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V� VALSTYBINI� MIŠK� UR�DIJOS ŠVEN�ION�LI� REGIONINIO PADALINIO  

VIDIN�S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO 

S A N T R A U K A  

Vienas svarbiausi� V� Valstybini� mišk� ur�dijos tiksl� yra miško ištekli� išsaugojimas ir 
gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto mišk� �kio principais. 
�mon� valstybinius miškus valdo patik�jimo teise, jais disponuoja �statym� nustatyta tvarka. 

Vidin�s miškotvarkos projektas parengtas V� Valstybini� mišk� ur�dijos patik�jimo teise 
valdomiems ir naudojamiems miškams Šven�ion�li� regioniniame padalinyje. Pagal š� projekt� 
miškai bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami ateinan�ius dešimt met� - nuo projekto patvirtinimo 
datos. 

Projektavimas atliktas naudojant 2019 m.  mišk� sklyp� inventorizacijos duomenis, kurie 
apib�dina medyn� taksacinius rodiklius (r�šin� sud�t�, amži�, aukšt�, skalsum�, t�r� ir kt.), 
dirvožemio s�lygas, pomiškio ir trako kiek�, mišk� sanitarin� b�kl�. Projekte taip pat �vertinta 
2010-2019 metais vykdyta miško �kin� veikla, patikslintos saugotin� augal� ir gyv�n� radaviet�s, 
gamtos ir kult�ros vertybi� vietos, aprašyti rekreaciniai objektai bei remiantis visais surinktais 
duomenimis suprojektuotos �kin�s priemon�s artimiausiam dešimtme�iui. 

 

REGIONINIO PADALINIO ADMINISTRUOJAM� MIŠK� RODIKLIAI 

V� Valstybini� mišk� ur�dijos patik�jimo teise valdomas plotas Šven�ion�li� regioninio 
padalinio dalyje (toliau – Regioninio padalinio administruojami miškai) yra 43992 ha. Valstybin�s 
reikšm�s miškams si�lomas priskirti plotas regioninio padalinio teritorijoje yra 282 ha. 98 proc. 
mišk� teritorijos yra Šven�ioni� ir 2 proc. – Mol�t� rajon� savivaldybi� teritorijose.   

Regioninio padalinio administruojami miškai suskirstyti � 11 girininkij�: Labanoro, 
Antalied�s, Lakajps, Pasiaur�s, Januliškio, Žeimenos, Šven�ioni�, Aukštagirio, Sarios, Geledn�s 
ir Adutiškio. Girininkijose administruojami plotai svyruoja nuo 3,1 t�kst. ha (Šven�ioni� girininkija) 
iki 4,7 t�kst. ha (Labanoro girininkija). Vidutinis girininkijos plotas yra 4,0 t�kst. ha. Miškai 
suskirstyti � 1443 kvartalus, o kvartalai – � 24446 taksacinius sklypus. Vidutinis kvartalo plotas – 
31 ha, taksacinio sklypo plotas – 1,8 ha. 

Miškai pagal �kininkavimo tikslus ir pagrindin� funkcin� paskirt� priskirti mišk� grup�ms. I 
mišk� grup�s (rezervatiniai) miškai užima 3,5 proc. (1547 ha) mišk� teritorijos ploto, II mišk� 
grup�s (ekosistem� apsaugos ir rekreaciniai) miškai – 20,7 proc. (9123 ha), III grup�s 
(apsauginiai miškai) – 11,9 proc. (5226 ha) ir IV grup�s (�kiniai miškai) – 63,9 proc. (28096 ha) 
ploto. 

Mišku apaugusi žem� (medynai) sudaro 41049 ha, iš j� 37 proc. medyn� yra kult�rin�s 
kilm�s (�veisti sodinant). Neapaugusi� mišku plot� yra 496 ha (1,2 proc. miško žem�s ploto), iš j� 
295 ha kirtaviet�s, 17 ha – žem� skirta miškui �veisti, 104 ha – miško aikšt�s, 78 ha – žuv� 
medynai ir mažieji miško karjerai – 2 ha. Ne miško žem�s yra 1123 ha (2,6 proc. bendro ploto), 
iš j� pelki� – 853 ha. 

Bendras medyn� t�ris yra 11,5 mln. m3. Vidutinis medyn� t�ris hektare – 281 m3, brandži� 
medyn� – 338 m3, vidutinis einamasis t�rio prieaugis sudaro 6,66 m3/ha. Vidutinis medyn� 
skalsumas yra 0,76, vidutinis vis� medyn� amžius – 72 metai. 

Pagal vyraujan�i� medži� r�š� medynuose vyrauja pušynai, kurie sudaro 77,4 proc. vis� 
medyn� ploto. Eglynai auga 8,6 proc. bendro medyn� ploto. Iš kiet�j� lapuo�i� �žuolynams tenka 
0,3 proc. Minkšt�j� lapuo�i� medynai sudaro 13,7 proc., didži�j� dal� j� sudaro beržynai 10,2 
proc. Juodalksnynai inventorizuoti 2,0 proc., drebulynai 1,4 proc. ir baltalksnynai – 0,1 proc. 
bendro medyn� ploto. 
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Vyrauja normalaus dr�gnumo (68 proc.), nederlingos (61 proc.) augaviet�s. Užmirkusios ir 
pelkin�s augaviet�s sudaro 21 proc., iš j� nusausintos 5 proc. ploto. 

Regioninio padalinio  administruojamuose miškuose saugomos teritorijos užima 31690 ha 
arba 72 proc. bendro ploto. Valstybiniuose draustiniuose inventorizuota 2607 ha, Labanoro 
regioniniame parke – 24907 ha, Sirv�tos regioniniame parke – 402 ha, Geledn�s miško ir 
Adutiškio-Guntaunink�  miško biosferos poligonuose – 3771 ha, Aukštaitijos nacionaliniame 
parke – 4 ha mišk� teritorijos plotas. 

MIŠKO �KIN�S VEIKOS 2010–2019 METAIS ANALIZ�  

Miškotvarkos projekte pateikta 2009 m. miškotvarkos suprojektuot� �kini� priemoni� 
apimtis 2010 – 2019 metams, j� �vykdymo analiz� ir �vertinimas. Analizuojant �kin� veikl� 
panaudoti ir 1999 m. miškotvarkos duomenys. Išvados suformuluotos atlikus valstybin�s 
reikšm�s mišk� rodikli� analiz�, o atskirais atvejais apimant ir visus miškus (miško apsauga, 
medžiokl�s �kis). 

Miško �kin�s veiklos 2010-2019 m. analiz� atlikta regioninio padalinio administruojamiems 
miškams (be si�lom� priskirti ur�dijos valdomiems valstybin�s reikšm�s miškams mišk�). 

Miško plot� kaita. 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos duomenimis regioninio padalinio 
administruojamas plotas yra 43992 ha. Mišk� plotas palaipsniui did�ja (padid�jo 1102 ha) 
perduodant valstybinius miškus, skirtus nuosavyb�s teisi� atk�rimui  ir žem�s �kio žemes.  

Mišk� r�šin�s sud�ties kaita. Mišk� sklyp� inventorizacijos duomenys rodo stabili� medyn� 
r�šin� sud�t�. Pušyn� plotas sumaž�jo 308 ha, eglyn� padid�jo 249 ha. 	žuolyn� plotas padid�jo 
92 ha. Minkšt�j� lapuo�i� plotus kasmet papildo naujai prijungiami mišk� plotai. Beržyn� plotas 
padid�jo 173 ha, juodalksnyn� – 158 ha. Drebulyn� ir baltalksnyn� sumaž�jo (211 ha ir 4 ha). 

Medyn� strukt�ra. Esama medyn� amžiaus strukt�ra nepalanki tolydiniam medienos 
naudojimui. Medynai pagal brandumo grupes III ir IV grupi� miškuose pasiskirsto taip: jaunuolynai 
sudaro 22 proc., pusamžiai – 51 proc., pribr�stantys – 10 proc. ir brand�s – 17 proc. ploto. 
Brandži� ir perbrendusi� medyn� plotas per vykmet� sumaž�jo 256 ha. Perbrendusi� medyn� 
plotas sumaž�jo 134 ha. Labiausiai perbrend� minkšt�j� lapuo�i� (beržo, drebul�s, juodalksnio) 
medynai. Brandži� minkšt�j� lapuo�i� medyn� amžius art�ja prie perbrendusi� medyn� amžiaus, 
o drebulynuose ir III mišk� grup�s beržynuose jau pasiek� perbrendusi� medyn� amži�. 

Miško kirtim� analiz�. Iš 1 ha mišku apaugusio ploto projektuota iškirsti – 3,1 m³ likvidinio 
t�rio, o kirsta – 3,0 m³. Pagrindiniai miško kirtimai tur�jo sudaryti 71 proc., ugdomieji – 20 proc., 
sanitariniai - 8 proc. ir specialieji miško kirtimai – 1 proc. bendro iškertamo likvidinio t�rio. Per 
vykmet� iškirsta 97 proc. projektuotos kirtim� apimties. Pagrindiniai miško kirtimai vykdyti 93 proc. 
projektuotos apimties. Vidutiniškai per metus pagrindiniais kirtimais kirsta 82,6 t�kst. m3 likvidin�s 
medienos, o projektuota kirsti 89,0 t�kst. m3 likvidin�s medienos. Vykdant ugdomuosius kirtimus 
buvo vadovaujamasi miškotvarkos projekte nustatytomis ugdom�j� kirtim� apimtimis. 

Medyn� t�rio kaita. 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu nustatytas 30 m3/ didesnis 
ha (padid�jo nuo 251 m3/ha iki 281 m3/ha) vis� medyn� vidutinis t�ris. Did�jant medyn� vidutiniam 
t�riui, did�jo ir miškuose sukauptos medienos kiekis. Per vykmet� padid�jo ir brandži� medyn� 
vidutinis t�ris. Brandži� medyn� t�ris yra svarbus apskai�iuojant kirtimo norm�. Inventorizacijos 
metu nustatytas brandži� medyn� vidutinis t�ris 1 ha siekia 337 m3/ha, tai yra padid�jo 12 m3/ha. 

Miško atk�rimas. Per vykmet� (2010-2019 m.) plynai iškirsta 2395 ha medyn�. Želdinta 66 
proc. kirtavie�i�, savaime atž�l� 22 proc., dar neatkurtos kirtaviet�s sudaro 12 proc. ploto. Per 
vykmet� atkurta ir �veista 2000 ha želdini�. Pagal b�kl� geri želdiniai sudaro 67 proc., patenkinami 
– 33 proc. Blogi ir žuv� želdiniai inventorizuoti 6,3 ha plote. 2009 m. mišk� inventorizacijos metu 
nustatyta, kad ger� želdini� buvo 77 proc., patenkinam� – 23 proc. Paliktos atželti kirtaviet�s 
daugiausia atž�l� beržais (61 proc.) ir juodalksniais (15 proc.). Spygliuo�iais atž�l� 17 proc. 
savaime želti palikt� kirtavie�i�. Atž�l� jaunuolynai yra mišr�s, ugdymo kirtimais bus formuojami 
tikslini� medži� r�ši� medynai. 
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Miško rekreacija. Teritorija, � kuri� patenka regioninis padalinys, yra gana nevienalyt�, su 
skirtingais rekreacini� rajon� resursiniais potencialais ir atitinkamai skirtingais rekreacijos 
vystymo lygmenimis (nuo žemiausio iki aukš�iausio). Prioritetin�s rekreacijos vystymo kryptys 
visame rajone yra pažintin� rekreacija ir poilsis gamtoje. Padalinio administruojamoje teritorijoje 
yra inventorizuotas 91 rekreacinis objektas, iš kuri� 2 yra naikintini. Daugiausia rekreacini� 
objekt� yra Lakajos (17 vnt.) ir Šven�ioni� (14 vnt.) girininkijose. Kraštovaizdžio formavimo 
kirtimai suprojektuoti 95 ha plote.  

Priešgaisrin� apsauga. Padalinio veiklos teritorijoje vyrauja pirmos degumo klas�s miškai 
(56 proc.). Padalinio administruojamuose miškuose pavojus kilti gaisrams yra didesnis, lyginant 
su bendra padalinio veiklos teritorija. Pirmos degumo klas�s mišk� �ia yra 67 proc., antros – 13 
proc. ir tre�ios – 20 proc. Vidutin� degumo klas� – 1,5. Padalinio teritorijoje per vykmet� �vyko 39 
gaisrai, kuri� metu išdeg� 6,8 ha miško. 

Mišk� sanitarin� b�kl�. Mišk� sanitarin� b�kl� gana gera, nors kasmet neišvengiama 
v�jovart�. Inventorizuota 108,5 t�kst. m3 sausuoli� ir virt�li� (0,9 proc. nuo viso medyn� t�rio). 
Apskai�iuotas nat�ralus metinis t�rio atkritimas sudaro 13,1 t�kst. m3 bendro t�rio. Padalinio 
administruojamoje teritorijoje dideli� lig� ar kenk�j� pakenkt� plot� 2019 metais nebuvo. 

Medžiokl�tvarka. Šven�ion�li� regioninio padalinio miškuose elnini� žv�ri� populiacija per 
pastaruosius penkerius metus pastoviai augo. Briedži� populiacija per š� laikotarp� padid�jo 1,9 
karto, tauri�j� elni� 2,5 karto. Stirn� populiacijos gausa per š� laikotarp� augo mažiausiai ir 
padid�jo 1,5 karto. Nuo 2011 iki 2013 met�, šern� populiacija nežymiai maž�jo, o nuo 2014 iki 
2016 met� pastebimas ženklus šern� populiacijos sumaž�jimas. Nuo 2017 met� šern� 
populiacija po nežymiai pradeda did�ti. Šern� populiacijos sumaž�jimui �takos tur�jo intensyvus 
naudojimas ir afrikinio kiauli� maro pasekm�s.  

Mišk� sertifikavimas. Regioninio padalinio administruojami miškai sertifikuoti 2004 m., 
resertifikuoti 2009,  2014 ir 2019 metais. Tai garantas, kad �kininkaujama pagal tarptautinius 
reikalavimus – išsaugojant ir gausinant miško išteklius visuotinai pripažintais tvaraus (darnaus) 
mišk� �kio principais, subalansuojant ekonomines, ekologines ir socialines mišk� funkcijas. 

 

�KINI� PRIEMONI� PROJEKTAS ARTIMIAUSIAM DEŠIMTME�IUI 

Miško kirtimai. Pagrindini� miško kirtim� apimtis apskai�iuota vadovaujantis Pagrindini� 
miško kirtim� normos nustatymo metodika, o kirtimai išd�styti teritorijoje vadovaujantis Miško 
kirtim� taisykl�mis. Metinis naudojimas apskai�iuotas 2019 m. mišk� inventorizacijos duomen� 
pagrindu. Pagrindini� miško kirtim� projektas parengtas pirmajam penkme�iui, po to, aktualizavus 
duomen� baz�, kirtimai bus suprojektuoti kitam penkme�iui. Ugdymo kirtim� b�tinumas 
nustatytas miško sklypams pagal miškininkyst�s reikalavimus. Sanitarini� kirtim� apimtis 
apskai�iuota pagal medynuose nat�raliai iškrentan�ios medyno t�rio dalies procent� ir 
koreguojant kirtimo norm� pagal miškotvarkos metu nustatyt� sausuoli� ir virtuoli� kiek�. 

Metinis medienos naudojimas sudaro 126,8 t�kst. m3 likvidin�s medienos. Pagrindiniam 
naudojimui tenka 71 proc., ugdymo kirtimams – 15 proc., sanitariniams miško kirtimams – 10 
proc., specialiesiems miško kirtimams – 4 proc. bendro naudojimo. 

Pagrindiniai miško kirtimai II mišk� grup�s miškuose neprojektuojami. III mišk� grup�s 
miškuose suprojektuoti plyni (47 ha) ir neplyni (64 ha) kirtimai. IV mišk� grup�s miškuose neplyni 
kirtimai projektuojami 29 proc. medyn� pagal plot�. Plynais kirtimais 2021–2025 m. laikotarp� 
projektuojama iškirsti 1157 ha. 
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PROJEKTUOJAMA METIN� KIRTIM� APIMTIS 

 
Kirtim� r�šys 

M e t i n �  a p i m t i s  

Plotas, 
ha 

t�ris t�kst. m3 
likvidinio 

t�rio proc. 
nuo 

bendro t�rio 

likvidinis t�ris t�kst.m3 
pagal mišk� grupes 

bendras likvidinis II III IV 
Pagrindiniai miško kirtimai 314* 107,0 90,1 84 - 5,3 84,8 
Ugdomieji miško kirtimai 674 27,1 19,1 70 3,6 2,5 13,0 
Sanitariniai miško kirtimai - 15,6 12,5 80 2,8 3,1 6,6 
Specialieji miško kirtimai - 6,4 5,1 80 1,7 1,6 1,8 

Iš viso 988 156,1 126,8 81 8,1 12,5 106,2 

* - ekvivalentinis plotas 

Iš 1 ha mišku apaugusio ploto bus iškertama po 3,9 m3 bendro arba 3,1 m3 likvidinio t�rio, 
iš jo pagrindiniais miško kirtimais – 2,2 m3.  

Bendras metinis einamasis t�rio prieaugis padalinio II-IV mišk� grupi� medynuose – 6,75 
m3/ha. Iškertamas kasmet bendras t�ris iš hektaro – 3,9 m3/ha. Bendras prieaugio naudojimo 
procentas – 58 proc. II mišk� grup�s miškuose projektuojama vidutiniškai iškirsti 19 proc. bendro 
prieaugio, III grup�s miškuose – 48 proc. ir IV grup�s miškuose – 71 proc. bendro prieaugio. 
Kasmet miško kirtimais bus apimama 2,4 proc. viso medyn� ploto (be sanitarini� ir speciali�j� 
miško kirtim�).  

Potencialiai naudotin� miško kirtimo atliek� kiekio �vertinimas. Kirtimo atliekos 
pagrindiniuose ir ugdomuosiuose kirtimuose sudarys dar 18 proc. nuo bendro suprojektuoto kirsti 
t�rio (2.14. lentel�). Kirtimo atliek� strukt�roje šakos sudarys 40 proc., smulk�s medeliai – 22 
proc., malkos – 19 proc., sausuoliai – 12 proc. ir stieb� virš�n�s – 7 proc. 

Metiniai energetin�s medienos su žieve ištekliai atskirais kirtimais pagal iškertam� t�r�, 
jaunuolyn� ugdymo kirtimais sudarys 22 proc. (6,5 t�kst. m³), retinimo ir einamaisiais kirtimais – 
27 proc. (7,8 t�kst. m³) bei pagrindiniais kirtimais – 51 proc. (14,5 t�kst. m³). 

Miško atk�rimas. Miško atk�rimo fond� sudaro 496 ha inventorizuot� neapaugusiu mišku 
plot� ir 1204 ha medyn� suprojektuot� kirsti plynai 2021 – 2025 metais, iš viso 1700 ha. Metin� 
miško atk�rimo apimtis pirmajam penkme�iui – 225 ha. Visus iškirstus medynus projektuojama 
atkurti per 3 metus. Priklausomai nuo naujos miško �veisimui tinkamos valstybin�s žem�s �sigijimo 
galimyb�s, siekiant didinti Lietuvos miškingum�, kasmet planuojama �veisti apie 2 ha miško. 

Kiti darbai. Numatytas kasmetinis mišk� ribini� linij� su kitais naudotojais atnaujinimas (40 
km), kvartalini� linij� valymas (50 km), riboženkli� atstatymas (100 vnt.), kvartalini� stulp� 
atnaujinimas (150 vnt.). 

Miško apsauga. Suprojektuota sanitarini� kirtim� apimtis (12,5 t�kst. m3 likvidin�s medienos 
per metus). Vadovaujantis Miško sanitarin�s apsaugos taisykl�mis, rekomenduotos biologin�s, 
chemin�s ir kitos sanitarin�s mišk� apsaugos priemon�s. 

Priešgaisrin� apsauga. Parengtas priešgaisrinio tvarkymo planas visai regioninio padalinio 
veiklos teritorijai. Miškai suskirstyti degumo klas�mis, numatytas kasmetinis mineralizuot� juost� 
atnaujinimas (900 km per metus), parengtas mišk� priešgaisrini� priemoni� žem�lapis. 

Medžiokl�tvarka. Apskai�iuotas leistinas žv�ri� skai�ius – 724 s�lyginiai elniai (507 elniai, 
24 briediai ir 579 stirnos). Leistina šern� banda – 735 vnt. Nustatytas minimalus papildom� pašar� 
kiekis žiemos s�lygomis, rekomenduojamas pašarini� laukeli� plotas - 71 ha. Numatytos 
biotechnin�s ir želdini� apsaugos priemon�s. 

Mišk� sausinimas. Mišk� sausinimas ateinan�iam vykme�iui pagal techninius projektus 
nenumatytas. Nenusausintos žem�s sudaro apie 995 ha, ta�iau sausinti tikslinga tik IV mišk� 
grup�je atskirus užmirkusius bei pelkinius medynus, plynumas ir pelkes (90 ha) taikant vietin�s 
melioracijos b�dus. 
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Rekreacija ir poilsio organizavimas miškuose. Regioninio padalinio administruojamoje 
teritorijoje rekreaciniams miškams priskirta 493 ha (miško parkai, Labanoro ir Sirv�tos regionini� 
park� rekreacini� zon� miškai ir rekreaciniai miško sklypai). Siekiant miškus kuo geriau pritaikyti 
poilsiautoj� lankymuisi bei kontroliuoti lankytoj� srautus, administruojamiems  miškams yra 
parengta Rekreacin� dalis, kuri yra sud�tin� miškotvarkos projekto dalis. 

Gamtosaugini� priemoni� planas, kur� sudaro aiškinamasis raštas ir žem�lapiai M 1:50 000, 
žem�lapiai girininkijoms M 1:20000. Jame aprašytos visos saugomos teritorijos, Lietuvos 
Respublikos saugomos gyv�n�, augal� ir gryb� r�šys, paukš�i� lizdaviet�s, kertin�s miško 
buvein�s, kitos ekologiškai vertingos teritorijos: pelkiniai miškai paliktini nat�raliai raidai, miško 
pelk�s paliktinos savaiminei raidai, miško laukym�s saugotinos nuo apaugimo medžiais ir 
kr�mais, šlait� medynai, miško sklypai su pavieniais bio�vairov�s medžiais ar senmedžiais. 
Pateiktas visas kompleksas gamtosaugini� miško �kini� priemoni� biologinei �vairovei išsaugoti. 
Gamtosauginis planas reikalingas sprendžiant sertifikavimo klausimus, informuojant vietin� 
bendruomen� apie miško vertybes ir �kin� veikl�. 

Baigiamojoje projekto dalyje pateiktas projektini� sprendini� ekonominis, ekologinis ir 
socialinis vertinimas. Suprojektuotos mišk� �kin�s priemon�s užtikrins tausojant�, daugiatiksl� 
miško naudojim�, palaikant� miško ekosistem� stabilum�, esam� gamtini� bei kult�ros vertybi� ir 
biologin�s �vairov�s išsaugojim�, taip pat ekonomin� naud�. 

 
 
 

Miškotvarkos poskyrio vadovas Darius Ribokas 
  



 

8 
 

 

T U R I N Y S  

 

1. Analitin� dalis ....................................................................................................................... 17�
1.1. Projektin�s situacijos analiz� ......................................................................................... 17�

1.1.1. Regioninio padalinio istorija .................................................................................... 17�
1.1.2. Regioninio padalinio mišk� tvarkymas .................................................................... 18�

1.2. Ekonomini� ir socialini� poreiki� prognoz� .................................................................... 20�
1.3. Veiklos teritorijos charakteristika .................................................................................... 22�

1.3.1. Fizin�-geografin� charakteristika ............................................................................ 22�
1.3.2. Padalinio ekonomin� ir socialin� aplinka ................................................................. 25�
1.3.3. Regioninio padalinio veiklos teritorijos keliai ir geležinkeliai .................................... 27�
1.3.4. Teritorijos administracinis ir kadastrinis suskirstymas ............................................. 28�
1.3.5. Mišk� pasiskirstymas pagal administracinius vienetus, nuosavyb�s formas, miško 
žem�s transformacijas ir funkcin� paskirt� ......................................................................... 29�

1.4. Regioninio padalinio teritorijos charakteristika ............................................................... 33�
1.4.1. Regioninio padalinio strukt�riniai padaliniai ............................................................. 33�
1.4.2. Regioninio padalinio teritorija pagal augavietes ir žem�s naudmenas ..................... 34�
1.4.3. Regioninio padalinio miško žem� pagal funkcin� paskirt� ........................................ 40�
1.4.4. Medyn� dendrometrin� charakteristika ................................................................... 42�
1.4.5. Regioninio padalinio medyn� kokybin� b�kl� .......................................................... 53�
1.4.6. Saugomos teritorijos ............................................................................................... 54�
1.4.7. Medžiokl�s plot� ir medžiojamosios faunos charakteristika ..................................... 56�

1.5. Vykdytos �kin�s priemon�s ir j� rezultatai ..................................................................... 58�
1.5.1. Medienos ruoša ...................................................................................................... 58�
1.5.2. Medyn� ugdymas ir prieži�ra .................................................................................. 62�
1.5.3. Miško atk�rimas ...................................................................................................... 63�
1.5.4. Miško s�klininkyst� ................................................................................................. 68�
1.5.5. Miško priešgaisrin� apsauga ................................................................................... 69�
1.5.6. Miško sanitarin� apsauga ....................................................................................... 71�
1.5.7. Miško apsauga nuo teis�s pažeidim�...................................................................... 73�
1.5.8. Mišk� sausinimas.................................................................................................... 74�
1.5.9. Miško keli� tiesimas ................................................................................................ 74�
1.5.10. Miško auginimo ir naudojimo priemoni� veiksmingumo analiz� ............................. 75�
1.5.11. Ekonomini� veiklos rezultat� rodikliai .................................................................... 87�
1.5.12. Miškotvarkos projekto vykdymo �vertinimas ........................................................... 89�

2. Projektin� dalis ..................................................................................................................... 91�
2.1. Projektavimo pagrindas ir užduotis ................................................................................ 91�
2.2. Objekto ribos, Objekto suskirstymas pagal tikslin� funkcin� paskirt� .............................. 92�
2.3. Medienos ruoša ............................................................................................................. 93�

2.3.1. Pagrindiniai miško kirtimai ....................................................................................... 93�
2.3.2. Ugdomieji miško kirtimai ....................................................................................... 102�
2.3.3. sanitariniai MIŠKO kirtimai .................................................................................... 104�
2.3.4. Specialieji miško kirtimai ....................................................................................... 105�
2.3.5. Medienos ruošos norma........................................................................................ 107�
2.3.6. Potencialiai naudotin� miško kirtimo atliek� kiekio �vertinimas .............................. 110�

2.4. Jaunuolyn� ugdymas ................................................................................................... 112�
2.5. Miško atk�rimas ir �veisimas ........................................................................................ 114�
2.6. Miško dauginamoji medžiaga ....................................................................................... 120�
2.7. Miško priešgaisrin� apsauga........................................................................................ 122�
2.8. Miško sanitarin� apsauga ............................................................................................ 123�
2.9. Miško sausinamasis tinklas .......................................................................................... 124�
2.10. Miško keli� tinklas, j� tiesimo, rekonstravimo, remonto apimtys ................................. 126�
2.11. Nauding�j� ištekli� mažieji karjerai, j� prieži�ra ir rekultivavimas ............................... 126�



9 
 

2.12. Kitos �kin�s priemon�s .............................................................................................. 127�
2.13. Medžiokl�tvarkos sprendiniai ..................................................................................... 127�
2.14. Biologin�s �vairov�s apsauga ..................................................................................... 131�
2.15. Rekreacin�s ir socialin�s mišk� funkcijos stiprinimas ................................................. 133�
2.16. Nemedieninis miško naudojimas ................................................................................ 133�
2.17. Projektavimo ypatumai saugomose teritorijose .......................................................... 134�
2.18. Gamtotvarkos planuose numatyt� �kini� priemoni� projektavimas ............................ 136�
2.19. FSC mišk� tvarkymo sertifikavimo reikalavim� �gyvendinimas miško �kin�je veikloje 136�

3. Baigiamoji dalis ................................................................................................................... 137�
3.1. Projektini� sprendini� vertinimas .................................................................................. 137�

3.1.1. Ekonominis vertinimas .......................................................................................... 137�
3.1.2. Ekologinis vertinimas ............................................................................................. 142�
3.1.3. Socialinis vertinimas .............................................................................................. 144�

3.2. Miškotvarkos projekto kokyb�s kontrol� ir keitimas ...................................................... 145�

 

LENTEL�S TEKSTIN�JE DALYJE 

1.1. Miško žem�s ploto ir teritorijos miškingumo kaita ............................................................... 24�
1.2. Medienos pardavimas per paskutinius 3 metus .................................................................. 26�
1.3. Keli� charakteristika ........................................................................................................... 27�
1.4. Miško žem�s plotas pagal administracinius vienetus ir naudotoj� grupes .......................... 29�
1.5. Miško žem�s rib� plot� pasikeitimai ................................................................................... 30�
1.6. Mišk� grup�s ..................................................................................................................... 30�
1.7. Girininkij� apib�dinimas ..................................................................................................... 34�
1.8. Augavie�i� charakteristika ................................................................................................. 34�
1.9. Medyn� plotai pagal augavietes ......................................................................................... 35�
1.10. Brandži� medyn� vidutinis t�ris pagal augavietes III ir IV mišk� grup�se (ha/m3) ............ 36�
1.11. Brandži� medyn� vidutinis aukštis/skersmuo III ir IV grup�se pagal augavietes ............... 37�
1.12. Medynai pagal miško tip� serijas ..................................................................................... 38�
1.13. Plot� pasiskirstymas pagal žem�s naudmenas, (ha) ........................................................ 39�
1.14. Mišk� grup�s ir pogrupiai ................................................................................................. 40�
1.15. Medyn� plotas pagal vyraujan�ias medži� r�šis (ha) ....................................................... 42�
1.16. Medyn� plot� pasiskirstymas pagal girininkijas ................................................................ 43�
1.17. III ir IV mišk� grupi� medynai pagal brandumo grupes ..................................................... 45�
1.18. Medienos t�riai pagal vyraujan�ias ir sud�tines medži� r�šis, (m³) .................................. 46�
1.19. Bendras medienos t�ris ir biomas� .................................................................................. 47�
1.20. Medyn� pasiskirstymas pagal kilm� ir mišrum� ................................................................ 48�
1.21. Medyn� plot� pasiskirstymas bonitetais (ha) .................................................................... 49�
1.22. Medyn� plot� pasiskirstymas skalsumais ......................................................................... 50�
1.23. 0,2-0,4 skalsumo medyn� plotai (ha) ............................................................................... 50�
1.24. Medyn� vidutiniai rodikliai ................................................................................................ 51�
1.25. Medyn� kokybin�s b�kl�s rodikliai ................................................................................... 54�
1.26. Saugom� teritorij� charakteristika .................................................................................... 55�
1.30. Miško kirtim� metin� apimtis pagal miškotvarkos projekt� ir jos vykdymas ...................... 58�
1.31. Pagrindini� miško kirtim� apimtis 2010–2019 metais ....................................................... 59�
1.32. Neplyn� pagrindini� miško kirtim� �vertinimas (ha) ........................................................... 60�
1.33. Plynos dešimtme�io kirtaviet�s (ha) ................................................................................. 60�
1.34. Ugdom�j� miško kirtim� apimtis 2010–2019 m. ............................................................... 62�
1.35. �vykdyt� ugdom�j� miško kirtim� �vertinimas .................................................................... 63�
1.36. Miško atk�rimas (2010 – 2019 m.) pagal regioninio padalinio ataskaitas ......................... 64�
1.37. Paskutinio vykme�io želdini� charakteristika .................................................................... 64�
1.38. Želdini� b�kl�s �vertinimo raida ........................................................................................ 64�
1.39. Miško atk�rimas per vykmet� plynai iškirstose birž�se, ha ................................................ 66�
1.40. Vykme�io želdiniai (2010–2019 m.) pagal želdintas medži� r�šis ir augavietes ............... 66�
1.41. Kirtavie�i� plotas (ha) pagal girininkijas ........................................................................... 67�



 

10 
 

1.42. Miško ž�limas ne miško žem�je ...................................................................................... 67�
1.43. S�klin�s baz�s objektai ................................................................................................... 68�
1.44. Miško gaisrai regioninio padalinio veiklos teritorijoje ........................................................ 70�
1.45. Mišk� sanitarin� b�kl� pagal padalinio ataskaitas ............................................................ 72�
1.46. Sanitarin�s apsaugos priemon�s ..................................................................................... 73�
1.47. Neteis�ti miško kirtimai per 2017-2019 metus ................................................................. 73�
1.48. Hidromelioracinis tinklas .................................................................................................. 74�
1.49. Miško ploto kaita pagal trij� miškotvark� duomenis ......................................................... 75�
1.50. Vyraujan�i� medži� r�ši� plot� (proc.) ir vidutini� rodikli� kitimas pagal penki� 
miškotvark� duomenis .............................................................................................................. 76�
1.51. Medži� r�ši� plot� kaita pagal vyraujan�ias medži� r�šis ................................................ 78�
1.52. III ir IV mišk� grupi� jaunuolyn� plot� kaita pagal vyraujan�ias medži� r�šis ................... 79�
1.53. I amžiaus klas�s jaunuolyn� plotas pagal vyraujan�ias medži� r�šis (III+IV grup�s) ....... 80�
1.54. Bendrojo medži� t�rio prieaugio balansas ....................................................................... 85�
1.55. Rodikliai prieaugio balanso nustatymui ............................................................................ 86�
1.56. Bendrojo medži� t�rio prieaugio balansas (2010–2019 m.) ............................................. 86�
1.57. Ekonomini� veiklos rezultat� rodikliai .............................................................................. 88�
2.1. Paskutin�s amžiaus klas�s iki brandži� medyn� ir brandži� medyn� plotas, vidutinis 
brandži� medyn� amžius ir t�ris 1 ha pagal mišk� grupes ........................................................ 94�
2.2. Eksploatacinio fondo medyn� vidutinis amžius ir vidutinis t�ris 1 ha .................................. 94�
2.3. Pagrindini� miško kirtim� metin� apimtis ........................................................................... 96�
2.4. Apskai�iuota metin� pagrindini� miško kirtim� apimtis pagal girininkijas ........................... 99�
2.5. Perbrendusi� medyn� kirtimai (plynai ir neplynai) ............................................................ 101�
2.6. Ugdomieji miško kirtimai .................................................................................................. 103�
2.7. Metin� ugdom�j� miško kirtim� apimtis ........................................................................... 103�
2.8. Ugdom�j� miško kirtim� rodikliai ..................................................................................... 104�
2.9. Metinis naturaliai iškrentantis t�ris ................................................................................... 105�
2.10. Metin� kirtim� apimtis .................................................................................................... 107�
2.11. Miško kirtim� metin� apimtis 1999, 2009, 2019 m. ........................................................ 108�
2.12. Miško naudojimo rodikliai ............................................................................................... 108�
2.13. Metin� miško kirtim� apimtis pagal girininkijas ............................................................... 109�
2.14. Metiniai energetin�s medienos su žieve ištekliai ............................................................ 111�
2.15. Metiniai energetin�s medienos su žieve ištekliai ............................................................ 111�
2.16. Metin� jaunuolyn� ugdymo apimtis ................................................................................ 113�
2.17. Metin� jaunuolyn� ugdymo apimtis pagal girininkijas ..................................................... 113�
2.18. Miško atk�rimo fondas, ha ............................................................................................. 114�
2.19. Bendra miško želdinimo darb� ir ž�limo apimtis ............................................................ 116�
2.20. Projektuojama želdini� ir ž�lini� apsaugos ir prieži�ros apimtis (ha) pagal girininkijas ... 117�
2.21. Miško atk�rimo darb� apimtis pagal girininkijas ............................................................. 118�
2.22. 
kini� priemoni� sistema �žuolyn� atk�rimui ................................................................ 120�
2.23. Sodmen� poreikis .......................................................................................................... 121�
2.24. Mišk� degumo klas�s .................................................................................................... 122�
2.25. Nenusausintas hidromelioracinis fondas (ha) ................................................................ 125�
2.26. Maž�j� miško karjer� s�rašas ....................................................................................... 127�
2.27. Gryb� ištekliai ................................................................................................................ 133�
2.28. Miško trakas .................................................................................................................. 134�
2.29. Miško �kini� priemoni� metin� apimtis saugomose teritorijose ...................................... 135�
2.30. Projektuojam� pagrindini� kirtim� birži� t�rio strukt�ra pagal medži� r�šis .................... 137�
2.31. Projektuojam� pagrindini� kirtim� birži� sortimentin� strukt�ra bei sortimentin� vert� ... 138�
2.32. Vykme�iui projektuojamas metinis kirstinos medienos kiekis pagal medži� r�šis 
visuose kirtimuose .................................................................................................................. 139�
2.33. Vykme�iui planuojamas metinis kirstinos medienos pasiskirstymas pagal medži� 
r�šis ir padaringum� visuose kitrimuose ................................................................................. 139�
2.34. Planuojamas metin�s kirstinos medienos piniginis �vertinimas nenukirsto miško 
kainomis ................................................................................................................................. 140�
2.35. Planuojamos metin�s pajamos ir išlaidos 2021-2025 metais ......................................... 141�



11 
 

 

PRIEDAI  
 

1 skyrius 
 

 

1. Žem�s pasiskirstymas pagal naudmenas ir administracinius vienetus.............................. 149 
2. Žem�s pasiskirstymas pagal naudmenas ir girininkijas..................................................... 150 
3. Žem�s pasiskirstymas pagal naudmenas ir mišk� grupes ................................................ 152 
4. Žem�s pasiskirstymas pagal naudmenas ir kadastro vietoves ......................................... 153 
5. Medyn� plot� ir t�ri� pasiskirstymas vyraujan�iomis medži� r�šimis ir amžiaus klas�mis 156 
6. Medyn� pasiskirstymas brandumo grup�mis .................................................................... 165 
7. Medyn� plotai pagal bonitet� ir skalsum� ......................................................................... 168 
8. Medyn� plot� pasiskirstymas skalsumais.......................................................................... 169 
9. Medyn� vidutiniai rodikliai pagal amžiaus klases .............................................................. 171 
10. Medyn� vidutiniai rodikliai (pagrindiniam naudojimui)...................................................... 184 
11. Augavie�i� plotai pagal žem�s naudmenas. ................................................................... 185 
12. Valstyb�s saugom� teritorij� žiniaraštis........................................................................... 188 
13. Medyn� plot� kaita pagal amžiaus klases ....................................................................... 201 

 
 

2 skyrius 
 

 

14. Suprojektuota pagrindini� kirtim� apimtis pagal metus (III ir IV mišk� grup�s) ............... 203 
15. Neplynai kirsti suprojektuot� medyn� charakteristika III ir IV mišk� grup�je .................. 205 
16. Plynai kirsti suprojektuot� medyn� charakteristika.......................................................... 206 
17. Mišk� �kio paskirties žem�s sklyp� s�rašas.................................................................... 207 
18. Mišk� skirt� mišk� priskyrimio mišk� grup�ms ir pogrupiams schem� ir s�raš� 
tikslinimo projektams rengti pasi�lym� suvestin�.................................................................. 

 
210 

19. Patik�jimo teise valdom� miško plot� schemos............................................................... 211 
 

 
PROCED�RINIAI DOKUMENTAI 

 

 

Pasitarimo miškotvarkos darb� ypatumams aptarti protokolas (2020-08-19)......................... 
 

223 
Pagrindini� miško kirtim� projekto svarstymo protokolas (2020-06-17)................................ 

 

225 
Miškotvarkos mokslin�s-technin�s tarybos pos�džio protokolas (2020-09-23)..................... 

 

227 
Skelbimas laikraštyje „Šven�ioni� kraštas“ d�l rengiamo Šven�ion�li� regioninio padalinio dalies 
mišk� vidin�s miškotvarkos projekto viešo svarstymo......................................................... 

 

 
231 

Informacinis pranešimas apie rengiam� Šven�ion�li� regioninio padalinio vidin�s  
miškotvarkos projekt�.......................................................................................................... 

 

 
232 

Vidin�s miškotvarkos projekto recenzija.............................................................................. 
 

233 
Viešo vidin�s miškotvarkos projekto svarstymo protokolas ir dalyvi� s�rašas (2020-12-10) 

 

238 
Kult�ros paveldo departamento prie Kult�ros ministerijos Panev�žio-Utenos skyriaus 
2020-12-03 raštas Nr. (1-29.-P)2P-317 „D�l Šven�ion�li� regioninio padalinio administruo- 
jam� mišk� vidin�s miškotvarkos projekto išvados“.................................................................... 

 

 
 

277 
  Kult�ros paveldo departamento prie Kult�ros ministerijos Vilniaus skyriaus 2020-12-22 
  raštas Nr. (12-53.-VE)2V-3145 „D�l Šven�ion�li� regioninio padalinio dministruojam� 
  mišk� vidin�s miškotvarkos projekto išvados“...................................................................... 

 
 

278 
  Sirv�tos regioninio parko direkcijos 2020-12-08 raštas Nr. V3-7.5-174 „D�l Šven�ion�li� 
  regioninio padalinio administruojam� mišk� vidin�s miškotvarkos projekto   išvados“......... 

 
279 

 Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos 2020-12-04 raštas 
 Nr. 2-1156 „D�l Šven�ion�li� regioninio padalinio administruojam� mišk� vidin�s miško- 
 tvarkos projekto išvados“.................................................................................................... 

 

 
 

280 
   Valstybin�s mišk� tarnybos direktoriaus 2021-03-12 �sakymas Nr. 76-21-V „D�l V� Valsty- 
   bini�  mišk� ur�dijos patik�jimo teise valdom� Šven�ion�li� regioninio padalinio admi- 
   nistruojam� mišk� vidin�s miškotvarkos projekto patvirtinimo“.......................................... 

 
 

281 



 

12 
 

  
  

ŽEM�LAPIAI  
  
  
Šven�ion�li� regioninio padalinio administruojam� mišk� administracinio 
suskirstymo žem�lapis............................................................................................... 

 
30A 

Šven�ion�li� regioninio padalinio administruojam� mišk� valstybin�s reikšm�s 
mišk� plot� žem�lapis................................................................................................ 

 
30B 

Šven�ion�li� regioninio padalinio administruojam� mišk� mišk� grupi� žem�lapis...  
40A 

Šven�ion�li� regioninio padalinio administruojam� mišk� vyraujan�i� medži� r�ši� 
žem�lapis.................................................................................................................. 

 
42A 

 

 

  
  



13 
 

� V A D A S  

Vidin�s miškotvarkos projektas parengtas V� Valstybini� mišk� ur�dijos patik�jimo teise 
valdomiems Šven�ion�li� regioninio padalinio administruojamiems  miškams, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugs�jo 1 d. �sakymu Nr. D1-406 patvirtintomis 
„Vidin�s miškotvarkos projekt� rengimo taisykl�mis“. Patvirtinus š� projekt� pagal jo 
sprendinius miškai bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami ateinan�ius dešimt met�. Aplinkos 
ministerija gali valstybini� mišk� vidin�s miškotvarkos projekt� galiojimo trukm� prat�sti iki 
penkeri� met�. 

