaudoja priverstinio darbo, darbo santykiai 

grindžiami abipusiu sutikimu. 

Nėra jokių įrodymų apie priverstinį darbą, fizinį ir seksualinį smurtą, darbo užmokesčio 

sustabdymą. Skatina lyčių lygybę įdarbinimo, mokslo ar ūkinėje veikloje. Moterims ir vyrams 

sudarytos vienodos galimybės visuose darbuose ar kitose veiklose. Suteiktos visos galimybės 

moterims gauti motinystės atostogų, vyrams tėvystės atostogų. Suteiktos visos sąlygos 

(Pasitikėjimo linija) pranešti ir eliminuoti seksualinio priekabiavimo, diskriminacijos dėl lyties, 

šeimyninio statuso ar seksualinės orientacijos atvejus. 

Įgyvendinamos priemonės užtikrinti darbuotojų darbo saugą ir sveikatos priežiūrą. 

Vykdomas privalomas darbuotojų sveikatos tikrinimas ir skiepijimas. Vykdomas darbo saugos, 

sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimą. Aprūpinimą apsaugos priemonėmis, šalmais, 

pirštinėmis, vaistinėlėmis. Atliktas profesinės rizikos priemonių vertinimas. 

CO2 absorbavimas (sugėrimas) miške vyksta fotosintezės proceso metu, kai saulės 

energijos ir iš atmosferos paimamo anglies dioksido pagalba augalai (medžiai, krūmai, žolinė 

augalija) sintetina organinės anglies junginius (gliukozę), kurie kaupiami gyvoje augalo biomasėje 

– lapuose/spygliuose, šakose, stiebuose, šaknyse. Medžiui augant, vis daugiau anglies yra 

„surišama“ organiniuose junginiuose medžio biomasėje, o deguonis „išlaisvinamas“ ir grįžta į 

atmosferą. 

Jauname amžiuje medžiai, o kartu ir miškas turi užimti ir išnaudoti visą augimo erdvę, 

sukurti visą „statybinį aparatą“ – šaknų sistemą, lają, ją palaikantį stiebą, todėl kaupia mažiau 

anglies, nei viduramžiame medyne, kai visa miško sistema ir medžio „statybinis aparatas“ jau 



darniai funkcionuoja. Taigi jaunuolynui augant CO2 kaupimas, kaip ir medžių metinis prieaugis, 

didėja, kulminaciją pasiekdamas 20-60 metų amžiuje, priklausomai nuo medžių rūšies, 

intensyviausiai anglies dioksidą kasmet sugeria viduramžiai, geros erdvinės struktūros, ligų, 

kenkėjų, vėjo ar kitų veiksnių nepažeisti miškai: baltalksniui – tai apie 11 - 40 m. amžiaus, drebulei, 

beržui, juodalksniui – apie 21 - 50 m., eglei – apie 21 - 60 m., pušiai – apie 31 - 80 m., ąžuolui – 

apie 41 - 150 m. amžiaus medynai. 

Senstant medynui medžių biomasės prieaugis ir kasmet sukaupiamas anglies kiekis 

mažėja. Kita vertus, net ir lėtai beaugantys seni medžiai vis dar absorbuoja CO2, nors ir lėčiau, nei 

sparčiau augantys jaunesni medžiai. Medyno brandos amžiuje miškai turi sukaupę didžiausią 

anglies kiekį: gyvoje ir negyvoje medienos masėje, dirvožemyje, paklotėje. Ukmergės RP yra 

7078,5 ha brandžių ir perbrendusių medynų. Medžių tūrio prieaugis medyno brandos amžiuje jau 

mažėja, kasmetinis biomasėje sukaupiamas kiekis taip pat proporcingai mažėja. Senstant 

medžiams ir medynui, kasmet atkrentančios (negyvos) medienos dalis didėja, kol tam tikrame 

amžiuje susilygina su metiniu medienos tūrio prieaugiu – t. y. tiek, kiek medienos kasmet priauga, 

tiek ir atkrenta (žūsta). Tai įvyksta maždaug gamtinės brandos amžiuje. Gamtinės brandos amžiuje 

visose miško ekosistemos dalyse sukauptas bendras anglies kiekis nustoja didėjęs, o medyno 

pažeidimų atveju – netgi pradeda mažėti, nes prasideda žuvusių medžių medienos irimo procesai 

ir didžioji dalis anglies puvimo procesų metu (CO2 pavidalu) išsiskiria į atmosferą, nors tam tikra 

dalis medienoje buvusios anglies absorbuojama ir dirvožemyje. Dėl šių priežasčių – lėtėjančio 

augimo ir mažėjančio CO2 absorbavimo bei senų medžių žuvimo – Ukmergės regioninis padalinys 

rūpinasi viso miško gyvavimo ciklo išlaikymu: atkuriami iškirsti miško plotai, prižiūrimi jaunuolynai 

ugdant sveikus ir produktyvius medynus.  

Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama tolygaus miškų plotų pasiskirstymo pagal amžių. 

Tausus pelkių ir durpynų naudojimas prisideda prie CO2 emisijų mažinimo. Ukmergės RP 

pasižymi pelkinių ekosistemų įvairove. Regioninio padalinio valdomoje teritorijoje išskirti šeši 

telmologiniai draustiniai,  miškuose gausu pelkių ekosistemų. Pelkių ekosistemos yra svarbios, nes 

pelkių augalija iš atmosferos sugeria anglies dvideginį ir biologinių procesų pagalba jį kaupia. Todėl 

natūralios pelkės (ypač tos kuriose durpių klodas siekia kelis metrus) yra milžiniškos šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų saugyklos užtikrinančios ilgalaikį mūsų planetos klimato stabilumą. 

2020 metais  Ukmergės regioniniame padalinyje kilo  2 miško gaisrai. 2018 metais gaisrų 

plotas-3,95 ha, 2019 metais 0,55 ha.2020 m. 0,41 ha. Pastoviai stebimi ir analizuojami abiotiniai 

veiksniai, ligos, kenkėjų ir gyvūnų pažeidimai. Miško kenkėjų, ligų, žvėrių ir abiotinių veiksnių 

pažeistų medynų plotas, ha sudarė 2018 m. – 225 ha, 2019m – 285,4 ha, 2020m – 533,5 ha. 

Miško sanitarinės apsaugos priemonės vykdytos 2018 m. – 1433 ha, 2019 m. – 1332,4 ha, 2020 

m. – 1115,1 ha. 

Miškų ūkio veiklos poveikio  retoms ir nykstančioms rūšims, buveinėms ir ekosistemos, 

kraštovaizdžio vertybėms, vandens ištekliams ir dirvožemiui vertinimas vykdomas nuolat, prieš 

pradedant ūkinę veiklą. Projektuojant  naujų kelių tiesimą, rekonstrukciją, sausinamojo tinklo 

tiesimą ar kapitalinį remontą, poveikio aplinkai vertinimas forminamas atitinkamais dokumentais. 

Pavojingų atliekų surinkimas ir utilizavimo apimtys nemažėja: 2018 m. pavojingų atliekų 

pristatyta utilizavimui 3,329 t., 2019 m. 3,898 t., 2020 m. 4,57 t. Visa pavojingų atliekų apskaita , 

pateikimas utilizavimui ir ataskaitų sudarymas vykdomas per GPAIS sistemą.  

Padalinyje sėkmingai darbavosi  2018 metais 110 nuolatinių darbuotojų, 2019 metais 104, 

2020 padalinyje dirbo 93 nuolatiniai darbuotojai. Padalinys 2020 m. suteikė darbo 14 rangos 

įmonių. Malkinės medienos, nenukirsto miško bei medienos ruošos liekanų  būsto šildymui gali 

įsigyti visi pageidaujantys rajono gyventojai, mokyklos, globos ir rūpybos skyriai bei kiti pirkėjai ar 

įmonės. 



Kirtimai pagal būdą, ha. 
 
1 lentelė. Pagrindinių miško kirtimų apimtys pagal plotą, ha 

Metai Plyni Atvejiniai, 
atrankiniai  

Plyni 
sanitariniai 

Atrankiniai 
sanitariniai 

Iš viso 

2018 443,0 80,5   523,5 

2019 385,9 96,1  15,4 482,0 

2020 423,8 28,5  2,9 452,3 

 
2 lentelė. Tarpinio naudojimo miško kirtimų apimtys pagal plotą, ha 

Metai Jaunuolynų 
ugdymas 

Retinimai Einamieji Atrankiniai 
sanitariniai 

Plyni 
sanitariniai 

Iš viso 

2018 804,3 247,9 94,1 520,6 2,1 1669,0 

2019 803,7 245,4 91,5 164,1 5,3 1310,0 

2020 626,0 142,9 188,8 1091,3 4,5 2064,2 

 
Nemedieninių miško produktų ruoša 

 
3 lentelė. Nemedieninių miško produktų ruoša 

Metai Miško sodmenys pagal medžių rūšis, tūkst. 
vnt. 

Kalėdinės 
eglutės, 
vnt. 

Kitų miško produktų 
verslinis naudojimas 

J B Ą E P Kita Dekoratyviniai 
sodmenys 

vnt. 

Kalėdinės 
šakos 
vnt. 