Mišk� inventorizacij� atliko tre�io miškotvarkos poskyrio specialistai (taksatoriai): R. 
Stankevi�ius, M. Laužikas, G. Jurkevi�ius, N. Miku�ionis, T. Gerulis, J. Juškevi�ius, D. 
Armonas, A. Danulevi�ius, D. Malinauskas, D. Franskevi�ius). Projekt� pareng� 3 
miškotvarkos poskyrio vadovas D. Ribokas. 

V� Valstybini� mišk� ur�dijos patik�jimo teise valdomas plotas Šven�ion�li� regioninio 
padalinio dalyje (toliau – Regioninio padalinio administruojami miškai) yra 43992 ha. 
Valstybin�s reikšm�s miškams si�lomas priskirti plotas regioninio padalinio teritorijoje yra 282 
ha. 98 proc. mišk� teritorijos yra Šven�ioni� ir 2 proc. – Mol�t� rajon� savivaldybi� teritorijose. 

Regioninio padalinio administruojami miškai suskirstyti � 11 girininkij�: Labanoro, 
Antalied�s, Lakajos, Pasiaur�s, Januliškio, Žeimenos, Šven�ioni�, Aukštagirio, Sarios, 
Geledn�s ir Adutiškio. Girininkijose administruojami plotai svyruoja nuo 3,1 t�kst. ha 
(Šven�ioni� girininkija) iki 4,7 t�kst. ha (Labanoro girininkija). Vidutinis girininkijos plotas yra 
4,0 t�kst. ha. Miškai suskirstyti � 1443 kvartalus, o kvartalai – � 24446 taksacinius sklypus. 
Vidutinis kvartalo plotas – 31 ha, taksacinio sklypo plotas – 1,8 ha. 

Regioninio padalinio  administruojamuose miškuose saugomos teritorijos užima 31690 
ha arba 72 proc. bendro ploto. Valstybiniuose draustiniuose inventorizuota 2607 ha, Labanoro 
regioniniame parke – 24907 ha, Sirv�tos regioniniame parke – 402 ha, Geledn�s miško ir 
Adutiškio-Guntaunink�  miško biosferos poligonuose – 3771 ha, Aukštaitijos nacionaliniame 
parke – 4 ha mišk� teritorijos plotas  

Miškai turi b�ti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projekt� (LR mišk� 
�statymo 14 str.). Vidin�s miškotvarkos projektas skiriamas konkre�i� tvarkymo priemoni� 
sistemai mišk� valdoje nustatyti, atsižvelgiant � bendruosius regiono mišk� tvarkymo schemos 
reikalavimus, užtikrinant tvar� ir suderint� su visuomen�s ir savinink� reikm�mis bei mišk� 
politikos reikalavimais valdos miško ištekli� naudojim�. 

Miškotvarkos projektas parengtas atsižvelgiant � mišk� politikos siekius ir tarptautini� 
susitarim� reikalavimus d�l ekonomini�, ekologini� ir socialini� miško funkcij� darnos 
užtikrinimo, naudojant naujausias informacines technologijas ir sudaro normatyvin� pagrind� 
darniam mišk� �kiui organizuoti bei pl�toti. 

Sud�tin�s miškotvarkos projekto dalys yra: 

Analitin�, kurioje pateikta projektin�s situacijos analiz�, regioninio padalinio veiklos 
teritorijos charakteristika, teritorijos charakteristika ir galiojusio miškotvarkos projekto 
�vykdymo analiz�. 

Projektin�, kurioje pateikta projektavimo pagrindas ir užduotys, mišk� suskirstymas 
pagal tikslin� funkcin� paskirt�, medienos ruošos, jaunuolyn� ugdymo, miško želdinimo 
apimtis, miškovaisos baz�s pl�tra, priešgaisrin�, sanitarin� miško apsauga, miško keli� 
tiesimas, kitos �kin�s priemon�s, biologin�s �vairov�s apsauga, rekreacin�s ir socialin�s miško 
funkcijos stiprinimas, nemedieninis miško naudojimas. 

Baigiamoji, kurioje pateiktas projektini� sprendini� vertinimas (ekonominis, ekologinis, 
socialinis vertinimas), projekto prieži�ra ir tikslinimas.  
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Projekto rengime dalyvavo šie V� Valstybini� mišk� ur�dijos specialistai ir Vytauto 
Didžiojo universiteto Žem�s �kio akademijos Miškotvarkos ir medienotyros katedros 
darbuotojai: 

� pagrindini� kirtim� 2021-2025 met� projektas - Miško ištekli� apskaitos ir �kini� 
priemoni� projektavimo skyrius, vadovas A. Bagdonavi�ius, specialistai  R. Vainius ir G. 
Pleskevi�ius; 

� medžiokl�tvarkos plot� ir faunos charakteristika (1.4.7 sk.) bei medžiokl�tvarkos 
sprendiniai (2.13 sk.) - Miško ištekli� apskaitos ir �kini� priemoni� projektavimo skyriaus 
specialistas G. Pleskevi�ius; 

� regioninio padalinio ekonomin�s veiklos rodikliai (1.5.2 sk.) ir ekonominis projekto 
vertinimas (3.1.1 skyr.) – VDU žem�s �kio akademijos miškotvarkos ir medienotyros instituto 
lektorius G. �inga; 

� rekreacin� dalis ir gamtosaugin� dalis (aiškinamieji raštai ir žem�lapiai M 1:50000) - 
Kraštotvarkos skyrius, vadov� V. Naureckait�, vykdytojai L. Juozaitis, G. Junevi�i�t�; 

� planin� – kartografin� medžiag� pareng� GIS ir geodezijos skyrius, vadovas M. 
Palicinas. 
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V� VALSTYBINI� MIŠK� UR�DIJOS 2019-2023 M. STRATEGIJA 

V� Valstybini� mišk� ur�dijos strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2019 m. sausio 31 d. �sakymu Nr. D1-60.  

Valstyb�s �mon� Valstybini� mišk� ur�dija sukurta po reorganizavimo, �vykusio 2018 m. 
sausio 8 d. Reorganizavimas �vykdytas prijungimo b�du – reorganizuotos valstyb�s �mon�s 
mišk� ur�dijos (42 ur�dijos) prijungtos prie reorganizavime dalyvaujan�ios V� Valstybinio 
miškotvarkos instituto. Po reorganizavimo naujai sukurta V� VMU per�m� vis� 
reorganizuojam� V� mišk� ur�dij� patik�jimo teise valdom� valstybei nuosavyb�s teise 
priklausant� turt�, taip pat teises ir pareigas. 

V� VMU, vertindama 2019-2023 m. veiklos perspektyv�, siekia tapti modernia, 
profesionalia, ekonomiškai stipria �mone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos 
metodais ir pažangiomis technologijomis. Veikloje siekiama taikyti aukš�iausius skaidrumo ir 
viešumo standartus. Tuo pa�iu siekiama didinti �mon�s sukuriam� vert� – ekonomin� gr�ž� 
valstybei. 

Pagrindin�s �mon�s veiklos kryptys: 

A. Didinti miško ekosistem� tvarum� V� VMU siekia užtikrinti kompleksin� mišk� �kio 
veikl� ir aplinkosaug�, suteikiant didžiausi� ekologin� naud� visuomenei ir regionams. Norint, 
kad miško ištekliai b�t� išsaugoti, b�tina užtikrinti darn� �kininkavim� miškuose, užtikrinant, 
kad Lietuvos miškuose išlikt� biologin� �vairov�, našumas, regeneravimosi paj�gumas, 
gyvybingumas ir miško potencialas atlikti (dabar ir ateityje) svarbias ekologines, ekonomines 
ir socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu bei nedarant žalos kitoms 
ekosistemoms; 

B. Gerinti teikiam� paslaug� kokyb� ir prieinamum� (žaliavin�s medienos, kirtimo 
liekan� ir biokuro pirk�jams bei visuomenei) V� VMU siekia užtikrinti patikim� ir kokybišk� 
medienos žaliavos bei jos produkcijos tiekim� bei didžiausi� socialin� naud� visuomenei, 
teikiant �vairias paslaugas; 

C. Didinti veiklos skaidrum� V� VMU siekia tapti maksimaliai skaidria ir s�žininga �mone; 

D. Didinti veiklos efektyvum� V� VMU siekia didinti veiklos efektyvum�, suvienodinti ir 
skaitmenizuoti veiklos procesus; 

E. Kurti aukštos darbo kult�ros organizacij� V� VMU siekia tapti maksimaliai atsakinga ir 
profesionalia organizacija, kurioje kiekvienas darbuotojas yra gerbiamas, vertinamas, jam 
tinkamai atlyginama už jo ind�l�. V� VMU siekia sukurti darbo aplink�, kurioje darbuotojai gali 
betarpiškai ir dr�siai dalintis patirtimi bei naujomis id�jomis. 

Strateginiai mišk� �kio pl�tros tikslai ir uždaviniai iki 2020 met� yra nustatyti LR 
Vyriausyb�s nutarime „D�l nacionalin�s mišk� �kio sektoriaus pl�tros 2012–2020 met� 
programos patvirtinimo“: 

� Išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir j� išteklius: 

� Didinti Lietuvos miškingum� iki 35 proc.; 

� Pl�toti mišk� atk�rim� genetiniu-ekologiniu pagrindu; 

� Didinti �žuolyn� plotus; 

� Užtikrinti tinkam� miško apsaug� nuo lig�, kenk�j� ir gaisr� išplitimo. 

� Užtikrinti racional� Lietuvos miško ištekli� naudojim� ir didinti medyn� produktyvum�: 

� Atnaujinti �kin�-komercin� veikl� visuose nuosavyb�s teis�ms � žem� atkurti 
rezervuotuose ir nepanaudotuose miškuose; 

� Suderinti miško ugdom�j�, sanitarini� ir pagrindini� kirtim� apimt�; 

� Padidinti smulkios nelikvidin�s medienos ir miško kirtimo atliek� panaudojimo biokurui 
gaminti apimt�; 
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� Vystyti nepertraukiam� miškotvark�. 

� Didinti mišk� �kio ekonomin� efektyvum� ir konkurencingum�: 

� Skatinti investicijas � miškus ir mišk� �k�, ypa� inovacijas; 

� Užtikrinti stabil� valstybini� mišk� sektoriaus naudojamo ilgalaikio turto pelningum� ir 
taip didinti veiklos efektyvum�; 

� � bendr�j� mišk� �kio reikmi� finansavim� �traukti atskaitymus iš priva�i� mišk� �kio ir 
ne mišk� ur�dij� (dabar –V� VMU) valdom� valstybini� mišk� �kio medienos pardavimo 
pajam�. 

� Išsaugoti ir didinti miško ekosistem� tvarum�: 

� Didinti miško ekosistem� ekologin� ir kraštovaizdžio stabilum�; 

� Skatinti rekreacini� miško funkcij� pl�tr�, rekreacin�s infrastrukt�ros objekt� miškuose 
�rengim� ir tvarkym�. 

Iki 2027 m. V� VMU siekia 10 m. periodin� miškotvark� paversti nepertraukiamu procesu. 
Nuo 2027 m. V� VMU planuoja prad�ti naudoti V� VMU miško ištekli� duomen� bazes ir 
nuolatos vykdyti mišk� inventorizacij� bei atlikt� �kini� priemoni� kontrol� ir apskait�. 
Miškotvarkos projektus ir toliau numatoma rengti periodiškai kas 10 m. (atsižvelgiant � teis�s 
akt� reikalavimus). 

Vienas pagrindini� miškotvarkos tiksl� yra tvariai naudoti dabartinius brandži� medyn� 
išteklius pagal j� r�šin� ir amžiaus strukt�r�, taip pat iki minimumo sumažinti perbrendusi� 
medyn� plotus, kurie sukelia neišvengiamus medienos nuostolius. 

V� VMU siekia efektyvinti dabartin� miškotvarkos sistem� �gyvendinant nepertraukiamos 
miškotvarkos sistem�. 

Laukiamas rezultatas: �diegtas nepertraukiamos miškotvarkos procesas – 16-oje 
regionini� padalini�. Tai numatoma �gyvendinti iki 2023 met� pabaigos. 
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1. ANALITIN� DALIS 

1.1. PROJEKTIN�S SITUACIJOS ANALIZ� 

1.1.1. REGIONINIO PADALINIO ISTORIJA 

Šven�ion�li� regioninis padalinys (tuomet mišk� �kis) �kurtas 1939 m. lapkri�io 1 d., 
per�mus pagal Lietuvos Respublikos ir Taryb� S�jungos sutart� gr�žinto Vilniaus krašto 
miškus. Mišk� ur�dijos veikla po II-ojo pasaulinio karo atnaujinta 1944 met� liepos 16 d.  

Dabartin� padalinio teritorija, didži�ja dalimi, susiformavo 1945 metais, prijungus prie 
Labanoro mišk� ur�dijos dal� kit� ur�dij� mišk�. 1947 metais reorganizuojant mišk� �ki� 
vienetus dabartin� padalinio teritorija pagrinde ��jo � Šven�ioni� mišk� �kio sud�t�, o po 
dešimties met� vietoje Šven�ioni� mišk� �kio buvo �steigtas Šven�ion�li� mišk� �kis.  

1967 metais Šven�ion�li� mišk� �kis reorganizuotas � miško pramon�s �k�. 
Reorganizavimo metu dažnai pakisdavo mišk� �kio plotas kraštini� girininkij� s�skaita. 

1978 metais buvo �steigtas Šven�ion�li� mišk� �kio gamybinis susivienijimas, � kur� buvo 
apjungti Šven�ion�li� miško pramon�s �kis ir Utenos mišk� �kis. Gamybinio susivienijimo 
pagrindine �mone patvirtintas Šven�ion�li� miško pramon�s �kis.   

1985 met� mišk� inventorizacijos metu buvo nustatytas 54784 ha mišk� �kio plotas. 
Tobulinant gamybos valdym� 1989  metais 1403 ha Lakajos girininkijos mišk� buvo perduota 
Utenos mišk� �kiui.  

LRV 1992 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 414 buv� žem�s �kio �moni� miškai perduoti 
administruoti mišk� ur�dijoms ir nacionaliniams parkams. D�l ši� priežas�i� ur�dijos plotas 
padid�jo 14389 ha. 1992 m. spalio 16 d. Mišk� �kio ministro �sakymu buvusi� karini� girininkij� 
miškams per�jus mišk� ur�dij� žinion, ur�dijos plotas padid�jo 5869 ha. (Aukštagirio ir Sarios 
girininkijose).  

Vadovaujantis Mišk� ir saugom� teritorij� departamento 2000 m. vasario 8 d. raštu Nr. 
04-7-143 Adutiškio girininkija d�l dideli� pagrindini� ir tarpini� kirtim� bei miško atk�rimo  
apim�i� reorganizuota � Adutiškio ir Antan� girininkijas.  

B�gant dešimtme�iams regioninio padalinio pavadinimas, ribos, plotas ir 
administruojam� girininkij� skai�ius ne kart� keit�si. Po eil�s reorganizacij� dabartin�s mišk� 
ur�dijos ribos nusistov�jo tik po 2000 met�.  

2001 m. liepos 16 d. pagal Mišk� �statymo pataisas ur�dijos tapo pelno siekian�iomis 
valstyb�s �mon�mis. 

Nuo 2017 m. rugpj��io 2 d. LR Vyriausyb�s nutarimu Nr. 647 ‚,D�l sutikimo reorganizuoti 
Valstyb�s �mones mišk� ur�dijas‘‘ buvusios 42 mišk� ur�dijos buvo prad�tos reorganizuoti � 
vien� �mon� V� Valstybini� mišk� ur�dij�. 2018 m. sausio 8 d. Nr. D1-7 LR Aplinkos ministerijos 
�sakymu visos 42 mišk� ur�dijos reorganizuojamos prijungimo b�du prie V� miškotvarkos 
instituto ir patvirtinami Valstybin�s �mon�s valstybini� mišk� ur�dijos �statai. 

 2018 metais vykdant valstybini� mišk� valdymo konsolidavim� vienoje valstyb�s 
�mon�je, Šven�ion�li� mišk� ur�dija tapo V� Valstybini� mišk� ur�dijos Šven�ion�li� regioniniu 
padaliniu. Nuo 2018-06-01 regioninio padalinio vadovo pareigas eina Giedrius Grincevi�ius. 
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1.1.2. REGIONINIO PADALINIO MIŠK� TVARKYMAS 

Tiksli� duomen� apie pirmuosius mišk� inventorizavimo darbus dabartin�je padalinio 
teritorijoje n�ra. 1938 metais ši� teritorij� inventorizavo lenk� miškotvarkos specialistai. 1940-
1941 metais miškus buvo prad�jusi inventorizuoti Taryb� Lietuvos miškotvarka, ta�iau karo 
metu miškotvarkos darbai nutr�ko, o miškotvarkos medžiaga neišliko. Po II-ojo pasaulinio karo 
miškai pirm� kart� inventorizuoti 1949-1950 metais, vadovaujantis 1946 met� miškotvarkos 
instrukcija. 1952 metais atliktas miškotvarkos medžiagos patikslinimas kameraliai pagal 
�vykdytus administracinius pakeitimus. V�liau miškai inventorizuoti 1961, 1975, 1985, 1999 ir 
2009 metais. 

1961 met� miškotvarkos darbai atlikti vadovaujantis 1951 met� miškotvarkos instrukcija 
bei jos papildymais. Jie vykdyti didesniu tikslumu, nei reikalavo to meto instrukcija. Medyn� 
skalsumui ir t�riui nustatyti naudotas Biterlicho prietaisas. T�ri� patikslinimui ištisai ar juostiškai 
taškuojami brand�s bei pribr�stantys medynai. Buvo sudarytas naujas kvartal� tinklas, 
kuriame vidutinis kvartalo plotas – 34 ha. Smulkinant kvartalin� tinkl� buvo prakirsta 756 km 
nauj� kvartalini� linij�. Vidaus situacijos išskyrimui buvo naudojamos 1960 met� 
aerofotonuotraukos. Nuotrauk� mastelis 1:12000. Planšetai sudarytu m�stelyje 1:10000, 
medyn� planai – 1:25000.  

1975 metais miškotvarkos darbai atlikti vadovaujantis Visas�jungine miškotvarkos 
instrukcija (1964 m.) ir Lietuvos TSR mišk� tvarkymo dirvožeminiu tipologiniu pagrindu 
taisykl�mis (1966 m.). Valstybini� mišk� sienas 698 km ilgyje nat�roje atstat�, išmatavo, 
pareng� planšet� r�mus ir apskai�iavo j� plotus Respublikinis žem�tvarkos institutas. 
Kvartalinis tinklas ir kvartal� numeracija palikta tokia, kokia buvo sudaryta ankstesn�s 
miškotvarkos. Tuo metu kvartalinis tinklas ir numeracija buvo derinama su ministerijos 
vadovybe (tvirtino ministras A.Matulionis). Taksacini� sklyp� formavimui naudotos 1973 met� 
aerofotonuotraukos M 1:10 000. Nesant nuotrauk�, instrumentiniu b�du situacija išskirta 6721 
ha plote naudojant menzul� ar busol�. 

1985 metais miškotvarkos darbai vykdyti, vadovaujantis Lietuvos mišk� pakartotino 
tvarkymo augavie�i� pagrindu taisykl�mis (1979 m.). Miškotvarkos darb� metodai išliko tokie 
pat kaip ir 1975 metais, ta�iau iš esm�s naujai spr�sti šie klausimai: taksacini� sklyp� 
optimizavimas ir j� rib� stabilizavimas, visapusiškas 1975 m. miškotvarkos medžiagos 
panaudojimas, miško kirtim� fondo �vertinimas instrumentiniais metodais, tikslin�s medyn� 
r�šin�s sud�ties nustatymas �kiniams, apsauginiams ir rekreaciniams miškams, technologinis 
mišk� tvarkymas, uogini� ir vaistini� augal� inventorizacija. Visame mišk� plote vidaus 
situacija išskirta naudojant 1983 met� juodai–baltas aerofotonuotraukas, kurios deng� 85 proc. 
vis� mišk�. Patikslinta taksacija atlikta  br�stan�iuose ir brandžiuose medynuose (1716 
taksacini� sklyp�).  

1999 metais mišk� inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos mišk� tvarkymo 
laikinosiomis taisykl�mis (1979 m.), taksacin�s kortel�s pildymo instrukcija. Miškotvarkos 
darbai vykdyti tais pa�iais metodais kaip ir 1984 metais. 

Taksacini� sklyp� išskyrimui, kartografinei medžiagai parengti naudoti ortofotoplanai 
(M : 10000) 1994 m. Lietuvos koordina�i� sistemoje, kurie pagaminti 1998 metais firmos 
Swedesurvey. 

Miškai suskirstyti � šias nuosavyb�s formas: valstybin�s reikšm�s miškai, privat�s 
miškai, nuosavyb�s teisi� atk�rimui skirti miškai, kit� naudotoj� miškai. 

Kvartal� numeracija buvo pakeista keturiose girininkijose, iš dalies – dviejose 
girininkijose. Tai susij� su mišk� gr�žinimu buvusiems savininkams bei girininkij� 
reorganizacija. Buv� žem�s �kio �moni� miškai kvartalais suskirstyti prisilaikant kadastro 
vietovi� ir blok� rib�. 

Brandžiuose ir paskutin�s amžiaus klas�s br�stan�iuose medynuose atlikta 
instrumentin� taksacija, naudojant kampinio matavimo prietais�. 



19 
 

2009 metais mišk� inventorizacija atlikta vadovaujantis Miškotvarkos darb� vykdymo 
instrukcija, taksacin�s kortel�s pildymo instrukcija bei kitais normatyviniais dokumentais. 

Kartografijai sudaryti panaudoti spalvoti ortofotografiniai žem�lapiai (M 1:10000) 
Lietuvos koordina�i� sistemoje (LKS-94.). Jie parengti vykdant žem�s �kio ministerijos 
PHARE projekt� d�l pas�li� lauk� blok� duomen� baz�s tikslinimo. Aerofotografavimas 
atliktas 2005 ir 2006 m 1:20000 masteliu. Neigiama ši� žem�lapi� savyb� – naudota nat�rali� 
spalv� fotojuosta, ribojanti medži� r�ši� išskyrim�, ko neb�na naudojant spalvot� spektrin�-
zonin� aerofotonuotrauk�. Tod�l konkurso b�du buvo pasirinkta suomi� firma, kuri 2008 m. 
atliko aerofotografavim� specialiai mišk� inventorizacijai.  

2009 m. miškotvarka iš esm�s perži�r�jo arba naujai sprend� šiuos klausimus: mišk� 
suskirstymas pagal nuosavyb�s formas, mišk� priskyrimas grup�ms ir pogrupiams, saugom� 
teritorij� plot� patikslinimas, geoinformacini� sistem� technologijos �diegimas. 

Valstybin�s reikšm�s miškuose brand�s medynai inventorizuoti atrankiniu metodu, 
naudojant kampinio matavimo prietais�, priva�iuose ir kituose miškuose atlikta vizualin� 
taksacija. 

Miško �kin�s priemon�s projektuotos pagal miškininkyst�s reikalavimus, naudojant 
atitinkamus normatyvus, algoritmus. 

�vykdytos �kin�s priemon�s vietov�je vertintos ir analizuotos tik valstybin�s reikšm�s 
miškuose, želdini� b�kl� �vertinta visuose miškuose. 

2019 met� mišk� inventorizacija atlikta vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010.01.14 
�sakymu Nr. 11-10-V patvirtinta Miškotvarkos darb� vykdymo instrukcija, Valstyb�s �mon�s 
Valstybini� mišk� ur�dijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. �sakymu Nr. �S-118 D�l 
miškotvarkos lauko darb� organizavimo. 

Visi miškotvarkos lauko darb� etapai atlikti panaudojant GIS technologijas. Miškotvarkos 
darb� kartografin� pagrind� sudaro LR georeferencinis pagrindas GDB10LT. Pastarasis yra 
sudaromas bei atnaujinamas Lietuvos skaitmeninio ortofotografinio M1:10000 žem�lapio 
ORT10LT pagrindu. Miško riba yra svarbi georeferencinio pagrindo dalis. 

Ortofotografiniai žem�lapiai (M 1:10000) sudaryti Lietuvos koordina�i� sistemoje (LKS-
94.). Jie parengti vykdant Žem�s �kio ministerijos PHARE projekt� d�l pas�li� lauk� blok� 
duomen� baz�s tikslinimo. Autorin�s teis�s priklauso Nacionalinei žem�s tarnybai. 
Aerofotografavimas atliktas 2005, 2009, 2012 m. 1:20000 masteliu. Neigiama ši� žem�lapi� 
savyb� – naudota nat�rali� spalv� fotojuosta, ribojanti medži� r�ši� išskyrim�, ko neb�na 
naudojant spalvot� spektrin� - zonin� aerofotonuotrauk�. Tod�l konkurso b�du buvo pasirinkta 
firma, kuri 2018 m. atliko aerofotografavim� specialiai mišk� inventorizacijai, naudojant 
atitinkamos spektrin�s gamos fotojuost�. 

Taksacini� sklyp� rib� (kvartal� vidaus situacijos) projektas rengtas naudojant 
ortofotografinius žem�lapius (planus), aerofotonuotraukas užtikrinant maksimal� vidaus 
situacijos, taksacini� rodikli� bei �kini� priemoni� perimamum�. Perimamumas užtikrinamas, 
naudojantis praeitos miškotvarkos inventorizacijos bei projekto duomenimis. 

Visi medynai inventorizuoti vizualiniu su matavimo elementais metodu. Aprašant išskirto 
taksacinio sklypo rodiklius, išlaikant perimamum�, padaryti šie pakeitimai: 

� - �vesta 5B bonitetin� klas� (tik pušynams Pa augaviet�je), kai medyno parametrai 
(amžius, aukštis) neatitinka žemiausio boniteto, sklypas aprašomas kaip pelk�, nurodant 
apaugim�; 

� - minimalus medyno skalsumas - 0,3, išskyrus medynus po neplyn� kirtim� -0,2; 

� - mišk� grup� sklypui �rašoma vadovaujantis aktualiu Vyriausyb�s nutarimu d�l mišk� 
priskyrimo mišk� grup�ms. Kai sklypui nustatytas mišk� pogrupis neatitinka Vyriausyb�s 
patvirtint� normatyv� �rašomas ir si�lomo mišk� pogrupio kodas pagal normatyvus; 
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� - sklype aprašomi gamtiniai kraštovaizdžio, kult�ros paveldo, rekreaciniai, 
Raudonosios knygos ir kiti saugomi bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 objektai, 
esantys miško žem�je: 

� - mažasis miško karjeras. Žem�s savininko ar naudotojo miško žem�s sklype esantis 
atviras kasinys iki 0,5 ha ploto ir iki 2 m gylio, iš kurio imamos naudingosios iškasenos savo 
�kio reikm�ms; 

Miško �kin�s priemon�s projektuotos pagal miškininkyst�s reikalavimus, naudojant 
galiojan�ius teis�s aktus, atitinkamus normatyvus, algoritmus.  

Mišk� inventorizacijos metu inventorizuoti tik padalinio administruojami miškai ir kiti 
plotai, bei si�lomi priskirti valstybin�s reikšm�s miškams plotai.  

Mišk� inventorizacijos metu miškai suskirstyti � tokias naudotoj� grupes: 

� V� Valstybini� mišk� ur�dijos valdomi valstybin�s reikšm�s miškai; 
� V� Valstybini� mišk� ur�dijos valdomi kiti plotai; 
� V� Valstybini� mišk� ur�dijos valdomiems valstybin�s reikšm�s miškams si�lomi priskirti plotai. 

 

1.2. EKONOMINI� IR SOCIALINI� POREIKI� PROGNOZ� 

Lietuvos statistikos departamento (toliau – LSD) duomenimis 2020 m. pradžioje 
Šven�ioni� rajono savivaldyb�je gyveno 22679 gyventojai, lyginant su 2017 m. pradžia 
gyventoj� sumaž�jo 1475 vnt. arba 1,5 proc. Nuo 2002 m. gyventoj� skai�ius sumaž�jo 30,1 
proc. arba 9880 vnt. Gyventoj� skai�ius pastoviai maž�ja. 2019 metais savivaldyb�je gim� 159 
vaikai, lyginant su 2015 metais vaik� gim� net 29 proc. mažiau.  

Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis Šven�ioni� rajono savivaldyb� 2019 
metais už�m� 31-33 viet� maž�j� savivaldybi� indekse, kuriomis dalinosi su Šal�inink� ir 
Rokiškio savivaldyb�mis. Blogai buvo �vertinta „Biudžeto“ sritis, nes savivaldyb�s skola (32,9 
proc. pajam�) buvo didesn� už vidutin� šalyje. Skola maž�jo tik 5,6 proc. išlaid� (vidurkis-8 
proc.). Savivaldyb�s išlaikymui teko skirti 8,6 proc. išlaid� (vidurkis- 8 proc.). Prie to gal�jo 
prisid�ti s�lyginai didel� savivaldyb�s administracija. T�kstan�iui gyventoj� teko 9,5 
darbuotojo, kai vidurkis šalyje-7,6 darbuotojo.  

Savivaldyb�s taryba gal�t� perži�r�ti mokestin� politik�, nes nekilnojamojo turto 
mokes�io tarifas siek� 0,9 proc. (vidurkis-0,7 proc.). Nenaudojamo nekilnojamojo turto bei 
apleistos žem�s tarifai taip pat buvo maksimal�s. Mažesni mokes�iai galb�t skatint� 
gyventojus ir versl� kurti naujas darbo vietas. Tai Šven�ioni� savivaldybei aktualu, nes 
nedarbo lygis siek� 9,8 proc. (vidurkis-9,7 proc.), o išduot� ir prat�st� verslo liudijim� ir 
veikian�i� �kio subjekt� skai�iai, tenkantys t�kstan�iui gyventoj�, buvo vieni mažiausi� tarp 
maž�j� savivaldybi�. 

Šven�ioni� rajono savivaldyb� n�ra tankiai apgyvendinta teritorija. Remiantis Lietuvos 
Statistikos departamento duomenimis, gyventoj� tankumas Šven�ioniu rajone 2014 m. 
pradžioje sieke 15,5 žmones/km2, tuo tarpu šalies gyventoju tankumo rodiklis – 45,3 
žmones/km2. 

Didžiausi� darbuotoj� skai�i� turin�ios �mon�s: UAB „Intersurgical“, Vš� Šven�ioni� 
rajono ligonin�, UAB „Alviva“, Pabrad�s socialin�s globos namai, Šven�ioni� rajono 
savivaldyb�s administracija.  

Šven�ioni� savivaldyb� yra numa�iusi daug paramos galimybi� pradedan�iam ir veikl� 
vykdan�iam verslui, si�lant param� mokymams, steigimo išlaidoms padengti, informacini� 
leidini� leidybai, dalinai finansuoti pažangios technologijos �sigijim� ir kitus finansin�s pagalbos 
b�dus. 
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Šven�ioni� rajone, Pabrad�je, yra �sik�rusi viena iš didžiausi� Lietuvos darbdavi� – UAB 
„Intersurgical“ (kuri �darbina daugiau nei 2000 žmoni�). „Intersurgical“ yra pasaulin� plataus 
medicinini� gamini� asortimento, skirto kv�pavimo takams k�r�ja, gamintoja ir tiek�ja. 

Numatomas ši� darbuotoj� tr�kumas ateityje: gydytojai specialistai, darbininkai 
izoliuotojai, medini� ir plastikini� gamini� surink�jai, mišk� �kio ir giminišk� profesij� 
darbuotojai, pardavimo atstovai. 

Užimtumo tarnyba padeda asmenims �sidarbinti paskirdama individual� specialist�, su 
kurio sudaromi užimtumo veiklos planai, skiriami kvalifikacijos k�limo kursai, asmenys 
siun�iami baigti profesinio mokymo programas; asmenims, iki 29 met� si�loma programa 
„Atrask save“, taip pat gali b�ti teikiama parama pirmam verslui �kurti; vyresniems asmenims 
suteikiama subsidijavimo paslauga (kai darbdaviui dalis sumokamos algos padengiama 
valstyb�s). 

Šven�ioni� rajono savivaldyb� teikia finansin� param� smulkaus verslo subjektams, 
asocijuotoms verslo strukt�roms ir kitoms versl� skatinan�ioms �staigoms ar organizacijoms 
nauj� darbo viet� k�rimui, �mon�s steigimo išlaidoms padengti, kredito iš banko pal�kan� 
dengimui, kai Fondas dengia verslo subjektui met� pal�kanas (iki vien� met�) ar pal�kan� dal�, 
verslininkams mokyti ir konsultuoti, verslui skirtos spaudos, kit� su verslu susijusi� leidini� 
prenumeratai ar �sigijimui ir kt. 

Did�jant mišk� plotams ir vidutiniam medyn� t�riui, did�ja medienos kiekiai miškuose. 
Ta�iau did�ja ir medienos poreikiai. Medienos poreikis pramon�s reikm�ms Lietuvoje 2025 m. 
išaugs iki 6,8 mln. kub. m per metus, 2016 m. jis siek� 4,9 mln. kub. m. Medienos met� poreikis 
energetikos reikm�ms, �skaitant nam� �ki� tam sunaudojam� medien�, �gtel�s nuo 6,1 mln. 
kub. m iki 6,9 kub. m.   

Šiuo metu medienos rinkoje pastebimas augantis malkin�s medienos poreikis 
pramon�je, kadangi šilumos gamintojai ir pramon� naudoja t� pat� medienos segment� – 
malkin� medien�. Miest� šilumos �kiams, nepriklausomiems šilumos tiek�jams, pramon�s 
�mon�ms spar�iai investuojant � biokuro katilus auga ir biokuro poreikis. Per pastaruosius 
metus malkin� mediena, kuri sudaro du tre�dalius biokuro kainos, pabrango apie 40 proc. 

Prognozuojama, kad iš dalies d�l demografini� tendencij� Europoje mišk� sektorius 
susidurs su sunkumais, ieškant tinkamos kvalifikacijos darbuotoj�. Nors ši problema 
pastaruoju metu dar n�ra aktuali Lietuvai, ta�iau vis tebesit�siantis � užsien� išvykstan�i�j� 
dirbti srautas gali tur�ti �takos ir m�s� šalies mišk� sektoriui. 

Miškai visuomen�s ir valstyb�s gyvenime atlieka �vairias funkcijas. Viena iš j� socialin�. 
Visuomen� naudojasi jais poilsiui, rekreacijai, uogavimui, grybavimui, medžioklei, vaistažoli� 
rinkimui ir pan. Prognozuojama, kad ateityje miškai mažiau bus naudojami tokioms miško 
funkcijoms kaip uogavimas, grybavimas, vaistažoli� rinkimas ir pan.  

Žmoni� (o ypa� vaik�) socialinis švietimas miškininkavime did�s. Vaik� švietimas vyksta 
vaik� mokymo �staigose - regioninio padalinio darbuotojai aktyviai dalyvauja ir ateityje dalyvaus 
jaun�j� miško bi�iuli� samb�ryje tai yra moksleivi� organizacijoje, vienijan�ioje besidomin�ius 
gamta, miškininkyste, miškininko profesija. 

Pastaraisiais metais ypa� daug d�mesio skiriama pritaikyti valstybinius miškus 
visaver�iam lankymuisi ir turiningam poilsiui gamtoje. Regioninio padalinio miškuose yra 
rekreacijai skirt� mišk�, ta�iau poilsiui naudojami ne tik rekreaciniai miškai. Kuriant rekreacin� 
infrastrukt�r� miškuose, orientuojamasi � labiausiai pam�gtus ir lankomus miško sklypus, 
siekiant sureguliuoti miško lankytoj� srautus, nukreipiant poilsiautojus � saugius priešgaisriniu 
poži�riu miško sklypus. Pažintini� ir mokom�j� objekt� k�rimas leidžia visuomenei pažinti 
gamtos turtus, kult�ros paveldo vertybes. Taip aukl�jama visuomen�, ugdomas jos kult�rinis 
elgesys gamtoje. 
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1.3. VEIKLOS TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA 

1.3.1. FIZIN�-GEOGRAFIN� CHARAKTERISTIKA 

Bendras regioninio padalinio teritorijos plotas yra 117,8 t�kst. ha. Padalinio miškai yra 
išsid�st� Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorijoje ir nedidel� dalis – Mol�t� rajono 
savivaldyb�s teritorijoje. Šven�ioni� rajono teritorija driekiasi šiaur�s ryt� Lietuvos pasieniu su 
Baltarusija: nuo Adutiškio mišk� – šiaur�s rytiniame kampe iki Neries kilp� – pietvakariuose. 
Šiauriniame pakraštyje yra kaimyniniai Ignalinos ir Utenos rajonai, vakaruose – Mol�t�, 
pietvakariuose – Vilniaus. Rajono plotas – 1692 kv. kilometr�. Didieji miestai: Šven�ionys, 
Šven�ion�liai, Pabrad�. Rajone yra 11 seni�nij�. Administracinis centras – Šven�ionys, 
nutol�s nuo Vilniaus apie 86 km. Šven�ioni� rajono plotas užima 2,6 proc. Lietuvos teritorijos. 

Didesnioji rajono dalis yra Šven�ioni� aukštumoje, vakarinis pakraštys – Aukštai�i� 
aukštumoje, jiedvi skiria Žeimenos žemuma, rytuose plyti Dysnos lyguma. Aukš�iausia vieta – 
Girdžiulišk�s kalnas (250 m, Aukštai�i� aukšt.), žemiausia – ties Žeimenos ir Neries santaka 
(116 m). 

Pro rajon� teka Žeimena su intakais, pietine riba – Neris, rytuose – Birv�ta su intakais. 
Tyvuliuoja 284 Šven�ioni� rajono ežerai (didžiausias – Kretuonas), 2 tvenkiniai. Rajone yra 
289 ežerai, kuri� bendras plotas 5632 ha. 

Pagal fizin�-geografin� rajonavim� Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorija, o tuo pa�iu 
ir didžioji dalis padalinio teritorijos yra nevienalyt�, priskiriama dviems sritims: Paskutiniojo 
apled�jimo pakraštini� morenini� aukštum� ir Paskutiniojo apled�jimo pakraštini� zandrini� 
lygum�, kurios nusit�sia toli � Baltarusij� ir Lenkij�.  

Vakarinis padalinio pakraštys (beveik visa Labanoro girininkija, vakarin�s Pasiaur�s ir 
Lakajos girininkij� dalys) patenka � Aukštai�i� aukštumos rajono šiaurin� dal�, esan�i� 
takoskyroje tarp Dauguvos, Šventosios ir Žeimenos upi�. Jos paviršius susideda daugelio 
ledyno liežuvini� dubum�, tarpliežuvini� morenini� ruož�, kuriuos �ia paliko paskutiniojo 
apled�jimo ledynini� liežuvi� akumuliacija. Atskirose dubum� dalyse gausu termokarstini� 
duburi�, kuriose telkšo ežerai arba pelk�s. 

Toliau � rytus nuo Aukštai�i� aukštumos prasideda Šiaur�s ryt� (Žeimenos - Neries 
vidurupio) lygumos sm�liai. Lygumoje išsid�s�iusios pietritin� Labanoro, rytin� Pasiaur�s, 
vakarin� Žeimenos girininkij� dalys, bei Antalied�s, Aukštagirio ir Sarios girininkijos. Lyguma 
apr�pia tarp Aukštai�i�, Šven�ioni� ir Ašmenos aukštum� �spaustus pažem�jimus, kurie 
paskutiniojo apled�jimo pradžioje buvo užimti ledyno plaštak�, o paskui, šioms tirpstant, 
pripildyti tirpsmo vanden� klostom� nuos�d� ir pavirt� sm�lingomis lygumomis. 

� rytus nuo šiaurry�i� lygumos – Šven�ioni� – Naro�iaus aukštumos rajone išsim�t� 
Šven�ioni� girininkijos bei šiaurin� Geledn�s girininkijos dalis. Aukštuma tokia pati kaip ir 
Aukštai�i� aukštuma, ta�iau sudaryta ankstesn�se apled�jimo stadijose ir kit� ledyno plaštak� 
s�lytyje. Sutirpus pirmojo slinkimo ledynams, Šven�ioni� – Naro�iaus aukštum� suraiž� up�s, 
tekan�ios � aplinkines plaštakines dubumas. Ši aukštuma nuo seno tankiai gyvenama, tod�l 
yra mažai miškinga.    

Šven�ioni� krašto geologiniai s�rangai �takos tur�jo visi �ia užslink� ir žem�s gelmes bei 
reljef� formav� ledynai. Tvirtas uolien� pagrindas �ia sl�gso palyginti negiliai – vos apie pus� 
kilometro gylyje (paj�ryje jis yra pustre�io kilometro gylyje). Paviršiaus strukt�rai ir 
dirvožemiams svarbiausias šiame krašte buv�s paskutinis ledynas. Rajono pakraštyje, prie 
Adutiškio, plyti molio lygumos, pietin�je ir vakarin�je dalyse driekiasi sm�lynai ir žvyrynai, o 
šiaur�je puikuojasi akmenimis nus�tos molio kalvos. 

Padalinio teritorijos (kaip ir Lietuvos) dirvožemiai yra susiformav� iš ledynin�s, 
limnoglacialin�s, fliuvioglacialin�s ir senovin�s aliuvin�s bei kt. kilm�s dirvodarini� uolien�. 
Didžiojoje ur�dijos teritorijos dalyje dominuoja vel�niniai-jauriniai, silpnai nujaur�j�, smulkaus 
sm�lio ir lengvo priemolio dirvožemiai. Mažesnius plotus užima vel�niniai-jauriniai, vidutiniškai 
nujaur�j�, lengvo priemolio dirvožemiai. Šiaurrytin�je teritorijos dalyje vyrauja vel�niniai-
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jauriniai-gl�jiški, lengvo ir vidutinio priemolio ar net molio bei puveniniai-jauriniai-gl�jiniai 
dirvožemiai. 

Bene labiausiai � rytus nutol�s Šven�ioni� kraštas skiriasi ir klimatu: �ia žiema trunka 
apie 10 dien� ilgiau nei Suvalkijoj, žiemos keletu laipsni� šaltesn�s, sniego danga vidutiniškai 
b�na 30 – 40 cm storio ir laikosi apie keturis m�nesius, metinis oro temperat�r� skirtumas, 
palyginti su paj�riu, ženkliai didesnis (paj�ryje – 20 °C, Šven�ioni� krašte - 24 °C), bet gerokai 
sausiau ir daugiau dien� per metus švie�ia saul�. Klimatas – pereinamasis tarp j�rinio ir 
žemyninio. Vyrauja vakar� v�jai. 

Padalinio teritorija priskiriama Pietry�i� aukštum� rajono Aukštai�i� klimato parajoniui. 
Vidutin� metin� temperat�ra – 6,1-6,7 0C, šil�iausias m�nuo - liepa, vidutin� jo temperat�ra – 
17,7-18 0C. Šal�iausias yra sausio m�nuo, jo vidutin� temperat�ra - -4,8- -3,8 0C. Absoliutus 
minimumas - -32,8, maksimumas-35,30C. Per metus vidutiniškai iškrenta 610-690 mm krituli�, 
laikotarpis su sniego danga trunka 90-105 dienas.  Saul�s spind�jimo trukm� – 1690-1770 
valand�. Aukštai�i� parajoniui svarbiausi procesai, s�lygojantys tarprajoninius klimato 
skirtumus yra turbulentin�s apykaitos ir termin�s konvekcijos sustipr�jimas labiau raižytoje 
vietov�je bei galim� termini� inversij� susidarymas žiem�. 

Regioninio padalinio miškai patenka � Ryt� Aukštaitijos vidutinio našumo mišri� pušies-
egl�s mišk� pazon� išskirt� pagal Lietuvos Respublikos bendrojo plano Mišk� teritorij� 
žem�lap� (1 pav). Padalinio mišk� vidutinis metinis t�rio prieaugis yra 6,66 m3/ha. Pagal Mišk� 
teritorijos plan�, šiame pazonyje galimas bendrojo miško naudojimo intensyvumas yra 4,51 – 
5,25 m3/ha likvidin�s medienos per metus. Pazonio miškuose išauginama aukš�iausios 
kokyb�s mediena. Gali b�ti pasiektas aukštesnis nei vidutinis šalyje medienos naudojimo 
intensyvumas. 

Pazoniui b�dingi nemaži žemdirbystei mažai tinkami plotai, daug tarpumiški�. Siekiant 
racionaliau panaudoti šias žemes, padidinti pazonio mišk� ekonomin� svarb�, miškingum� 
tikslinga padidinti 10-15 proc. 

 

1 pav. Lietuvos Respublikos bendrasis planas. Mišk� teritorijos 

 

Šven�ioni� rajonas išsiskiria ežer� gausa – 289 ežerai, bendras j� plotas užima 5 632 
ha. Tai vienas ežeringiausi� rajon� šalyje. Didžiausi ežerai – Kretuonas (862,5 ha) bei Asveja 
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(539,6 ha). 70 proc. vis� ežer� sudaro nedideli, iki 10 ha ploto ežerai (203 ežerai), 26,7 proc. 
– nuo 10 iki 100 ha (77 ežerai), 2,1 proc. – nuo 100 iki 500 ha (7 ežerai), 2 ežerai – virš 500 
ha. 

Pietiniu Šven�ioni� rajono pakraš�iu teka Neris. Iš šiaur�s � pietus rajono teritorija teka 
Neries intakas Žeimena, � kuri� �silieja Lakaja, Peršokšna, Mera, Dubinga ir kiti mažesni upeliai. 
Žeimena – viena švariausi� Lietuvos upi�, joje n�ra užtvank�, tod�l ji priskirta prie pagrindini� 
Lietuvos lašišini� žuv� nerštavie�i�. 

Šven�ioni� aukštuma yra takoskyra tarp Dauguvos ir Nemuno upyn�, tod�l padalinio 
teritorija pratekan�ios up�s priklauso dviems dideliems min�t� upi� baseinams. Padalinio 
veiklos teritorijoje suskai�iuojama 15 upi� ir upeli�, ilgesni� kaip 10 km 

 Teritorijos miškingumas ir jo kaita. Visa padalinio veiklos teritorija sudaro 117,8 t�kst. 
ha plot�. Regioninio padalinio veiklos teritorijos miškingumas paskai�iuotas geoinformacini� 
technologij� pagalba, prie 2019 m. inventorizuoto padalinio administruojamo miško žem�s 
ploto prid�jus Mišk� valstyb�s kadastre �registruotus duomenis apie priva�i� ir nuosavyb�s 
teis�ms atkurti skirt� miško žem�. 2019 m. mišk� inventorizacijos metu regioninio padalinio 
administruojamoje teritorijoje inventorizuotas 42,9 t�kst. ha miško žem�s plotas. Bendras 
regioninio padalinio veiklos teritorijoje esan�ios miško žem�s plotas yra 69,6 t�kst. ha (1.1. 
lentel�).  

1.1. MIŠKO ŽEM�S PLOTO IR TERITORIJOS MIŠKINGUMO KAITA 

 

Miškotvarka Teritorijos plotas, 
t�kst. ha 

Miško žem�s 
plotas, t�kst. ha 

Teritorijos miš-
kingumas, proc. 

Vidutinis 
Lietuvoje, proc. 

1975 m. 113,8 55,8 49,0 26,4 
1985 m. 122,7 56,3 53,6 27,9 
1999 m. 116,5 63,0 54,1 30,3 
2009 m. 117,8 68,2 57,9 32,9 
2019 m. 117,8 69,6 59,1 33,7 

 

 

2 pav. Padalinio teritorijos miškingumas (proc.) 

 

Nuo 1975 m. iki 2019 m. regioninio padalinio administruojamos teritorijos miškingumas 
padid�jo 10,1 proc. Per paskutin�j� vykmet� miškingumas padid�jo 1,2 proc. Miškingumas 
padid�jo �veisus miško želdinius netinkamuose žemdirbystei plotuose. � miško žemes  �traukta 
naujos miško žem�s naudmenos - miško pelk�s (67 ha) ir miško grioviai (58 ha). 
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1.3.2. PADALINIO EKONOMIN� IR SOCIALIN� APLINKA 

Nacionalin�s žem�s tarnybos prie Žem�s �kio ministerijos valstyb�s �mon�s Valstyb�s 
žem�s fondo duomenimis 2019 m. sausio 1 d. Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorija užima 
169,1 t�kst. ha plot�.  

Žem�s �kio naudmenos užima 42,9 t�kst. ha arba 25 proc. nuo bendro savivaldyb�s 
ploto (ariama žem� užima 21 proc., pievos, sodai ir nat�ralios ganyklos – 4 proc.). Miškai 
(miško žem�) užima 96,6 t�kst. ha arba 57 proc. bendro savivaldyb�s ploto. Keliai užima 2,2 
t�kst. ha arba 1 proc., užstatyta teritorija – 3,4 t�kst. ha arba 2 proc., vandenys – 7,7 t�kst. ha 
arba 5 proc. bendro savivaldyb�s ploto. Kitos žem�s užima 16,3 t�kst. ha plot� arba 10 proc., 
iš kuri� medži� ir kr�m� želdiniai – 7,3 t�kst. ha, pelk�s – 6,4 t�kst. ha, pažeista ir 
nenaudojama žem� 0,7 t�kst. ha. Apleista žem� užima 1,3 t�kst. ha plot�. 

Laisvo žem�s fondo žem� Šven�ioni� rajono savivaldyb�je užima 12,2 t�kst. ha. (2019 
m. sausio 1 d.).  

Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Šven�ioni� 
rajono savivaldyb�s tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T-2. Savivaldyb�s teritorijos 
bendrojo plano uždaviniai yra: suformuoti teritorijos vystymo erdvin� koncepcij�, nustatyti 
teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; vystyti rajono teritorijos urbanistin� 
sistem�; numatyti priemones nacionaliniam gamtos ištekli� naudojimui (apsaugai), 
kraštovaizdžio tvarkymui, gamtinio karkaso formavimui, kult�ros paveldo objekt� išsaugojimui; 
nustatyti prioritetines teritorij� funkcines zonas, j� tikslin�s žem�s naudojimo paskirtis (b�dus); 
pl�toti inžinerin� ir susisiekimo infrastrukt�r�; numatyti rekreacini� ir bioprodukcinio �kio 
teritorij� vystymo galimybes ir kryptis; numatyti teritorijas visuomen�s poreikiams reikaling� 
objekt� statybai; numatyti gyvenamosios aplinkos kokyb� užtikrinan�ias priemones, želdyn� 
sistem� formavim�, infrastrukt�ros pl�tr� ir kt. 

Esamos geležinkelio linijos teigiamai �takoja Šven�ioni� rajono savivaldyb�s urbanistin� 
bei ekonomin� pl�tr�, nors miest� teritorijose (Šven�ion�li�, Pabrad�s) apsunkina susisiekim� 
automobili� transportu bei mažina bendr� gatvi� tinklo rišlum�. Ateityje didesn� �taka tiek 
keleivi�, tiek ir krovini� vežimams prognozuojama magistralinei geležinkelio linijai N. Vilnia-
Turmantas-Valstyb�s siena. 

Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorija, pagal numatytas Lietuvos Respublikos 
bendrajame plane miškininkyst�s pl�tros zonas bei pazones, patenka Ryt� Aukštaitijos ir 
Dz�kijos pušyn� zonos Ryt� Aukštaitijos vidutinio našumo mišri� pušies - egl�s mišk� pazon�. 
Šiame pazonyje rezervatiniai ir specialios paskirties miškai sudaro 16%, apsauginiai miškai - 
24%, �kiniai miškai - 60%. Tai yra vienas iš geriausios kokyb�s pušies medien� tiekian�i� 
pazoni�. Pazonio reljefas kalvotas, be galo daug tarpumiški�, nederling�, mažai tinkam� 
žemdirbystei plot�. D�l šios priežasties pazonio miškingum� tikslinga padidinti 15%. Tai 
pad�t� pagerinti žem�s panaudojim�, geriau panaudoti teritorij� rekreacijai, turizmui, praturtinti 
kraštovaizd�. Kadangi orientuojamasi � normalios trukm�s pušyn� apyvart�, mišk� 
panaudojimo intensyvumas n�ra didelis. III-IV grup�s valstybiniuose ir priva�iuose miškuose 
galima pasiekti 4,55 m3/ha likvidin�s medienos kasmetin� naudojim�. 

Helsinkio tvaraus mišk� �kio ir Lisabonos rezoliucijose nurodytos pagrindin�s kryptys 
miškotvarkiniam planavimui, iš kuri� svarbiausios rajono savivaldyb�s teritorijos bendr�jame 
plane: miško žem�s tikslin�s paskirties išlaikymas ir geresnis jos išnaudojimas; daugiatikslio 
miško naudojimo skatinimas siekiant reikiamo balanso tarp �vairi� visuomen�s poreiki�; 
ypatingas d�mesys ekologiškai jautri� viet�, ret� saugom�, reprazantatyvi� ekosistem�, 
kertini� buveini�, nat�rali� medyn� su endemin�mis ir nykstan�iomis r�šimis išskyrimas; 
miško apsaugini� funkcij�, ypa� dirvožemio ir vandens apsaugos pl�tojimas; projektuojant 
miško atk�rimo priemones pirmenyb� teikti nat�raliam ž�limui, vietin�mis medži� r�šimis. 

Per paskutiniuosius tris metus regioniniame padalinyje kasmet vidutiniškai parduodama 
98,1 t�kst.m3 medienos (1.2. lentel�). 
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1.2. MEDIENOS PARDAVIMAS PER PASKUTINIUS 3 METUS 

 

Kiekiai (t�kst. m3) 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Iš viso: 109,9 98,2 86,1 

Iš to kiekio :    
eksportuota 19,7 11,1 16,2 
panaudota vietos rinkoje 90,2 87,1 69,9 

Iš to kiekio :    
Padarin� mediena iš viso 108,2 95,1 85,2 
      pjautiniai rastai 67,2 62,0 56,6 
      r�stai fanerai 5,1 4,0 3,0 
      popiermedžiai 24,3 19,3 16,5 
      tarmedžiai 9,7 6,7 8,5 
      trumpuoliai    
Malkin� mediena 19,9 6,3 1,6 
Parduota kirtimo liekan� biokurui 6,2 2,9 5,0 
Parduota skiedros biokuro gamybai    
           Iš malkin�s medienos 19,0 12,3 10,4 
           Iš kirtimo liekan� 1,0 5,0 3,2 

Gyventojams parduota nenukirstu mišku 6,5 5,5 5,8 
 

Stambesn�s padalinio veiklos teritorijoje veikian�ios apvaliosios medienos perdirbimo 
�mon�s: UAB ,,Žaliamiškis“, UAB ,,Sevika“, UAB ,,Egsis“. 

Šven�ioni� rajono savivaldyb�s 2018-2020 met� strateginis veiklos planas patvirtintas 
Šven�ioni� rajono savivaldyb�s tarybos 2018 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-60 „D�l 
Šven�ioni� rajono savivaldyb�s 2018-2020 met� strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

Rengiant Šven�ioni� rajono savivaldyb�s 2014–2020 m. strategin� pl�tros plan�, buvo 
vadovautasi šiais principais: viešumas, partneryst�, bendruomen�s �traukimas; diskusija 
pagristas bendradarbiavimas ir kompromiso paieškos; uždavini� aiškumas, apibr�žtumas ir 
pagristumas; priemoni� realumas ir �gyvendinamumas; mokymasis iš geros praktikos 
pavyzdžiu Lietuvoje ir užsienyje; suderinamumas su Lietuvos nacionalin�mis ir Europos 
S�jungos pl�tros strategijomis; d�mesys strategijos �gyvendinimui; strateginio planavimo 
proceso t�stinumas ir lankstumas. 

Šven�ioni� rajono savivaldyb�je pla�iai naudojama alternatyvios arba atsinaujinan�ios 
energijos r�šis – biokuras. Jis naudojamas gaminant šilumin� energij� tiek individualiuose 
vartotoj� šilumos gamybos �renginiuose, tiek centralizuoto šilumos tiekimo sistemos katilin�se. 
Pastarosiose didžioji dalis šilumin�s energijos pagaminama iš biokuro: medienos skiedr�, 
malk�, s�len� granuli�. Individualiuose vartotoj� šilumos gamybos �renginiuose taip pat didžioji 
dalis šilumin�s energijos pagaminama iš biokuro: malk�, medienos granuli�. Didel� biokuro 
sunaudojim� lemia pakankami augalin�s biomas�s ištekliai bei gamtini� duj� infrastrukt�ros 
stoka. 

Šven�ion�li� RP turi 2 medkirtes. Viena naudojama pagrindinio naudojimo kirtimams. 
Per metus iškertama apie 40000 ktm. Kita medkirt� naudojama retinimo ir einamiesiems 
kirtimams atlikti. Per metus iškertama apie 4000 ktm. Padalinys turi 2 medvežes ir vien� 
traktori� su savikrove priekaba. Savo j�gomis ištraukiama apie 70000 ktm. Kitus ruošos darbus 
atlieka rangov� �mon�s. Kiekvienais metais padalinys sudaro sutartis su  6-8 ruošos darb� 
paslaugas teikian�iomis �mon�mis. 

Prekyba mediena: Stambiausi medienos pirk�jai sudar� ilgalaikes sutartis su 
Šven�ion�li� RP yra UAB Stora Enso Lietuva 5500 ktm, UAB Targir� 6100, UAB,, Girojus“ 
5000 ktm. Latvijos �mon� SIA ,, Gaujas Koks“ per metus nuperka iki 17000 ktm pjautini� pušies 
ir egl�s r�st�, si�lom� parduoti per pusmetinius ir trumpalaikius aukcionus. 

Šven�ion�li� RP su savo turima technika ruošia biokuro skiedr�. Padalinys turi traktori� 
,,Valtra“ su biokuro skiedros smulkintuvu ,,Kesla“  ir du skiedrovežius. Per metus pagaminama 
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nuo 13000 iki 20000 ktm biokuro skiedros iš malkin�s medienos ir kirtimo liekan�. Biokuro 
skiedra pagaminta iš malkin�s medienos teikiama Mol�t�, Utenos, Didžiasalio, Šven�ion�li�, 
Šven�ioni�, Vilniaus ir kitoms katilin�ms. O skiedra iš kirtimo liekan� teikiama tik Vilniaus 
katilin�ms. 

Gyventojams sudarytos s�lygos pirkti medienos nenukirstu mišku. Per 2017 - 2019 m. 
j� parduota 17,8 t�kst. m3 .  

1.3.3. REGIONINIO PADALINIO VEIKLOS TERITORIJOS KELIAI IR 
GELEŽINKELIAI 

Visoje veiklos teritorijoje (miško žem�je) yra 1332 km miško keli�. Padalinio valdom� ir 
priži�rim� keli� miško žem�je yra 917 km. 100 - ui ha miško žem�s tenka 2,1 km padalinio 
valdom� ir priži�rim� keli� (1.3. lentel�). Atskirose girininkijose keli� tankumas labai 
nevienodas. Daugiausia miško keli� yra Januliškio ir Antalied�s girininkijose (po 114 km.). 

 

1.3. KELI� CHARAKTERISTIKA 
 

Keli� charakteristika Ilgis, 
 km 

Plotas, 
ha 

Labanoro Miško keliai ne RP teritorijoje 105,5 37,2 
 RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 37,3 14,9 
 Kiti keliai 59,6 66,8 

Antalied�s RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 114,0 43,1 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 16,2 8,2 
 Kiti keliai 18,9 16,3 

Lakajos  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 95,3 36,2 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 30,1 12,2 
 Kiti keliai 35,5 42,4 

Pasiaur�s  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 80,1 28,4 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 20,4 8,2 
 Kiti keliai 27,6 25,4 

Januliškio  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 113,5 41,1 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 6,6 2,7 
 Kiti keliai 17,7 16,5 

Žeimenos RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 104,7 37,0 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 62,9 25,5 
 Kiti keliai 291,1 195,5 

Šven�ioni�  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 48,7 18,1 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 95,7 38,7 
 Kiti keliai 676,9 544,3 

Aukštagirio  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 100,6 36,2 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 5,8 2,5 
 Kiti keliai 13,9 3,3 

Sarios  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 68,1 25,5 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 15,5 6,5 
 Kiti keliai 48,8 32,8 

Geledn�s  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 49,7 19,4 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 105,2 44,2 
 Kiti keliai 149,6 151,1 

Adutiškio  RP valdomi ir priži�rimi miško keliai miško žem�je 37,2 14,6 
 Miško keliai ne RP teritorijoje 19,0 11,2 
 Kiti keliai 195,2 171,9 
 Iš viso RP valdom� ir priži	rim� keli� miško žem�je 917,4 336,8 
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Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorij� kerta krašto reikšm�s keliai Nr. 102 Vilnius-
Šven�ionys-Zarasai (163 km.), Nr. 114 Ignalina-Mol�tai (56 km.), Nr. 111 Utena-Kaltan�nai-
Šven�ionys (65 km.) ir Nr. 109 Šven�ionys-Lentupiai (9 km.). 

Keli� direkcijos patvirtintoje valstybin�s reikšm�s žvyrkeli� asfaltavimo programoje 
Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorijoje � asfaltuotin� s�raš� �traukta 50 žvyrkelio ruož� 
(124,2 km. ilgio). Ilgiausi iš j�: Šutai-Str�na-Toleikos-Strunaitis (19,8 km.), Labanoras-Lakaja-
Žaug�nai-Joniškis (10,9 km.), Šven�ion�liai-Melag�nai-Sariai (9,7), Šven�ion�liai-Raudon�-
Zablatišk� (7,7 km.), Pabrad�-Gaspariškiai (7,3 km.), Ba�kininkai-Jurgelišk�-Daukšišk� (5,4 
km.). 

Padalinio teritorij� kerta geležinkelio linija N. Vilnia – Turmantas - Valstyb�s siena 
(tarptautin�s linijos Sankt Peterburgas-Varšuva dalis) bei regionin�s reikšm�s linija 
Šven�ion�liai - Utena. Bendras geležinkelio linij� ilgis ur�dijos teritorijoje yra apie 44 km. 

Visi keliai yra pažym�ti mišk� žem�lapiuose M 1:10000, M 1:25000. Valstybin�s 
reikšm�s ir vietiniai su dirbtine danga keliai pažym�ti žem�lapyje M1:50000. Žem�lapiuose 
keliai sutartiniais ženklais suskirstyti pagal priklausomyb� ir keli� plot� bei dangos tip� (su 
dirbtine danga ir nat�ral�s): valstybiniai keliai su danga, platesni kaip 14 m; savivaldybi� keliai 
su danga 5-18 m plo�io; regioninio padalinio priži�rimi keliai su danga 5-18 m plo�io; miško 
keliai be dangos (gruntiniai) 3-5 m plo�io;  gruntkeliai 6-9 m plo�io. 

 

1.3.4. TERITORIJOS ADMINISTRACINIS IR KADASTRINIS SUSKIRSTYMAS 

Regioninis padalinys užima 117,8 t�kst. ha, tai sudaro 1,8 proc. Lietuvos teritorijos bei 
12,1 proc. Vilniaus apskrities teritorijos. Didžioji dalis (98,2 proc.) padalinio administruojam� 
mišk� yra išsid�st� Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorijoje ir tik 1,8 proc. mišk� yra Mol�t� 
rajono savivaldyb�s teritorijoje. 

Šven�ioni� rajono savivaldyb�je padalinio miškai išsid�st� vienuolikos seni�nij� 
teritorijose: Adutiškio, Cirkliškio, Kaltan�n�, Labanoro, Sari�, St�nai�io, Svirk�, Šven�ion�li� 
ir Šven�ion�li� miesto, Šven�ioni� ir Šven�ioni� miesto. 

Mol�t� rajono savivaldyb�je ur�dijos miškai yra išsid�st� tik dalyje Inturk�s ir Joniškio 
seni�nij� teritorijose. 

Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorijoje yra 3 miestai – Šven�ionys, Šven�ion�liai ir 
Pabrad�, 3 miesteliai – Adutiškis, Kaltan�nai, Labanoras ir 602 kaimai.  

Šven�ioni� rajono savivaldyb� yra viena iš aštuoni� savivaldybi� (Elektr�n�, Vilniaus 
miesto, Šal�inink� rajono, Širvint� rajono, Trak� rajono, Ukmerg�s rajono ir Vilniaus rajono) 
sudaran�i� Vilniaus apskrit�. 

Žem�valdos ir žem�s sklyp� identifikavimui savivaldybi� teritorijos suskirstytos � 
kadastro vietoves ir blokus. � regioninio padalinio teritorij� patenka šios Šven�ion�li� rajono 
savivaldyb�s kadastro vietov�s: Adutiškio, Lakajos, Samad�rišk�s, Ba�kinink�, Lamaninos, 
Sari�, Cirkliškio, Mag�n�, Stanislavavo, Jakeli�, Meškerin�s, Str�nai�io, Kaltan�n�, 
M�žion�li�, Svirk�, Karkazišk�s, Padubing�s, Šventos, Kretuon�, Pavover�s, Vidutin�s, 
Labanoro, Prien� ir Zadvarinink�. Mol�t� rajono savivaldyb�je padalinio miškai išsid�st� 
Inturk�s kadastrin�je vietov�je.  

Didžioji dalis girininkij� rib� sutampa su kadastro vietovi� ribomis. Kvartalais miškai 
suskirstyti blok� ribose. 

Padalinio teritorija ribojasi su Baltarusija šiaur�s rytuose, Ignalinos regioniniu padaliniu - 
šiaur�je, Nemen�in�s regioniniu padaliniu – pietvakariuose ir Anykš�i� regioniniu padaliniu – 
vakaruose. 
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1.3.5. MIŠK� PASISKIRSTYMAS PAGAL ADMINISTRACINIUS VIENETUS, 
NUOSAVYB�S FORMAS, MIŠKO ŽEM�S TRANSFORMACIJAS IR 

FUNKCIN
 PASKIRT� 

Padalinio veiklos teritorija pagal administracinius vienetus ir nuosavyb�s formas. 
2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu padalinio administruojami miškai inventorizuoti 
43992 ha plote (1.4. lentel�). V� Valstybini� mišk� ur�dijos valdomi valstybin�s reikšm�s 
miškai auga 43513 ha plote. V� Valstybini� mišk� ur�dijos valdomiems valstybin�s reikšm�s 
miškams si�loma priskirti 282 ha plot�. Padalinys administruoja 196 ha kit� plot�.  

1.4. MIŠKO ŽEM�S PLOTAS PAGAL ADMINISTRACINIUS VIENETUS IR 
NAUDOTOJ� GRUPES 

 

Naudotoj� grup�s Bendras 
plotas, ha 

Miško 
žem�s 

plotas, ha 

Medyn� 
plotas, ha 

V� VMU valdomi valstybin�s reikšm�s miškai 43513,4 42600,5 40794,5 
V� VMU valdomiems valstybin�s reikšm�s miškams 
si�lomi priskirti plotai 282,4 268,0 254,9 

V� VMU valdomi kiti plotai 195,7 - - 
Iš viso: 43991,5 42868,5 41049,4 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154 „D�l 
valstybin�s reikšm�s mišk� plot� patvirtinimo“ Šven�ioni� rajono savivaldyb�s teritorijoje 
valstybin�s reikšm�s miškams priskirtas 62,93 t�kst. ha mišk� teritorijos plotas. Dalys 
Šven�ioni� rajono savivaldyb�s valstybin�s reikšm�s mišk� yra  administruojamos Ignalinos ir 
Nemen�in�s regionini� padalini�.  

Miško žem�s transformacijos. Miško žem�s plot� transformacija � ne miško žem�s plotus 
apskaitoma išskiriant ir aprašant taksacinius ne miško žem�s naudmen� sklypus (ar j� dalis), 
anks�iau inventorizuotus miško žeme ir registruotus Lietuvos Respublikos mišk� valstyb�s 
kadastre. Šiems sklypams be anks�iau buvusios ir dabartin�s naudmenos nurodoma jos 
transformacijos paaiškinimas vadovaujantis Miškotvarkos darb� vykdymo instrukcijos 
patvirtintos VMT direktoriaus 2010-01-14 �sakymu Nr.11-10-V. Toki� transformacij� regioninio 
padalinio administruojamoje teritorijoje neinventorizuota. 

Kai miško žem�s transformacijos � ne miško žem� vietoje nebuvo, o inventorizuot� miško 
žem�s plot� ribos nesutampa su anks�iau inventorizuot� ir Lietuvos Respublikos mišk� 
valstyb�s kadastre registruot� miško žem�s plot� ribomis d�l klaidingo miško žem�s rib� 
identifikavimo arba klaidingo miško žem�s išskyrimo ankstesn�s mišk� inventorizacijos metu, 
1.5. lentel�je pateikiamas ši� neatitikim� plotas ir pob�dis. Didžiausi� plot� pagal 
transformacijos pob�d� užima kiti atvejai (59 kodas). 
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1.5. MIŠKO ŽEM�S RIB� PLOT� PASIKEITIMAI 

 

Ko-
das Apib�dinimas Neatitikim� 

sk, vnt 
Neatitikim� 
plotas, ha 

Netiksliai identifikuota miško žem�s riba 
41 riba identifikuota klaidingai mažiau kaip 10 m atstumu 556 3,7 
42 riba identifikuota klaidingai 10 m ar didesniu atstumu 35 3 

Neatitiko miško žem�s išskyrimo reikalavim� 
54 neatitiko minimalaus aukš�io brandos amžiuje reikalavim� 

(vidutinis medyno aukštis brandos amžiuje iki 5 m) 
129 30,9 

59 kiti atvejai, nurodant klaidos pob�d� 2097 257,4 
Viso  2817 295,0 

 

Regioninio padalinio veiklos teritorija pagal funkcin� paskirt�. Miškai pagal funkcin� 
paskirt� suskirstyti � pogrupius, o pagal nustatyt� �kin� režim� pogrupiai priskiriami 
atitinkamoms mišk� grup�ms (1.6. lentel�). 

1.6. MIŠK� GRUP�S  

 

Mišk� grup� 
Mišk� 

teritorijos 
plotas,ha 

Proc. nuo 
mišk� teritorijos 

ploto 
I grup�s (gamtini� rezervat�) miškai 1547,1 2,2 
II grup�s (specialios paskirties) miškai 11559,7 16,6 
III grup�s (apsauginiai) miškai 9805,6 14,0 
IV grup�s (�kiniai) miškai 46921,6 67,2 

Iš viso: 69834,0 100 
 

Miško masyvas, jo dalis, kvartalas ar sklypas, tuo pa�iu metu atliekantis kelias funkcijas 
(pvz., vandens apsaugos ir rekreacines) priskiriamas tik vienam (pagal svarbiausi� funkcij�) 
miško pogrupius.  

Miškai 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu suskirstyti � grupes ir pogrupius 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651 „D�l 
Telši�, Utenos ir Vilniaus apskri�i� mišk� priskyrimo mišk� grup�ms“ (galiojanti redakcija nuo 
2019-06-01). 

Saugomos teritorijos. � regioninio padalinio teritorij� patenka rytin� Labanoro regioninio 
parko dalis, didžioji dalis Sirv�tos regioninio parko ir labai nedidel� Aukštaitijos nacionalinio 
parko dalis bei 8 valstybiniai draustiniai (1.7. lentel�). Bendras saugom� teritorij� mišk� plotas 
yra 35475 ha (VMT mišk� kadastro duomenys, 2020 m.).  
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VALSTYB�S SAUGOM� TERITORIJ� MIŠK� BENDRA 
CHARAKTERISTIKA 

 

Pavadinimas Bendras objekto 
plotas, ha 

Plotas, ha 
Mišk� kadastre 
(2020-09-01) 

Regioninio 
padalinio  

administruojam� 
mišk� plotas, ha 

Valstybiniai draustiniai 
Adutiškio telmologinis 864 846 574 
Antan� pedologinis 135 135 134 
Kunigišk�s kraštovaizdžio 856 - 373 
Geledn�s botaninis 523 521 472 
Per�no telmologinis 1036 972 655 
Žeimenos kraštovaizdžio 930 709 323 
Žeimenos ichtiologinis 929 671 71 
Adutiškio miško beržo* 5,7 - 5,7 

Regioniniai parkai 
Labanoro regioninis parkas 55309 42532 24907 
Sirv�tos regioninis parkas 8755 3954 402 
Aukštaitijos nacionalinis parkas   4 

Biosferos poligonai 
Adutiškio-Guntaunink� mišk� 5670 3148 3585 
Geledn�s miško 1655 1092 1232 

* plotas pagal Genetini� ištekli� informacin� sistem� 2020 m. (VMT) 

 

Valstybiniai draustiniai �steigti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1997 m. 
gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „D�l nauj� draustini� �steigimo ir draustini� s�raš� 
patvirtinimo“.  

Adutiškio valstybinis telmologinis draustinis užima 864 ha plot�. Jame saugoma 
plokš�iai limnoglacialinei lygumai b�dinga Adutiškio pelk�. Dalis draustinio yra Ignalinos 
regioninio padalinio teritorijoje.  

Antan� valstybinis pedologinis draustinis �steigtas išsaugoti Dysnos lygumos 
vel�nini� jaurini� gl�jini� molio dirvožemi� dangos etalon�. Draustinio plotas – 135 ha. 

Kunigišk�s valstybinis kraštovaizdžio draustinis užima 856 ha plot�. Draustinio 
steigimo tikslas -  išsaugoti Šven�ioni� aukštumos vakarin�s dalies moreninio kalvyno 
kraštovaizd�.  

Geledn�s valstybinis botaninis draustinis �steigtas išsaugoti Žeimenos lygum� 
miško ir pelki� augalijos kompleks� su ret� r�ši� augal� augimviet�mis. Draustinio plotas – 
523 ha.  

Per	no valstybinis telmologinis draustinis išsaugoti 1036 ha ploto turting� r�ši� 
Per�no aukštapelk� ir kalkingas žemapelkes aplink Acinto ežer�.  

Žeimenos valstybinis kraštovaizdžio draustinis �steigtas 930 ha plote išsaugoti 
vaizding� Žeimenos sl�nio kraštovaizd� su užliejamomis pievomis ir ret� r�ši� augalais. 

Žeimenos valstybinis ichtiologinis draustinis �steigtas lašiš�, šlaki� ir up�taki� 
nerštaviet�s, saugomos r�šys: ovalioji geldut�, pleištin� sk�t�, upin� n�g�, mažoji n�g�, 
Baltijos lašiša, kiršlys, �sorius, paprastasis kirtiklis, kartuol�, paprastasis k�jagalvis, k�drinis 
pel�ausis, �dra bei Europos Bendrijos svarbos nat�ralios buvein�s: 3260 upi� sraunumos su 
kurkli� bendrijomis, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 aliuvin�s pievos, 7140 tarpin�s 
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pelk�s ir li�nai, 9010 vakar� taiga, 9050 žoli� turtingi eglynai, 9080 pelk�ti lapuo�i� miškai, 
91E0* aliuviniai miškai. Draustinio plotas – 929 ha.  

Adutiškio miško beržo valstybinis genetinis draustinis �steigtas 5,7 ha plote išsaugoti 
Adutiškio miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetin� �vairov� 
kintan�ios aplinkos s�lygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsik�rim� arba atk�rim� jos 
dauginam�ja medžiaga. 

Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos. � regioninio padalinio 
administruojam� teritorij� patenka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-04-22 
�sakymu Nr. D1-210 (su v�lesniais pakeitimais) „D�l vietovi�, atitinkan�i� gamtini� buveini� 
apsaugai svarbi� teritorij� atrankos kriterijus, s�rašo, skirto pateikti Europos komisijai, 
patvirtinimo“ patvirtintos vietov�s, atitinkan�ios gamtini� buveini� apsaugai svarbi� teritorij� 
(BAST) atrankos kriterijus ir skirtos pateikti Europos Komisijai: Adutiškio pelk�, Guntaunink� 
miškas, Salo�io ežeras, S�tik�s up� ir jos sl�nis, Ilgio ežeras (II), Nevers�i� miškas, 
Mergežerio ežeras, Geledn�s miškas, Acinto ir Per�no pelk�s, Sarios up�, Labanoro 
regioninis parkas ir Žeimenos up�. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. �sakymu Nr. 
D1-281 „D�l paukš�i� apsaugai svarbi� teritorij� nustatymo“ regioniniame padalinyje 
nustatytos šios paukš�i� apsaugai svarbios teritorijos: Labanoro giria (saugoma juodakakliai 
narai (Gavia arctica), vapsva�džiai (Pernis apivorus), juodieji pesliai (Milvus migrans), 
žuvininkai (Pandion haliaetus), kurtiniai (Tetrao urogallus), jerub�s (Bonasa bonasia), gerv�s 
(Grus grus), tiku�iai (Tringa glareola), lutut�s (Aegolius funereus), žvirblin�s pel�dos 
(Glaucidium passerinum), l�liai (Caprimulgus europaeus), žalvarniai (Coracias garrulus), 
juodosios meletos (Dryocopus martius), tripirš�iai geniai (Picoides tridactylus), ligut�s (Lullula 
arborea), Geledn�s miškas (Kurtini� (Tetrao urogallus) apsaugai) ir Adutiškio-Guntaunink� 
miškai (Juod�j� gandr� (Ciconia nigra), vapsva�dži� (Pernis apivorus), tetervin� (Tetrao 
tetrix), uralin�s pel�dos (Strix uralensis), pilkosios meletos (Picus canus), tripirš�i� geni� 
(Picoides tridactylus) apsaugai). 

Dalis saugom� teritorij� dubliuojasi. Adutiškio-Guntaunink� mišk� biosferos poligone yra 
Adutiškio telmologinis draustinis, Geledn�s miško biosferos poligone yra Geledn�s botaninis 
draustinis. 

Regioniniame padalinyje yra 32 gamtos paveldo objektai. 

Kertin�s miško buvein�s. Specialaus tarptautinio Lietuvos ir Švedijos vykdyto projekto 
metu buvo inventorizuotos buvein�s, Lietuvoje pavadintos Kertin�mis miško buvein�mis (toliau 
tekste – KMB), kurios sudaro tik nedidel� vis� mišk� dal�, ta�iau jose telkiasi palyginti daug 
kraštovaizdyje aptinkam� biologin�s �vairov�s element�, ypa� ret� ar nykstan�i� organizm� 
r�ši�. Žinant, kur yra tokios buvein�s, galima dideli� išlaid� nereikalaujan�iais metodais 
išsaugoti didel� biologin�s �vairov�s dal�. 

Kertin� miško buvein� – nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didel� tikimyb� 
aptikti nykstan�i�, pažeidžiam�, ret� ar saugotin� specializuot� buveini� r�ši�. KMB 
koncepcija buvo sukurta Švedijoje ir v�liau pritaikyta kitose Europos šalyse. 

Potenciali kertin� miško buvein� (PKMB) – teritorija, kuri palyginti greitai (per kelis 
dešimtme�ius) taps kertine miško buveine, jeigu ji bus tvarkoma siekiant palaikyti biologines 
vertybes. Kertin�s ir potencialios kertin�s miško buvein�s papildo esam� saugom� teritorij� 
tinkl� užtikrinan�i� biologin�s �vairov�s išsaugojimo sistem�. 

Regioninio padalinio administruojamuose miškuose kertin�s ir potencialios kertin�s 
miško buvein�s inventorizuotos 841 ha plote. Daugiausia buveini� yra Antalied�s girininkijoje 
(257 ha). 

 Vykdydama mišk� sertifikavimo FSC keliamus reikalavimus, Šven�ion�li� regioninio 
padalinio administracija �sipareigojo saugoti ir nevykdyti joki� kirtim� miško sklypuose, 
sudaran�iuose 10 proc. regioninio padalinio administruojam� valstybin�s reikšm�s mišk� 
ploto. Toki� medyn� plotas – 4580 ha (10,4 proc.). 
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Kult�ros paveldo teritorij� ypatyb�s. Kult�ros paveldo objekt� teritorijose ir j� apsaugos 
zonose planuojama veikla reglamentuojama kult�ros paveldo specialiaisiais planais, 
parengtais vadovaujantis 2005-06-23  Lietuvos Respublikos kult�ros ministro ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro �sakymu Nr. �V-261/D1-322 (su v�lesniais pakeitimais) 
patvirtintomis „Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos specialiojo teritorij� planavimo 
dokument� rengimo taisykl�mis“ bei kult�ros paveldo apsaug� reglamentuojan�iais teis�s 
aktais.  

Apsaugos specialieji planai rengiami skelbiam� saugomais kult�ros paveldo objekt� ir 
steigiam� saugomomis vietovi� teritorij�, apsaugos zon� riboms nustatyti ar pakeisti. Kult�ros 
paveldo vertybi� tvarkyba ir naudojimas vykdomi pagal specialiuosius teritorij� planavimo 
dokumentus, strateginius planus, tikslines programas ir tvarkomuosius paveldosaugos darb� 
projektus. Kol objekt�, �rašyt� � Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� registr�, apsaugos zonos n�ra 
nustatytos, joms taikomi LR Nekilnojam�j� kult�ros paveldo apsaugos �statymo (2005 m. 
balandžio 19 d. Nr. IX-2452 su v�lesniais pakeitimais) apsaugos reikalavimai. 

Vis� archeologijos paveldo objekt� tvarkybai yra nustatyta pagrindin� tikslin� 
konservacin� žem�s naudojimo paskirtis. Kult�ros paveldo objektams, esantiems regionini� 
park� teritorijose, prieži�ros, tvarkymo ir naudojimo s�lygas nustato patvirtinti ši� park� 
apsaugos reglamentai, park� rib� bei j� zon� rib� ir tvarkymo specialieji planai. 

Kult�ros paveldo objekt� vietovi� teritorijose, j� apsaugos zonose veikla vykdoma 
vadovaujantis Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos �statymu ir kitais kult�ros paveldo 
apsaug� reglamentuojan�iais teis�s aktais. 

Atliekant mišk� �kio bei rekreacin�s infrastrukt�ros planavimo bei projektavimo darbus, 
vykdant miško kraštovaizdžio formavimo priemones ir kitus �kinius darbus kult�ros paveldo 
objekto teritorijoje, b�tina informuoti ir derinti su Kult�ros paveldo departamento prie Kult�ros 
ministerijos Panev�žio skyriumi. 

Kult�ros paveldo objekt� teritorijos ir j� fizin�s apsaugos zonos tvarkomos tik pagal 
tvarkomuosius paveldosaugos darb� projektus. Kult�ros paveldo objekt� teritorijose, fizin�s ir 
vizualin�s apsaugos zonose draudžiama naujai �veisti mišk�. 

Regioninio padalinio mišk� teritorijoje yra inventorizuoti 62 kult�ros paveldo objektai. 
Pla�iau šie objektai ir projektuojama �kin� veikla aprašoma regioninio padalinio rekreacin�je 
ir gamtotvarkin�je projekto dalyse. 

1.4. REGIONINIO PADALINIO TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA 

1.4.1. REGIONINIO PADALINIO STRUKT�RINIAI PADALINIAI 

Regioninio padalinio miškus administruoja vienuolika girininkij� (1.8. lentel�). 
Didžiausias administruojam� mišk� plotas yra Labanoro girininkijoje – 4714 ha (arba 11 proc. 
bendro padalinio administruojam� mišk� ploto), mažiausias Sarios girininkijoje – 3362 ha (arba 
8 proc. nuo bendro ploto). Vidutinis girininkijos administruojam� mišk� plotas yra 3999 ha. 

 Miškai padalinti � 1443 kvartalus ir 24446 taksacinus sklypus. Vidutinis kvartalo plotas – 
30,5 ha, taksacinio sklypo – 1,8 ha. Lyginant su 2009 m. mišk� inventorizacijos duomenimis, 
taksacinio sklypo plotas sumaž�jo 0,2 ha. Didžiausi� �tak� vidutinio sklypo sumaž�jimui tur�jo 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2001 m. rugs�jo 26 d. nutarimu Nr. 1171 (Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1249 redakcija) pakeisti  Mišk� 
priskyrimo mišk� grup�ms normatyvai. 
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1.7. GIRININKIJ� APIB�DINIMAS 

 

 
Nr. Girininkija 

Plotas (ha) Kvartalai Taksaciniai sklypai 
 

bendras 
miško 
žem�s 

 
medyn� 

skai�ius 
(vnt.) 

vidutinis 
plotas, ha 

skai�ius 
(vnt.) 

vidutinis 
plotas, ha 

1. Labanoro  4713,7 4625,1 4470,0 202 23,3 3186 1,5 
2. Antalied�s  4656,9 4531,6 4360,9 168 27,7 2879 1,6 
3. Lakajos  3639,1 3604,2 3475,5 138 26,4 2146 1,7 
4. Pasiaur�s  4022,1 3960,1 3814,0 145 27,8 2287 1,8 
5. Januliškio  4634,7 4394,3 4226,0 136 34,1 2263 2,0 
6. Žeimenos  4047,6 3992,6 3841,1 129 31,4 1972 2,1 
7. Šven�ioni� 3102,8 3072,1 2810,6 105 29,6 2033 1,5 
8. Aukštagirio 4369,9 4117,0 3964,2 107 40,9 2208 2,0 
9. Sarios  3362,4 3226,1 3038,9 79 42,6 1899 1,8 

10. Geledn�s  3445,1 3365,4 3252,6 106 32,6 1562 2,2 
11. Adutiškio  3997,2 3980,0 3795,6 128 31,2 2011 2,0 

 Iš viso 43991,5 42868,5 41049,1 1443 30,5 24447 1,8 
 

1.4.2. REGIONINIO PADALINIO TERITORIJA PAGAL AUGAVIETES IR 
ŽEM�S NAUDMENAS 

Regioninio padalinio teritorija pagal augavietes. Miško augimo s�lygas charakterizuoja 
augaviet�s tipas (dirvožemio tipologin� grup�). Miško augaviet� aprašoma dviem indeksais, 
atsižvelgiant � du pagrindinius faktorius: dirvožemio dr�gnum� ir dirvožemio derlingum�. 
Papildomai augaviet� charakterizuojama tre�iu indeksu – dirvožemio granuliometrin�s 
sud�ties grupe. Nustatant augaviet� naudota praeitos miškotvarkos informacija apie augaviet� 
bei dirvožemio aprašym�, tikslinant pagal pasikeitusias sklyp� ribas. 

Apibendrinta miško žem�s augavie�i� charakteristika pateikta 1.9. lentel�je. 