2018 29,3 2,68 181,54 923,135 65,078 27,896 205 1316 9 

2019     80,914 560,045   21,133 105 421 124 

2020        150,5   9,27  80 198 62 

Medienos prieaugio, miško atkūrimo ir kitų miško charakteristikų rodikliai. 
 

4 lentelė.* Valstybinės reikšmės miškų plotas, tūkst. ha 

Metai Valstybinės reikšmės miškų plotas 

2018 36387,7 

2019 36387,7 

2020 37875,1 

 
 



5 lentelė.* III miško grupėje sukauptas medienos tūris, tūkst. m3 

Metai Pušis Eglė Beržas Drebulė Juodalksnis Baltalksnis Ąžuolas Uosis Kiti Iš viso 

2018 147,5  26,1  19,1  8,1 9,4   4,9  12,7 0,2   2,6 230,6  

[įrašyti]           

[įrašyti]            

 
6 lentelė.* IV miško grupėje sukauptas medienos tūris, tūkst. m3 

Metai Pušis Eglė Beržas Drebulė Juodalksnis Baltalksnis Ąžuolas Uosis Kiti Iš viso 

2018 1672,6 2052 1388,6 712 632,3 95,5 165,3 7,8 106 6832,2 

[įrašyti]                    

[įrašyti]                     

* Pildoma kas 10 metų. 



7 lentelė.* Medynų brandumas pagal vyraujančias medžių rūšis ir miško grupę 

Medynai Brandumo grupės (plotas, %) 

Jaunuolynai Pusamžiai Bręstantys Brandūs 

I grupė 

          

II grupė 

Pušynai 43 73 1 0 

Eglynai 36 10 33 15 

Ąžuolynai 2 4 0 0 

Uosynai 0 0 0 0 

Beržynai 13 8 11 4 

Juodalksnynai 3 2 13 7 

Drebulynai 1 1 16 39 

Baltalksnynai 0 1 18 18 

Kiti medynai 2 1 8 17 

Iš viso: 12 80 6 2 

III grupė 

Pušynai 13 67 46 41 

Eglynai 48 5 9 12 

Ąžuolynai 3 15 3 1 

Uosynai 0 0 2 0 

Beržynai 17 5 17 20 

Juodalksnynai 9 4 5 9 

Drebulynai 7 3 2 5 

Baltalksnynai 3 0 15 9 

Kiti medynai 0 1 1 3 

Iš viso: 27 43 7 23 

IV grupė 

Pušynai 4 35 29 20 

Eglynai 58 13 21 22 

Ąžuolynai 2 4 1 4 

Uosynai 0 0 0 0 

Beržynai 21 32 25 23 

Juodalksnynai 10 9 10 11 

Drebulynai 3 4 5 17 

Baltalksnynai 0 2 7 2 

Kiti medynai 0 2 2 2 

Iš viso: 41 23 9 27 

BENDRAI IŠ VISO: 38 30 8 24 

* Pildoma kas 10 metų. 
 



8 lentelė. Miško atkūrimas ir naujų miškų įveisimas, ha 

Metai Miško atkūrimas ir įveisimas, ha Naujų miškų 
įveisimas Želdinimas Mišrus 

būdas 
Žėlimas Iš viso 

2018 70,3 260,4 104,6 440,3 23,2 

2019 56,8 265,2 141,3 463,3 9,0 

2020  69,0 243,9  83,5  396,3 9,7 

 
9 Lentelė. Saugomos teritorijos, tūkst. ha 

Metai Rezervatai Nacionaliniai 
parkai 

Regioniniai 
parkai 

Biosferos 
poligonai 

Draustiniai Iš viso 

2018       18458,9 6412 24871 

2019       18458,9 6412 24871 

2020       18458,9 6412 24871 

 
10 Lentelė. Ypatingos vertės miškai, tūkst. ha 

Metai YV1 YV2 YV3 YV4 YV5 YV6 

2018 119,7 24871 784,4 3114,7 1133,3 16 

2019 119,7 24871 784,4 3114,7 1133,3 16 

2020 119,7 24871 784,4 311,7 1133,3 16 

 
Floros ir faunos būklės bei jos pokyčių rodikliai 

 
11 lentelė. Miškų priešgaisrinė apsauga ir miško sanitarinė būklė 

Metai Gaisrų skaičius 
valstybiniuose miškuose 

Miško sanitarinės 
apsaugos priemonių 

Miško kenkėjų, ligų, 
žvėrių ir abiotinių 
veiksnių pažeistų 
medynų plotas, ha vnt. plotas, ha vnt. plotas, ha 

2018 5 3,95 14 1433 225 

2019 5 0,55 13 1332,4 285,4 

2020 2 0,41 13 1115,1 533,5 

 



12 Lentelė. Invazinių augalų rūšių plitimas, ha 

Metai Sosnovskio 
barštis 

(Heracleum 
sosnowskyi) 