1.8. AUGAVIE�I� CHARAKTERISTIKA 

(skaitiklyje – plotas, ha; vardiklyje – proc. nuo viso ploto) 

 

Dirvožemio 
dr�gnumo 
indeksai 

Dirvožemio derlingumo indeksai 

Iš viso a 
(labai 

nederlingi) 

b 
(nederlingi) 

c 
(derlingi) 

d 
(labai 

derlingi) 

f 
(labai der-

lingi su 
uosiais) 

Š 
(šlaitiniai)  59,2 

0,1 
69,9 
0,2   129,1 

0,3 
N 

(norm. dr�gnumo) 
3454,1 

8,1 
22136,1 

52,1 
3308,1 

7,8 
226,5 
0,5  

29124,8 
68,5 

L 
(laikinai užmirk�)  943,3 

2,2 
2296,2 

5,4 
1069,8 

2,5 
50,8 
0,1 

4360,1 
10,2 

U 
(užmirk�) 

 137,2 
0,3 

583,6 
1,3 

243,4 
0,6 

23,8 
0,1 

988,0 
2,3 

Pn 
(pelkiniai nusausinti) 

31,7 
0,1 

780,5 
1,8 

1391,3 
3,3 

81,3 
0,2  

2284,8 
5,4 

P 
(pelk. nenusausinti) 

2090,7 
5,0 

2017,4 
4,7 

1537,4 
3,6 

13,6 
0,0  5659,1 

13,3 
Iš viso: 

 
5576,5 

13,2 
26073,7 

61,2 
9186,5 

21,6 
1634,6 

3,8 
74,6 
0,2 

42545,6 
100 

Paaiškinimas: augaviet� nustatoma miško žem�ms (išskyrus technologin�s paskirties žemes), 
taip pat pelk�ms, kr�mynams ir pažeistoms žem�ms (karjerai). 
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Padalinio miškuose vyrauja normalaus dr�gnumo augaviet�s (69 proc.). Laikinai 
perteklingo dr�gnumo augaviet�s užima 10 proc., pelkin�s nenusausintos augaviet�s užima 
13 proc., pelkin�s nusausintos – 5 proc., užmirk� – 2 proc. bendro padalinio administruojam� 
mišk� ploto.  

Pagal derlingum� dirvožemiai suskirstyti taip: nederlingi – 61 proc., derlingi – 22 proc., 
labai nederlingi – 13 proc., labai derlingi – 4proc. Labai derlingi su uosiu yra inventorizuoti 75 
ha. 

Potencialus augavie�i� derlingumas išnaudojamas gerai, tai parodo medyn� plotai pagal 
augavietes (1.10. lentel�). Nb augaviet�je pušynai sudaro 96 proc., nuo bendro šios 
augaviet�s medyn� ploto. Nc augaviet�je spygliuo�iai sudaro 86 proc., iš šio skai�iaus 55 proc. 
- pušies medynai ir 31 proc. – egl�s medynai. Didži�j� dal� Lc augaviet�s užima beržynai (77 
proc.). 

1.9. MEDYN� PLOTAI PAGAL AUGAVIETES 

 

Augaviet� Plotas, 
ha 

Medyn� plotas, ha. 
P E B J D Bt 	 U Kt 

Šb,Šc 125,0 87,4 21,7 10,6 0,4 3,0    1,9 
Na 3454,1 3377,4  52,6      3,6 
Nb 21992,5 21075,6 528,3 1,0       
Nc 3208,8 1770,6 986,4 420,5 0,6 19,7 1,4 6,7  2,9 
Nd 219,4 0,2 67,2 35,3 0,5 91,1 3,2 19,4  2,5 
Lb 927,7 650,5 177,4 97,3 2,5      
Lc 2230,6 220,9 1097,5 628,2 51,4 198,5 8,1 23,8 1,2 1,5 
Ld 1006,2 4,8 226,3 335,4 111,6 246,7 7,9 74,8  4,4 
Lf 50,7  3,8 18,6 16,7 11,2   0,5  

Ub, Uc 681,6 136,8 60,1 340,6 135,2 4,9 4,0    
Ud, Uf 249,0 1,8 1,2 81,8 162,6 1,0 0,6    
Pa, Pb 3480,0 3190,1 13,2 274,0 2,1 0,6     
Pc, Pd 1220,4 229,6 70,9 685,8 233,0  0,4    

Pan, Pbn 794,2 613,6 619,8 160,8       
Pcn, Pdn 1418,9 398,6 239,6 673,9 96,2 8,0 2,6    

 

Detaliau medyn� plot� pasiskirstymas pagal augavietes pateikiamas 10 priede, o žem�s 
naudmenos pagal augavietes – 11 priede. 

Kaip augantys medynai išnaudoja potencin� augavie�i� derlingum� parodo, sukauptas 
brandži� medyn� t�ris pagal vyraujan�ias medži� r�šis (1.11. lentel�). 

Brand�s pušynai didžiausi� t�r� pasiekia Lc (486 m3/ha), Nc (466 m3/ha) ir Lb 
augaviet�se (453 m3/ha). Tuo tarpu eglynai Nc augaviet�je produkuoja 94 m3/ha mažiau t�rio 
nei pušynai (402 m3/ha).  Beržynai Nc augaviet�je pasiekia vidutiniškai 348 m³/ha, Lb 
augaviet�je – 325 m3/ha. Didžiausias vidutinis brandži� medyn� t�ris kaupiamas Nd (414 
m3/ha) ir Nc (410 m3/ha) augaviet�se. Medyn� našumas, kaupiamas t�ris medyne tik dalinai 
priklauso nuo augaviet�s potencialaus našumo. Medyn� našumas žymia dalimi priklauso nuo 
augimo erdv�s, tenkan�ios vienam medžiui per vis� augimo laikotarp�, medyn� tvarumo, 
s�lygojamo medži� skersmens ir aukš�io santykiu, skersmens prieaugio, priklausan�io nuo 
medži� augimo s�lyg�. Juodalksnynai produktyvesni už beržynus mineraliniuose 
dirvožemiuose ir geriau auga užmirkusiose augaviet�se. 
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1.10. BRANDŽI� MEDYN� VIDUTINIS T�RIS PAGAL AUGAVIETES III IR IV 
MIŠK� GRUP�SE (HA/M3) 

 

Augaviet�s P E B J D Bt Iš viso: 
Na  310      310 
Nb 380 357 304  380  378 
Nc 466 372 348  366 260 410 
Nd  383 294 320 453 345 414 
Lb 453 349 325    405 
Lc 486 372 319 283 408 175 373 
Ld  348 303 295 408 248 365 

Ub, Uc 298 321 275 322 396 180 293 
Ud  270 234 358 230  313 

Pa, Pb 192 290 186    192 
Pc, Pd 273 294 223 273   239 

Pan, Pbn 282 326 246    281 
Pcn, Pdn 328 323 244 344 408 150 291 
Iš viso: 372 358 265 320 417 236 355 

 

Potencialus augavie�i� našumas paprastai išreiškiamas augaviet�je augan�i� medyn� 
vidutinio aukš�io ar vidutinio skersmens reikšme brandos amžiuje (1.12. lentel�). Didžiausi� 
vidutin� aukšt� brand�s pušynai pasiekia Nc augaviet�je (30,2 m), eglynai – Ld (29,2 m), 
beržynai – Nc (28,6 m). 

 

Miško dirvožemi� granuliometrin� sud�tis 
Mineraliniai – 81,3 proc. 
Lengvi: sm�lis, žvyras – 71,4 proc. 
Dvinariai: lengvi ant sunki� (podirvis sl�gso 0,5 m ir giliau) – 7,1 proc. 
Sunk�s: priemolis, molis – 2,8 proc. 
Organiniai – 18,7 proc. 

 

3 pav. Miško augavie�i� plotai, proc. 

 

2,6

7,7

60,3

2,2
5,4

13,3
0,3

Ld,Lf

Lb,Lc

Nb,Nc,Nd,Nf

Ub,Uc,Ud,Uf

Pn

P

Šc,Šd
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1.11. BRANDŽI� MEDYN� VIDUTINIS AUKŠTIS/SKERSMUO III IR IV 
GRUP�SE PAGAL AUGAVIETES 

 

Augaviet�s P E B J D Bt Viso  

Na  27,8 
34,4      27,8 

34,4 

Nb 29,2 
36,7 

26,8 
30,5 

26,5 
27,8  26,0 

30,0  29,1 
36,5 

Nc 30,2 
41,4 

29,0 
33,8 

28,6 
30,8  30,8 

37,8 
18,0 
16,0 

29,5 
36,5 

Nd  29,0 
34,0 

27,7 
31,2 

24,0 
26,4  21,6 

22,1 
28,7 
33,1 

Lb 29,4 
35,5 

27,6 
33,5 

27,0 
28,7    28,6 

33,8 

Lc 29,5 
34,7 

28,4 
33,2 

28,1 
29,8 

24,9 
28,0 

30,6 
37,5 

17,8 
18,9 

28,8 
33,3 

Ld  29,2 
33,4 

27,9 
29,7 

25,8 
30,9 

30,2 
37,7 

20,7 
22,5 

29,1 
34,6 

Ub, Uc 25,1 
31,6 

26,9 
33,3 

24,5 
25,7 

25,1 
29,0 

28,8 
41,4 

16,0 
16,0 

24,9 
27,7 

Ud  22,0 
26,0 

24,6 
26,5 

25,7 
29,8 

28,0 
38,0  25,4 

28,8 

Pa, Pb 16,3 
19,9 

22,6 
27,5 

20,2 
20,8    16,6 

20,0 

Pc, Pd 21,4 
26,2 

22,1 
25,6 

22,1 
24,0 

22,8 
26,6   22,1 

24,8 

Pan, Pbn 21,2 
25,5 

24,8 
27,9 

22,5 
24,6    21,4 

25,6 

Pcn, Pdn 23,8 
26,7 

25,0 
30,0 

23,2 
24,8 

23,9 
25,7 

28,5 
36,5 

16,0 
14,0 

23,8 
26,4 

Vid. aukštis m. 25,7 26,5 24,8 23,5 29,8 19,1 25,9 
Vid. skersmuo cm. 30,9 30,3 24,9 26,1 33,5 19,0 29,8 

 

Regioninio padalinio miškuose vyrauja brukninis-m�lyninis (žaliašilis) miško tipas 
užimdamas 52 proc. medyn� ploto ir kerpinis (kerpšilis) bei kiškiakop�stinis (šilagiris) – po 8 
proc. (1.13. lentel�). 
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1.12. MEDYNAI PAGAL MIŠKO TIP� SERIJAS 
(plotas, ha) 

 

Kodas Miško tip� serijos 
Plotas 

ha proc. 
cl cladoniosa (kerpin�) Kerpšilis 3433,6 8,4 
v vacciniosa (bruknin�) Brukniašilis 857,8 2,1 

vm vaccinio-myrtillosa (bruknin�-m�lynin�) Žaliašilis 21193,9 51,6 
ox oxalidosa (kiškiakop�stin�) Šilagiris 3274,6 8,0 

hox hepatico-oxalidosa (žibuoklin�-kiškiakop�stin�) Sausgiris 219,4 0,5 
oxn, oxns oxalido – nemorosa (kiškiakop�stin�-pla�ialap�) Žaliagiris 740,5 1,9 

m myrtillosa (m�lynin�) M�lynšilis 927,7 2,3 
mox, moxs myrtillo-oxalidosa (m�lynin�-kiškiakop�stin�) M�lyngiris 2592,3 6,3 

aeg aegopodiosa (garšvin�) Baltmiškis 801,7 2,0 
cmh carico-mixtoherbosa(viksvinis �vairiažolis) Šlapgiris 35,3 0,1 
msp myrtillo-sphagnosum (m�lyninis kimininis) Balašilis 133,0 0,3 

fil, fils filipendulosa (vingiorykštin�) Palieknis 931,5 2,3 
c,cs  caricosa (viksvin�) Raistas 1338,3 3,2 

csp,csps carico-sphagnosa (viksvin�-kiminin�) Raistašilis 2261,7 5,5 
cal calunosa (lendr�nin�) Paraistis 548,6 1,3 

cir,cirs carico-iridosa (viksvin�-vilkdalgin�) Lieknas 65,2 0,1 
ur,urs urticosa (dilg�lin�) Juodgiris 43,5 0,1 

lsp,lsps ledum – sphagnosa(gailinis gimininis) Tyrašilis 1650,8 4,0 
 Iš viso 41049,4 100,0 

Pastaba: Nusausintiems miško tipams pridedama raid� “s”(sico – nusausinta) 

 

Regioninio padalinio teritorija pagal žem�s naudmenas. Regioninio padalinio teritorijoje 
inventorizuotas 43992 ha teritorijos plotas (1.14. lentel�). Miško žem�s yra 42869 ha (97,4 
proc.), ne miško žem�s – 1123 ha (2,6 proc.) nuo bendro inventorizuoto ploto. Inventorizacijos 
duomenimis 76 proc. ne miško žem�s sudaro pelk�s. 2009 m. miškotvarkos duomenimis, ne 
miško žem� sudar� 2,8 proc. Per vykmet� miško žem�s plotas padid�jo 1193 ha. Padalinyje 
padid�jo mišku neapaugusi� plot�. 2009 m. sklypin�s mišk� inventorizacijos duomenimis šis 
plotas už�m� 389 ha, o 2019 m. – 496 ha. Želdinant did�jo kult�rin�s kilm�s (dirbtinai �veist�) 
medyn� plotas (1886 ha), kuris šiuo metu sudaro 15217 ha. 

Detalesnis plot� pasiskirstymas pagal žem�s naudmenas ir pagal administracinius 
vienetus, girininkijas, mišk� grupes, kadastro vietoves pateiktas 1-4 prieduose. 
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1.13. PLOT� PASISKIRSTYMAS PAGAL ŽEM�S NAUDMENAS, (HA) 

 

Žem�s naudmen� grup� Žem�s naudmena Plotas, ha 
MIŠKO ŽEM� 

Apaugusi mišku (medynai) 
Savaimin�s kilm�s medynas 25832,9 
Kult�rin�s kilm�s medynas 15216,5 

Iš viso 41049,4 

Neapaugusi mišku 

Kirtaviet� 294,8 
Žuv�s medynas 78,1 

Miško aikšt� 103,7 
Žem�, skirta miškui �veisti 17,3 

Mažieji miško karjerai 2,3 
Iš viso 496,2 

Miško dauginamosios 
medžiagos žem� 

Medelynas  29,7 
S�klin� plantacija 17,3 

Iš viso: 47,0 

Technologin�s paskirties 
žem� 

Kvartalin� linija 469,4 
Technologin� proskyna 32,3 

Priešgaisrin� juosta 36,1 
Griovio trasa 19,1 
Elektros trasa 61,3 

Trasa 44,4 
Energetikos trasa 9,7 

Takai  0,1 
Elektros linija 10,1 
Miško kelias 365,2 

Miško griovys 58,1 
Iš viso 1105,8 

Kita miško žem� 

Rekreaciniai želdiniai 1,8 
Medienos sand�lis 9,0 
Miško poilsiaviet� 3,1 
Pašar� aikštel� 22,1 
Miško laukym� 66,7 

Miško pelk� 67,4 
Iš viso 170,1 

Iš viso miško žem�s 42868,5 
NE MIŠKO ŽEM� 

Užstatyta teritorija 
Pastatai  3,2 
Sodyba 1,9 
Iš viso 5,1 

Vandenys 

Ežeras  0,9 
K�dra 1,4 

Tvenkinys 4,0 
Griovys, kanalas 40,7 

 Iš viso: 47,0 
Kitos žem�s Trasa (platesn� nei 10 m) 26,0 

 Kitos žem�s 192,0 
 Iš viso: 218,0 

Pelk�s Pelk� 852,9 
 Iš viso ne miško žem�s 1123,0 
 Bendras plotas 43991,5 
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1.4.3. REGIONINIO PADALINIO MIŠKO ŽEM� PAGAL FUNKCIN
 PASKIRT� 

Miškai pagal funkcin� paskirt� suskirstyti � pogrupius, o pagal nustatyt� �kin� režim� 
pogrupiai priskiriami atitinkamoms mišk� grup�ms. 

Miškai 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu suskirstyti � grupes ir pogrupius 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651 „D�l 
Telši�, Utenos ir Vilniaus apskri�i� mišk� priskyrimo mišk� grup�ms“ (galiojanti redakcija nuo 
2019-06-01). 

I grup�s miškai inventorizuoti 1547 ha plote. Tai Labanoro regioninio parko Kiauneliškio 
ir Girutiškio gamtiniai rezervatai (1.15. lentel�). 

1.14. MIŠK� GRUP�S IR POGRUPIAI  

 

Grupi� ir pogrupi� pavadinimai 

Invento- 
rizuotas 
plotas, 

ha 

% nuo 
viso 
ploto 

Miško 
žem�s 
plotas, 

ha 

Medyn� 
plotas, 

ha 

% nuo 
medyn� 

ploto 

I grup� (gamtini� rezervat�) miškai, iš viso: 1547,1 3,5 1331,1 1292,1 3,5 
Rezervatas, esantis valstybiniame parke 1547,1 3,5 1331,1 1292,1 3,5 
II grup�s (specialios paskirties) miškai, iš viso 9122,6 20,7 8663,8 8357,1 20,7 
 A. Ekosistem� apsaugos miškai, iš viso 8630,1 19,6 8175,4 7887,8 19,6 
Saugom� gamtinio kraštovaizdžio objekt� miškai 44,5 0,1 44,5 43,7 0,1 
Kraštov., telm., pedol., botan., zool. draust. miškai 8555,6 19,4 8100,9 7814,3 19,4 
Draustini� miškai 5,8 - 5,8 5,7 - 
Priešeroziniai miškai 24,2 0,1 24,2 24,1 0,1 
 B. Rekreaciniai miškai, iš viso  492,5 1,1 488,4 469,3 1,1 
Miško parkai 3,9 - 3,9 3,8 - 
Valstybini� park� rekreacini� zon� miškai 370,4 0,8 369,3 357,0 0,8 
Rekreaciniai miško sklypai 118,2 0,3 115,2 108,5 0,3 
III grup�s (apsauginiai) miškai, iš viso 5226,2 11,9 5141,7 4918,1 11,9 
Lauk� apsauginiai miškai 9,1 - 6,2 3,1 - 
Keli� apsaugin�s ir estetin�s reikšm�s miškai 35,6 0,1 35,6 34,3 0,1 
Geolog., geomorf.,hidrogr., kult�r. draust. miškai 2618,1 6,0 2582,3 2453,2 6,0 
Valstybini� park� apsaugini� zon� miškai 1983,3 4,5 1947,1 1885,0 4,5 
Valstybini� park� apsaugos zon� miškai 0,4 - 0,4 0,4 - 
Vandens telkini� apsaugos zon� miškai 550,1 1,2 544,4 518,5 1,2 
Miško s�kliniai medynai 23,1 0,1 23,1 22,7 0,1 
Kraštov., telm., pedol., botan., zool. draust. miškai 6,5 - 2,6 0,9 - 
IV grup�s (	kiniai) miškai, iš viso 28095,6 63,9 27731,9 26482,1 63,9 
Normalaus kirtimo amžiaus �kiniai miškai 28095,6 63,9 27731,9 26482,1 63,9 

Iš viso: 43991,5 100,0 42869,5 41049,4 100 

 

II grup�s miškai auga 9123 ha plote. Didžioji dalis šio pogrupio mišk� (8556 ha) yra 
kraštovaizdžio, telmologini�, pedologini�, botanini�, botanini�-zoologini� ir kit� draustini� 
miškai. Valstybini� draustini� s�rašai patvirtinti LR Vyriausyb�s 1997 m. gruodžio 29 d. 
nutarimu Nr. 1486 su v�lesniais pakeitimais, o valstybiniai genetiniai draustiniai patvirtinti LR 
vyriausyb�s 2014 m. lapkri�io 12 d. nutarimu Nr. 1246. Adutiškio miško beržo genetinis 
draustinis šiuo metu priskirtas II mišk� grupei. Rekreaciniai miškai padalinio teritorijoje užima 
493 ha plot�. Didžiausi� plot� užima miško valstybini� park� rekreacini� zon� miškai (370 ha). 

III mišk� grup�s miškai inventorizuoti 5226 ha plote. 2618 ha šio pogrupio mišk� užima 
III mišk� grup�s draustini� miškai, 1983 ha - valstybini� park� apsaugini� zon� miškai, 550 ha 
– vandens apsauginiai miškai, 36 ha – keli� apsaugin�s ir estetin�s reikšm�s miškai, 23 ha – 
miško s�kliniai medynai ir 9 ha – lauk� apsauginiai miškai.  Vandens telkini� apsaugos zonos 
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ir pakran�i� apsaugos juostos nustatomos pagal 2001 m. lapkri�io 7 d. aplinkos ministro 
�sakymu Nr. 540 (2007-02-14 Nr. D1-98 redakcija) patvirtintas taisykles.  

IV mišk� grup�s miškai (normalaus kirtimo amžiaus �kiniai miškai) inventorizuoti 64 proc. 
bendro mišk� ploto. Jie auga 27732 ha plote. 

 

4 pav. Mišk� grupi� plotai, proc. 

Mišk� pasiskirstymas pagal grupes girininkijose pateiktas (1.16. lentel�). 
 

MIŠK� PASISKIRSTYMAS PAGAL GRUPES IR GIRININKIJAS 
(skaitiklyje – plotas, vardiklyje – bendras plotas procentais) 

 
Eil. 
Nr. Girininkija  I mišk� 

 grup� 
II mišk� 
grup� 

III mišk� 
grup� 

IV mišk� 
grup� Iš viso 

1 Labanoro  - 1686,0 
35,8 

426,4 
9,0 

2601,3 
55,2 

4713,7 
100 

2 Antalied�s  520,4 
11,2 

1574,4 
33,8 

1007,7 
21,6 

1554,4 
33,4 

4656,9 
100 

3 Lakajos  - 780,6 
21,5 

1047,1 
28,8 

1811,4 
49,7 

3639,1 
100 

4 Pasiaur�s  237,3 
5,9 

595,7 
14,8 

768,4 
19,1 

2420,7 
60,2 

4022,1 
100 

5 Januliškio  789,4 
17,0 

612,8 
13,2 

690,3 
14,9 

2542,2 
54,9 

4634,7 
100 

6 Žeimenos  - 202,8 
5,0 

298,3 
7,4 

3546,5 
87,6 

4047,6 
100 

7 Šven�ioni� - 351,6 
11,3 

500,5 
9,1 

2250,7 
72,6 

3102,8 
100 

8 Aukštagirio - 1440,9 
33,0 

434,5 
9,9 

2494,5 
57,1 

4369,9 
100 

9 Sarios  - 692,7 
20,6 

7,3 
0,2 

2662,4 
79,2 

3362,4 
100 

10 Geledn�s  - 471,4 
13,7 

45,6 
1,3 

2928,0 
85,0 

3445,1 
100 

11 Adutiškio  - 713,7 
17,9 - 3283,5 

82,1 
3997,2 

100 

 Iš viso: 1547,1 
3,5 

9122,6 
20,7 

5226,2 
11,9 

28095,6 
63,9 

43991,5 
100 

���
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 I mišk� grup�s miškai inventorizuoti Antalied�s, Pasiaur�s ir Januliškio girininkijose 
1547 ha mišk� teritorijos plote.Tai Labanoro regioninio parko Kiauneliškio ir Girutiškio 
gamtiniai rezervatai. Daugiausia II grup�s mišk� yra Labanoro girininkijoje (36 proc.). Tai Kanio 
raisto botaninis-zoologinis draustinis, Padumbl�s botaninis-zoologinis draustinis, Laukagalio 
telmologinis draustinis, Serlediškio telmologinis draustinis, dalis Pažemio kraštovaizdžio 
draustinio, dalis Aiseto kraštovaizdžio draustinio. III grup�s mišk� daugiausia yra Lakajos (29 
proc.) girininkijoje. 
kiniai miškai vyrauja visose girininkijose, išskyrus Antalied�s girininkij�, 
ten II grup�s mišk� yra daugiau. Daugiausia j� yra Žeimenos (88 proc.) ir Geledn�s (85 proc.) 
girininkijose. Mažiausiai �kini� mišk� yra Antalied�s (33 proc.) girininkijoje. 

 

1.4.4. MEDYN� DENDROMETRIN� CHARAKTERISTIKA 

 

Šven�ion�li� regioninio padalinio miškams b�dinga nedidel� r�šin� �vairov� ir mišrumas. 
Spygliuo�iais apaug� 86 proc., minkštaisiais lapuo�iais – 14 proc. medyn� ploto (1.17. lentel�). 
Kietieji lapuo�iais auga 128 ha plote. Vyrauja pušynai, sudarantys 77 proc. nuo bendro vis� 
medyn� ploto. Eglynai auga – 9 proc., beržynai – 10 proc. bendro medyn� ploto. Šios trys 
medži� r�šys sudaro didži�j� dal� (96 proc.) medyn�. Juodalksnynai auga 2 proc., drebulynai 
– 1 proc. bendro medyn� ploto. Baltalksnynai auga 28 ha,liepynai – 8 ha ir blindynai – 3 ha 
plote.  

1.15. MEDYN� PLOTAS PAGAL VYRAUJAN�IAS MEDŽI� R�ŠIS (HA) 

 

M e d y n a i  Plotas, ha proc. 
Spygliuo�iai, iš viso 35276,8 86,0 

                Pušynai 31757,9 77,4 
                Eglynai 3513,4 8,6 

        Kiti spygliuo�iai 5,5 - 
Kietieji lapuo�iai, iš viso 127,6 0,3 

	žuolynai 124,7 0,3 
                Uosynai 1,7 - 
                Klevynai 1,2 - 
Minkštieji lapuo�iai, iš viso 5645,0 13,7 

                Beržynai 4203,8 10,2 
       Juodalksnynai 817,5 2,0 

  Drebulynai 585,3 1,4 
       Baltalksnynai 28,2 0,1 

Liepynai  7,5 - 
                 Blindynai 2,7 - 

Iš viso 41049,4 100 

 

Regioninio padalinio administruojamuose miškuose atskirose girininkijose medynai 
pagal vyraujan�ias medži� r�šis pasiskirst� nevienodai (1. 18. lentel�). Daugiausiai pušyn� 
yra Žeimenos girininkijoje (93 proc.). Kitose girininkijose pušynai auga nuo 28 proc. iki 91 proc. 
nuo bendro girininkijos medyn� ploto.  Eglyn� plotas atskirose girininkijose svyruoja nuo 2 
proc. (Žeimenos ir Aukštagirio girininkijos) iki 26 proc. (Šven�ioni� ir Adutiškio girininkijos). 
Beržyn� daugiausia yra Adutiškio girininkijoje (25 proc.). Kitose girininkijose beržynai auga nuo 
4 proc. iki 20 proc. nuo bendro girininkijos medyn� ploto. Mažiausiai juodalksnyn� 
inventorizuota Geledn�s girininkijoje (8 ha). Kitose girininkijose juodalksnynai auga nuo 1 proc. 
(7 girininkijose) iki 11 proc. (Adutiškio girininkija) nuo bendro girininkijos medyn� ploto. 
Daugiausia drebulyn� inventorizuota Šven�ioni� girininkijoje (8 proc.). Daugiausia 
baltalksnyn� inventorizuota Šven�ioni� girininkijoje (17 ha). 
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I mišk� grup�s miškuose dažniausiai sutinkami pušynai (92 proc.) ir beržynai (5 proc.) 
bendro medyn� ploto. II grup�s miškuose taip pat vyrauja pušynai, kurie auga 77 proc. šioje 
mišk� grup�je augan�i� medyn� ploto. Beržynai auga 12 proc. medyn� ploto, eglynai - 7 proc., 
juodalksnynai – 3 proc.  nuo bendro medyn� ploto. III grup�s miškuose vyrauja pušynai (79 
proc.). Beržynai ir eglynai užima po 10 proc. nuo bendro III grup�s medyn� ploto. IV mišk� 
grup�s padalinio administruojamuose miškuose taip pat vyrauja pušynai (77 proc.), beržynai 
(10 proc.) ir eglynai (9 proc.). 

1.16. MEDYN� PLOT� PASISKIRSTYMAS PAGAL GIRININKIJAS 

(skaitiklyje – plotas, ha; vardiklyje – plotas, procentais) 

 

Girininkija 

Vyraujan�ios medži� r�šys 
Iš 

viso P E 	 U B J D Bt 
Kitos 

medži� 
r�šys 

Labanoro   3637,7 427,2   373,8 25,7 2,8 2,8  4470,0 
proc. 81 10   8 1 - -  100 

Antalied�s  3517,3 351,1 3,0  420,6 67,6 0,5 0,8  4360,9 
proc. 80 8 -  10 2 - -  100 

Lakajos  2940,5 206,7   286,7 41,6    3474,5 
proc. 85 6   8 1    100 

 Pasiaur�s  3297,9 148,8   342,8 23,3 1,0 0,2  3814,0 
proc. 86 4   9 1 - -  100 

Januliškio  3846,9 178,0   167,3 33,4  0,4  4226,0 
proc. 91 4   4 1  -  100 

Žeimenos  3577,0 69,2   158,9 29,8 0,9 2,2 3,1 3841,1 
proc. 93 2   4 1 - - - 100 

Šven�ioni�  1048,8 737,0 95,9  564,8 113,3 225,4 17,0 8,4 2810,6 
proc. 38 26 3  20 4 8 1 - 100 

Aukštagirio  3578,2 94,5   251,3 37,0  0,9 2,3 3964,2 
proc. 91 2   6 1  - - 100 

Sarios  2472,9 205,6   327,7 30,3 2,1 0,1 0,2 3038,9 
proc. 81 7   11 1 - - - 100 

Geledn�s  2764,5 116,4  1,2 359,5 7,4 0,6 1,7 1,3 3252,6 
proc. 85 4  - 11 - - - - 100 

Adutiškio  1076,2 978,9 25,8 0,5 950,4 408,1 351,9 2,1 1,6 3795,6 
proc. 28 26 1 - 25 11 9 - - 100 

Iš viso 31757,9 3513,4 124,7 1,7 4203,8 817,5 585,2 28,2 16,9 41049,4 
proc. 78 9 - - 10 2 1 - - 100 

 

5 pav. III ir IV mišk� grup�se pušyn� plotas (proc.) pagal amžiaus klases 
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6 pav. III ir IV mišk� grup�se eglyn�  plotas (proc.) pagal amžiaus klases 

 

7 pav. III ir IV mišk� grup�se beržyn� plotas (proc.) pagal amžiaus klases 

 

8 pav. III ir IV mišk� grup�s juodalksnyn� plotas (proc.) pagal amžiaus klases 

 

9 pav. III ir IV mišk� grup�se drebulyn� plotas (proc.) pagal amžiaus klases 
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III ir IV grupi� miškuose pagal plot� jaunuolynai sudaro 22 proc. vis� medyn� ploto. 
Pusamži� medyn� yra 51 proc., br�stan�i� – 10 proc. ir brandži� – 17 proc. (1.19. lentel�). 

1.17. III IR IV MIŠK� GRUPI� MEDYNAI PAGAL BRANDUMO GRUPES 

 

M e d y n a i  
Brandumo grup�s plotas, � 

jaunuo-
lynai pusamžiai pribr�s-

tantys 
brand�s  ir 

perbr. 
iš j� 

perbrend� 
Spygliuo�iai, iš viso: 19 55 10 16 2 

          pušynai 13 60 11 16 1 
          eglynai 67 9 5 19 4 
          kiti spygliuo�iai 100     

Kietieji lap. iš viso: 97 3    
          �žuolynai 98 2    
          uosynai  100    
          kiti kietieji lapuo�iai      

Minkštieji lap., iš viso: 39 28 7 26 11 
          beržynai 40 31 5 24 8 
          juodalksnynai 52 18 3 27 12 
          drebulynai 31 18 17 34 30 
          baltalksnynai 7 5 30 58 11 
          kiti minkštieji lapuo�iai 15 29 46 10  

III + IV grup� 22 51 10 17 3 
III grup� 17 52 11 20 1 
IV grup� 23 51 9 17 3 

 

Brand�s spygliuo�i� medži� r�ši� medynai apima 16 proc. ši� medyn� ploto. Brandži� 
pušyn� yra 16 proc., eglyn� – 19 proc. Brand�s medynai minkšt�j� lapuo�i� medynuose 
sudaro 26 proc. Brandži� beržyn� yra 24 proc., juodalksnyn� – 27 proc., drebulyn� – 34 proc. 
baltalksnyn� – 58 proc.  ši� medyn� ploto. 

Brandži� medyn� III – IV mišk� grup�se t�ris – 1,85 mln. m3 (21 proc. viso medyn� 
t�rio). Medyn� plot� ir t�ri� pasiskirstymas brandumo grup�mis pagal mišk� grupes – 6 priede. 

I mišk� grup�s miškuose pasiekusi� gamtin� brand� inventorizuota 39 ha mišk�. II 
grup�s miškuose medyn�, pasiekusi� gamtin� brand� yra 228 ha. Iš j� beržynai auga 101 ha, 
pušynai – 52 ha, eglynai – 34 ha, juodalksnynai – 30 ha plote. III mišk� grup�s miškuose 
medyn�, pasiekusi� gamtin� brand� yra 61 ha ir IV mišk� grup�s miškuose – 224 ha. Iš j� 109 
ha drebulynai, 63 ha - beržynai, 25 ha – juodalksnynai, 27 ha - kiti medynai. 

Medynai brandumo grup�mis paskirstyti vadovaujantis Miškotvarkos darb� vykdymo 
instrukcijos 1 priedo reikalavimais. Brandiems medynams priskirti medynai, pasiek� žemutin� 
kirtimo amžiaus rib� pagal priimt� kirtimo amži� III ir IV grupi� miškams, iš j� perbrend� 
medynai – tai spygliuo�i� ir kiet�j� lapuo�i� medynai, kuri� amžius yra 30 ir daugiau met� 
didesnis už kirtimo amži�, o minkšt�j� lapuo�i� – atitinkamai 20 ir daugiau met�. Pagal tai 
perbrend� medynai IV mišk� grup�je yra: P nuo 131 met�, E - 101, B,J - 81, D - 61, Bt - 51 
met�. Br�stantiems priskirta po vien� amžiaus klas� vis� medži� r�ši� medynams (anks�iau 
spygliuo�iams ir kietiesiems lapuo�iams buvo priskiriama po dvi amžiaus klases). 
Jaunuolynams priskirta po keturias amžiaus klases spygliuo�i� ir kiet�j� lapuo�i� ir po dvi – 
minkšt�j� lapuo�i� (išskyrus baltalksnynus – viena amžiaus klas�). Pusamžiams medynams 
tenka labai nevienodas amžiaus klasi� skai�ius, pavyzdžiui: IV grup�je pusamžiai �žuolynai 
yra šeši�, pušynai – penki�, eglynai – dviej�, drebulynai – vienos amžiaus klas�s.  

Brandžiausi III ir IV mišk� grup�se yra Lakajos ir Adutiškio girininkij� miškai (30 ir 23 
proc. brandži� medyn� nuo bendro ploto). Mažiausiai brandži� medyn� yra Žeimenos ir 
Aukštagirio girininkijose (7 ir 9 proc. nuo bendro medyn� ploto). Didžiausi brandži� pušyn� 
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plotai yra Lakajos ir Labanoro (682 ir 578 ha), eglyn� – Šven�ioni� ir Adutiškio (203 ir 135 ha). 
Minkšt�j� lapuo�i� brandži� medyn� daugiausia Adutiškio girininkijoje: beržyn� - 139 ha, 
juodalksnyn�  - 94 ha, drebulyn� – 131 ha. Brandži� baltalksnyn� padalinyje yra tik 10 ha. 

Medyn� t�rio pasiskirstymas pagal vyraujan�ias ir � sud�t� �einan�ias medži� r�šis 
pateikiamas 1.20. lentel�je. 

 

1.18. MEDIENOS T�RIAI PAGAL VYRAUJAN�IAS IR SUD�TINES MEDŽI� R�ŠIS, (M³) 

 

 

T�riai pagal vyraujan�ias ir sud�tyje esan�ias medži� r�šis skiriasi kai kurioms r�šims 
daug. Pušies t�ris pagal sudedam�sias (grynas) medži� r�šis yra mažesnis, negu pagal 
vyraujan�ias. Tai rodo, kad kit� medži� r�ši� priemaiša šiuose medynuose yra didesn�, negu 
pušies t�ris likusi� medži� r�ši� medynuose. Drebul�s ir baltalksnio  t�ris pagal vyraujan�ias 
ir sud�tyje esan�ias yra vienodas (skiriasi tik po 3 proc.). Kitaip yra eglynuose, beržynuose, 
juodalksnynuose ir baltalksnynuose. � r�šin� sud�t� �einan�i� egli� t�ris kit� vyraujan�i� medži� 
r�ši� medynuose yra beveik dvigubai didesnis, berž� – 45 proc., juodalksni� – 15 proc., 
didesnis už ši� r�ši� medyn� t�r� pagal vyraujan�ias r�šis. Kitaip tariant, egl�s, beržai, 
juodalksniai ir baltalksniai dažniau aptinkami pušynuose nei atvirkš�iai – pušys: eglynuose, 
beržynuose ar juodalksnynuose. T�rio pasiskirstymas medynuose parodytas 9 pav. 

Medži� 
r�šis 

T�ris 
pagal 
vyrau- 
jan�ias 
r�šis 

Iš to kiekio pagal vyraujan�ias ir sud�tyje esan�ias medži� r�šis 

P E 	 U B J D Bt 
kitos 

medži� 
r�šys 

Pušis 9777020 8626498 728669 873  403686 6182 9095 128 1889 
proc. 100 88,2 7,5   4,1 0,1 0,1   

Pušis bankso 392 139    51    202 
proc. 100 35,5    13,0    51,5 
Egl� 721661 71086 508953 1588  98193 16283 24389 423 746 
proc. 100 9,9 70,4 0,2  13,6 2,3 3,4 0,1 0,1 

Maumedis 323         323 
proc. 100         100 
	žuolas 4370 3 866 2167  330 227 126  651 

proc. 100 0,1 19,8 49,5  7,6 5,2 2,9  14,9 
Uosis 265  49  153 45 11 7   
proc. 100  18,5  57,7 17,0 4,2 2,6   

Klevas 50  4   7    39 
proc. 100  8,0   14,0    78,0 

Beržas 694588 54876 120426 877 85 446888 44468 25653 672 643 
proc. 100 7,9 17,3 0,1  64,4 6,4 3,7 0,1 0,1 

Baltalksnis 5691  379   1074 330 1 3861 46 
proc. 100  6,7   18,9 5,8  67,8 0,8 

Juodalksnis 147347 1535 14222 172 800 30013 95875 3943 663 124 
proc. 100 1,0 9,7 0,1 0,5 20,4 65,1 2,7 0,4 0,1 

Drebul� 164253 2425 23866 164 27 25620 6217 105194 73 667 
proc. 100 1,5 14,5 0,1  15,6 3,8 64,1  0,4 
Liepa 1754 71 44 14  233 99 52  1241 
proc. 100 4,0 2,5 0,8  13,3 5,6 3,0  70,8 

Blind� 248     15 9 48 1 175 
proc. 100     6,0 3,6 19,4 0,4 70,6 

Iš viso 11517962 8756633 1397478 5855 1065 1006155 169701 168508 5821 6746 
proc. 100 75,9  0,1  8,7 1,5 1,5 0,1 0,1 

 
 

   

Po�kiai 
T�ris, t�kst. m3 

pagal vyr. medži� r�šis proc. pagal sud�tines medži� r�šis proc. 
Spygliuo�i� 10499396 91,2 10155713 88,1 

Kiet�j� lapuo�i� 4685 0,0 8804 0,1 
Minkšt�j� lapuo�i� 1013881 8,8 1353445 11,8 
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10 pav. Medienos t�ris (procentais) pagal sud�tyje esan�ias medži� r�šis 

Bendras medyn� t�ris yra 11,5 mln. m3. Be to, yra 23,8 t�kst. m3 pavieni� medži� t�rio. 
Sausuoli� ir virteli� t�rio yra inventorizuota 108,4 t�kst. m3 (1.21. lentel�). Dar apie 15 proc. 
nuo apskai�iuoto medienos t�rio sudaro kelmai, šaknys (1,7 mln. m3), kurie kol kas 
nepanaudojami. Medienos mas� – tai medienos t�ris, išreikštas ore išdži�vusios (12–15 proc. 
dr�gnumo) medienos svoriu. Pagrindini� medži� r�ši� pervedamasis koeficientas toks: 1 m3 
puš� medienos sveria 520 kg, egli� – 450 kg, berž� – 650 kg, juodalksnio – 540 kg. 

1.19. BENDRAS MEDIENOS T�RIS IR BIOMAS� 

 

Rodikliai Medienos t�ris, m3 Medienos biomas�, 
tonomis (ore išdži�vusios) 

Medyn� t�ris 11517962 6025812 

Pavieni� medži� t�ris 23830 12800 

Žuvusi� medži� t�ris (sausuoliai ir virteliai) 108404 59622 

Iš viso antžemin�s medži� dalies 11650196 6098234 

Kita biomas� (kelmai, šaknys) 1747529 914735 

 

Savaimin�s kilm�s medynai inventorizuoti 61 proc. bendro medyn� ploto. Savaiminiai 
pušies medynai auga 60 proc. bendro pušyn� ploto (1.22. lentel�). Eglynuose savaiminiai 
medynai sudaro 37 proc. Kult�rin�s kilm�s arba sukult�rinti beržynai auga 23 proc. beržyn� 
ploto, juodalksnynai – 20 proc., drebulynai – 15 proc., �žuolynai – 93 proc. ši� medyn� ploto. 
Per vykmet� savaimini� medyn� sumaž�jo apie 4 proc. (2009 m. - 65 proc.) ir tiek pat padid�jo 
kult�rini� medyn�. Iš šio poky�io galime spr�sti, kiek iškirst� plot� yra atkuriama želdinant. 

Gryni medynai inventorizuoti 51 proc. bendro ploto, iš j� �vairiaamžiai – 12 proc. 
Daugiausia gryn� yra pušyn� (60 proc.). Mažiau – baltalksnyn� (24 proc.), eglyn� (21 proc.), 
beržyn� ir juodalksnyn� (po 19 proc.), drebulyn� (12 proc.), bei drebulyn� (10 proc.). Mišri� 
medyn� yra 49 proc., iš kuri� sud�tyje yra 3 - 5 kitos medži� r�šys sudaro 9 proc. Dviardžiai ir 
�vairiaamžiai medynai sudaro apie 32 proc. ploto. Daugiausia dviardži� medyn� yra pušynuose 
ir beržynuose (9948 ha ir 1559 ha). Lyginant ankstesn�s ir dabartin�s mišk� inventorizacijos 
duomenis matyti, kad gryn� medyn� kiekis sumaž�jo 5 proc. 

 

0,1

0,1

0,1

1,5

1,5

8,7

12,1

75,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kitos

�žuolas

Baltalksnis

Drebul�

Juodalksnis

Beržas

Egl�

Pušis



 

48 
 

1.20. MEDYN� PASISKIRSTYMAS PAGAL KILM
 IR MIŠRUM� 

 

Vyraujanti 
medži� 
r�šis 

Plotas,  
ha 

Pagal kilm�, ha Pagal mišrum�, ha Mišr�s pagal mišrumo pob�d� 

savai-
miniai 

sukul-
t�rinti 

kult�-
riniai 

gryni 
miš-
r�s 

medyno sud�tyje medži� 
r�ši� 

iš viso 
iš j� 
�vairia-
amžiai 

2 3-5 >5 
dviardž. ir 
�vairia-
amžiai 

Pušis 31757,9 19144,0 933,9 11680,0 18985,9 4478,7 12772,0 1666,0 1155,1  9949,9 

Egl� 3513,4 1317,1 840,2 1356,1 738,4 155,7 2775,0 718,9 1059,1  997,0 
	žuolas 124,7 8,5 21,5 94,7 9,3  115,4 29,2 82,1 1,1 3,0 
Uosis 1,7 0,5  1,2   1,7  1,2  0,5 
Beržas 4203,8 3241,8 752,4 209,6 798,7 53,6 3405,1 844,2 1000,6 1,3 1559,0 
Juodalksnis 817,5 652,4 43,4 121,7 159,0 15,5 658,5 195,6 255,0 1,1 206,8 
Drebul� 585,3 498,1 85,5 1,7 67,7  517,6 81,3 171,5 2,6 262,2 
Baltalksnis 28,2 26,6 1,6  6,7  21,5 4,9 11,5  5,1 
Kitos m. r. 16,9 10,3 3,0 3,6 5,7  11,2 2,6 5,3  3,3 

Iš viso 41049,4 24899,3 2681,5 13468,6 20771,4 4703,5 20278,0 3542,7 3742,4 6,1 12986,8 

Pastaba: Kult�riniais medynais apskaityti, kai vyraujanti r�šis yra kult�rin�, sukult�rintais - kai 
sud�tyje yra kult�rini� medži� r�ši� arba medyne yra polajiniai ar lik� po laja želdiniai (pvz., egl�s po 
drebul�mis, beržais).  

 

Padalinio miškuose vyrauja aukšto našumo ( I ir IA bonitet�) medynai, kurie sutinkami 
50 proc. plote, iš j� labai naš�s medynai (IA boniteto) sudaro 11 proc., I boniteto – 39 proc. 
bendro medyn� ploto (1.23. lentel�). Vidutinio našumo medynai (2 ir 3 bonitet�) sudaro 42 
proc. ploto. Žemo našumo medyn� (4 - 5 bonitet�) yra 4 proc. ploto. 5A ir 5B bonitet� mišk� 
padalinio miškuose – 5 proc. Iš pagrindini� medži� r�ši� našiausi yra  juodalksnynai (1A,9) ir 
drebulynai (1A,1). Baltaksnyn� vidutinis bonitetas – 1,1, beržyn� – 1,2, eglyn� ir �žuolyn� – 
po 1,8, pušyn� – 1,9. Vidutinis vis� medyn� bonitetas – 1,8. 2009 m. valstybin�s sklypin�s 
mišk� inventorizacijos duomenimis, vidutinis medyn� bonitetas buvo – 2,2, naši� medyn� (IA 
ir I boniteto) buvo 31 proc. 

Našiausi medynai auga Januliškio girininkijoje, kurioje vidutinis bonitetas – 2,2. 
Mažiausio našumo medynai vyrauja Šven�ioni� girininkijoje (1,3). 

 
11 pav. Bonitet� grup�s, plotas proc. 
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1.21. MEDYN� PLOT� PASISKIRSTYMAS BONITETAIS (HA) 

 

Vyraujanti 
medži� 
r�šis 

B o n i t e t a i  
Iš viso 

Vidut. 
bonite- 

tas 1A 1 2 3 4 5 5A 5B 

Pušis 2037,7 13254,2 10959,3 2208,0 711,8 659,1 566,5 1361,3 3175,9 1,9 
Pušis bankso   0,6  3,0    3,6 3,7 
Egl� 360,4 818,2 1671,3 541,2 118,5 3,8   3513,4 1,8 
Maumedis  1,0 0,9       1,9 1A,5 
	žuolas 5,8 23,1 81,6 14,2     124,7 1,8 
Uosis   1,7      1,7 2,0 
Klevas 1,2        1,2 1A,0 
Beržas 1159,4 1512,0 1017,9 411,5 75,4 14,3 13,3  4203,8 1,2 
Baltalksnis 7,5 12,1 7,4 1,2     28,2 1,1 
Juodalksnis 327,2 285,4 162,6 33,4 8,0 0,9   817,5 1A,9 
Drebul� 525,4 43,5 13,4 2,0 1,0    585,3 1A,1 
Liepa  4,0 3,3 0,2     7,5 1,5 
Blind�  0,5 0,7 1,5     2,7 2,4 

Iš viso: 4425,6 15953,9 13919,8 3213,2 917,7 678,1 579,8 1361,3 41049,4 1,8 
proc. 10,8 38,9 33,9 7,8 2,2 1,7 1,4 3,3 100  

 

Regioninio padalinio administruojamuose miškuose skalsi� (0,8 ir >) medyn� yra 55 
proc. (1.24. lentel�). Vidutinio skalsumo (0,6 – 0,7) – 41 proc. Ret� medyn� (0,4-0,5 skalsumo) 
– 3 proc., 0,2-0,3 (kritinio) skalsumo – 1 proc. arba 367 ha. Vidutinis vis� medyn� skalsumas 
0,76 ir lyginant su praeitos miškotvarkos duomenimis yra padid�j�s 0,02. Didžiausias vidutinis 
medyn� skalsumas iš pagrindini� medži� r�ši� inventorizuotas drebulynuose ir �žuolynuose 
(0,80). Kiek mažesnis pušyn� ir beržyn� vidutinis skalsumas (po 0,76), eglyn� (0,75), 
baltalksnyn� (0,73) ir juodalksnyn� (0,72) vidutinis skalsumas.   

Skalsiausi medynai auga Pasiaur�s (0,8) girininkijoje, mažiausias skalsumas (0,73) – 
Antalied�s ir Žeimenos girininkijose. 

Medyn� plotai pagal bonitet� ir skalsum� pateikti 7 priede. 8 priede parodytas medyn� 
pasiskirstymas skalsumais, kur matyti ir esamo antro ardo charakteristika. 28 proc. vis� 
medyn� yra su II ardu (dažniausiai egl�s - 99 proc.). 

 

 

12 pav. Skalsum� grup�s proc. 
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1.22. MEDYN� PLOT� PASISKIRSTYMAS SKALSUMAIS 

 

Vyraujanti 
medži� 

r�šis 

S k a l s u m a i ,  h a  
Iš viso 

Vidutinis 
skal-

sumas 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 ir 
> 

Pušis 72,8 293,7 108,4 473,7 2310,6 10564,8 12675,1 4325,7 933,1 31757,9 0,76 
Egl�  14,7 42,3 170,9 390,2 1148,4 1147,8 431,6 167,5 3513,4 0,75 
Maumedis          1,9 1,9 1,05 
Kiti spygl.    2,2  1,4    3,6 0,58 
	žuolas  0,3  0,9 19,7 27,4 37,1 20,3 19,0 124,7 0,80 
Uosis   0,3 0,2 1,2     1,7 0,55 
Klevas  0,2   0,5  0,5   1,2 0,63 
Beržas  26,0 50,0 200,8 410,5 1302,5 1340,4 601,4 272,2 4203,8 0,76 
Baltalksnis  0,3 1,8 2,0 4,4 6,1 5,9 5,9 1,8 28,2 0,73 
Juodalksnis  13,5 21,8 56,2 121,6 297,3 193,3 52,8 61,0 817,5 0,72 
Drebul�  1,9 14,3 29,6 65,5 109,2 147,5 101,4 115,9 585,3 0,80 
Liepa    1,5 3,3 1,7 0,5 0,5  7,5 0,64 
Blind�  0,9  0,1 0,7 0,2 0,8   2,7 0,56 

Iš viso: 72,8 351,5 238,9 938,1 3328,2 13459,0 15548,9 5539,6 1572,4 441049,4 
0,76 

proc. 0,2 0,8 0,6 2,3 8,1 32,8 37,9 13,5 3,8 100 
 

0,2-0,4 skalsumo medyn� analiz� (1.25. lentel�). 0,2 skalsumo medyn� padalinyje yra 
inventorizuota 73 ha. Tai medynai, kuriuose buvo atlikti Labanausko atvejiniai kirtimai. 0,3 
skalsumo medynai inventorizuoti 362 ha plote, 0,4 – 239 ha plote. Pagal brandumo grupes 
0,2–0,4 skalsumo medynai pasiskirsto taip: jaunuolynai – 50 ha (7 proc.), pusamžiai – 115 ha 
(17 proc.), pribr�stantys – 47 ha (7 proc.) ir brand�s bei perbrend� – 451 ha (69 proc.). 
Daugiausia ret� medyn� inventorizuota pušynuose (72 proc.), beržynuose (11 proc.) ir 
eglynuose (9 proc.). Didžioji dalis 0,2-0,4 brandži� ir perbrendusi� medyn� yra medynai, 
kuriuose atlikti pagrindiniai neplyni kirtimai pušynuose Labanausko atvejiniai kirtimai 364 ha 
plote). Pagal augavietes reti medynai vyrauja N hidrotopo (69 proc.) augaviet�se. L hidrotope 
(11 proc.), U hidrotope – 3 proc. ir P hidrotope – 17 proc.  

Daugiausia ret� medyn� yra Antalied�s (103 ha) ir Lakajos (92 ha) girininkijose, 
mažiausia – Aukštagirio (21 ha) ir Žeimenos (36 ha) girininkijose.  

1.23. 0,2-0,4 SKALSUMO MEDYN� PLOTAI (HA) 

 

Vyraujanti 
medži� r�šis Plotas, ha 

pagal brandumo grupes 
jaunuolynai pusamžiai pribr�stantys brand�s ir perbr. 

Pušis 475,0 7,4 67,6 35,9 364,1 
Egl� 57,1 2,6 20,3 3,7 30,5 
Beržas 75,9 23,4 20,9 4,4 27,2 
Juodalksnis 35,3 13,2 3,7 0,6 17,8 
Drebul� 16,1 3,0 2,1  11,0 
Kiti medynai 3,8 0,2 0,6 2,7 0,3 

Iš viso 663,2 49,8 115,2 47,3 450,9 
proc. 100 7 17 7 69 

 

Vidutiniai medyn� rodikliai. Vidutinis medyn� amžius yra 72 metai (1.26. lentel�). Iš 
pagrindini� medži� r�ši� seniausi – pušynai, kuri� vidutinis amžius – 81 met�, jauniausi 
�žuolynai – 14 met�. 

Seniausi yra Lakajos ir Januliškio girininkij� miškai. Vidutinis j� amžius – 81 metai. 
Jauniausi Šven�ioni� (54 metai) ir Adutiškio (52 metai) girininkij� miškai. 
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1.24. MEDYN� VIDUTINIAI RODIKLIAI 

 

M e d y n a i  Plotas, 
ha 

Amžius, 
m Bonitetas Skalsumas 

T�ris (m3 / ha) Einamasis 
prieaugis 
(m3/ha) 

vis� 
medyn� 

brandži� 
medyn� 

Visi miškai 
Pušis 31757,9 81 1,9 0,76 308 350 6,63 
Pušis bankso 3,6 46 3,7 0,58 109  3,97 
Egl� 3513,4 45 1,8 0,75 205 357 6,92 
Maumedis  1,9 15 1A,5 1,05 170  14,89 
	žuolas 124,7 14 1,8 0,80 35  2,16 
Uosis 1,7 85 2,0 0,55 156  5,94 
Klevas 1,2 12 1A,0 0,63 42  4,25 
Beržas 4203,8 44 1,2 0,76 165 261 6,50 
Juodalksnis 817,5 43 1A,9 0,72 180 312 5,74 
Drebul� 585,3 44 1A,1 0,80 281 415 10,15 
Baltalksnis 28,2 37 1,1 0,73 202 240 7,60 
Liepa 7,5 64 1,5 0,64 234 393 5,71 
Blind� 2,7 24 2,4 0,56 92  5,78 

Iš viso 41049,4 72 1,8 0,76 281 337 6,66 
Šalyje* 2058600 54 1,4 0,77 260 341 9,6 

I – mišk� grup� 
Pušis 1188,3 111 3,1 0,76 299 375 5,17 
Egl� 41,4 68 2,6 0,76 263 350 9,13 
Beržas 58,4 63 1,4 0,75 195 175 7,48 
Juodalksnis 4,0 50 3,0 0,71 177  5,245 

Iš viso 1292,1 108 3,0 0,76 292 325 5,40 
II – mišk� grup� 

Pušis 6424,3 93 2,4 0,76 318 351 6,38 
Egl� 619,6 75 2,2 0,70 309 347 7,99 
	žuolas 8,8 73 1,1 0,61 220  4,94 
Uosis 0,5 120 2,0 0,44 146  2,60 
Beržas 1019,6 63 1,3 0,72 213 234 6,53 
Juodalksnis 230,2 62 1A,9 0,67 239 287 6,02 
Drebul� 38,7 47 1A,3 0,70 235 365 7,80 
Baltalksnis 10,4 40 1,0 0,80 230 218 8,62 
Liepa 4,8 80 1,6 0,61 253 390 4,73 
Blind�  0,2 20 1,0 0,70 130  8,50 

Iš viso 8357,1 87 2,2 0,75 302 291 6,51 
III-mišk� grup� 

Pušis  3864,8 84 1,5 0,75 341 376 6,88 
Egl�  482,0 50 1,9 0,72 225 338 7,39 
	žuolas  1,5 10 2,0 0,93 12  1,20 
Klevas 0,2 10 1A,0 0,30 10  1,00 
Beržas  475,7 48 1,2 0,75 177 261 6,69 
Juodalksnis  62,7 45 1,3 0,68 172 270 5,86 
Drebul�  24,4 40 1A,1 0,78 292 431 10,62 
Baltalksnis 6,8 43 1A,9 0,71 212 253 6,25 

Iš viso: 4918,1 76 1,5 0,75 311 349 6,91 
IV-mišk� grup� 

Pušis  20280,5 74 1,8 0,76 299 344 6,75 
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M e d y n a i  Plotas, 
ha 

Amžius, 
m Bonitetas Skalsumas 

T�ris (m3 / ha) Einamasis 
prieaugis 
(m3/ha) 

vis� 
medyn� 

brandži� 
medyn� 

Pušis bankso 3,6 46 3,7 0,58 109  3,97 
Egl�  2370,4 35 1,7 0,76 173 362 6,51 
Maumedis  1,9 15 1A,5 1,05 170  14,89 
	žuolas 114,4 9 1,9 0,81 21  1,96 
Uosis 1,2 70 2,0 0,60 160  7,33 
Klevas 1,0 13 1A,0 0,70 48  4,90 
Beržas  2650,1 36 1,2 0,77 144 267 6,43 
Juodalksnis  520,6 34 1A,9 0,74 155 324 5,60 
Drebul�  522,2 44 1A,1 0,81 284 417 10,31 
Baltalksnis 11,0 32 1,3 0,68 168 232 7,47 
Liepa 2,7 36 1,3 0,69 200 396 7,44 
Blind� 2,5 24 2,5 0,55 89  5,56 

Iš viso: 26482,1 65 1,7 0,76 268 338 6,72 
*- šaltinis VMT Mišk� �kio statistika (2019). 
 

Vidutinis bendras medyn� t�ris – 281 m3/ha. Didžiausias vidutinis medyn� t�ris 1 ha iš 
pagrindini� medži� r�ši� yra pušynuose – 308 m3 ir drebulynuose - 281 m3. Kit� medyn� 
vidutiniai t�riai 1 ha yra mažesni: eglyn� – 205 m3, baltalksnyn� – 202 m3, juodalksnyn� – 180 
m3, beržyn� – 65 m3. Didžiausias vidutinis medyn� t�ris (327 m3/ha) nustatytas Labanoro 
girininkijoje, mažiausias Adutiškio girininkijoje - 181 m3/ha. 

 Brandži� medyn� vidutinis t�ris – 337 m3/ha. Didžiausias brandži� medyn� t�ris yra 
drebulynuose (415 m3/ha), eglynuose (357 m3/ha) ir pušynuose (350 m3/ha). Mažiausias t�ris 
nustatytas beržynuose (261 m3/ha). Didžiausias vidutinis brandži� medyn� t�ris (393 m3/ha) 
nustatytas Labanoro girininkijoje, mažiausias Geledn�s girininkijoje - 271 m3/ha. 

Kasmet padalinio miškuose priauga vidutiniškai po 6,66 m³/ha medienos. Didžiausiu 
medži� stieb� t�rio prieaugiu, nevertinant maž� plot� užiman�i� medyn�, pasižymi drebulynai 
(10,15 m³/ha) ir baltalksnynai (7,6 m³/ha). Mažesnis vidutinis einamasis prieaugis yra 
eglynuose (6,92 m³/ha), pušynuose (6,63 m³//ha), beržynuose (6,5 m³/ha) ir juodalksnynuose 
(5,74 m³/ha).  

I grup�s miškuose vidutinis medyn� amžius yra 108 metai, padalinio vidutin� amži� jis 
viršija 36 metais. II grup�s miškuose vidutinis medyn� amžius (87 metai) taip pat ženkliai 
didesnis nei III ir IV grup�s miškuose (76 ir 65 metai). Vidutinis vis� medyn� t�ris I grup�s 
miškuose yra 11 m³/ha didesnis už vis� medyn� vidutin� t�r�. Brandži� medyn� t�ris II ir III 
grup�s miškuose (302 m3/ha ir 311 m3/ha) ženkliai didesnis nei IV grup�s miškuose (268 
m3/ha). Medyn� einamasis prieaugis I grup�s miškuose yra 5,4 m3/ha, II grup�s miškuose yra 
6,51 m3/ha, III – 6,91 m3/ha ir IV – 6,72 m3/ha. 

Vidutiniai medyn� rodikliai pagal amžiaus klases (9 priedas) parodo dendrometrini� 
rodikli� kitimo tendencijas pagal amži� – t�rio, prieaugio, aukš�io, skersmens, skalsumo, 
boniteto. Tai savotiškos augimo eigos lentel�s, kurias analizuojant galima surasti vertingos 
informacijos. Tuo labiau rodikliai pateikti pagal ardus, nurodytas sklyp� skai�ius ir panašiai. 

Pušynai maksimal� vidutin� t�r� pasiekia 90 met� (381 m³/ha), 100 met� pušyn� vidutinis 
t�ris yra 379 m³/ha, dar po 10 met� jis sumaž�ja iki 372 m³/ha. V�liau pušyn� vidutinis t�ris 
maž�ja iki 293 m³/ha pasiekus 140 met�. Pušyn�, kuri� amžius yra daugiau 140 met�, vidutinis 
t�ris v�l padid�ja iki 297 m³/ha. 

Eglynai maksimal� vidutin� t�r� pasiekia 80 met� (362 m³/ha). Po to iki 140 met� amžiaus 
t�ris maž�ja iki 320 m³/ha, nors tokio amžiaus medyn� yra tik 5 ha.  

Beržynai kaupia t�r� iki 70-80 met�, juodalksnynai – taip pat iki 80 met�, po to j� t�ris 
maž�ja, ta�iau per vis� augimo laikotarp� juodalksnynai yra našesni.  
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13 pav. Medyn� vidutinio t�rio priklausomyb� nuo amžiaus, III-IV mišk� gr.  

 

Medyno amžiaus �taka einamajam prieaugiui yra ryški ir akivaizdi. Regioninio padalinio  
beržynai ir drebulynai t�rio prieaugio maksimum� pasiekia b�dami 21–30, juodalksnynai ir 
eglynai 31–40 ir pušynai – 51-60 metu amžiaus. Einamasis prieaugis, pasiek�s maksimum�, 
v�liau pradeda maž�ti. B�tent iki to laiko ir b�tina atlikti bei intensyvinti ugdomuosius kirtimus, 
norint padidinti medienos t�rio sukaupim� brandos amžiuje. 

 

1.4.5. REGIONINIO PADALINIO MEDYN� KOKYBIN� B�KL� 

 

Šven�ion�li� regioninio padalinio medyn� kokybin� b�kl� taksacijos metu �vertinta tokiu 
b�du: 

� kiekviename medyne fiksuotas sausuoli� ir virteli� (likvidinis t�ris) kiekis; 

� aprašyti miško pažeidimai (pažeidim� r�šis, pažeist� medži� skai�ius procentais, 
medži� pažeidimo intensyvumas). 

Inventorizacijos metu  inventorizuota 1328 ha žuvusi� ir pažeist� medyn� (1.27. lentel�). 
Tai sudaryt� 3 proc. vis� medyn� ploto. 

Pažeistuose medynuose vyrauja elnini� žv�ri� padaryti pažeidimai - nulaupyti kamienai 
(69 proc.) ir �gli� nukandimai (16 proc.). Tarp kit� pažeidim� daugiau yra šakn� ligos (7 proc.) 
ir dirvos užmirkimas (3 proc.). Šakn� ligos inventorizuotos medynuose, kuri� sud�tyje yra 
išlikusi� uosi� ar medynuose kur dar vyrauja uosis. Kiti pažeidimai užima nedidel� plot�. Pagal 
pažeidim� intensyvum� 79 proc. pažeist� medyn� �vertinti kaip stipriai pažeisti, 17 proc. – 
vidutiniškai ir 4 proc. - silpnai. 

Daugiausia elnini� žv�ri� pažeist� medyn� yra Adutiškio (411 ha) ir Labanoro (132 ha) 
girininkijose.  
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1.25. MEDYN� KOKYBIN�S B�KL�S RODIKLIAI 

 

R o d i k l i a i  
Mišk� grup�s 

Iš viso 
I II  III IV 

Kirtavie�i� plotas (ha)  1,1 22,1 271,6 294,8 
 � nuo vis� medyn� ploto    1 1 
Gamtin� brand� pasiek� medynai (ha) 39,3 228,1 60,8 223,6 551,8 
 � nuo viso medyn� ploto 3,0 2,7 1,2 0,8 1,3 
Sausuoli� ir virteli� t�ris, m3 5235 27496 12170 63581 108,463 
 � nuo viso medyn� t�rio 1,4 1,1 0,8 0,9 0,9 
Žuv� medynai, ha 6,0 19,3 13,8 38,9 78,0 
Pažeisti medynai, ha 17,0 137,1 117,1 978,7 1249,9 
Žuvusi� ir pažeist� medyn� plotas, ha/proc. 23,0/2 156,4/2 130,9/3 1017,6/4 1327,9/3 
 iš jo – pagal priežastis, ha/proc.:      

- gaisras 0,5/3 3,8/3 0,2/- 13,8/1 18,3/1 
- v�javarta  0,7/1 0,9/1 14,9/2 16,5/1 
- sniegolauža   0,1/- 0,4/- 0,5/- 
- sausra   0,1/- 0,5/- 0,6/- 
- mechaniniai pažeidimai    4,3/- 4,3/- 
- dirvos užmirkimas  3,2/2 1,1/1 30,0/3 34,3/3 
- stelbimas lapuo�iais   0,3/- 16,8/2 17,1/1 
- žv�ri� nulaupyti kamienai 16,5/97 85,6/62 88,1/75 640/67 830,2/69 
- pakenktas pomiškis  1,2/1  0,9/- 2,1/- 
- liemen� kenk�jai  1,8/1 0,1/- 4,1/- 6,0/- 
- šakn� ligos  22,1/16 0,8/1 68,4/7 91,3/7 
- �gli� nukandimai  4,6/3 23,3/20 169,8/17 197,7/16 
- bebr� patvenkti medynai  13,3/10 1,0/1 13,1/1 27,4/2 
- stelbimas žoline augmenija  0,8/1 1,1/1 1,7/- 3,6/- 

Pažeidim� intensyvumas (plotas, proc.):      
     – silpnas  2,2/2 5,7/5 41,7/4 49,6/4 
     – vidutinis 0,5/3 6,8/5 13,8/12 196,4/20 217,5/17 
     – stiprus arba medžiai žuv� 16,5/97 128,1/93 97,6/83 740,6/76 982,8/79 

 

 

1.4.6. SAUGOMOS TERITORIJOS 

 

Regioninio padalinio  administruojamuose miškuose saugomos teritorijos užima 31690 
ha arba 72 proc. bendro ploto. Valstybiniuose draustiniuose inventorizuota 2607 ha, Labanoro 
regioniniame parke – 24907 ha, Sirv�tos regioniniame parke – 402 ha, Geledn�s miško ir 
Adutiškio-Guntaunink�  miško biosferos poligonuose – 3771 ha, Aukštaitijos nacionaliniame 
parke – 4 ha mišk� teritorijos plotas (1.28. lentel�). 

Kunigišk�s valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje inventorizuotas 373 ha mišk� 
teritorijos plotas. Didži�j� jo dal� užima medynai (89 proc.). Po tre�dal� medyn� ploto užima 
eglynai (38 proc.) ir pušynai (31 proc.), 25 proc. – beržynai, 6 proc. – kiti medynai. Vidutinis 
medyn� amžius draustinyje – 66 metai. Vidutinis medyn� bonitetas – 1,8. Vidutinis medyn� 
skalsumas - 0,69. Draustinyje yra 4 ha gamtin� brand� pasiekusi� medyn�.  

Žeimenos valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje yra inventorizuotas 323 ha mišk� 
teritorijos plotas. Medynai sudaro per 91 proc. miško teritorijos ploto. Draustinyje vyrauja 
pušynai (užima 85 proc. ploto). Vidutinis medyn� bonitetas – 1,3, o vidutinis skalsumas - 0,75. 
Vidutinis medyn� amžius – 82 metai. Gamtin� brand� draustinyje yra pasiek� 6 ha medyn�. 
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1.26. SAUGOM� TERITORIJ� CHARAKTERISTIKA 

 
 

 
Rodikliai 

 
Valstybiniai 
draustiniai 

Labanoro 
regioninis 

parkas 

Sirv�tos 
regioninis 

parkas 

 
Biosferos 
poligonai 

Aukštaitijos 
nacionalinis 

parkas 

 
Iš viso: 

Mišk� teritorijos plotas, ha 2606,7 24907,1 401,7 3770,7 3,5 31689,7 
Miško žem�s plotas, ha 2456,7 24272,4 389,7 3759,7 3,5 30882 
Medyn� plotas, ha 2350,0 23400,2 366,3 3599,6 2,4 29718,5 
 iš j� kult. kilm�s medynai 340,3 9684,4 64,9 1162,5  11252,1 
Neapaug. mišku žem�, ha 20,4 169,0 13,1 30,6  233,1 
         iš jos kirtaviet�s, ha 6,0 110,7 1,8 27,7  146,2 
Kita miško žem�, ha 22,0 91,3 2,1 10,1 1,1 126,6 
Ne miško žem�, ha 150,0 634,7 12,0 11,0  807,7 
Medynai pagal vyr.m.r., ha      0 
P 1616,9 19982,5 148,3 1255,6 2,4 23005,7 
E 183,3 1396,9 132,2 905,2  2617,6 
	  3,0  21,3  24,3 
U 0,5     0,5 
B 392,6 1801,5 60,9 849,4  3104,4 
J 118,5 207,3 9,7 281,6  617,1 
D 27,5 4,3 6,8 285,0  323,6 
Bt 8,9 4,2 8,0 1,2  22,3 
Kt. 1,8 0,5 0,4 0,3  3 
Medynai, pasiek� gamtin� 
brand�, ha 

97,3 268,4 4,5 92,2  
462,4 

 

Dalis Adutiškio valstybinio telmologinio draustinio yra mišk� Ignalinos regioninio 
padalinio teritorijoje. Šven�ion�li� regioninio padalinio teritorijoje 2019 m. mišk� sklyp� 
inventorizacijos metu yra inventorizuotas 574 ha mišk� teritorijos plotas, iš kurio 552 ha yra 
medynai, daugiausia 5A,2 boniteto pušynai. Vidutinis j� t�ris yra 120 m3/ha.   

Per�no valstybinis telmologinis draustinis užima 654 ha mišk� teritorijos plot�. Medynai 
sudaro 88 proc. nuo bendro draustinio mišk� teritorij� ploto. Didžioji dalis medyn� – pušynai 
(87 proc.). Brandži� medyn� n�ra. Vidutinis skalsumas – 0,79, bonitetas – 1,9. 

Antan� valstybinis pedologinis draustinis užima 134 ha mišk� teritorijos plot�. Medynai 
auga 96 proc. nuo bendro draustinio mišk� teritorij� ploto. Juodalksnynai užima 45 proc., 
beržynai – 36 proc., drebulynai – 15 proc, kiti medynai  - 4 proc. bendro medyn� ploto. Medyn� 
vidutinis t�ris 1 ha yra 177 m3, vidutinis skalsumas – 0,69, bonitetas – 1A,4.  

Iš 523 ha Geledn�s valstybinio botaninio draustinio ploto, 473 ha (90 proc.) užima miškai. 
3,8 boniteto pušynai inventorizuoti 258 ha, 1,4 boniteto beržynai – 132 ha, kiti medynai – 13 
ha plote. Vidutinis medyn� bonitetas – 3,0, skalsumas – 0,74, vidutinis amžius – 84 metai. 

Žeimenos valstybiniame ichtiologiniame draustinyje miškai užima 70 ha plot�, iš kuri� 
pušynai auga 20 ha., juodalksnynai – 16 ha, beržynai – 14 ha, kiti medynai – 4 ha plote. 
Vidutinis medyn� bonitetas – 1,3, skalsumas – 0,72, vidutinis amžius – 76 metai. 

Valstybinis Adutiškio miško beržo valstybinis genetinis draustinis inventorizuotas 5,7 ha 
plote.  
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1.4.7. MEDŽIOKL�S PLOT� IR MEDŽIOJAMOSIOS FAUNOS CHARAKTERISTIKA 

 

Mokes�i� už medžiojam�j� gyv�n� ištekli� naudojim� dydis priklauso nuo medžiokl�s 
plot� vienet� dydžio ir ši� plot� tinkamumo medžiojamiesiems gyv�nams gyventi ir veistis. 
Medžiokl�s plot� tinkamum� apsprendžia medyn� pasiskirstymas pagal mišrumo grupes. 
Elniniams žv�rims tinkamiausi miškai yra lapuo�iai ir mišr�s lapuo�iai su spygliuo�iais. 
Blogiausios pašarin�s ir apsaugin�s s�lygos yra grynuose pušynuose. Atsižvelgiant � medyn� 
mišrum�, pagal atskir� kategorij� (medžiokl�s plot� kategorijos pagal tinkamum� 
medžiojamiesiems gyv�nams gyventi ir veistis) medyn� sudarom� plot�, nustatomas leistinas 
elnini� žv�ri� skai�ius. Medžiokl�s plot� pasiskirstymas visoje regioninio padalinio veiklos 
teritorijoje pagal medyn� mišrumo kategorijas girininkijose pateiktas 1.29. lentel�je. 

 

1.27. MEDŽIOKL�S PLOT� KATEGORIJOS MIŠKO ŽEM�JE PAGAL TINKAMUM� 
MEDŽIOJAMIESIEMS GYV�NAMS GYVENTI IR VEISTIS PASISKIRSTYMAS 

GIRININKIJOSE 

 
 
 

Eil.  
Nr. Girininkija 

Medyn�, ha 

lapuo�iai ir 
mišr�s 

lapuo�iai su 
spygliuo�iais 

mišr�s 
spygliuo�iai 

su lapuo�iais 

spygliuo�i� 
medynai su 

nežymia 
lapuo�i� 

priemaiša 

gryni pušynai ir 
pušynai su 

nežymia lapuo�i� 
priemaiša 

Iš viso, ha 

1 Labanoro 563,2 538,1 1695,4 3279,4 6076,1 
2 Antalied�s 511 434,5 1148,6 2823,8 4917,9 
3 Lakajos 513,3 350,7 772,1 2976,7 4612,8 
4 Pasiaur�s 580,4 337,7 828,2 2919,4 4665,7 
5 Januliškio 234,3 284,6 703,1 3172,9 4394,9 
6 Žeimenos 2486,1 585,1 794,7 4422,8 8288,7 
7 Šven�ioni� 9103,2 1271,8 2943,4 2246,7 15565,1 
8 Aukštagirio 314,5 176,9 403,2 3184,4 4079 
9 Sarios 826 366,7 936,9 2171,6 4301,2 
10 Geledn�s 2817,5 750 1358,8 4584,6 9510,9 
11 Adutiškio 2885,4 786,1 450,4 930,3 5052,2 
 Iš viso 20834,9 5882,2 12034,8 32712,6 71464,5 

 

Šven�ion�li� regioniniame padalinyje vyrauja gryni pušynai su nežymia lapuo�i� 
priemaiša medynai, jie sudaro 32712,6 ha  (45,8 %). Likusiame plote auga lapuo�iai ir mišr�s 
lapuo�iai su spygliuo�iais 20834,9 ha (29,2 %), mišr�s spygliuo�i� su nedidele lapuo�i� 
priemaiša 12034,8 ha (16,8 %) ir mišri� spygliuo�i� su lapuo�iais 5882,2 ha (8,2 %) medynai. 
Atsižvelgiant � medyn� mišrumo kategorijas, regioninio padalinio miškuose, s�lygos elniniams 
žv�rims gyventi ir veistis yra vidutin�s, nes patys tinkamiausi lapuo�i� ir mišr�s lapuo�i� su 
spygliuo�iais miškai 29,2 % medyn� ploto. 

1.30. lentel�je pateikta kanopini� žv�ri� gausos ir sumedžiojimo dinamika 2011 – 2020 
met� medžiokl�s sezonuose. 
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1.28. KANOPINI� ŽV�RI� GAUSOS IR SUMEDŽIOJIMO DINAMIKA  
1.29. 2011 – 2020 METAIS 

(G – gausa, T – tankis (1000 ha miško), S – sumedžiota) 

 

Metai 
S�ly- 
giniai 
elniai 

Briedžiai Elniai Stirnos Danieliai Šernai 

G T S G T S G T S G T S G T S 

2011-
2012 1925 382 5,3 23 210 2,9 14 2276 31,4 289 - - - 1135 15,7 481 

2012-
2013 1899 383 5,3 22 233 3,2 14 2068 28,5 291 - - - 1041 14,4 488 

2013-
2014 1887 377 5,2 22 239 3,3 6 2069 28,6 279 - - - 1003 13,8 594 

2014-
2015 1947 401 5,5 35 261 3,6 6 1931 26,7 300 - - - 297 4,1 231 

2015-
2016 1978 413 5,7 50 255 3,5 14 1937 26,7 355 - - - 148 2,0 143 

2016-
2017 2273 474 6,5 62 302 4,2 22 2195 30,3 406 - - - 98 1,4 106 

2017-
2018 2582 537 7,4 74 363 5,0 23 2431 33,6 407 - - - 120 1,7 134 

2018-
2019 2852 599 8,3 81 374 5,2 31 2723 37,6 648 - - - 138 1,9 154 

2019-
2020 3072 641 8,8 98 421 5,8 37 2912 40,2 538 - - - 190 2,6 158 

2020-
2021 3502 716 9,9 - 525 7,2 - 3314 45,7 - - - - 262 3,6 - 

 

Bendra elnini� žv�ri� gausa skai�iuojama s�lyginiais elniais pagal santyk�: 

� 1 taurusis elniais = 4 stirnos; 
� 1 taurusis elnias = 2 danieliai; 
� 1 briedis = 3 taurieji elniai. 
 

 

14 pav. Kanopini� žv�ri� populiacijos dinamika 2011-2020 m. laikotarpyje 
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Šven�ion�li� regioninio padalinio miškuose elnini� žv�ri� populiacija per pastaruosius 
penkerius metus pastoviai augo. Briedži� populiacija per š� laikotarp� padid�jo 1,9 karto, 
tauri�j� elni� 2,5 karto. Stirn� populiacijos gausa per š� laikotarp� augo mažiausiai ir padid�jo 
1,5 karto. Nuo 2011 iki 2013 met�, šern� populiacija nežymiai maž�jo, o nuo 2014 iki 2016 
met� pastebimas ženklus šern� populiacijos sumaž�jimas. Nuo 2017 met� šern� populiacija 
po nežymiai pradeda did�ti Šern� populiacijos sumaž�jimui �takos tur�jo intensyvus 
naudojimas ir afrikinio kiauli� maro pasekm�s.  

 

1.5. VYKDYTOS �KIN�S PRIEMON�S IR J� REZULTATAI 

1.5.1. MEDIENOS RUOŠA 

 

Mišk� inventorizavimo metu atlikta miško kirtim� ir atk�rimo apskaita, �vertinti per 
paskutinius 5 metus atlikti ugdymo kirtimai, �vertinta vykme�io želdini� kokyb�. Analizuojant 
kompiuterin�mis priemon�mis �vertintas neplyn� kirtim� efektyvumas, miško atk�rimas plynai 
iškirstose birž�se, miško rodikli� poky�iai.  

Pra�jusiame vykmetyje visais kirtimais buvo suprojektuota 124,6 t�kst. m³  kirtim� 
apimtis. Pagrindini� miško kirtim� metin� apimtis 323 - ha (ekvivalentinis plotas), iškertant  
89,0 t�kst. m³ likvidin�s medienos (1.31. lentel�). Pagrindiniai miško kirtimai tur�jo sudaryti 
apie 71 proc., ugdomieji – 20 proc., sanitariniai - 8 proc. ir specialieji miško kirtimai – 1 proc. 
bendro iškertamo likvidinio t�rio. Vis� r�ši� kirtimais II-IV grupi� miškuose iš vieno hektaro 
mišku apaugusio ploto projektuota iškirsti – po 3,1 m³ likvidin�s medienos. Vis� r�ši� kirtimais 
projektuota iškirsti 59 proc. einamojo prieaugio (nuo stieb� su žieve medienos). 

1.30. MIŠKO KIRTIM� METIN� APIMTIS PAGAL MIŠKOTVARKOS 
PROJEKT� IR JOS VYKDYMAS 

 

Kirtim� r�šis 

Pagal miškotvarkos 
projekt� 

 2010–2019 m. 

Faktinis �vykdymas 
2010–2019 m. 

plotas, 
 ha 

likvidinis t�ris, 
t�kst. m3 

plotas,  
ha 

likvidinis t�ris, 
t�kst. m3 

Pagrindiniai miško kirtimai 323* 89,0 285* 82,6 
Ugdomieji miško kirtimai, iš viso 690 24,7 692 22,5 
        iš j�: jaunuolyn� ugdymas 180 0,3 189 - 
                retinimai 160 3,8 162 4,0 
                einamieji 350 20,6 341 18,5 
Sanitariniai miško kirtimai - 9,9 2211 12,2 
Specialieji miško kirtimai  - 1,0 21 3,6 
Iš viso kirtim� 1013 124,6 3261 120,9 

*ekvivalentinis plotas 
 

Per 2010 - 2019 m. laikotarp� pagrindiniais miško kirtimais vidutiniškai per metus kirsta 
285 ha (ekvivalentinis plotas) ir 82,6 t�kst. m³ likvidin�s medienos arba 7 proc. mažiau, nei 
projektuota pagal miškotvarkos projekt�. Tai vyko d�l to, kad Aplinkos ministerija skirtingais 
laikotarpiais padaliniui nustat� skirting� pagrindini� kirtim� apimt�. Vidutiniškai pagrindiniais 
miško kirtimais per vykmet� kirsta 290 m³/ha likvidin�s medienos arba 4 proc. daugiau, nei 
projektuota iškirsti iš 1 hektaro. 2020 metais padaliniui nustatyta 291 ha (ekvivalentinio ploto) 
ir 100,2 t�kst. m³ pagrindini� kirtim� apimtis. 
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1.31. PAGRINDINI� MIŠKO KIRTIM� APIMTIS 2010–2019 METAIS 

(likv. t�ris t�kst. m³) 

 

Kirtimo metai Plotas, 
 ha 

T�ris, 
t�kst.m3 

Iš j� 
Plyni biržiniai* Plyni sanitariniai Neplyni kirtimai 
plotas t�ris plotas t�ris plotas t�ris 

2010 327,3 91,3 142,2 41,6 127,1 38,3 58,0 11,4 
2011 333,1 83,1 129,6 36,3 121,6 34,5 87,7 12,3 
2012 358,9 82,0 241,4 66,5 7,0 0,7 110,5 14,8 
2013 351,7 82,6 232,3 66,4 10,5 1,1 108,9 15,1 
2014 385,7 81,5 242,0 67,1 4,1 0,4 140,5 14,0 
2015 368,7 82,7 221,7 66,8 0,8 - 146,2 15,9 
2016 346,2 85,1 207,9 65,3 0,5 0,1 138,0 19,7 
2017 334,9 81,5 200,6 59,2 0,6 0,1 133,7 22,2 
2018 308,0 77,8 185,6 55,5 0,4 0,1 122,0 22,2 
2019 325,7 78,7 186,5 54,7 0,6 0,2 138,3 23,8 

Iš viso: 3440,2 826,3 1989,8 579,4 273,2 75,5 1183,8 171,4 
Vid. per metus 344,0 82,6 199,0 57,9 27,3 7,6 118,4 17,1 

*-plynieji biržiniai, kirtimai iš b�kl�s ir kiti kirtimai 

Yra nedidelis skirtumas tarp projektuot� ir vykdyt� pagrindini� kirtim� apim�i� pagal 
po�kius. Pagal miškotvarkos projekt� spygliuo�iai pagrindiniame naudojime tur�jo sudaryti 75 
proc., minkštieji lapuo�iai – 25 proc. bendro iškertamo t�rio. Faktiškai spygliuo�iai sudar� 74 
proc., minkštieji lapuo�iai – 26 proc. iškertamo t�rio. Pagal regioninio padalinio ataskaitas per 
vykmet� pagrindiniais miško kirtimais (plynais ir neplynais) apimtas 3447 ha plotas (1.33. 
lentel�). 

Išd�stant pagrindini� kirtim� biržes pirmajam vykme�io penkme�iui (2011 – 2015 m.), 
neplyni kirtimai projektuoti 548 ha plote, tai pagal plot� sudar� 29 proc., o pagal likvidin�s 
medienos t�r� 16 proc. (74,7 t�kst. m³) visos pagrindini� miško kirtim� apimties. III mišk� 
grup�je pagrindiniai neplyni miško kirtimai projektuoti 89 ha plote. IV grupi� miškuose 
neplynais kirtimais projektuota kirsti 459 ha plote. Tai atrankiniai ir atvejiniai dviej�, trij� atvej�,  
ilgalaikiai ir paskutinio atvejo kirtimai. Daugiausia neplyn� kirtim� projektuota pušynuose (81 
proc.) ir eglynuose bei beržynuose (po 8 proc.). Dažniausiai projektuoti atvejiniai paskutinio 
atvejo kirtimai (69 proc.), supaprastinti dviej� atvej� kirtimais (15 proc.) ir dviej� atvej� atvejiniai 
kirtimai (7 proc.). Per vykmet� neplyni kirtimai pagal plot� sudar� 34 proc., pagal iškertam� t�r� 
21 proc. 

Vykdant mišk� inventorizacij� nustatyta, kad per vykmet� neplyni kirtimai vykdyti 997 ha 
medyn� plote (1.33. lentel�). Medynai, kuriuose buvo �vykdytas paskutinis kirtimo atvejis yra 
571 ha. Atvejiniai kirtimai vykdyti 313 ha (31 proc.) plote, atrankiniai – 60 ha (6 proc.) ir 
Labanausko atvejiniai – 624 ha (63 proc.). 

Medynai, kuriuose �vykdytas paskutinysis atvejis sudaro 57 proc. neplyn� kirtim� ploto. 
452 ha (79 proc.) susiformavo savaimin�s kilm�s, 35 ha (6 proc.) – kult�rin�s kilm�s medynai. 
Medynai, kuriuose nebaigti atvejiniai kirtimai auga 426 ha (43 proc.), iš j� tik 34 ha (8 proc.) 
medyn� yra su perspektyviais žemutiniais ardais ar su perspektyviu pomiškiu. Tai rodo, kad 
ne visuose plotuose, kur vykdytas pirmasis atvejini� kirtim� atvejis tikslingai buvo parinkta 
kirtim� r�šis. 