Uosialapis 
klevas 
(Acer 

negundo) 

Dygliuotasis 
šaltalankis 
(Hippophae 
rhamnoides) 

Raudonasis 
ąžuolas 

(Quercus 
rubra) 

Juodavaisė 
aronija 
(Aronia 

melanocarpa) 

Kėnis 
(Abies) 

Raukšlėtasis 
erškėtis 
(Rosa 

rugosa) 

Tuopa 
(Populus) 

Juoduogis 
šeivamedis 
(Sambucus 

nigra) 

Iš viso 

2018 0,7 6,9 4 38,2 5 6,8 5,2 18,8 1,7 87,3 

2019 0,3  4 20,8  6,8 4,7 17,3  53,9 

2020       19,0  1,7          48,8  



13 Lentelė. Saugomų miško paukščių perimvietės, vnt. 

Metai 

Juodasis 
gandras 
(Ciconia 

nigra) 

Mažasis 
erelis 

rėksnys 
(Clanga 

pomarina) 

Žuvininkas 
(Pandion 
haliaetus) 

Vištvanagis 
(Accipiter 
gentilis) 

Vapsvaėdis 
(Pernis 

apivorus) 

Kitos 
rūšys 

Iš viso 

2018 29 38 3 6 2 36 114 

2019 29 38 3 6 2 36 114 

2020 28 38 3 6 2 36 113 

 
14 Lentelė. Retųjų rūšių radavietės, vnt. 

Metai Naujai fiksuotų 
radaviečių 
skaičius 

Sunykusių 
radaviečių 
skaičius 

Žinomų radaviečių 
skaičius 

Naujai stebėtos 
saugomos rūšys 

2018     290   

2019 4   294 vištvanagis (2), 
juodasis gandras, 

mažasis erelis 
rėksnys 

2020  4 1  297   juodasis gandras 
(2), vištvanagis, 
mažasis erelis 

rėksnys 

 
15 Lentelė. Gamtosauginės ir gamtotvarkinės priemonės miškuose, ha 

Metai Didelės gamtinės 
vertės miškai 

Gamtotvarkos priemonių plotas 

Biologinės 
įvairovės 
kirtimai 

Pelkių tvarkymo 
darbai 

Pievų ir kitų 
buveinių tvarkymo 

darbai 

2018 1990,2     17,9 

2019 1990,2 6   56,8 

2020 3900,7      39,1  

 
Kirtimų ir kitų miško ūkinių darbų poveikio aplinkai ir visuomenei rodikliai 

 
16 lentelė. Miško kelių tvarkymas ir melioracijos įrenginių rekonstrukcija, km 

Metai Naujų kelių 
tiesimas 

Kelių rekonstravimas Kelių 
paprastasis 
remontas 

Rekonstruoti 
melioracijos 

įrenginiai 

2018  2,3 38,9  

2019  2,4 69,9  

2020   39,7  

 



17 lentelė. Rekreacinių objektų skaičius, vnt. 

Metai Takai Stovyklavietės Poilsiavietės Kiti rekreaciniai 
objektai 

2018 3 1 39 17 

2019 3 1 23 35 

2020 3 1 24 32 

 
18 lentelė. Atliekų kiekis, t 

Metai Buitinės atliekos Pavojingos atliekos 

2018   3,329 

2019   3,898 

2020   4,57 

 
Miško ūkio kaštų, produktyvumo ir rentabilumo rodikliai 

 
19 lentelė. Miškų tvarkymo kaštai, tūkst. Eur 

Metai Miško 
atkūrimas 

Miško 
įveisimas 

Želdinių ir 
žėlinių 
priežiūra 

Želdinių 
ir žėlinių 
apsauga 

Jaunuolynų ir 
vyresnio 
amžiaus 
medynų 
apsauga nuo 
žievės 
laupymo 

Priešgaisrinė 
miškų 
apsauga 

2018 325,4 47,7 250 127,3 170,4 41,4 

2019 368 15 320 48 18 48 

2020 359 10 205 22 26 45 

 
20 lentelė. Regioninio padalinio iš miško ruošos gaunamos pajamos ir mokami mokesčiai,  
tūkst. Eur 

Metai Gaunamos pajamos Mokami mokesčiai 

2018 7650 1113 

2019 5898 862 

2020 4945 742 

 
21 lentelė. Regioninio padalinio darbuotojų skaičius ir nelaimingi atsitikimai darbe, vnt. 

 Regioninio padalinio 
darbuotojų skaičius 

Nelaimingų atsitikimų darbo vietoje skaičius 

Metai Regioninio padalinio 
darbuotojams 

Rangovų darbuotojams 

2018 110   

2019 104 2   

2020 93 2  

 
 