Daugiausia neplyn� kirtim� �vykdyta pušies medynuose (84 proc.), beržynuose – 9 proc., 
eglynuose – 6 proc., kituose medynuose – 1 proc. nuo bendro kiekio. 
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1.32. NEPLYN� PAGRINDINI� MIŠKO KIRTIM� �VERTINIMAS (HA) 

 

Plotas 

Medynai, kuriuose �vykdytas paskutinis atvejis  
Nebaigti neplyni  

iš viso 

iš j� 

iš viso 
susifor-
mavo 

medynas 

kult�rin�s 
kilm�s 

želdinta po 
pask. atv. 

Kirtaviet�s su pers- 
pektyviu 
pomiš-

kiu 

su pers-
pektyviu 
II ardu 

palikta 
želti 

žel-
dinti 

Atvejinis kirtimas 
308,3 192,5 130,6 14,5 47,4   115,8 7,1 2,9 

Atrankinis 
60,0 41,7 32,0 5,8 3,9   18,3   

Ilgalaikis atvejinis 
4,8 4,8 4,8        

Labanausko atvejinis 
624,4 332,0 284,4 14,3 33,3  0,4 291,8 23,9  

Iš viso: 
997,5 571,0 451,8 34,6 84,6  0,4 425,9 31,0 2,9 

 

Per dešimtmet� plynais kirtimais iškirstas 2503 ha plotas (1.34. lentel�).  Iš j� - 78 proc. 
plynais biržiniais, 11 proc. plynais sanitariniai (pagrindinis naudojimas), 9 proc. kitais tarpiniais 
kirtimais (karinio poligono miškai), 1 proc. plynais sanitariniais (tarpinis naudojimas) ir 1 proc. 
kitais pagrindiniais kirtimais. 

1.33. PLYNOS DEŠIMTME�IO KIRTAVIET�S (HA) 

 

Vyraujanti 
medži� r�šis 

Pagrindiniai miško kirtimai Tarpiniai miško kirtimai 
Iš viso plyni 

biržiniai 
plyni 

sanitariniai kiti plyni 
sanitariniai kiti 

   2010 m.    
Pušynai 63,2 13,6   5,2 82,0 
Eglynai 17,9 60,6    78,5 
Beržynai 50,6 25,2    75,8 
Juodalksnynai  8,7    8,7 
Drebulynai 10,5 19,6    30,1 
Iš viso 2010 m. 142,2 127,7 0,0 0,0 5,2 275,1 

   2011 m.     
Pušynai 100,6 10,8 3,2 1,5 5,2 121,3 
Eglynai 16,1 33,2 0,2 5,7  55,2 
Beržynai 8,9 31,9 0,4 3,5  44,7 
Juodalksnynai  8,2  1,0  9,2 
Drebulynai  37,5  3,4  40,9 
Baltaksnynai 0,2     0,2 
Iš viso 2011 m. 125,8 121,6 3,8 15,1 5,2 271,5 

   2012 m.     
Pušynai 120,0 0,6 0,3 0,7 3,3 124,9 
Eglynai 43,1 6,3 0,1 0,8  50,3 
Beržynai 40,9 0,1 2,3   43,3 
Juodalksnynai 9,6     9,6 
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Vyraujanti 
medži� r�šis 

Pagrindiniai miško kirtimai Tarpiniai miško kirtimai 
Iš viso plyni 

biržiniai 
plyni 

sanitariniai kiti plyni 
sanitariniai kiti 

Drebulynai 23,2  1,9   25,1 
Iš viso 2012 m. 236,8 7,0 4,6 1,5 3,3 253,2 

   2013 m.     
Pušynai 104,7 2,0 0,7 0,8 3,8 112,0 
Eglynai 49,8 6,0  0,8  56,6 
Beržynai 39,0 0,7    39,7 
Juodalksnynai 8,5     8,5 
Drebulynai 29,6 1,8    31,4 
Iš viso 2013 m. 231,6 10,5 0,7 1,6 3,8 248,2 

   2014 m.     
Pušynai 126,0 0,2 1,7 2,0 5,2 135,1 
Eglynai 36,1 2,5 0,3 2,1  41,0 
Beržynai 45,4 0,5    45,9 
Juodalksnynai 9,4 0,4    9,8 
Drebulynai 22,8 0,5 0,3   23,6 
Iš viso 2014 m. 239,7 4,1 2,3 4,1 5,2 255,4 

   2015 m.     
Pušynai 103,3  0,5 0,3 3,1 107,2 
Eglynai 42,5  0,1 0,6 0,1 43,3 
Beržynai 41,1 0,4 0,1  0,1 41,7 
Juodalksnynai 11,6     11,6 
Drebulynai 21,8 0,4 0,4   22,6 
Baltaksnynai 0,3     0,3 
Liepynai     0,5 0,5 
Iš viso 2015 m. 220,6 0,8 1,1 0,9 3,8 227,2 

   2016 m.     
Pušynai 96,8 0,2 2,3 0,2 11,6 111,1 
Eglynai 38,3 0,3 1,9  1,1 41,6 
Beržynai 40,3    0,5 40,8 
Juodalksnynai 8,6  0,1  0,5 9,2 
Drebulynai 19,1  0,1  0,1 19,3 
Baltaksnynai 0,4     0,4 
Iš viso 2016 m. 203,5 0,5 4,4 0,2 13,8 222,4 

   2017 m.     
Pušynai 102,2 0,1 3,3  142,3 247,9 
Eglynai 37,3 0,5 0,1  0,4 38,3 
Beržynai 36,7  0,1  1,8 38,6 
Juodalksnynai 4,3     4,3 
Drebulynai 16,6    0,1 16,7 
Baltaksnynai     0,1 0,1 
Iš viso 2017 m. 197,1 0,6 3,5 0,0 144,7 345,9 

   2018 m.     
Pušynai 76,2  4,9 0,1 23,6 104,8 
Eglynai 42,3 0,4 0,4  0,1 43,2 
Beržynai 33,4  0,1  0,1 33,6 
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Vyraujanti 
medži� r�šis 

Pagrindiniai miško kirtimai Tarpiniai miško kirtimai 
Iš viso plyni 

biržiniai 
plyni 

sanitariniai kiti plyni 
sanitariniai kiti 

Juodalksnynai 9,5  0,1  0,2 9,8 
Drebulynai 18,7     18,7 
Iš viso 2018 m. 180,1 0,4 5,5 0,1 24,0 210,1 

   2019 m.     
Pušynai 103,7 0,6 0,7 3,3 3,5 111,8 
Eglynai 39,4    0,3 39,7 
Beržynai 26,3    0,1 26,4 
Juodalksnynai 6,6     6,6 
Drebulynai 8,0     8,0 
Baltaksnynai 1,4     1,4 
Guobynai 0,4     0,4 
Iš viso 2019 m. 185,8 0,6 0,7 3,3 3,9 194,3 

Iš viso: 1963,2 273,8 26,6 26,8 212,9 2503,3 

 

1.5.2. MEDYN� UGDYMAS IR PRIEŽI�RA 

 

Pra�jusiame dešimtmetyje vykdant ugdomuosius miško kirtimus buvo vadovaujamasi 
miškotvarkos projekte nustatyta kirtim� apimtimi, nors ugdom�j� kirtim� apimtys per vykmet� 
buvo nevienodos (1.35. lentel�). 2010 - 2019 m. miškotvarkos projekte ugdomaisiais miško 
kirtimais suprojektuota kirsti 6900 ha medyn�. Per š� laikotarp� kirsta vidutiniškai 6920 ha.  

1.34. UGDOM�J� MIŠKO KIRTIM� APIMTIS 2010–2019 M. 

  

Metai 

Jaunuolyn� ugdymas Retinimai Einamieji 

plotas, 
ha 

bendras 
t�ris 

t�kst.m3 

likvidinis 
t�ris 

t�kst.m3 

plotas, 
ha 

bendras 
t�ris 

t�kst.m3 

likvidinis 
t�ris 

t�kst.m3 

plotas,  
ha 

bendras 
t�ris 

t�kst.m3 

likvidinis 
t�ris 

t�kst.m3 
2010 170,9 3,6 - 76,3 3,0 1,9 165,6 11,9 8,1 
2011 181,3 2,8 0,1 176,0 4,9 3,4 353,4 17,6 15,7 
2012 181,1 3,0 0,1 202,3 6,3 4,8 384,0 24,7 21,8 
2013 192,8 3,5 0,1 198,1 6,3 4,8 383,2 20,4 18,0 
2014 186,7 3,2 - 169,6 5,8 3,9 388,1 24,6 21,7 
2015 186,3 3,3 - 160,0 6,2 3,7 383,1 26,0 22,9 
2016 195,4 3,9 - 163,5 6,6 4,4 351,0 24,9 21,7 
2017 191,6 3,8 - 161,8 6,0 3,6 348,0 24,5 21,3 
2018 205,4 4,2 - 171,7 7,5 5,0 323,0 19,3 17,0 
2019 200,7 3,7 - 141,5 6,0 4,3 333,1 19,5 17,1 

Iš viso 1892,2 35,0 0,3 1620,8 58,6 39,8 3412,5 213,4 185,3 
Vid.per metus 189,2 3,5 - 162,1 5,9 4,0 341,2 21,3 18,5 

 

Vykdant jaunuolyn� ugdymo kirtimus buvo vadovaujamasi miškotvarkos projekte 
nustatytomis kirtim� apimtimis. Jaunuolyn� ugdymo kirtimais kirsta vidutiniškai 189 ha, o 
projektuota kirsti 180 ha.  
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Vykdant retinimo kirtimus taip pat buvo vadovaujamasi miškotvarkos projekte 
nustatytomis retinimo kirtim� apimtimis. Per metus projektuota kirsti 160 ha, kirsta vidutiniškai 
162 ha medyn� plotas, iš 1 ha iškertant 25 m3 likvidin�s medienos, projektuota kirsti 24 m3 
likvidin�s medienos.   

Einamaisiais kirtimais vidutiniškai kasmet kirto po 341 ha, o buvo projektuota 350 ha t.y. 
kirsta 3 proc. mažiau, nei buvo suprojektuota miškotvarkos projekte d�l to, kad Generalin� 
mišk� ur�dija leido kirsti mažiau tarpini� kirtim� d�l ekonomin�s situacijos. Iškertamas t�ris iš 
1 ha einamaisiais kirtimais siek� 54 m3 likvidin�s medienos,  projektuota 59 m3 likvidin�s 
medienos. 

 Miškotvarkos lauko darb� metu �vertinta 2967 ha paskutini�j� penkeri� met� ugdom�j� 
kirtim� kokyb� ir pagr�stumas (1.36. lentel�). Jaunuolyn� ugdymo kirtimais buvo apimta apie 
29 proc., retinimo – 22 proc., einamaisiais –  49 proc. viso ugdyto ploto. Vertinta vizualiai. 
Visuose vertintuose sklypuose ugdymas buvo reikalingas. Jaunuolyn� ugdymas per pra�jus� 
dešimtmet� kartotas 1 proc., retinimo kirtimai – apie 6 proc., einamieji miško kirtimai – 3 proc. 
viso šiais kirtimais apimto ploto. Visi ugdomieji kirtimai �vertinti gerai.  

 

1.35. �VYKDYT� UGDOM�J� MIŠKO KIRTIM� �VERTINIMAS 

(2015 - 2019 m.) 

 

R o d i k l i a i  Mato 
vnt. 

Plotas, 
ha 

Ugdom�j� miško kirtim� r�šis 

jaunuolyn� 
ugdymas retinimai einamieji 

Ugdytas plotas, iš viso ha 2966,5 871,9 641,1 1453,5 
ugdymas kartotas ha 92,3 11,3 38,0 43,0 
�vertinimas:      
Gerai  ha 2966,5 871,9 641,1 1453,5 

 

Ugdomieji kirtimai atliekami laiku ir kokybiškai. Tai patvirtina ir 2019 m mišk� sklyp� 
inventorizacijos metu inventorizuotas nedidelis (17 proc.) nedelsiant ugdytin� (jaunuolyn� 
ugdymo) medyn� plotas, ugdytin� medyn� r�šin� sud�tis bei želdini� b�kl� ir kokyb�. 

 

1.5.3. MIŠKO ATK�RIMAS 

 

2010–2019 met� laikotarpiu �vykdyti miško atk�rimo darbai regioninio padalinio 
administruojamuose miškuose pateikti 1.37. lentel�je. 

Mišk� sklyp� inventorizacijos metu inventorizuota 2000 ha želdini� (1.38. lentel�) arba 
65 ha daugiau nei pagal regioninio padalinio duomenis (1935 ha). Didesnis inventorizuotas 
želdini� kiekis atsirado d�l sklyp� rib�, ploto skai�iavimo ir mišriuose ž�liniuose išskirt� sklyp�, 
kuriuose vyrauja želdinta medži� r�šys. 
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1.36. MIŠKO ATK�RIMAS (2010 – 2019 M.) PAGAL REGIONINIO PADALINIO ATASKAITAS 

 

Metai 

Miško atk�rimas ir 
�veisimas Miško �veisimas Želdini�, ž�lini� 

prieži�ra 
(aukl�jimas ir 
atsodinimas) 

sodinimu 
(mišriu b�du) ž�limu sodinimu ž�limu 

2010 205 53,2 11,3 - 991 
2011 231,1 89 11,8 - 1098 
2012 183 80 12 - 1117 
2013 178,1 87,7 16,8 - 1058 
2014 174,4 97,7 5,5 - 1080 
2015 190,6 65,2 15,3 - 1216 
2016 200,3 41,4 15,9 - 1180 
2017 222,6 55 18,6 - 1166 
2018 197,9 60,6 6,2 - 941 
2019 152 33,7 4 - 985 

Iš viso: 1935 663,7 117,4 - 10832 
Vid. per 
metus 

193,5 66,4 11,7 - 1083,2 

Pastabos: Skiltyje “ Želdini� ir ž�lini� prieži�ra“ ne�traukta želdini� apsauga nuo žv�ri�; 
2010 m. mišraus atk�rimo b�do ataskaitose nebuvo.  

Per paskutin� vykmet� padalinio administruojamuose miškuose �veista 2000 ha želdini� 
(1.38. lentel�). Pagal b�kl� geri želdiniai sudaro 66,9 proc., patenkinami – 32,8 proc., blogi – 
0,3 proc., žuvusi� želdini� n�ra inventorizuota. Miško želdini� žinialapiai ir j� �vertinimas 
pateikti girininkij� aiškinamuose raštuose. 

1.37. PASKUTINIO VYKME�IO ŽELDINI� CHARAKTERISTIKA  

(2010 – 2019 m.) 

 

Rodikliai Iš viso 
Inventorizuota želdini� 2000,2 

 Iš j�: žuv� - 
 išliko želdini� 2000,2 

 Iš j� pagal b�kl� (plotas, ha / proc.)  
geri 1337,7/66,9 

 patenkinami 656,2/32,8 
blogi 6,3/0,3 

 

Palyginimui pateikiame želdini� b�kl�s �vertinim� ir pagal ankstesni� miškotvark� 
duomenis (1.39. lentel�)  

1.38. ŽELDINI� B�KL�S �VERTINIMO RAIDA 

 

Inventorizavimo metai 1999 m. 2009 m. 2019 m. 
Želdini� plotas, ha 1638 1742 2000 

B�kl� (plotas, proc.):    
geri 47 77 67 

patenkinami 43 23 33 
blogi 7 - - 
žuv� 3 - - 
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15 pav. Želdiniai pagal b�kl� 

Daugiausia želdini� per paskutin� vykmet� �veista Adutiškio ir Šven�ioni� girininkijose (24 
proc. ir 19 proc. vis� padalinio vykme�io želdini�). Geriausiai želdiniai �vertinti Geledn�s ir 
Januliškio girininkijose, mažiausiai ger� želdini� yra Lakajos ir Adutiškio girininkijose. Ger� 
želdini� kokyb� l�m� gera sodinuk� kokyb�, tepimas repelentais, tvor� tv�rimas ir individuali� 
apsaug� taikymas nuo žv�ri�. Didelis regioninio padalinio darbuotoj� nuopelnas – geros 
želdini� b�kl�s išlaikymas ir gerinimas, prieži�ra ir apsauga nuo elnini� žv�ri�, žinoma ir 
darbuotoj� poži�ris � ateities mišk� k�rim� formavim�. 

 

16 pav. Miško želdini� �vertinimas (2010 - 2019 m.) pagal girininkijas, proc. 
 

Per 2010-2019 m. plynai iškirstas 2394 ha medyn� plotas (1.40. lentel�). Želdinta 66 
proc. kirtavie�i�, savaime atž�l� 22 proc., dar neatkurtos kirtaviet�s sudaro 12 proc. bendro 
vykme�io plyn� kirtavie�i� ploto. Per 2000–2009 m. vykmet� atitinkamai 63 proc., 22 proc. ir 
15 proc. (plynai iškirsta 2164 ha). Ankstesniame vykmetyje želdinimo apimtys buvo labai 
panašios, lyginant su 2010-2019 m. laikotarpiu.  
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1.39. MIŠKO ATK�RIMAS PER VYKMET� PLYNAI IŠKIRSTOSE BIRŽ�SE, HA 

 

Buv� 
medynai 

Iškirstas 
plotas Želdyta Atž�l� 

Ž�limas pagal vyraujan�ias 
medži� r�šis Neatkurtos 

kirtaviet�s 

iš j� 
neatkurtos 

per 3 metus P E B J D 
P 1140,7 822,7 156,9 66,2 6,4 83,6 0,7  161,1 - 
Pb  1,5        1,5 - 
E 509,6 351,1 96,0  0,9 73,8 9,3 12,0 62,5 - 
B 396,3 192,9 153,3 1,0 8,3 99,1 34,8 10,1 50,1 - 
Bt 2,5 0,1       2,4 - 
J 92,5 39,6 45,3  0,8 11,5 28,2 4,8 7,6 - 
D 251,4 176,0 66,1  3,2 45,7 4,0 13,2 9,3 - 

Iš viso 2394,5 1582,4 517,6 67,2 19,6 313,7 77,0 40,1 294,5 - 
proc. 100,0 66,1 21,6 2,8 0,8 13,1 3,2 1,7 12,3 - 

 

Plynose kirtaviet�se paliktose želti (518 ha), didžiojoje dalyje atž�l� pušimis ir beržais 
(po 30 proc.). Jaunuolyn� charakteristika pateikta girininkij� miško ž�lini� žinialapiuose.  

Parinktos tikslin�s medži� r�šys atitinka augavie�i� s�lygas. Gryni želdiniai (pušies, 
egl�s, beržo)  inventorizuoti 24 proc. bendro vykme�io želdini� ploto (1.41. lentel�). 76 proc. 
želdini� yra mišr�s, tarp j� mišr�s egl�s/pušies, pušies/egl�s želdiniai – 35 proc., mišr�s 
pušies/beržo želdiniai – 10 proc. bendro želdini� ploto. Normalaus dr�gnumo augaviet�je 
želdinta 61 proc. vykme�io želdini�.  

1.40. VYKME�IO ŽELDINIAI (2010–2019 M.) PAGAL ŽELDINTAS MEDŽI� R�ŠIS IR 
AUGAVIETES 

 

Auga-
viet�s Iš viso 

Medži� r�šys  

EP E EB PE PB P B EJ 	E 
	L,	B
	K,	J
	 

JE,JB, 
J	,J Kitos 

Šb 0,9    0,6  0,3       
Na 38,1     17,4 17,0 3,7      
Nb 843,4 16,5 9,3 5,7 430,5 171,0 205,6 1,7     3,1 
Nc 272,8 91,3 40,4 49,0 58,1 7,5 4,2 1,3 3,2 1,6 1,4  15,0 
Nd 16,5  0,7 2,3      2,5 3,3  7,7 
Lb 45,5 13,1 6,2 2,7 16,0  2,6     2,5 2,4 
Lc 399,4 34,6 140,7 50,4 3,1 2,0  2,8 102,4 15,7  6,7 41,0 
Ld 211,3  16,4 2,6    5,0 42,8 42,0 25,8 36,1 40,6 
Lf  5,1        3,8   1,3  
Uc 37,6  6,8 1,3     2,7   23,8 3,0 
Ud 17,7           16,3 1,4 
Pc 4,4  0,6         3,8  

Pcn 24,2 2,4 3,2 1,4     1,6   10,7 4,9 
Pdn 2,9  0,4          2,5 
Pd 0,7           0,7  

Viso: 1920,5 157,9 224,7 115,4 508,3 197,9 229,7 14,5 156,5 61,8 30,5 101,9 121,4 
 

Esamos kirtaviet�s užima 295 ha plot�, iš kuri� želdintin� kirtavie�i� yra 216 ha (73 
proc.), paliekama želti 77 ha. Iš j� 71 ha yra U ir P hidrotop� augaviet�se (1.42. lentel�). 
Daugiausia kirtavie�i� yra Šven�ioni� ir Sarios girininkijose (po 53 ha), mažiausiai – Labanoro 
girininkijoje (14 ha). Daugiausiai želdintin� kirtavie�i� yra Sarios girininkijoje (40 ha).  
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1.41. KIRTAVIE�I� PLOTAS (HA) PAGAL GIRININKIJAS 

 

Kirtimo 
metai, 

Girininkija 

Kirtavie�i� 
plotas, ha 

Pagal atk�rimo b�dus 

Želdintinos 
Paliktos želti 

iš viso: U ir P hidrotop� maži sklypai (iki 
0,4 ha)  

2017 33,6 1,7 31,9 29,9 - 
2018 75,9 63,7 10,7 8,5 - 
2019 185,6 150,8 34,8 32,8 - 

Iš viso: 295,1 216,3 77,4 71,2 - 
Pagal girininkijas 

Labanoro 13,6 13,6 - - - 
Antalied�s 22,0 17,1 4,9 4,2 - 
Lakajos 26,0 23,5 2,5 2,5 - 
Pasiaur�s 27,6 11,5 16,1 14,8 - 
Januliškio 16,0 12,2 3,8 3,8 - 
Žeimenos 20,6 17,4 1,7 1,7 - 
Šven�ioni�  53,4 34,4 19,0 15,4 - 
Aukštagirio 15,6 14,8 0,8 0,8 - 
Sarios 53,4 40,3 13,1 13,1 - 
Geledn�s 20,6 12,8 7,8 7,8 - 
Adutiškio  26,3 18,6 7,7 7,1 - 

Iš viso 295,1 216,2 77,4 71,2 - 
 

Senesni� nei 3 met� kirtavie�i� padalinio administruojamuose miškuose n�ra 
inventorizuota. 

Vykme�io eigoje ne miško žem�je atž�l� 80 ha (1.43. lentel�). Žemo skalsumo (0,3-0,5) 
medynai inventorizuoti 7 proc. ne miško žem�je atž�lusi� plot�. Beržynai inventorizuoti 63 
proc., juodalksnynai – 23 proc., eglynai  - 9 proc., kiti medynai – 5 proc. ne miško žem�s ploto. 
Visi ž�liniai atž�l� buvusiose žem�s �kio naudmenose. 

1.42. MIŠKO Ž�LIMAS NE MIŠKO ŽEM�JE 

 

Rodikliai Plotas, ha 
Pirm� kart� inventorizuota medyn�, ha 80,1 

Atž�l� ne miško žem�je per vykmet�  78,9 
 - iš j� iki 10 met� amžiaus 68,7 

Atž�l�s plotas pagal skalsum�:  
 0,3-0,5 7,1 

           0,6 ir daugiau 71,8 
Pagal buvusias naudmenas:  

            - žem�s �kio naudmenos 80,1 
Atž�l�s plotas per vykmet� pagal vyraujan�ias medži� r�šis, ha 

- pušis 2,1 
- egl� 7,5 
- beržas 50,2 
- baltalksnis 0,3 
- juodalksnis 18,1 
- drebul� 1,0 
- blind� 0,9 
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1.5.4. MIŠKO S�KLININKYST� 

Miško s�klin�s baz�s pagrind� sudaro s�kliniai ir genetiniai medynai, s�klin�s miško 
medži� plantacijos, miško medži� klon� rinkiniai, bandomieji miško medži� želdiniai, genetiniai 
miško medži� draustiniai, rinktiniai ir elitiniai medžiai, atrinkti medynai, kiti �vertinti miško 
medži� objektai (medynai, medži� grup�s ir pavieniai medžiai), iš kuri� gaunama miško 
dauginamoji medžiaga (1.44. lentel�). 

1.43. S�KLIN�S BAZ�S OBJEKTAI 
(pagal Genetini� miško medži� ištekli� informacin� sistem�, 2020 m. VMT) 

 

 

Aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 �sakymu Nr. 521 (su v�lesniais pakeitimais) patvirtinti 
Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, kurie reglamentuoja miško s�klin�s baz�s 
naudojim�, miško dauginamosios medžiagos auginim�, prekyb�, naudojim� miškams atkurti 
ir �veisti šalyje.  

Šven�ion�li� regioninio padalinio paprastojo �žuolo medynai priskirti Aukštai�i� 
aukštumos kilm�s rajonui (LT/	p2), karpuotojo beržo medynai priskirti LT/Bk2 kilmi� rajonui, 

Kodas Kilm�s 
rajonas 

Medži� 
r�šis  Girininkija 

Kv. Sklypai Plotas, ha 
pagal 2020 m. 

Genetini� miško 
medži� ištekli� 
inform. sistem� 

(VMT) 

pagal 2019 m. 
miškotvark�  

Miško valstybiniai genetiniai draustiniai 
57BGD047 LT/Bk3 Beržas Adutiškio  116 6 5,7 

     Viso: 5,7 
Genetiniai miško medži� draustiniai 

57PGD068 LT/P2 Pušis  Labanoro 220 7,8 24,91 
    221 1 
     Viso: 24,91 

Miško s�kliniai medynai 
57PSM024 LT/P2 Pušis  Labanoro 209 10,11,16,17 14,37 

   Labanoro 210 17-23 
57PSM041 LT/P2 Pušis  Labanoro 9 3, 4 7,36 

     Viso: 21,73 
S�klin�s miško medži� plantacijos 

57BSP010 LT/Bk2 Beržas Šven�ioni� 111 41 1,65 
57JSP030 LT/J2 Juoda-

lksnis 
Šven�ioni� 111 40 2,08 

57ESP052 LT/E2 Egl�  Šven�ioni�  410 15 6,16 
57PSP028 LT/P2 Pušis  Pasiaur�s  70 31 

7,56    Januliškio 81 16 
   Pasiaur�s 89 1 
     Viso: 19,53 

Miško medži� palikuoni� bandomieji želdiniai 
57PBZ001 LT/P2 Pušis  Žeimenos  140 22 0,5 
57PBZ011 LT/P2 Pušis  Januliškio 64 27,28 

2,82 
    74 4 
57PBZ017 LT/P2 Pušis  Žeimenos  55 1 0,2 
     Iš viso: 3,52 
     Iš viso: 75,39 
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drebul�s – Dainavos žemumos – Aukštai�i� aukštumos (LT/D3), paprastosios egl�s – LT/E2, 
paprastosios pušies – LT/P2 rajonui, juodalksnio – Aukštai�i� aukštumos (LT/J3). 

Mišk� mokslinio tyrimo ir mokymo bei s�klininkyst�s objektams priskirti miškai, patvirtinti 
LRV 1999-02-05 nutarimu Nr.133 (su v�lesniais pakeitimais). Ta�iau s�klininkyst�s objektams 
priskirt� teritorij� plotai neatitinka Valstybin�s mišk� tarnybos miško s�klin�s baz�s 
informacin�s sistemos plotams. Mišk� mokslinio tyrimo ir mokymo miškai padalinio 
administruojamuose miškuose užima 49,5 ha plot� (36,5 ha Labanoro girininkijos 32, 38, 47, 
48, 73, 87, 88, 127, 180, 192 kvartaluose, 8,0 ha Žeimenos girininkijos 101 kvartale  ir 5,0 ha 
Januliškio girininkijos 64,74 kvartaluose). 

LR Vyriausyb�s 2014 m. lapkri�io 12 d. nutarimu Nr.1246 „D�l valstybini� genetini� 
draustini� �steigimo ir j� rib� plan� patvirtinimo“ regioniniame padalinyje patvirtintas Adutiškio 
miško beržo genetinis draustinis (5,7 ha plote). 

Padalinio administruojamuose miškuose Labanoro girininkijos 220 ir 221 kvartaluose yra 
išskirtas pušies genetinis miško medži� draustinis 24,91 ha plote (1.45. lentel�). 

Šven�ioni� ir Pasisur�s girininkij� teritorijose yra �kurtos trys (paprastosios egl�s, 
paprastosios pušies ir beržo) s�klin�s miško medži� plantacijos (17,45 ha plote). Žeimenos ir 
Januliškio girininkijose �veisti paprastosios egl�s miško medži� palikuoni� bandomieji želdiniai 
(3,52 ha plote). 

Miško s�klini� medyn� nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 
m. spalio 9 d. �sakymu Nr. 496 (su v�lesniais pakeitimais). Padalinio administruojamoje 
teritorijoje Labanoro girininkijoje yra išskirti du paprastosios pušies s�kliniai medynai (21,73 ha 
plote). 

Regioninio padalinio veiklos teritorijoje yra atrinkta 6 vnt. paprastosios pušies, 11 vnt. – 
juodalksnio ir 15 vnt. paprastosios pušies  rinktini� ir elitini� medži�, bei 2 vnt. paprastojo klevo, 
1 vnt. mažalap�s liepos miško medži� s�kl� šaltini�. 

Vadovaujantis Miško atk�rimo ir �veisimo nuostat�, patvirtint� Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. �sakymu Nr. D1 – 199 „D�l Miško atk�rimo ir �veisimo 
nuostat�“, 12 punktu, jei medyno selekcin� grup� nenustatyta, projektuojant miško atk�rimo 
b�d� galima vadovautis nukirsto medyno ir šalia esan�i� medyn� bonitetais. Jeigu Valstybin�s 
mišk� tarnybos Miško genetini� ištekli� specialistai dar nesudar� padalinio, kuriame atliekama 
mišk� inventorizacija, pirmos selekcin�s grup�s medyn� s�rašo, jo pateikti vidin�s 
miškotvarkos projektuose nereikia. 

 

1.5.5. MIŠKO PRIEŠGAISRIN� APSAUGA 

Šven�ion�li� regioninio padalinio miškuose funkcionuojanti priešgaisrini� priemoni� 
sistema, apimanti steb�jimo, profilaktines ir priešgaisrin�s saugos priemones, veik� patikimai 
ir užtikrino gaisr� pasteb�jim� laiku bei operatyv� j� gesinim�.  

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Mišk� �statymo 5 straipsnio 5 dalies 2 punktu, 
padalinys vykdo mišk� apsaug� nuo gaisr� valstybiniuose, priva�iuose bei kit� naudotoj� 
miškuose. Vienas iš pagrindini� padalinio tiksl� yra bendros valstybin�s priešgaisrini� 
priemoni� sistemos �gyvendinimas ir palaikymas visuose miškuose, nepriklausomai nuo 
nuosavyb�s formos. 

Padalinyje, kaip ir kituose Lietuvos Respublikos teritorijos miškuose, taikoma valstybin� 
priešgaisrini� priemoni� sistema, apimanti gaisr� prognozavimo, steb�jimo, profilaktikos ir 
priešgaisrin�s saugos priemones. Svarbiausi šios sistemos tikslai yra mažinti miško gaisr� 
pavoj�, vykdyti j� prevencij�, prognozuoti, steb�ti ir gesinti gaisrus. 

Kiekvienais metais, prieš prasidedant gaisrams kilti pavojingam laikotarpiui, sudaromas 
operatyvinis mišk� gaisr� gesinimo planas. 

Teisin� padalinio operatyvinio gaisr� plano pagrind� sudaro:  
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- Mišk� priešgaisrin�s apsaugos taisykl�s, patvirtintos LR Vyriausyb�s 1995 m. 
balandžio 7 d. nutarimu Nr.500 „D�l mišk� priešgaisrin�s apsaugos taisykli� 
patvirtinimo“; 

- Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie VRM direktoriaus 2013 m. 
lapkri�io 18 d. �sakymas Nr.1-280 „D�l priešgaisrini� gelb�jimo paj�g� atliekam� gaisr� 
gesinimo ir kit� gelb�jimo darb� organizavimo nuostat� patvirtinimo“; 

- V� Valstybini� mišk� ur�dijos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. �sakymas Nr. �S-133   
„D�l bendros valstybin�s miško apsaugos sistemos �gyvendinimo“. 
Plane pateikiamas veiklos teritorijoje esan�i� mišk� degumas, priešgaisrinio bud�jimo 

organizavimas miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, priešgaisrini� komand� (pagrindin�s, 
rezervin�s) nari� s�rašas, j� pareigos, materialinis – techninis apr�pinimas.  

Priešgaisrini� apžvalgos bokšt� regioninio padalinio teritorijoje n�ra.  
 Prevencin�mis priemon�mis taip pat siekiama mažinti gaisr� kilimo pavoj� vis� 
nuosavyb�s form� ir vis� mišk� grupi� miškuose. 
            Miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (balandžio - rugs�jo m�nesiais) 
organizuojamas priešgaisrinis bud�jimas. 

 Priešgaisrin�s apsaugos rodikliai nagrin�jami visai regioninio padalinio veiklos 
teritorijai. Per 10 met� (2010-2019 m.) šioje teritorijoje užfiksuoti 39 gaisro atvejai. Per vykmet� 
�vykusiuose gaisruose išdeg� 6,78 ha miško. Didžioji dalis gaisr� vyko padalinio 
administruojamuose miškuose (5,19 ha). Vidutinis vienos gaisraviet�s plotas - 0,17 ha. (1.45. 
lentel�). 

1.44. MIŠKO GAISRAI REGIONINIO PADALINIO VEIKLOS TERITORIJOJE 

2010-2019 metais 

 

 

Padalinio teritorijoje esantys miškai, tiek valstybin�s reikšm�s, tiek kit� valdytoj� valdomi 
miškai, suskirstyti � 3 klases pagal degamum�. Aukšto degamumo arba I klas�s mišk� yra 37,7 
t�kst. ha arba 56 proc. viso padalinio mišk� teritorijos ploto. Vidutinio degumo (2 degumo 
klas�) mišk� yra 10,4 t�kst. ha (arba 16 proc.), nedidelio degumo – 18,7 t�kst. ha (arba 28 
proc.). Vidutin� mišk� degamumo klas� yra 1,5. 

Priešgaisrini� barjer� ir mineralizuot� juost� yra pakankamai, nes mineralizuotos visos 
kvartalin�s linijos sausose ir degiose augaviet�se. Be to, mineralizuotas juostas atstoja ir 
keliai, kuri� tinklas miškuose yra pakankamai tankus. Per vykmet� kai kur reik�s �rengti 
mineralizuotas juostas aplink želdinius, �veistus naujai žem�je skirtoje miškui �veisti. Kur 
konkre�iai �rengti tokias mineralizuotas juostas, tur�s numatyti regioninio padalinio darbuotojai. 
Kasmet vidutiniškai atnaujinama apie 900 km priešgaisrini� mineralizuot� juost�: (kvartalini�, 
aplinkini� rib�, mineralizuot� juost� palei kelius ir spygliuo�i� jaunuolynuose).  

Metai Gaisr� 
skai�ius 

Gaisru apimtas 
plotas, ha 

Iš j� priva�iuose 
ir kt. valdytoj� 
miškuose, ha 

Vidutinis vienos 
gaisraviet�s plotas, 

ha 
2010 7 0,2 0,13 0,03 
2011 - - - - 
2012 3 0,16 0,16 0,05 
2013 3 0,06 0,01 0,02 
2014 5 0,41 0,11 0,08 
2015 8 1,5 1,02 0,19 
2016 3 0,68 - 0,23 
2017 4 1,72 0,15 0,43 
2018 3 0,73 0,01 0,24 
2019 3 1,32 0 0,44 

Iš viso 39 6,78 1,59 0,17 
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Šven�ion�li� regioninio padalinio priešgaisrini� komand� sud�tis ir techninis 
apr�pinimas: 

Pagrindin�s 
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vnt. 
žmoni� 
skai�ius vnt. 

žmoni� 
skai�ius 

2 8 2 30 4 69 2 10 102 8 2 

 

Gaisr� gesinimui padalinys turi 4 priešgaisrinius automobilius. Gaisr� gesinimui 
sudarytos pagrindin� (8 žmon�s) ir rezervin� (30 žmoni�) gaisr� gesinimo komandos. Taip pat 
miškus gesinti padeda gretim� regionini� padalini� priešgaisrin�s gelb�jimo komandos. Gaisr� 
prevencijos ir steb�jimo tikslais naudojamasi mobiliuoju ryšiu. Taip pat nemažas d�mesys 
skiriamas prevencin�ms priemon�ms. Miškuose prie keli� yra iškabinti priešgaisriniai stendai, 
publikuojami straipsniai rajoniniuose laikraš�iuose, vykdoma kita šviet�jiška veikla. Toliau bei 
dar intensyviau tur�t� b�ti vykdomas profilaktinis aiškinamasis darbas priešgaisrine tema 
gyventoj� ir miško lankytoj� tarpe. 

 

1.5.6. MIŠKO SANITARIN� APSAUGA 

Praeitos miškotvarkos metu ypating� sanitarin�s apsaugos priemoni� projektuota 
nebuvo – sanitariniai kirtimai, medienos apdorojimas chemikalais bei žievinimas, gaudom�j� 
medži� išd�stymas ir kt. Esam� sanitarin� miško b�kl� iš dalies parodo miškotvarkos 
inventorizuotas sausuoli� ir virteli� t�ris. Padalinio administruojamuose miškuose 
inventorizuota 108,5 t�kst.m3 sausuoli� ir virteli�. Daugiausia sausuoli� ir virteli� 
inventorizuota Labanoro (19577 m3) ir Antalied�s (18960 m3) girininkijose, mažiausiai - Sarios 
(5346 m3) ir Šven�ioni� (3334 m3) girininkijose. Apskai�iuotas nat�ralus atkritimas sudaro 13,1 
t�kst.m3 bendro t�rio. 2009 m. inventorizacijos metu sausuoli� buvo inventorizuota 77,7 t�kst. 
m3. 

Praeitame vykmetyje sanitariniais kirtimais buvo kasmet apimama vidutiniškai 221 ha 
miško, kertant po 12,2 t.m3 likvidin�s medienos (vidutiniškai po 6 m3 iš 1 ha). Be to, kasmet 
buvo atliekami retinimai ir einamieji kirtimai vidutiniškai 503 ha plote.  

Pagrindin�s miško sanitarin�s apsaugos priemon�s: laiku iškirsti šviežiai kenk�j� 
užpultus medžius, medienos purškimas chemikalais, prieš sodinim� sodmen� šakn� mirkymas 
žel�s su aktara tyr�je prieš pušin� straubliuk�. 

Paskutiniajame vykmetyje didžiausias išš�kis sanitarinei mišk� b�klei buvo uosi� 
džiuvimas, prasid�j�s dar 1996 m., kur� sukelia amorfin� gryb� r�šis Chalara fraxinea. 
Valstybin�s mišk� tarnybos duomenimis, nuo šios uosi� ligos atsiradimo Lietuvoje uosyn� 
plotai sumaž�jo nuo 2,7 proc. iki 0,6 proc. (VMT, Mišk� �kio statistika 2020) ir j� plotas toliau 
maž�ja. Padalinio administruojamuose miškuose per vykmet� d�l šios grybin�s ligos uosyn� 
plotas sumaž�jo nuo 2,5 ha iki 1,7 ha. 

2009 m. Lietuvos eglynuose prad�jo plisti netikrasis eglinis skydamaris (Physokermes 
piceae). Išsiritusios lervut�s minta egli� spygliais, pumpurais ir �gliukais. Žalingiausias egli� 
jaunuolynuose iki 10 met�. Eglynuose išryšk�jo ši� kenk�j� daroma akivaizdi žala. Skydamari� 
nusilpnintus eglynus v�liau apninka spygliuo�i� liemen� kenk�jai. Šiuo metu eglinio 
skydamario pažeist� medyn� padalinio administruojamuose miškuose n�ra. 
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Padalinyje kasmet iškertama vidutiniškai apie 30 ha plynais sanitariniais kirtimais, 
pagrinde tai pažeisti v�jovart�, pažeisti uosynai ar žiev�graužio tipografo užpulti medynai. 

Miškams didel� žal� daro elniniai žv�rys. 2009 m. mišk� inventorizacijos metu pažeist� 
želdini� ir nulaupyt� medyn� užfiksuota 630 ha. Vykdant 2019 m. mišk� inventorizacijos 
darbus pažeist� želdini� ir nulaupyt� medyn� užfiksuota 1028 ha. Siekiant apsaugoti želdinius 
nuo elnini� žv�ri� daromos žalos, padalinys jaunuolyn� ir miško želdini� bei ž�lini� apsaugai 
per paskutinius tris metus vidutiniškai kasmet išleidžia po 120 t�kst. eur. Dalis išlaid� už 
prevencines priemones (tvoras, repelentus ir j� tepim�) buvo kompensuojama teikiant 
paraiškas ir gaunant finansavim� už Medžiojam�j� gyv�n� prevencini� priemoni� �diegimo 
darbus iš savivaldyb�s Aplinkos apsaugos r�mimo specialiosios programos. Repelentais 
kasmet tepama vidutiniškai apie 990 ha želdini� ir ž�lini�. Individuali� apsaug� �žuolo 
apsaugai naudojimas per paskutinius tris metus did�jo (2016 m.- 5 ha, 2018 m. – 7 ha, 2019 
m. – 9 ha),  nes �žuoliukams praaugus apsaugas, juos pažeidžia elniniai žv�rys. Tvoromis 
tveriama ten, kur želdinami pušynai ir �žuolynai, vidutiniškai apie 12 ha per metus.  

Mišk� sanitarin� b�kl�, atliktas apsaugos priemones parodo regioninio padalinio už 
paskutini�j� trij� met� ataskait� duomenys (1.46. lentel�). 

 

1.45. MIŠK� SANITARIN� B�KL� PAGAL PADALINIO ATASKAITAS 

 

Priemon�s pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Atlikta sanitarini� apsaugos priemoni� miške, iš viso (ha) 1015,9 1092,3 969,6 
          -biologin�s - - - 
          -chemin�s 998,5 1078,7 946,3 
          -kitos (fizin�s-mechanin�s) 17,4 14,6 23,3 
          -v�javart�, v�jalauž� likvidavimas 40,7 43,6 36,1 
Kenk�j�, lig�, abiotini� veiksni� ir žv�ri� pažeisti miškai 60,3 92,9 216,7 
          -liemen� ir jaunuolyn� kenk�jai (ha) 1 - 3,1 
          -egli� liemen� kenk�jai  1 - 0,2 
Medži� ligos iš viso (ha) 15,4 19,3 15,4 
          -šaknin� pintain� 15,4 15,4 15,4 
          -žv�ri� žala medynams (ha) 3,1 17,2 141,8 
Nulaupyta žiev� - - 1 
Nukandžioti �gliai - - 68,3 
Bebrai    0,2 
Abiotiniai veiksniai, iš viso 40,8 56,4 56,4 
          -v�javartos, v�jalaužos 40,7 56,4 36,1 
Iš viso pažeist� mišk� (ha) 60,3 92,9 216,7 
buvo židini� met� pradžioje 25 18,6 49,3 
kilo nauj� 60,3 92,9 216,7 
 likviduota židini� 41,7 43,6 41,4 
Sunyko d�l gamtini� veiksni� 3,2 17,2 145 
liko met� pabaigoje 15,4 32,1 29,6 

 

Sanitarinei apsaugai skiriamas ne mažesnis d�mesys, negu kitoms veiklos sritims. Per 
paskutinius tris metus 2017 – 2019 metais padalinio administruojamuose miškuose iškelta 
vidutiniškai nuo 304 iki 384 vnt. ir išvalyta nuo 78 iki 175 vnt. inkil� (1.47. lentel�). Kasmet 
aptveriama  nuo 21 iki 25 vnt. skruzd�lyn�, atrinkta ir paženklinama nuo 18 iki 59 vnt. uoksini� 
medži�. Kirtaviet�se kabinamos feromonin�s gaudykl�s. Nustatytais terminais apdorojama 
insekticidais neišvežta žalia spygliuo�i� mediena. 

Sanitarin� mišk� b�kl� stebima nuolat. R�pest� kelia v�jovartos, laiku neatlikus 
sanitarini� kirtim� ar laiku neatlikus sanitarin�s b�kl�s steb�jim� eglynuose gali atsirasti, 
išplisti kinivarp� židiniai. 
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1.46. SANITARIN�S APSAUGOS PRIEMON�S 

 

Priemoni� pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Biologin�s    
Iškabinta. inkil�, vnt. 384 379 304 
Išvalyta suremontuot� inkil�, vnt. 175 143 78 
Aptverta skruzd�lyn�, vnt. 21 23 25 
Pasodinta nektarini� ir ornitochorini� kr�m�, ha plote 3 2 3 
Atrinkta ir paženklinta uoksini� medži�,vnt. 18 21 59 
Fizin�s, mechanin�s    
Išd�styta dispenseri�, vnt. 46 67 115 
Aptepta medži� repelentais, ha 989,8 1069,6 917,5 
Išd�styta vabzdžiagaudži� medži�, ktm 87,1 47,5 28,0 
Aptverta �žuolyn� tvoromis, ha 6,8 4,7 5,9 
Apsaugota medienos nuo liemen� kenk�j�:    
- apipurkšta insekticidais, ktm 10640,2 10295,0 13779,9 
- sugaminta v�jovart�, ktm 506,0 1582,0 592,0 

 

1.5.7. MIŠKO APSAUGA NUO TEIS�S PAŽEIDIM� 

Pastaruoju metu, maž�jant eiguv� bei darbuotoj� skai�iui, aktuali tampa miško apsauga 
nuo pažeid�j�. Ta�iau neteis�t� miško kirtim� maž�ja. Per paskutiniuosius trejus metus 
užfiksuoti 4 neteis�to miško kirtimo atvejai padalinio administruojamoje teritorijoje (1.48. 
lentel�). Po vien� atvej� 2018 ir 2019 metais. 2017 m. buvo 2 neteis�to miško kirtimo atvejai. 
Vidutiniškai per vien� atvej� buvo iškirsta 9 m3 medienos. Visi šeši neteis�t� miško kirtim� 
atvejai buvo išaiškinti, nubausti 4 asmenys 180 eur� bauda. 

1.47. NETEIS�TI MIŠKO KIRTIMAI PER 2017-2019 METUS 

 

R o d i k l i a i 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
1. Neteis�tai iškirstos medienos kiekis m3, 
tenkantis 1 neteis�to kirtimo nustatytam atvejui: 

      

     atvej� 2  1  1  
     t�ris  11,2  3,4 12,37  
     m3 1/atv.  5,6 3,4  12,37  
2. Neteis�t� kirtim� išaiškinamumo % pagal 
nustatyt� atvej� skai�i� ir iškirstos medienos t�r� 

      

     atvej�  nustatyta 2  1  -  
     išaiškinta 2  1  -  
     proc. 100  0  -  
     t�rio:  nustatyta 11,2  -   - 
               išaiškinta 11,2  -   - 
               proc.  100 -   - 
3. Neteis�tai iškirstos medienos kiekis m3, 
tenkantis 1 išaiškintam atvejui:                   

      

     atvej� sk�. 2   - -  
     t�rio m3  11,2  -  - 
     m3 1/atv.  5,6  - -  
4. Skirta baud�: asmen� sk�. 2  2  -  

baud� t�kst. eur.                0,02 0,16  -  



 

74 
 

1.5.8. MIŠK� SAUSINIMAS 

Mišk� inventorizacijos duomenimis, nusausintos žem�s padalinio administruojamuose 
miškuose sudaro  2541,6 ha arba 6 proc. mišk� teritorijos ploto (1.49. lentel�). Daugiausia 
nusausinto ploto tenka Adutiškio girininkijai. Nusausinta žeme laikomi pagal melioracijos 
projektus sausinti mišk� masyvai ir L, U ir P hidrotop� sklypai, esantys griovi� veikimo zonoje 
(pagal normatyv�). Kai � griovi� veikimo zon� patenka mažiau kaip 50 proc. sklypo ploto, 
sklypas nelaikomas nusausintu. Taksoraštyje gali b�ti nurodyta – nepakankamai nusausintas. 

1.48. HIDROMELIORACINIS TINKLAS 

 

Girininkija Nusausintas 
plotas, ha 

Kanal�, griovi� ilgis, km 

iš viso: miško grioviai kanalai, 
grioviai 

Labanoro  17,3 5,8 1,4 4,4 
Antalied�s  75,0 16,2 1,9 14,3 
Lakajos  412,5 8,2 3,0 5,2 
Pasiaur�s  4,0 7,5 2,9 4,6 
Januliškio   6,0 0,7 5,3 
Žeimenos  100,5 18,3 7,5 10,8 
Šven�ioni�  323,4 19,2 8,9 10,3 
Aukštagirio   6,8 2,2 4,6 
Sarios  97,4 13,5 5,0 8,5 
Geledn�s  58,9 12,6 7,5 5,1 
Adutiškio  1452,6 70,8 56,3 14,5 

Iš viso: 2541,6 184,9 97,3 87,6 

 

Padalinio administruojamoje teritorijoje 100 ha ploto tenka 0,4 km griovi�. Kasmet reikia 
atlikti apie 15 – 17 km griovi� remonto ir prieži�ros, iškertant kr�mus j� šlaituose ir 
pagrioviuose. Atliekamas dalies sausinimo griovi� išvalymas, griovi� gilinimas ir bebr� 
užtvank� išardymo darbai. Taikytos bebr� skai�iaus reguliavimo priemones, nes d�l bebr� 
veiklos pakyla gruntinio vandens lygis, d�l to kai kurie medynai pradeda dži�ti arba gali ž�ti.  

 

1.5.9. MIŠKO KELI� TIESIMAS 

Per 2017 - 2019 m. laikotarp� regioninio padalinio administruojamuose miškuose nauj� 
keli� tiesimas atliktas 2,5 km (1.51. lentel�).  

2017 m. atlikta naujo kelio statyba Šven�ioni� girininkijos miško kelias tarp kv. 60,78; 
61,79 – 1,001 km (LAKD l�šos). Rekonstrukcija atlikta miško kelio Li�lin� - 
Argirdišk� (Aukštagirio girininkija per kv. 8;9;10;11;12;32;33;34;60;61;78) – 5,746 km (ES 
l�šos). Keli� remontas atliktas 19,2 km (Bendr�j� reikmi� finansavimo programa).  

2018 m. atlikta naujo kelio statyba buvusios Antan� girininkijos kelias tarp kv. 7, 25, 460  - 
1,5 km (LAKD l�šos). Keli� remontas atliktas 26,16 km bendr�j� reikmi� finansavimo 
programos l�šomis ir 15,55 km savomis padalinio l�šomis. 

 2019 m. atliktas keli� remontas 35,9 km bendr�j� reikmi� finansavimo programos 
l�šomis ir 23,2 km �mon�s l�šomis. 

Nuo 2016 m. padalinys gauna l�šas iš Bendr�j� miško reikmi� finansavimo programos 
keli� taisymui ir remontui vis� nuosavyb�s form� miškuose.  
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1.5.10. MIŠKO AUGINIMO IR NAUDOJIMO PRIEMONI� VEIKSMINGUMO 
ANALIZ� 

Miško auginimo ir naudojimo priemoni� veiksmingumo analiz� atlikta regioninio padalinio 
administruojamiems miškams (be si�lom� priskirti ur�dijos valdomiems valstybin�s reikšm�s 
miškams mišk�).  

Regioninio padalinio administruojam� mišk� teritorijos plotas per vykmet� padid�jo 1104 
ha (1.50. lentel�). Tai vyko d�l perduodam� administruoti nauj� žem�s ir mišk� plot�. Per 
2010–2019 m. laikotarp�, miško žem�s plotas padid�jo 1194 ha. Prie miško žem�s priskiriami 
tuose pa�iuose plotuose esantys miško grioviai (58 ha), kurie pasikeitus miško žem�s 
sampratai nuo 2015 m., apskaitomi kaip miško žem�. Padalinio administruojamuose miškuose 
augan�i� medyn� plotas padid�jo 906 ha, �veisiant želdinius miško aikšt�se ar žem�je skirtoje 
miškui �veisti, taip pat atk�rus kirtavietes bei d�l perduot� nauj� plot�.  

1.49. MIŠKO PLOTO KAITA PAGAL TRIJ� MIŠKOTVARK� DUOMENIS 

 

Rodikliai 1999 m. 2009 m. 2019 m. 

Miško teritorijos plotas, ha 41858 42889 43993 
Miško žem�s plotas, ha 37917 41676 42870 
Medyn� plotas, ha 36938 40133 41039 
Neapaugusi mišku žem�, ha  376 389 496 

- aikšt�s 47 17 103 
- kirtaviet�s 296 335 295 
- žuv� medynai 31 29 78 
- žem�, skirta miškui �veisti 1 8 17 
- mažieji miško karjerai   2 

 

Per paskutin� vykmet� spygliuo�i� medyn� plotas padid�jo 171 ha, kiet�j� lapuo�i� 
padid�jo 91 ha (�žuolyn� padid�jo nuo 34 ha iki 125 ha), minkšt�j� lapuo�i� padid�jo 646 ha 
(1.51. lentel�). 

Lyginant 1975 m. ir 2019 m. medynus, matyti, kad pušyn�, drebulyn�, baltalksnyn� 
plotas maž�jo, eglyn�, �žuolyn�, juodalksnyn� plotai did�jo, beržyn� plotai mažai kito. 

Pastebimai kito ir medyn� taksaciniai rodikliai. Nuolat ger�ja bonitetas, tai gali b�ti susij� 
ir su klimato poky�iais, foniniu medyn� tr�šimu ir kt. Medyn� amžius padid�jo 27 metais, per 
paskutin� vykmet� vidutinis amžius padid�jo 2 metais. Ret� 0,2-0,4 skalsumo medyn� plotas 
�vairi� mišk� inventorizacij� met� kito, ta�iau per paskutin� vykmet� sumaž�jo nuo 1,9 proc. iki 
1,6 proc. Vidutinis medyn� t�ris per 44 metus padid�jo 121 m3, o per paskutin� vykmet� 30 m3. 
Brandži� medyn� t�ris stabiliai did�jo. Per  metus padid�jo 97 m3/ha. Pagrindin�s priežastys 
l�musios medyn� t�rio padid�jim�: medienos prieaugis, s�lygojamas r�šin�s sud�ties ir 
tankumo reguliavimo ugdom�j� kirtim� amžiuje, saiking� sanitarini� kirtim� vykdymas, 
tikslesn� ir objektyvesn� mišk� inventorizacija.  
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1.50. VYRAUJAN�I� MEDŽI� R�ŠI� PLOT� (PROC.) IR VIDUTINI� 
RODIKLI� KITIMAS PAGAL PENKI� MIŠKOTVARK� DUOMENIS    

 

Rodikliai 1975 m. 1985 m. 1999 m. 2009 m. 2019 m. 

Medyn� plotas (ha) pagal 
vyraujan�ias medži� r�šis 43819 44197 36938 40133 41039 

P 34407 34678 29336 31729 31747 
E 3029 3782 3233 3360 3513 
	 36 21 1 34 125 
U 1 5 10 2 2 
B 4370 4187 3153 3628 4205 
J 730 670 492 617 818 
D 943 661 684 721 585 
Bt 270 157 26 27 28 
L 10 12 - 5 8 

Kitos medži� r�šys 23 24 3 10 8 
Vidutiniai medyn� rodikliai:      

amžius 45 56 66 70 72 
bonitetas 2,4 2,3 2,3 2,2 1,8 

skalsumas 0,74 0,72 0,74 0,74 0,76 
0,2–0,4 skalsumo plotas, � 515 377 264 776 674 

vid. medyn� t�ris m3/ha 160 198 234 251 281 
P 159 200 244 268 308 
E 219 253 223 201 205 
B 128 144 163 157 165 
J 144 164 197 205 180 
D 206 223 251 261 281 

brandži� medyn� vid. t�ris m3/ha 240 249 292 325 337 
P 263 286 309 321 350 
E 279 302 317 363 357 
B 173 173 232 271 261 
J 196 212 248 318 312 
D 235 243 324 396 415 

prieaugis m3/ha 6,7 6,2 5,8 6,39 6,66 
Vidutinis sklypo dydis, ha 2,2 2,2 2,2 2,0 1,8 
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17 pav. Vyraujan�i� medži� r�ši� plot� kaita (proc.) 1975–2019 metais 

 

Per paskutin� vykmet� (2010-2019 m.) brandži� medyn� t�ris vidutiniškai padid�jo 12 
m³/ha, vis� medyn� - 30 m³/ha. T�rio pokyt� l�m� nustatytas didesnis vis� medyn� skalsumas, 
kuris padid�jo nuo 0,74 iki 0,76. Didžiausias brandži� medyn� t�rio pokytis 1 ha nustatytas 
pušynuose (40 m³) ir drebulynuose (30 m³).  

 

18 pav. Medyn� skalsumas pagal amži� 
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19 pav. Medyn� t�ris pagal amži� 

Vyraujan�i� medži� r�ši� plot� kaita analizuota sklypo lygmenyje. Lyginami vyraujan�i� 
medži� r�ši� poky�iai buvusiuose medynuose, taip pat analizuojamas miško atk�rimas 
buvusiose plynumose ir ne miško žem�je. 

Medyn� r�šin�s sud�ties kait� dažniausiai lemia medyn� vyraujan�ios medži� r�šies 
pasikeitimas po pagrindini�, jaunuolyn� ugdymo ir retinimo kirtim�, apaugus mišku ar �veisus 
mišk� ne miško žem�se bei medyn� nat�ralaus formavimosi raida.  

Inventorizacijos metu nustatyta, kad spygliuo�i� plotas per vykmet� kito nežymiai 
(pušyn� sumaž�jo 1 proc., eglyn� padid�jo 8 proc., minkšt�j� lapuo�i� plotai padid�jo 2 proc. 
(1.52. lentel�). 

 

1.51. MEDŽI� R�ŠI� PLOT� KAITA PAGAL VYRAUJAN�IAS MEDŽI� R�ŠIS 
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Amžius, m.

2019
2009

2009 m. mišk� 
inventorizacijos 

duomenys 

2019 m. mišk� inventorizacijos duomenys 

Medynai Plotas, 

ha 

P E B D J Bt 	 U Kitos Iš viso: Plynu- 

mos 

Pelk�s Kita 

žem� 

P 31877,8 31266,7 197,6 192,9 0,9 5,0    0,8 31663,9 191,3 17,9 4,7 
E 3248,0 98,6 2822,9 173,0 34,5 28,2  25,4   3182,6 64,7  0,7 
B 3973,9 81,1 237,3 3463,5 36,9 90,1  6,2   3915,1 57,6 0,5 0,7 
D 795,9 3,2 152,8 97,9 495,0 28,1  8,9   785,9 10,0   
J 653,4 0,3 13,9 25,5 8,2 591,9  2,0   641,8 11,6   
Bt 31,6  1,7   1,8 25,7    29,2 2,4   
	 32,4       32,4   32,4    
U 2,5     0,8   1,7  2,5    

Kitos 21,0 0,5    0,4    18,1 19,0 1,5  0,5 
Iš viso 40636,5 31450,4 3426,2 3952,8 575,5 746,3 25,7 74,9 1,7 18,9 40272,4 339,1 18,4 6,6 

Plynumos 501,1 95,1 62,0 147,4 8,0 41,6 1,7 1,2  0,7 357,7 142,5  0,9 
Pelk�s 854,3 22,6  4,8  2,1     29,5  814,7 10,1 

Kita žem� 1521,1 2,1 8,3 41,5 1,5 21,7  48,7   123,8 4,5 4,7 1388,1 
Iš viso 43513,0 31570,2 3496,5 4146,5 585,0 811,7 27,4 124,8 1,7 19,6 40783,4 486,1 837,8 1405,7 
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Buvusi� pušyn� išliko 98 proc. Dalyje ploto d�l vykdomos �kin�s veiklos ar gamtini� 
veiksni� puš� pakeit� eglynai (198 ha), beržynai (193 ha),  juodalksnynai (5 ha) ir kit� medži� 
r�ši� medynai (2 ha), dar neatkurtos plynumos užima 191 ha plot�. Pelk�s inventorizuotos 18 
ha buvusi� pušyn�, kita žem� – 5 ha plote. Buvusius eglynus, beržynus ir drebulynus atkuriant 
pušimi, bei ugdant minkšt�j� lapuo�i� medynus 183 ha pušyn� tapo vyraujan�iais kituose 
medynuose. Bendras pušyn� plotas sumaž�jo 308 ha arba 1 proc. 

Buvusi� eglyn� išliko 87 proc. Iš bendro 3248 ha buvusi� eglyn� ploto, 2019 metais 
eglynais inventorizuota 2823 ha. Dalis buvusi� eglyn� (173 ha) inventorizuoti beržynais, 99 ha 
– pušynais, 35 ha – drebulynais, 28 ha – juodalksnynais ir 25 ha – �žuolynais. 604 ha eglyn� 
d�l ugdom�j� kirtim�, želdinimo bei nat�raliai kei�iantis medyn� r�šinei sud��iai tapo 
vyraujan�iais kituose medynuose (eglynais tapo 237 ha buvusi� beržyn�, 198 ha - pušyn�, 
153 ha – drebulyn�, 14 ha – juodalksnyn� ir 2 ha - baltalksnyn�. 70 ha eglyn� atkurta 
buvusiose plynumose ir kitose žem�se. Eglyn� plotas per pra�jus� dešimtmet� padid�jo 249 ha 
(arba 8 proc.). 

Išliko visi buv� �žuolynai (32 ha). Vykdant �kines priemones (daugiausia �veisiant ir 
atkuriant)  �žuolyn� plotai padid�jo iki 125 ha. 	žuolas tapo vyraujan�iu vietoje buvusi� eglyn� 
(25 ha), drebulyn� (9 ha), beržyn� (6 ha) ir juodalksnyn� (2 ha). 	žuolynai �veisti ar atkurti 50 
ha plote buvusi� plynum� ir kit� žemi�. 

Buvusi� beržyn� išliko 87 proc., likusiame buvusi� beržyn� plote auga eglynai (237 ha), 
juodalksnynai (90 ha), pušynai (81 ha), drebulynai (37 ha) ir �žuolynai (6 ha). 490 ha beržyn� 
d�l �kin�s veiklos bei nat�raliai kei�iantis medyn� r�šinei sud��iai tapo vyraujan�iais kituose 
medynuose (beržynais tapo 193 ha buvusi� pušyn�, 173 ha eglyn�, 98 ha drebulyn� ir 26 ha 
juodalksnyn�. Visumoje beržyn� plotas padid�jo 173 ha. 

Buvusi� juodalksnyn� išliko 91 proc. buvusio ploto. Juodalksnyn� plotas padid�jo želdant 
ar atželiant kit� medži� r�ši� kirtaviet�se, bei atž�lus plynumose. Iš viso juodalksnyn� padid�jo 
158 ha, daugiausia vietoj buvusi� beržyn� (90 ha).  

Buvusi� drebulyn� išliko 62 proc. 
kini� priemoni� d�ka drebulynai kei�iami vertingesni� 
medži� r�ši� medynais. Ta�iau drebul� �sivyravo buvusiuose beržynuose (37 ha), eglynuose 
(35 ha) ir juodalksnynuose (8 ha). Bendras drebulyn� plotas sumaž�jo 211 ha. 

Baltalksnyn� plotas sumaž�jo nuo 32 ha iki 27 ha.  

Vyraujan�i� medži� r�ši� plot� kaita sklypo lygmenyje rodo, kad norint tur�ti vertingesnius 
medynus, svarbu medyn� r�šin� sud�t� keisti ne tik atk�rimo, bet ir auginimo metu. Iš 2019 m. 
mišk� inventorizacijos duomen� matomas pušyn�, drebulyn�, baltalksnyn� medyn� ploto 
maž�jimas ir eglyn�, juodalksnyn�, beržyn� bei �žuolyn� ploto dalies did�jimas. 

Vyraujan�i� medži� r�ši� plot� kaita sklypo lygmenyje rodo, kad norint tur�ti vertingesnius 
medynus, svarbu medyn� r�šin� sud�t� keisti ne tik atk�rimo, bet ir auginimo metu. Iš 2019 m. 
mišk� inventorizacijos duomen� matomas pušyn�, drebulyn�, baltalksnyn� medyn� ploto 
maž�jimas ir eglyn�, juodalksnyn�, beržyn� bei �žuolyn� ploto dalies did�jimas. 

Medyn� r�šin�s sud�ties kitimas pagal plot� (proc.) ir inventorizacijos metus: 

2009 metai: 79,1P 8,4E 9,0B 1,5J 1,8D 0,1Bt 0,1	 

2019 metai: 77,4P 8,6E 10,2B 2,0J 1,4D 0,1Bt 0,3	 

Neigiama r�ši� kaita dažniausiai pasireiškia I-II a. klas�s medynuose, tod�l didesnis 
d�mesys turi b�ti skiriamas jaunuolyn� ugdymui ir želdini� ž�lini� prieži�rai. Analizuota I-III 
amžiaus klasi� jaunuolyn� plot� kaita per paskutin�j� dešimtmet� (1.53. lentel�). 
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1.52. III IR IV MIŠK� GRUPI� JAUNUOLYN� PLOT� KAITA PAGAL 
VYRAUJAN�IAS MEDŽI� R�ŠIS 

 

 
Medy-

nai 

Plotas (ha) – 2009 m.  
miškotvarka 

Plotas (ha) – 2019 m. 
miškotvarka 

Ploto (ha) pokytis per 
dešimtmet� 

I a. 
klas� 

II a. 
klas� 

III a. 
klas� 

iš 
viso 

II a. 
klas� 

III a. 
klas� 

IV a. 
klas� 

iš 
viso 

II a. 
klas� 

III a. 
klas� 

IV a. 
klas� 

iš 
viso 

P 894,5 493,6 551,9 1940,0 846,7 531,5 508,4 1886,6 -47,8 37,9 -43,5 -53,4 
E 571,0 315,3 290,4 1176,7 562,8 359,2 301,9 1223,9 -8,2 43,9 11,5 47,2 
	 19,6 0,4 0,9 20,9 19,6 0,4 0,9 20,9     
U 612,9 489,0 333,0 1434,9 579,9 460,6 333,1 1373,6 -33,0 -28,4 0,1 -61,3 
B 103,0 20,0 67,1 190,1 95,4 23,4 63,8 182,6 -7,6 3,4 -3,3 -7,5 
J 126,3 91,3 95,9 313,5 116,1 96,9 91,8 304,8 -10,2 5,6 -4,1 -8,7 
D 0,9 5,3 8,2 14,4 0,9 5,3 5,8 12,0   -2,4 -2,4 
Bt 3,6 5,5 1,9 11,0 4,2 5,5 0,4 10,1 0,6  -1,5 -0,9 

Kitos 2331,8 1420,4 1349,3 5101,5 2225,6 1482,8 1306,1 5014,5 -106,2 62,4 -43,2 -87,0 
viso 894,5 493,6 551,9 1940,0 846,7 531,5 508,4 1886,6 -47,8 37,9 -43,5 -53,4 

 

Didžiausi jaunuolyn� (II-IV amžiaus klas�s medynuose) plot� poky�iai, pagal 2019 m. 
mišk� sklyp� inventorizacijos duomenis �vyko beržynuose, pušynuose ir eglynuose. 

106 ha I amžiaus klas�s medyn� netapo II amžiaus klas�s medynais.  Didžiausi� �tak� 
tam tur�jo tai, kad 31 ha buvusi� I amžiaus klas�s egl�s, 20 ha beržo, 11 ha pušies, 6 ha 
drebul�s I amžiaus klas�s jaunuolyn� buvo inventorizuoti I amžiaus klas�s beržynais. 5 ha I 
amžiaus klas�s eglyn�, 2 ha beržyn� tapo I amžiaus klas�s drebulynais. 18 ha buvusi� I 
amžiaus klas�s jaunuolyn� buvo inventorizuota neapaugusia mišku miško žeme (žuv� 
medynai ir miško aikšt�s), 2 ha – pelk�mis, 2 ha – kitos paskirties miško žeme.  

Esam� II amžiaus klas�s pušyn� plotas sumaž�jo 48 ha, III amžiaus klas�s padid�jo 38 
ha, IV amžiaus klas�s sumaž�jo 44 ha. Vykdant suprojektuotus ugdomuosius kirtimus, b�tina 
vyraujan�ia medži� r�šimi atkurti puš�, likusioje dalyje augs mišr�s minkšt�j� lapuo�i� medynai 
su pušimi. 

Esam� II a. klas�s eglyn� plotas d�l spartesnio beržo, drebul�s augimo ir ž�limo, žv�ri� 
daromos žalos bei dalyje mišri� eglyn� dar neatlikt� ugdom�j� kirtim� sumaž�jo 8 ha. Visi šie 
plotai projektuojami kirsti I eil�s ugdomaisiais kirtimais, po kirtim� jie v�l taps mišriais eglynais. 
III amžiaus klas�s eglyn� plotas padid�jo 44 ha, IV a. klas�je - 12 ha. III amžiaus klas�s eglyn� 
ploto padid�jim� l�m� tai, kad medyn� inventorizacijos metu buvo patikslintas medyn� amžius. 

Visi kult�rin�s kilm�s medynai kuri� amžius 2009 m. inventorizacijos metu buvo nustatytas 
21 m. arba 22 m. suapvalinus metus iki 30 m liko tre�ioje amžiaus klas�je ir neper�jo � ketvirt�. 
D�l šios priežasties 43 ha sumaž�jo IV amžiaus klas�s jaunuolyn�. 

Vykdant ugdomuosius miško kirtimus maž�jo minkšt�j� lapuo�i� jaunuolyn� (II-IV 
amžiaus klas�je) plotai (beržyn� – 61 ha, drebulyn� – 9 ha, juodalksnyn� – 8 ha, baltalksnyn� 
– 2 ha ir kit� medži� r�ši� medyn� – 1 ha). 

Analizuojami I amžiaus klas�s jaunuolyn� plotai III ir IV mišk� grup�se pagal 2009 m. ir 
2019 m. mišk� inventorizacijos duomenis (1.54. lentel�). I amžiaus klas�s medyn� 2019 m. 
inventorizuota 666 ha daugiau lyginant su 2009 m. inventorizacijos duomenimis. Tai vyko d�l 
to, kad lyginant ankstesni� miškotvark� duomenis - did�jo pagrindini� kirtim� apimtys nuo 266 
ha (2000-2009 met� vykdyta pagrindini� kirtim� apimtis) iki 344 ha (2010-2019 met� vykdyta 
pagrindini� kirtim� apimtis). 2019 met� mišk� inventorizacijos duomenimis spygliuo�iai sudaro 
66 proc. I amžiaus klas�s jaunuolyn� ploto. I amžiaus klas�s pušyn� padid�jo nuo 894 ha 
(2009 m.) iki1295 ha (2019 m.), eglyn� - nuo 571 iki 702 ha, juodalksnyn� – nuo 103 ha iki 
206 ha.  I amžiaus klas�s �žuolyn� plotas padid�jo nuo 20 iki 92 ha atkuriant ir �veisiant. 
Daugiau nei dvigubai maž�jo drebulyn� plotai. Beržyn� jaunuolyn� I amžiaus klas�s plotas 
kito nežymiai. 
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1.53. I AMŽIAUS KLAS�S JAUNUOLYN� PLOTAS PAGAL VYRAUJAN�IAS MEDŽI� R�ŠIS 
(III+IV GRUP�S) 

 
Metai Plotas, 

ha 
Medži� r�ši� plotai, ha 

P E 	 B J D Bt Kitos 
  2009   2332     894      571      20      613     103        126       1        4 
  proc.    100       38      25       1       26       5        5   

2019 2998     1295      702       92       648       206        52         1         1 

proc.    100        43       23       3       22        7        2   
 

 

 
20 pav. I amžiaus klas�s jaunuolyn� ploto kaita 

 

Atkurtos medži� r�šys vykme�io želdiniuose už�m� joms b�dingas augavietes. 
Spygliuo�i� jaunuolynai užima beveik vis� N hidrotopo augavie�i� plot� – Na (90 proc.), Nb 
(99 proc.), Nc (95 proc.) ir Nd (48 proc. + 35 proc. �žuolas). Eglynai užima 78 proc. Lc 
augaviet�s jaunuolyn� ploto. Lb augaviet�je vyrauja spygliuo�iai medynai (eglynai – 47 proc., 
pušynai – 40 proc.). Ld augaviet�je eglynai užima 34 proc. jaunuolyn� ploto, �žuolynai – 29 
proc., beržynai – 29 proc. juodalksnynai – 15 proc., ploto. Uc augaviet�je vyrauja juodalksnio 
(63 proc.) jaunuolynai. 

Per vykmet� mišk� inventorizacijos duomenimis plynais pagrindiniais ir tarpiniais kirtimais 
iškirstas 1144 ha buvusi� pušyn� plotas. Iš bendro 1144 ha buvusi� pušyn� iškirsto ploto 778 
ha inventorizuota medynais, kur vyraujanti medži� r�šis yra pušis (712 ha atkurta želdant ir 66 
ha savaiminiu ž�limu). 105 ha buvusi� pušyn� tapo I amžiaus klas�s eglynais, 96 ha – 
beržynais. Dar neatkurtas 165 ha buvusi� pušyn� plotas. I amžiaus klas�s pušynais 
inventorizuota 48 ha buvusi� brandži� eglyn�, 33 ha – beržyn� ir 2 ha – drebulyn�. 

Inventorizuota 2000 ha želdini�, iš j� pagal b�kl�: geri – 1338 ha (67 proc.), patenkinami 
– 656 ha (33 proc.). Blog� želdini� inventorizuota 6,3 ha plote, bet šiai teritorijai yra parengti 
nauji želdinimo projektai ir atkurtas miškas. 2009 m. inventorizacijos duomenimis geri želdiniai 
sudar� 77 proc., patenkinami – 23 proc.   

Jaunuolyn� formavimosi d�sningumas iš dalies parodo miško atk�rimo b�kl� plynai 
iškirstose pra�jusio vykme�io birž�se. Mišk� inventorizacijos duomenimis, per pra�jus� vykmet� 
plynai iškirsta 2395 ha. Želdinta 66 proc. (1582 ha) kirtavie�i�, savaime atž�l� 22 proc. (518 
ha), dar neatkurtos kirtaviet�s (295 ha) sudaro 12 proc. ploto. Senesni� nei 3 met� kirtavie�i� 
n�ra. Plynose kirtaviet�se, paliktose želti, vyrauja atž�limas beržais 61 proc. ir juodalksniais – 
15 proc. ž�limui palikt� kirtavie�i�. Spygliuo�iais atž�l� 17 proc. kirtavie�i�. 

Atkurtos medži� r�šys vykme�io želdiniuose už�m� joms b�dingas augavietes. 
Spygliuo�i� jaunuolynai užima beveik vis� N hidrotopo augavie�i� plot� – Na (90 proc.), Nb 
(99 proc.), Nc (95 proc.) ir Nd (48 proc. + 35 proc. �žuolas). Eglynai užima 78 proc. Lc 
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augaviet�s jaunuolyn� ploto. Lb augaviet�je vyrauja spygliuo�iai medynai (eglynai – 47 proc., 
pušynai – 40 proc.). Ld augaviet�je eglynai užima 34 proc. jaunuolyn� ploto, �žuolynai – 29 
proc., beržynai – 29 proc. juodalksnynai – 15 proc., ploto. Uc augaviet�je vyrauja juodalksnio 
(63 proc.) jaunuolynai. 

Per vykmet� mišk� inventorizacijos duomenimis plynais pagrindiniais ir tarpiniais kirtimais 
iškirstas 1144 ha buvusi� pušyn� plotas. Iš bendro 1144 ha buvusi� pušyn� iškirsto ploto 778 
ha inventorizuota medynais, kur vyraujanti medži� r�šis yra pušis (712 ha atkurta želdant ir 66 
ha savaiminiu ž�limu). 105 ha buvusi� pušyn� tapo I amžiaus klas�s eglynais, 96 ha – 
beržynais. Dar neatkurtas 165 ha buvusi� pušyn� plotas. I amžiaus klas�s pušynais 
inventorizuota 48 ha buvusi� brandži� eglyn�, 33 ha – beržyn� ir 2 ha – drebulyn�.  
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21 pav. Medyn� plot� kaita proc. pagal 2009 ir 2019 m. mišk� inventorizacijos 
duomenis III – IV mišk� grup�se 

Kito ne tik miško plot� pasiskirstymas pagal vyraujan�ias medži� r�šis, bet ir medži� 
t�rio sud�tis. Vykdant �kin� veikl� ir d�l medyn� prieaugio per vykmet� pagal vyraujan�ias ir 
sud�tyje esan�ias medži� r�šis pušies medienos t�ris sumaž�jo 1 proc., egl�s medienos t�ris 
padid�jo 8 proc. 	žuolo, baltalksnio ir juodalksnio medienos t�ris did�jo, beržo ir drebul�s -  
sumaž�jo. 

 
22 pav. Medienos t�rio (proc.) pagal vyraujan�ias ir sud�tyje esan�ias medži� 

r�šis kaita 2009 – 2019 metais III – IV mišk� grup�se 
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Brandži� ir perbrendusi� medyn� plot� kaita. Labai svarbus �kiniu miško naudojimo 
poži�riu yra III-IV mišk� grupi� brandži� medyn� plotas. Analizei lentel�je pateikti 
pribr�stan�i�, brandži� ir perbrendusi� medyn� plotai pagal dviej� inventorizacij� duomenis ir 
tarpinventorizaciniu laikotarpiu iškirstas min�t� medyn� plotas (1.55. lentel�).  

 

BRANDŽI� IR PERBRENDUSI� MEDYN� PLOT� KAITA 

(III + IV mišk� grupi� eksploatacinis fondas) 

 

 

Medži� 
 r�šis 

Plotas, ha 2009 m. miškotvarka 
Iškirstas plynai ir paskutiniu 

atveju 
Plotas, ha 2019 m. 

miškotvarka 
Pribr�s-
tantys 

Brand�s Perbren-
d� 

Iš viso Pribr�s- 
tantys 

Brand�s Perb-
rend� 

Iš viso Brand�s Perbren-
d� 

Iš viso 

P 2227,2 2597,8 176,4 5001,4 458,6 961,4 43,1 1463,1 2955,4 159,2 3114,6 
E 164,0 737,5 79,1 980,6 66,3 400,8 21,0 488,1 390,9 86,4 477,3 
B 334,3 536,6 150,7 1021,6 88,8 237,6 68,4 394,8 467,9 185,5 653,4 
J 42,6 125,9 27,6 196,1 5,7 63,5 15,4 84,6 83,8 39,1 122,9 
D 15,2 57,1 296,5 368,8 3,8 22,0 227,1 252,9 27,0 125,2 152,2 
 Bt 6,9 1,0  7,9 2,4 0,1  2,5 8,4 0,9 9,3 

Kitos  0,7   0,7     0,5  0,5 
 Iš viso 2790,9 4055,9 730,3 7577,1 625,6 1685,4 375,0 2686,0 3933,9 596,3 4530,2 

 

Inventorizacijos duomenimis (2009 m.) III-IV mišk� grupi� pribr�stan�i�, brandži� ir 
perbrendusi� medyn� eksploatacinis fondas sudar� 7577 ha plot�, iš jo brand�s – 53 proc., 
pribr�stantys – 37 proc. ir perbrend� 10 proc. 

Per pra�jus� dešimtmet� plynaisiais pagrindiniais kirtimais ir neplyn�j� kirtim� 
paskutiniuoju atveju iškirsta 2686 ha medyn�. Iškirsti brand�s medynai sudar� 63 proc., 
pribr�stantys, tap� brandžiais – 23 proc. ir perbrend� – 14 proc. Iškirsti perbrend� medynai 
sudar� 51 proc. (24 proc. pušyn�, 27 proc. – eglyn�, 45 proc. – beržyn�, 56 proc. - 
juodalksnyn� ir 77 proc. – drebulyn�) viso perbrendusi� medyn� ploto.  

Brandži� ir perbrendusi� medyn� plotas per dešimtmet� sumaž�jo 256 ha arba 5 proc.  

Dalis perbrendusi� medyn� liko neiškirsti d�l birži� šliejimo apribojim�. At�mus iškirstus, 
pra�jusio dešimtme�io pabaigoje liko 355 ha (133 ha – pušyn�, 82 ha – beržyn�, 69 ha – 
drebulyn�, 58 ha – eglyn� ir 12 ha – juodalksnyn�) perbrendusi�  medyn�. Lik� neiškirsti, kartu 
su naujai inventorizuotais (241 ha), sudaro 596 ha perbrendusi� medyn� plot�. Perbrend� 
beržynai sudaro 31 proc., pušynai – 27 proc., drebulynai – 21 proc., eglynai – 15 proc. ir 
juodalksnynai - 6 proc. viso perbrendusi� medyn� ploto. Tolimesnis ši� medyn� auginimas d�l 
maž�jan�io j� stabilumo, t�rio prieaugio nuostolio, prast�jan�ios medienos kokyb�s ir kit� 
priežas�i� yra netikslingas bei ekonomiškai nuostolingas, tod�l didesn� dalis j� bus �traukta 
jau � pirmo penkme�io birž�. 

Medienos t�rio prieaugis ir jo balansas. Vadovaujantis Miškotvarkos darb� vykdymo 
instrukcija tapa�ioms teritorijoms atskirai I-II ir III-IV grup�s miškams sudaromas medienos 
prieaugio balansas, nustatant iškirst� pagrindiniais ir tarpiniais kirtimais medienos t�r�, 
sukaupt� ateities naudojimui, taip pat prarast� miško auginimo metu t. y. savaime iškritusi� ir 
nepanaudot� medži� t�r�. pagal sudaryt� prieaugio balans� �vertinama praeities ir dabartin�s 
mišk� inventorizacijos kokyb�, išnagrin�jamos projektuot� �kini� priemoni� nevykdymo arba 
netinkamo vykdymo pasekm�s. 

Klasikin� t�rio prieaugio balanso formul� yra  

Zm =�m + Mk + Mo, kur 

Zm – bendras prieaugis, m3/ha, 
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�m – prieaugio kaupimas (t�rio pokytis), 

Mk – t�ris iškertamas pagrindiniais ir tarpiniais kirtimais, 

Mo – nat�raliai iškrentanti dalis. 

Sunkiau �vertinti t�rio atkritim�. Sunykusi�, nepanaudot� kirtimais medži� t�ris sudaro 
miško auginimo nuostolius. 

Nacionalin�s inventorizacijos metu (nuo 1998 m.) sukaupta daug duomen� apie 
prieaug�, iškertam� medienos kiek�, atkrentant� medži� t�r� (panaudot�, nepanaudot�, 
sunykus�). Duomenys pateikiami Šalies mastu ir pagal apskritis. Pagal regioninius padalinius 
nepakanka tikslumo (1.56. lentel�).  

1.54. BENDROJO MEDŽI� T�RIO PRIEAUGIO BALANSAS 

(pagal NMI 1998-2008 m. duomenis) 

 

Rodiklis  T�rio prieaugis, 
m3/ha proc. 

Bendras prieaugis 7,3 100 
- t�rio pokytis  1,1 15 
- iškirstas t�ris 4,6 63 

 - iš jo pagrindiniais kirtimais 2,8 38 
- žuvusi� medži� t�ris 1,6 22 

 - iš jo sunaudotas kirtimais 0,3 4 
 - sunykusi 0,8 11 

 - nepanaudota 0,5 7 
 

Didžiausia t�rio prieaugio dalis kaupiama pušynuose (45 proc.). Tai susij� su 
nepakankamu brandži� pušyn� kiekiu ir ribotu pagrindiniu naudojimu juose. Šis kaupimas 
užtikrino pušyn� vidutinio t�rio did�jim�. Daugiau nei priauga kasmet buvo kertama 
drebulynuose (25 proc. daugiau), tai susij� su brandži� ir perbrendusi� medyn� vyravimu, taip 
pat daugiau kirsta nei priauga eglynuose (13 proc.) ir uosynuose (67 proc.). Intensyviai 
mediena kaupiama baltalksnynuose (25 proc.), medienos naudojimas juose tesudaro tik 40 
proc. metinio t�rio prieaugio. Žuvusi� medži� t�rio dalis baltalksnynuose art�ja prie iškirstos 
prieaugio dalies. Tai ryškus baltalksnyn� degradacijos požymis. 

Sukauptas didžiulis brandžios medienos kiekis valstybin�s reikšm�s miškuose leidžia 
naudoti 75-80 proc. ir daugiau bendrojo prieaugio. 1910-2019 m. pagrindiniais miško kirtimais 
iškirsta 68 proc. ir tarpiniais miško kirtimais – 32 proc. t�rio. 

Atliekant prieaugio naudojimo analiz� regioniniame padalinyje, susiduriama su tokiomis 
problemomis: administruojam� mišk� plotas per vykmet� kito (medyn� plotas padid�jo 906 ha), 
pagal atskiras kirtimo r�šis iškirstos medienos t�rio apskaita nevykdoma pagal mišk� grupes, 
kirtim� r�šimis fiksuojamas tik iškirstas likvidinis t�ris (1.57. lentel�). Likvidinis t�ris 
perskai�iuotas � bendr� pagal priimt� likvidin�s medienos kiek� (Miškotvarkos darb� vykdymo 
instrukcijos 18 priedas). 
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1.55. RODIKLIAI PRIEAUGIO BALANSO NUSTATYMUI 

 

Rodikliai Iš viso I+II mišk� 
grup�s 

III+IV mišk� 
grup�s 

Bendras medyn� plotas, ha 41049 9649 31400 
Bendras t�rio prieaugis, m3/ha 6,66 6,37 6,75 
Bendras t�rio prieaugis, t�kst.m3 273,3 61,4 211,9 
Bendras medienos t�ris, t�kst.m3 11518,0 2900,5 8617,5 
Bendras medyn� t�ris, 1ha m3/ha:   2009 m. 251 248 254 
                                                         2019 m. 281 300 275 
T�rio pokytis per 10 met� /per metus 30/3,0 52/5,2 21/2,1 
Inventorizuot� sausuoli� t�ris, t�kst.m3 108,5 32,7 75,8 
Sausuoli� kiekis, 1 ha/ m3 2,6 3,4 2,4 

Iškirsta per metus 2010-2019 m.    
Pagrindiniai kirtimai, t�kst. m3 bendras/likvid. 96,8/82,6   
Iš 1 ha medyn� ploto bendro t�rio, m3 2,4/2,0   
Ugdomieji kirtimai, t�kst. m3 bendras/likvid. 27,1/19,1   
Iš 1 ha medyn� ploto, m3 0,7/0,5   
Sanitariniai ir spec. kirtimai, t�kst. m3 bendras/likvid. 19,8/15,8   
Iš 1 ha medyn� ploto, m3 0,5/0,4   
Iš viso iškirsta 142,7/120,9   
Iš 1 ha medyn� ploto, m3 3,5/2,9   

 

Pagal pateiktus duomenis sudarytas prieaugio naudojimo balansas padalinio 
administruojamiems miškams. Prieaugio naudojimo balansas neišskaidytas pagal atskiras 
mišk� grupes, kadangi apskaitant naudojim�, apimtys neapskaitomos mišk� grup�mis. 

1.56. BENDROJO MEDŽI� T�RIO PRIEAUGIO BALANSAS (2010–2019 M.) 

 

T�rio prieaugio sud�tin�s dalys T�rio prieaugis m³/ha Praktiškai, proc. 

Bendras prieaugis 6,66 84 

  - t	rio pokytis 3,0 38 

  - iškirstas t	ris 2,9 37 

     - iš jo pagrindiniais kirtimais    2,0 25 

 žuvusi� medži� t	ris 1,28-0,33=0,95 16 

    - iš jo sunaudota kirtimais 0,27 3 

    - sunykusi 0,43 5 

   - nepanaudota 0,58 7 

Faktinis 7,94 100 
 

Bendrojo medži� t�rio prieaugio balansas apskai�iuotas regioninio padalinio 
administruojamiems miškams. Likvidin�s medienos t�ris perskai�iuotas � stieb� su žieve t�r� 
pagal šiuo metu galiojan�ius normatyvus. 2010-2019 m. kirtimais buvo sunaudota 44 proc. 
bendrojo metinio t�rio prieaugio (1.58. lentel�). Iš bendro iškirsto medienos kiekio 69 proc. 
iškirsta pagrindiniais kirtimais (2,0 m³/ha stieb� t�rio) kita dalis - tarpiniais miško kirtimais. Iš 
priaugan�io medienos t�rio ž�sta 19 proc., iš šio kiekio 21 proc. yra sunaudota kirtimais, 34 
proc. žuvusi� medži� t�rio sunyksta ir nepanaudojama 45 proc. Didžiausias medienos t�rio 
kaupimas vyksta III ir IV grup�s miškuose (6,91 m³/ha ir 6,72 m³/ha ). I grup�s miškuose 
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kaupiama mažiausiai (5,4 m³/ha ), II grup�s miškuose – 6,51 m³/ha. Bendras medyn� prieaugis 
visose mišk� grup�se yra 6,66 m³/ha. 

 

1.5.11. EKONOMINI� VEIKLOS REZULTAT� RODIKLIAI 

V� Valstybini� mišk� ur�dijos Šven�ion�li� regioninio padalinio pajamos ir išlaidos bei 
santykiniai ekonominiai rodikliai buvo vertinami dviej� met� lakotarpiu (2018 – 2019), kadangi 
ilgesnio laikotarpio duomenys yra sunkiai palyginami d�l buvusi� ur�dij� jungimo. 

Padalinio vidutin�s metin�s pajamos 2018 - 2019 metais siek� 5970,9 t�kst. eur�, ta�iau 
buvo ženkliai mažesn�s 2019 metais, neži�rint � didesnes kirtim� apimtis. Tokius pajam� 
poky�ius l�m� sumaž�jusios apvaliosios medienos kainos bei mažesn�s kirtim� apimtys. 

Be to, vidutinis medienos naudojimas buvo šiek tiek mažesnis už vidutin� naudojim� 
valstybiniame miško sektoriuje. Didžiausi� padalinio pajam� dal� sudar� pajamos už 
pagrindin� produkcij� - žaliavin� medien� (90,0 %). Šios pajamos padalinio pajam� strukt�roje 
sudar� santykinai mažesn� dal�, lyginant su viso valstybinio miško sektoriaus vidurkiu, kadangi 
padalinys gavo santykinai daugiau pajam� iš kit� preki� ir paslaug� pardavimo.  

Regioninio padalinio vidutin�s metin�s išlaidos 2018 - 2019 metais buvo 4856,6 t�kst. 
eur�. Išlaid� strukt�ra artima viso valstybinio miško sektoriaus išlaid� strukt�rai. Didžiausi� 
dal� visose išlaidose sudar� bendrosios administracin�s išlaidos – 30,2 %, parduotos 
apvaliosios medienos gamybos savikaina – 28,7 %. Girininkij� personalo išlaikymo s�naudos 
sudar� 12,6 %, miško atk�rimo ir �veisimo s�naudos – 8,2 %. 

 Padalinio veiklos pelningumas 2018 – 2019 metais atspind�jo situacij� žaliavin�s 
medienos rinkoje. Jeigu 2018 metais santykinis pajam� pelningumas siek� net 25,0 %, tai 
2019 metais sumaž�jo iki 10,8 %. Ta�iau, žinant pablog�jusi� situacij� medienos rinkoje 2019 
m., šis rodiklis laikytinas teigiamu. 

Miško �kio intensyvumo rodikliai pagal pajamas, tenkan�ias vienam hektarui valstybin�s 
reikšm�s mišk�, yra šiek tiek mažesni, nei šalies vidurkis, o pagal darbuotoj� skai�i� 1000 ha 
miško –taip pat mažesni, nei visame valstybiniame miško sektoriuje. 

Kei�iantis kainoms ir paklausai Lietuvos žaliavin�s medienos rinkoje, padalinio 
parduodamos medienos vidutin� kaina maž�jo nuo 53,18 Eur/m³ 2018 m. iki 44,04 Eur/m³ 
2019 m. 

Padalinio kirtimo fondo potencialo panaudojim� atspindi santykis tarp žaliavin�s 
medienos pajam� ir iškirstos medienos nenukirsto miško vert�s. 2019 m. šis rodiklis padalinyje 
siek� 2,31 ir buvo artimas vidutiniam miško sektoriaus rodikliui. 

Padalinio investicijos � mišk�, t. y. miško atk�rimui, prieži�rai ir apsaugai skiriamos l�šos 
atspindimos miško �kin�s veiklos išlaidomis, tenkan�iomis 1 eurui nenukirsto miško vert�s. 
Šis rodiklis 2018 – 2019 metais sudar� apie 0,89 ir gerokai viršijo ilgamet� valstybinio miško 
sektoriaus vidurk�. 

Socialiniai padalinio veiklos rezultatai negali b�ti vertinami vienareikšmiškai. Vidutinis 
darbuotoj� skai�ius per nagrin�jam� laikotarp� sumaž�jo d�l vykusio valstybini� mišk� 
valdymo sistemos reorganizavimo, bet vidutinis darbo užmokestis ženkliai padid�jo. 
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1.57. EKONOMINI� VEIKLOS REZULTAT� RODIKLIAI 

 

Rodiklis Mato vnt. 
Metai 

2018 2019 Vidurkis 
Pajamos, iš viso t	kst. Eur 6633,1 5308,6 5970,9 

Iš j� už:         
-      apvali� medien� t�kst. Eur 5977,1 4773,8 5375,5 

  % 90,1 89,9 90,0 
-      nenukirst� mišk� t�kst. Eur 24,3 30,9 27,6 

  % 0,4 0,6 0,5 
-       s�klas ir sodmenis t�kst. Eur 14,1 11,6 12,9 
  % 0,2 0,2 0,2 
-       profesionalios medžiokl�s paslaugas t�kst. Eur 0 0 0 
  % 0,0 0,0 0,0 
-       transporto (pakrovimo) paslaugas t�kst. Eur 87,8 38,4 63,1 

  % 1,3 0,7 1,0 
-       kit� produkcij� ir paslaugas t�kst. Eur 529,8 453,9 491,9 

  % 8,0 8,6 8,3 
S�naudos, iš viso t	kst. Eur 4978 4735,2 4856,6 

Iš j�:         
-     apval. medienos gamybos tiesiogin�s t�kst. Eur 1530,2 1263,5 1396,9 

 % 30,7 26,7 28,7 
-     pardavim� t�kst. Eur 100,4 134 117,2 
  % 2,0 2,8 2,4 
-    bendrosios administracin�s t�kst. Eur 1233,8 1682,4 1458,1 
  % 24,8 35,5 30,2 
-     girininkij� personalo išlaikymui t�kst. Eur 697,6 531,1 614,4 
  % 14,0 11,2 12,6 
-     miško prieži�ros personalo išlaikymui t�kst. Eur 91,5 104,9 98,2 
  % 1,8 2,2 2,0 
-    miško atk�rimui ir �veisimui t�kst. Eur 478,4 323,2 400,8 
  % 9,6 6,8 8,2 
-     mišk� sanitarinei apsaugai t�kst. Eur 102,5 62,3 82,4 
  % 2,1 1,3 1,7 
-     mišk� priešgaisrinei apsaugai t�kst. Eur 175 186,4 180,7 
  % 3,5 3,9 3,7 
-     rekreacini� objekt� �rengimui t�kst. Eur 10,2 7,4 8,8 

  % 0,2 0,2 0,2 
-     transporto (pakrovimo) paslaugoms t�kst. Eur 115,6 38,2 76,9 

  % 2,3 0,8 1,6 
-     kitos t�kst. Eur 442,8 401,8 422,3 
  % 8,9 8,5 8,7 

Iš j� pagal darb� r�šis s�lyginiam produkcijos 
vienetui: 

 
  

 

- apval. medienos gamybos tiesiogin�s Eur/m³ 13,6 11,7 12,6 
- pardavimo Eur/m³ 0,89 1,24 1,06 
- bendrosios ir administracin�s Eur/ha v.r.m. 

ploto* 29,09 39,78 34,40 
- miško ištekli� atk�rimo ir tvarkymo 
veiklos 

Eur/ha v.r.m. 
ploto* 18,1 13,7 15,9 

3. Pelningumo rodikliai        
- ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostolis) t�kst.Eur 1655,1 573,4 1114,3 
- grynasis pelningumas 
(pelnas/pajamos) % 25,0 10,8 17,9 
- pelningumas 1 darbuotojui t�kst.Eur/vnt. 14,9 5,7 10,3 

        
4. Miško �kio intensyvumo rodikliai        

- pajamos 1 ha Eur/ha 156,4 125,5 140,9 
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Rodiklis Mato vnt. 
Metai 

2018 2019 Vidurkis 
- darbuotoj� skai�ius 1000 ha vnt/1000 ha 2,6 2,4 2,5 

        
5. Veiklos efektyvumo rodikliai        

- vidutin� apvaliosios medienos 
pardavimo kaina Eur/m³ 53,18 44,04 48,6 
- pajamos 1 darbuotojui t�kst.Eur 59,8 53,1 56,4 
- žaliavin�s medienos ir nenukirsto 
miško pajamos 1 Eur nenukirsto miško 
vert�s 

Eur 
2,79 2,31 2,55 

- miško �kin�s veiklos išlaidos 1 Eur 
nenukirsto miško vert�s Eur 0,88 0,89 0,89 

        
6. Socialiniai rodikliai        

- darbo užmokestis t�kst.Eur 1359,8 1962,0 1660,9 
- vidutinis darbuotoj� skai�ius vnt. 111 100 105,5 
- vidutinis darbo užmokestis Eur/m�n 1020,9 1635,0 1327,9 
 

* - 1 hektarui valstybin�s reikšm�s mišk� ploto. 

 

1.5.12. MIŠKOTVARKOS PROJEKTO VYKDYMO �VERTINIMAS 

Miškotvarkos projekto 2010–2019 metams vykdymo �vertinimui naudojami 2019 met� 
mišk� sklyp� inventorizacijos duomenys, 2009 m. miškotvarkos suprojektuot� �kini� priemoni� 
apimtys, regioninio padalinio �kin�s veiklos ataskaitos.  

Miško plot� kaita. 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos duomenimis, inventorizuotas 
regioninio padalinio administruojamas plotas valstybin�s reikšm�s mišk� plotas yra 43992 ha. 
Mišk� plotas palaipsniui did�ja (padid�jo 1102 ha) perduodant valstybinius miškus, skirtus 
nuosavyb�s teisi� atk�rimui  ir žem�s �kio žemes.  

Mišk� r�šin�s sud�ties kaita. Mišk� sklyp� inventorizacijos duomenys rodo stabili� 
medyn� r�šin� sud�t�. Pušyn� plotas sumaž�jo 308 ha, eglyn� padid�jo 249 ha. 	žuolyn� 
plotas padid�jo 92 ha. Minkšt�j� lapuo�i� plotus kasmet papildo naujai prijungiami mišk� 
plotai. Beržyn� plotas padid�jo 173 ha, juodalksnyn� – 158 ha. Drebulyn� ir baltalksnyn� 
sumaž�jo (211 ir 4 ha). 

Medyn� strukt�ra. Esama medyn� amžiaus strukt�ra nepalanki tolydiniam medienos 
naudojimui. Medynai pagal brandumo grupes III ir IV grupi� miškuose pasiskirsto taip: 
jaunuolynai sudaro 22 proc., pusamžiai – 51 proc., pribr�stantys – 10 proc. ir brand�s – 17 
proc. ploto. Brandži� ir perbrendusi� medyn� plotas per vykmet� sumaž�jo 256 ha. 
Perbrendusi� medyn� plotas sumaž�jo 134 ha. Labiausiai perbrend� minkšt�j� lapuo�i� 
(beržo, drebul�s, juodalksnio) medynai. Brandži� minkšt�j� lapuo�i� medyn� amžius art�ja 
prie perbrendusi� medyn� amžiaus, o drebulynuose ir III mišk� grup�s beržynuose jau pasiek� 
perbrendusi� medyn� amži�. 

Miško kirtim� analiz�. Iš 1 ha mišku apaugusio ploto projektuota iškirsti – 3,1 m³ likvidinio 
t�rio, o kirsta – 3,0 m³. Pagrindiniai miško kirtimai tur�jo sudaryti 71 proc., ugdomieji – 20 proc., 
sanitariniai - 8 proc. ir specialieji miško kirtimai – 1 proc. bendro iškertamo likvidinio t�rio. Per 
vykmet� iškirsta 97 proc. projektuotos kirtim� apimties. Pagrindiniai miško kirtimai vykdyti 93 
proc. projektuotos apimties. Vidutiniškai per metus pagrindiniais kirtimais kirsta 82,6 t�kst. m3 
likvidin�s medienos, o projektuota kirsti 89,0 t�kst. m3 likvidin�s medienos. Vykdant 
ugdomuosius kirtimus buvo vadovaujamasi miškotvarkos projekte nustatytomis ugdom�j� 
kirtim� apimtimis. 
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Medyn� t�rio kaita. 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu nustatytas 30 m3/ha 
didesnis (padid�jo nuo 251 m3/ha iki 281 m3/ha) vis� medyn� vidutinis t�ris. Did�jant medyn� 
vidutiniam t�riui, did�jo ir miškuose sukauptos medienos kiekis. Per vykmet� padid�jo ir 
brandži� medyn� vidutinis t�ris. Brandži� medyn� t�ris yra svarbus apskai�iuojant kirtimo 
norm�. Inventorizacijos metu nustatytas brandži� medyn� vidutinis t�ris 1 ha siekia 337 m3/ha, 
tai yra padid�jo 12 m3/ha. 

Miško atk�rimas. Per vykmet� (2010-2019 m.) plynai iškirsta 2395 ha medyn�. Želdinta 
66 proc. kirtavie�i�, savaime atž�l� 22 proc., dar neatkurtos kirtaviet�s sudaro 12 proc. ploto. 
Per vykmet� atkurta ir �veista 2000 ha želdini�. Pagal b�kl� geri želdiniai sudaro 67 proc., 
patenkinami – 33 proc. Blogi ir žuv� želdiniai inventorizuoti 6,3 ha plote. 2009 m. mišk� 
inventorizacijos metu nustatyta, kad ger� želdini� buvo 77 proc., patenkinam� – 23 proc. 
Paliktos atželti kirtaviet�s daugiausia atž�l� beržais (61 proc.) ir juodalksniais (15 proc.). 
Spygliuo�iais atž�l� 17 proc. savaime želti palikt� kirtavie�i�. Atž�l� jaunuolynai yra mišr�s, 
ugdymo kirtimais bus formuojami tikslini� medži� r�ši� medynai. 

Miško rekreacija. Teritorija, � kuri� patenka regioninis padalinys, yra gana nevienalyt�, 
su skirtingais rekreacini� rajon� resursiniais potencialais ir atitinkamai skirtingais rekreacijos 
vystymo lygmenimis (nuo žemiausio iki aukš�iausio). Prioritetin�s rekreacijos vystymo kryptys 
visame rajone yra pažintin� rekreacija ir poilsis gamtoje. Padalinio administruojamoje 
teritorijoje yra inventorizuotas 91 rekreacinis objektas, iš kuri� 2 yra naikintini. Daugiausia 
rekreacini� objekt� yra Lakajos (17 vnt.) ir Šven�ioni� (14 vnt.) girininkijose. Kraštovaizdžio 
formavimo kirtimai suprojektuoti 95 ha plote.  

Priešgaisrin� apsauga. Padalinio veiklos teritorijoje vyrauja pirmos degumo klas�s 
miškai (56 proc.). Padalinio administruojamuose miškuose pavojus kilti gaisrams yra didesnis, 
lyginant su bendra padalinio veiklos teritorija. Pirmos degumo klas�s mišk� �ia yra 67 proc., 
antros – 13 proc. ir tre�ios – 20 proc. Vidutin� degumo klas� – 1,5. Padalinio teritorijoje per 
vykmet� �vyko 39 gaisrai, kuri� metu išdeg� 6,8 ha miško. 

Mišk� sanitarin� b�kl�. Mišk� sanitarin� b�kl� gana gera, nors kasmet neišvengiama 
v�jovart�. Inventorizuota 108,5 t�kst. m3 sausuoli� ir virteli� (0,9 proc. nuo viso medyn� t�rio). 
Apskai�iuotas nat�ralus metinis t�rio atkritimas sudaro 13,1 t�kst. m3 bendro t�rio. Padalinio 
administruojamoje teritorijoje dideli� lig� ar kenk�j� pakenkt� plot� 2019 metais nebuvo. 

Medžiokl�tvarka. Šven�ion�li� regioninio padalinio miškuose elnini� žv�ri� populiacija 
per pastaruosius penkerius metus pastoviai augo. Briedži� populiacija per š� laikotarp� padid�jo 
1,9 karto, tauri�j� elni� 2,5 karto. Stirn� populiacijos gausa per š� laikotarp� augo mažiausiai ir 
padid�jo 1,5 karto. Nuo 2011 iki 2013 met�, šern� populiacija nežymiai maž�jo, o nuo 2014 iki 
2016 met� pastebimas ženklus šern� populiacijos sumaž�jimas. Nuo 2017 met� šern� 
populiacija po nežymiai pradeda did�ti. Šern� populiacijos sumaž�jimui �takos tur�jo 
intensyvus naudojimas ir afrikinio kiauli� maro pasekm�s. 

Mišk� sertifikavimas. Regioninio padalinio miškai sertifikuoti 2004 m., resertifikuoti 2009, 
2014 ir 2019 metais. Tai garantas, kad �kininkaujama pagal tarptautinius reikalavimus – 
išsaugojant ir gausinant miško išteklius visuotinai pripažintais tvaraus (darnaus) mišk� �kio 
principais, subalansuojant ekonomines, ekologines ir socialines mišk� funkcijas. 
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2. PROJEKTIN� DALIS 

2.1. PROJEKTAVIMO PAGRINDAS IR UŽDUOTIS 

Miškotvarkos projektavimo pagrind� suteikia inventorizacijos duomenys apie miško 
sklypus, mišk� grupes ir pogrupius, augavietes, pra�jusio vykme�io darb� rezultatus, taip pat 
miškininkyst�s normatyvai, valstybin�s mišk� politikos ir bendrosios �kio pl�tros regione 
reikalavimai, vietini� miškinink� si�lymai. 


kin�s veiklos projektavimas vykdytas vadovaujantis: LR mišk� �statymu LR Seimo 
priimtu 1994 m. lapkri�io 22 d. Nr. I-671, LR Saugom� teritorij� �statymu LR Seimo priimtu 
1993 m. lapkri�io 9 d. Nr. I-301, LR medžiokl�s �statymu LR Seimo priimtu 2002 m. birželio 20 
d. Nr. IX-966, LR Vyriausyb�s 1992 m. geguž�s 12 d. nutarimu Nr. 343patvirtintomis 
Specialiosiomis žem�s ir miško naudojimo s�lygomis, Nekilnojamojo kult�ros paveldo 
apsaugos �statymu LR seimo priimtu 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 bei Mišk� priešgaisrin�s 
apsaugos taisykl�mis LR Vyriausyb�s patvirtintomis 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500, 
Nacionaline mišk� �kio sektoriaus pl�tros 2012–2020 met� programa, priimta LR Vyriausyb�s 
2012 m. geguž�s 23 d. nutarimu Nr. 569. Taip pat vadovautasi šiais  LR aplinkos ministro 
patvirtintais, �kin� veikl� reglamentuojan�iais dokumentais: Pagrindini� miško kirtim� normos 
nustatymo metodika, patvirtinta 2008 m. liepos 2 d. �sakymu Nr. D1–362, Miško kirtim� 
taisykl�mis patvirtintomis 2010 m. sausio 27 d. �sakymu Nr. D1–79, Miško atk�rimo ir �veisimo 
nuostatais patvirtintais 2008 m. balandžio 14 d. �sakymu Nr. D1–199, Miško sanitarin�s 
apsaugos taisykl�mis patvirtintomis 2007 m. balandžio 11 d. �sakymu Nr. D1–204 bei kitais 
mišk� sklyp� inventorizacij� ir projektavim� reglamentuojan�ius dokumentais ir normatyvais. 

Projektavimo tikslas yra parengti ir pagr�sti sprendimus d�l ilgalaiki� valdos tiksl�, kurie 
turi laiduoti vis� miško funkcij� užtikrinim� bei tvar� ir subalansuot� mišk� �k�. Svarbiausi 
ilgalaikiai tikslai miško valdos mastu – optimalios miško funkcin�s strukt�ros, miško r�šin�s 
sud�ties, miško amžiaus strukt�ros ir erdvin�s strukt�ros palaikymas. 

Projektavimo uždaviniai yra nustatyti valdos ištekli� naudojimo ir gerinimo apimt� pagal 
r�šis, laik�, viet� ir projektavimo vienet� lyg� apibr�žtu tikslumu. 

Projektavimo vienetai yra taksacinis sklypas, po�kis ir miško valda. 

Taksacinio sklypo lygmenyje priimti šie sprendiniai – pagrindini� kirtim� b�das, miško 
atk�rimo b�das ir tikslin�s medži� r�šys, ugdymo kirtim� r�šis, intensyvumas, iškertamas 
medienos kiekis, eiliškumas, sanitariniai kirtimai, poilsini� s�lyg� gerinimas (kraštovaizdžio 
formavimas, rekreaciniai želdiniai), medžiokl�tvarka (biotechniniai kirtimai, �renginiai, pašar� 
laukeliai ir kt.), biologin�s �vairov�s išsaugojimo ir gausinimo priemon�s, objekt� pažym�jimas 
miškotvarkos medžiagoje, kitos �kin�s veiklos projektavimas ir vykdymas pagal priimtus 
normatyvus, rekomendacijas ir technologijas. 

Po�kio lygmenyje priimti sprendiniai – pagrindini� kirtim� amžiai, amžiaus klasi� 
lentel�s, medyn� amžiaus klasi� ir brandumo grupi� plot� nuokrypiai nuo normali�, pagrindini� 
kirtim� norma, ugdymo kirtim� norma, medyn� vidutiniai taksaciniai rodikliai. 

Valdos lygmenyje priimti sprendiniai – vis� kirtim� metin�s apimtys, kirtim� intensyvum� 
apib�dinantys rodikliai (valdoje ir pagal mišk� grupes), pagrindini� kirtim� išd�stymas 
teritorijoje, birži� sek� formavimas, miško atk�rimo norma, miško s�klin�s baz�s pl�tra, mišk� 
priešgaisrin� apsauga (degumo klas�, nustatoma sklypo (ar kvartalo) lygmenyje), 
medžiokl�tvarkos sprendiniai (faunos apskaita, esama ir leistina talpa, želdini� apsaugos 
priemon�s ir kt.), nemedienini� produkt� ruoša (galimyb�s), socialin�s miško funkcijos 
stiprinimas (specialios �kin�s priemon�s rekreaciniuose miškuose), biologin�s �vairov�s 
išsaugojimo ir gausinimo priemon�s.  

Projektavimas suderina �kin�s veiklos intensyvum� su vyraujan�ia miško funkcija 
projektavimo vienete, tod�l, projektuojant miško auginimo, naudojimo ir gerinimo priemones, 
atsižvelgta � valdos teritorijoje esan�ias saugomas teritorijas ir j� paskirt�, biologin�s �vairov�s 
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apsaugos reikalavimus, kertini� buveini� inventorizacijos duomenis, inventorizacijos metu 
nustatytas ret� bei nykstan�i� augal� ir gyv�n� radavietes bei buveines, vietin�s 
bendruomen�s interesus. 

Ilgalaikiai valdos �kio tikslai turi laiduoti vis� miško funkcij� užtikrinim� bei tvar� ir 
subalansuot� mišk� �k�. 

 

2.2. OBJEKTO RIBOS, OBJEKTO SUSKIRSTYMAS PAGAL TIKSLIN
 FUNKCIN
 
PASKIRT� 

 

Objekto ribos. Valstybin�s reikšm�s mišk� valdytojai privalo iki inventorizacijos darb� 
pradžios išvalyti visas valstybin�s reikšm�s mišk�, besiribojan�i� su priva�iais ir rezervuotais 
nuosavyb�s teisi� atstatymui skirtais miškais, ribas, atstatyti reikalingus riboženklius. 

2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu nustatyta, kad regioninio padalinio 
administruojam� mišk� besiribojan�i� su priva�iais ir rezervuotais nuosavyb�s teisi� 
atstatymui skirtais miškais, ribos yra išvalytos, pos�kio taškuose (33782 vnt.) pastatyti 
privalomi riboženkliai yra geros b�kl�s ir lengvai identifikuojami. Bendras administruojam� 
mišk� rib� ilgis besiribojantis su kitais naudotojais yra 496,2 km, iš kuri� ribos eina: 
kvartalin�mis – 175,4 km, upeliais ir kanalais – 18,1 km, drenažo grioviais – 6,1 km, miško 
keliais – 3,6 km, spindžiais – 292,4 km ir priešgaisrin�mis juostomis bei elektros linijomis – po 
0,3 km. 

Tikslin� mišk� funkcin� strukt�ra nustatoma pagal valdoje išskiriam� miško grupi� ir 
pogrupi� plotus daugiatiksliam mišk� �kiui organizuoti. Vyraujan�ios miško funkcijos tampa 
ilgalaikiais �kio tikslais ir turi b�ti pl�tojamos, užtikrinant j� tvar� ir visuomen� tenkinant� 
naudojim�. Miško funkcin� strukt�ra turi b�ti optimizuota pagal mišk� tvarkymo schemos 
sprendinius.  

Tikslin� miško r�šin� sud�tis nustatoma, derinant našum�, augaviet�ms nustatytas 
tikslines medži� r�šis, valdoje pl�tojamas miško funkcijas, medienos rinkos poreikius bei 
biologin�s �vairov�s reikalavimus. Tikslin� amžiaus strukt�ra nustatoma plyn� kirtim� �kio 
formos miškuose, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintais kirtimo amžiais.  

Miško erdvin� strukt�ra yra formuojama priklausomai nuo atitinkamoje ploto dalyje 
vyraujan�ios funkcijos (mišk� grup�s). Medienai auginti skirtuose (IV mišk� grup�) ir 
apsauginiuose (III mišk� grup�) mišk� masyvuose siekiama  95proc. j� miškingumo, 
formuojami naš�s, maksimalaus skalsumo medynai. Plyn� kirtim� �kio formos miške gali b�ti 
formuojamos medyn� sekos. Ekosistem� apsaugai ir poilsiui skirtuose miškuose (II mišk� 
grup�) erdv�s tarp medyn� tur�t� sudaryti 6–24 proc. atitinkamo miško masyvo ploto. Medyn� 
skalsumas tur�t� atitikti optimal� vyraujan�iai miško funkcijai lyg� (visada <1,0). Pirmosios 
grup�s miškuose erdvin� strukt�ra nereguliuojama. 

Miškininkavimo ir miško ištekli� naudojimo pagrindas yra mišk� suskirstymas mišk� 
grup�mis ir tikslin�s paskirties mišk� pogrupiais. Miškai suskirstyti � grupes ir pogrupius 
vadovaujantis LRV nustatyta tvarka ir normatyvais. Detaliau mišk� grup�s pateiktos I skyriuje. 

Miško �kin�s priemon�s projektuotos vadovaujantis mišk� priskyrimu grup�ms ir 
pogrupiams planais, patvirtintais LRV nutarimais. 

Miškai 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu suskirstyti � grupes ir pogrupius 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651 „D�l 
Telši�, Utenos ir Vilniaus apskri�i� mišk� priskyrimo mišk� grup�ms“ (galiojanti redakcija nuo 
2019-06-01). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 
1249 D�l LRV 2001 m. rugs�jo 26 d. nutarimo Nr. 1171 pakeitimo patvirtintais Mišk� priskyrimo 
mišk� grup�ms normatyvais, saugom� gamtinio kraštovaizdžio objekt�, buveini� ir gamtos 
ištekli� sklyp� mišk� nebeliko. Miškai, esantys nekilnojamo kult�ros paveldo objekto ar 
vietov�s teritorijose su j� apsaugos zonomis, išskyrus miškus priskirtus II mišk� grup�s 
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specialios paskirties miškams, priskiriami III mišk� grup�s apsauginiams miškams. Tokie 
miškai regioninio padalinio administruojamuose miškuose užima 906 ha.  

Magistralini� ir krašto keli� apsaugos zon� mišk� (ankstesnis pogrupio pavadinimas – 
Keli� apsaugin�s ir estetin�s reikšm�s miškai) plotas padid�jo 52 ha. Normalaus kirtimo 
amžiaus �kini� mišk� sumaž�ja 910 ha, pagrinde d�l Nekilnojamojo kult�ros paveldo objekt� 
ir j� apsaugos zon� mišk� ir magistralini� ir krašto keli� apsaugos zon� mišk�. Miško grupi� ir 
pogrupi� poky�i� suvestin� pateikta 21 priede. 

 

2.3. MEDIENOS RUOŠA 

2.3.1. PAGRINDINIAI MIŠKO KIRTIMAI 
 

Pagrindini� miško kirtim� normai apskai�iuoti taikomi Miško kirtim� taisykli� 1 lentel�je 
nurodyti minimal�s pagrindini� miško kirtim� ir gamtin�s brandos amžiai. Pagrindini� miško 
kirtim� norma apskai�iuota vadovaujantis „Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo 
metodika“. Skai�iuojant kirtim� norm� amžiaus klasi� metodu (III grup�s – apsauginiams ir IV 
grup�s – �kiniams miškams), naudojamas OPTINA matematinis modelis. Ploto norma 
skai�iuojama trims dešimtme�iams. Ploto norma skai�iuojama plyno kirtimo ploto ekvivalentu, 
atitinkan�iu medyn� plotui su vidutiniu medži� stieb� t�riu nagrin�jamai miško valdai. T�rio 
norma apskai�iuojama ploto norm� sudauginus iš kirstin� medyn� kirstin� medži� likvidin�s 
(prekin�s) medienos t�rio 1 ha.  

Skai�iuojant kirtim� norm� II grup�s (ekosistem� apsaugos ir rekreaciniams) miškams, 
kirstin�, t.y. pasiekusi� gamtin� brand�, medyn� t�ris dalijamas iš kirtimo periodo, kuris 
�žuolynams yra 30 met�, pušynams, eglynams, uosynams – 20 met�, kitoms medži� r�šims 
– 15 met�. Esant dideliam pažeist� ir dži�stan�i� medyn� kiekiui, papildomai yra skai�iuojama 
kirtim� d�l blogos medyn� b�kl�s birž�, dalijant toki� medyn� plot� iš j� iškirtimo periodo 
trukm�s. 

� kirtimo normos skai�iavimus ne�traukti brand�s Va ir žemesnio boniteto spygliuo�i� bei 
V ir žemesnio boniteto lapuo�i� medynai, ypatingos apsaugos sklypai (saugom� paukš�i� 
lizdavie�i� apsaugos zon�, kertini� miško buveini�, paveldo objekt�, kit� objekt� sklypai). Iš 
pagrindinio naudojimo skai�iavimo yra išjungta 25 proc. nuo bendro brandži� medyn� ploto.  

Ypatingos apsaugos sklypai 750 ha 245 t�kst. m3 
5A, 5B bonitet� brand�s pušynai 646 ha 76 t�kst. m3 
5, 5A ir 5B bonitet� brand�s lapuo�i� medynai 14 ha 1 t�kst. m3 
Iš viso nekirstina: 1410 ha 322 t�kst. m3 

Vadovaujantis V� Valstybini� mišk� ur�dijos direktoriaus �sakymais 2019 ir 2020 metais 
pagrindiniai miško kirtimai nebuvo vykdomi sklypuose, kurie atitinka šiuos abu kriterijus: 

- sklypai patenka � Buveini� apsaugai svarbias teritorijas (BAST) ar vietoves, 
atitinkan�ias gamtini� buveini� apsaugai svarbi� teritorij� atrankos kriterijus ir �rašyti � 
s�raš�, skirt� pateikti Europos Komisijai; 

- sklypai, kuriuose inventorizuotos Europos Bendrijos (EB) svarbos nat�ralios mišk� 
buvein�s: vakar� taiga (9010*), pla�ialapi� ir mišr�s miškai (9020*), žoli� turtingi 
eglynai (9050*), spygliuo�i� miškai ant oz� (9060*), medžiais apaugusios ganyklos 
(9070*), pelk�ti lapuo�i� miškai (9080*), skroblynai (9160*), griovi� ir šlait� miškai 
(9180*), sausieji �žuolynai (9190*), pelkiniai miškai (91D0*), aliuviniai miškai (91E0*), 
paupi� guobynai (91F0*), kerpiniai pušynai (91T0*).  

Toki� sklyp�, kuriuose neprojektuojami ir nevykdomi pagrindiniai miško kirtimai regioninio 
padalinio administruojamoje teritorijoje yra 880 ha (289 t�kst. m3 bendro t�rio) arba 15 proc. 
nuo bendro brandži� medyn� ploto. 

Padalinio miškuose 2020 metais pagrindiniais miško kirtimais nustatyta iškirsti 291 ha 
ekvivalentin� brandži� medyn� plot� (100,2 t�kst. m³ likvidin�s stieb� medienos). 
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Atlikus padalinio administruojam� mišk� sklyp� inventorizacij� (2019 m.) pagal min�t� 
metodik� perskai�iuota pagrindini� kirtim� metin� apimtis. Skai�iavimui naudoti eksploatacinio 
fondo rodikliai (palyginti su 2009 m. inventorizacijos duomenimis) pateikti 2.1. lentel�je pagal 
po�kius, o 2.2. lentel�je – pagal vyraujan�ias medži� r�šis. 

2.1. PASKUTIN�S AMŽIAUS KLAS�S IKI BRANDŽI� MEDYN� IR BRANDŽI� MEDYN� 
PLOTAS, VIDUTINIS BRANDŽI� MEDYN� AMŽIUS IR T�RIS 1 HA PAGAL MIŠK� 

GRUPES 

 
Metai Paskutin�s 

amžiaus klas�s 
iki brandži� 

medyn� plotas, 
ha 

Brandži� 
medyn� 
plotas, 

ha 

Plynai ir 
paskutiniu atveju 

per vykmet� 
iškirstas plotas, 

ha 

Vidutinis 
brandži� 
medyn� 

Optina I 
dešimt-
metis, 

ha 

Optina II 
dešimt-
metis, 

ha t�ris 
 1 ha 

amžius, 
m 

III 
2009 569 626 

295 

336 106 55 53 
2019 495 826 361 113 64 52 

IV 
2009 2258 4200 

2391 

336 98 314 242 
2019 2362 3767 340 107 285 312 

III+IV 

2009 2827 4826 

2686 

336 100 369 295 
2019 2857 4593 343 108 349 364 

 

2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos metu yra inventorizuota 4593 ha eksploatacinio 
fondo brandži� medyn� plotas III ir IV miško grup�se. Brandži� medyn� plotas lyginant su 
2009 m. mišk� inventorizacijos duomenimis yra mažesnis 233 ha. Brandži� pušyn� plotas 
padid�jo 341 ha, brandži� eglyn� maž�jo beveik du kartus, brandži� beržyn� plotas kito 
nežymiai (sumaž�jo 34 ha), brandži� juodalksnyn� maž�jo 31 ha, o brandži� drebulyn� 
sumaž�jo net 202 ha. 

 

2.2. EKSPLOATACINIO FONDO MEDYN� VIDUTINIS AMŽIUS IR VIDUTINIS T�RIS 1 HA 

 

Metai  Rodiklis 
Medži� r�šys 

Iš viso 
P E B J D Bt 

III mišk� grup� 

2009 m. 
Vidutinis t�ris, 1 ha 371 367 258 246 314 244 336 
Vidutinis amžius, m 126 97 79 83 72 43 106 

2019 m. 
Vidutinis t�ris, 1 ha 402 337 267 293 408 243 369 
Vidutinis amžius, m 124 98 80 75 57 5 112 

IV mišk� grup� 

2009 m. 
Vidutinis t�ris, 1 ha 334 364 275 327 390 189 336 
Vidutinis amžius, m 115 89 77 77 76 47 98 

2019 m. 
Vidutinis t�ris, 1 ha 365 363 264 323 417 230 352 
Vidutinis amžius, m 116 94 77 79 80 37 105 

III ir IV mišk� grup�s 
2009 m. Vidutinis t�ris, 1 ha 339 365 271 322 390 242 336 
2019 m. Vidutinis t�ris, 1 ha 372 358 265 320 417 236 355 
Pokytis per pra�jus� dešimtmet� +33 -7 -6 -2 +27 -6 +19 
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Paskutin�s amžiaus klas�s iki brandži� medyn� plotas per t� pat� laikotarp� III ir IV mišk� 
grup�s miškuose yra didesnis 231 ha. Lyginant su 2009 m. mišk� inventorizacijos duomenimis, 
pribr�stan�i� medyn� amži� pasiek� didesnis pušyn� (364 ha) ir drebulyn� (137 ha) plotas. 
Pribr�stan�i� eglyn� sumaž�jo 23 ha, beržyn� – 167 ha ir juodalksnyn� - 23 ha. 

Eksploatacinio fondo brandži� pušyn� ir drebulyn� t�riai III ir IV mišk� grup�s miškuose 
did�jo (pušyn� 33 m³/ha, drebulyn� - 27 m³/ha). Kit� medži� r�ši� brandži� medyn� t�riai 
maž�jo, ta�iau labai nežymiai (nuo 2 m³/ha juodalksnynuose iki 7 m³/ha eglynuose). III mišk� 
grup�s miškuose vidutinis medyn� t�ris padid�jo nuo 336 m³/ha iki 369 m³/ha (10 proc.), IV 
mišk� grup�s miškuose vidutinis medyn� t�ris padid�jo nuo 336 m³/ha iki 352 m³/ha arba 16 
m³ (5 proc.). 

Brandži� ir perbrendusi� medyn� vidutinis t�ris padid�jo d�l medienos prieaugio, 
s�lygojamo r�šin�s sud�ties ir tankumo reguliavimo ugdom�j� kirtim� amžiuje, saiking� 
sanitarini� kirtim�, tikslesn�s ir objektyvesn�s inventorizacijos. Eksploatacinio fondo brandži� 
medyn� t�ris vidutiniškai padid�jo 19 m³/ha. Didžiausias brandži� medyn� t�rio pokytis 1 ha 
nustatytas pušynuose (33 m³) ir drebulynuose (27 m³).  

Vidutinis eksploatacinio fondo brandži� medyn� amžius taip pat padid�jo 7 metais (nuo 
100 m. iki 107 m). Atkreiptinas d�mesys, kad daugumos brandži� medyn� amžius art�ja prie 
perbrendusi� medyn� amžiaus (IV mišk� grup�s drebulynai jau pasiek� ir perbrendusi� 
medyn� amži�), tod�l neišvengiamai kaupsis ir did�s perbrendusi� medyn� plotai.  

2019 m. mišk� sklyp� inventorizacijos duomenimis padalinyje perbrendusi� medyn� yra 
596 ha arba 13 proc. III-IV mišk� grup�se esan�io eksploatacinio fondo brandži� medyn� 
ploto. Daugiausiai perbrendusi� medyn� yra beržynuose (186 ha), pušynuose (1159 ha) ir 
drebulynuose (125 ha). Tolimesnis ši� medyn� laikymas d�l maž�jan�io stabilumo, t�rio 
prieaugio nuostolio, prast�jan�ios medienos kokyb�s yra netikslingas. 

Vadovaujantis V� Valstybini� mišk� ur�dijos direktoriaus �sakymu „D�l 2020 met� 
pagrindini� ir tarpini� kirtim� V� VMU regioniniams padaliniams“  regioniniam padaliniui 
nustatytas 291 ha leidžiamas iškirsti ekvivalentinis brandži� medyn� plotas. (100,2 t�kst. m³ 
likvidin�s stieb� medienos). 

Miškotvarkos mokslin�s-technin�s tarybos 2020-09-23 protokolu Nr. 47 pritarta V� 
Valstybini� mišk� ur�dijos Šven�ion�li� regioninio padalinio pagrindinio ir tarpinio miško 
naudojimo (kirtim�) metin�ms apimtims 2021-2031 met� laikotarpiui. Nustatytas 314 ha 
leistinas iškirsti ekvivalentinis plotas, iškertant 102,4 t�kst. m3 likvidinio t�rio (skai�iuojant 
ekvivalentiniame plote) arba 90,1 t�kst. m3 likvidinio t�rio, apskai�iuoto pagal mišk� sklyp� 
inventorizacijos duomenis. 

Vadovaujantis Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo metodikos reikalavimais yra 
apskai�iuotas met� skai�ius (toliau – met� skai�ius), per kur� bus kertami 2019 metais 
inventorizuoti brand�s medynai. 

Pagal OPTINA matematin� model� apskai�iuota (dviej� dešimtme�i� ploto vidurkis) 
apimtis lygi 357 ha (2.3. lentel�). Ta�iau siekiant užtikrinti racional� miško ištekli� naudojim� 
si�l�me pagal model� Optina apskai�iuot� metin� apimt� koreguoti. Aprobuota  2021-2031 
metams kirtimo apimtis yra 314 ha. Ji yra 43 ha mažesn� nei modeliu Optina apskai�iuota 
metin� pagrindini� miško kirtim� apimtis. Si�l�me koreguoti kirtimo apimt� pagal atskiras 
medži� r�šis, nes brandži� pušyn� met� skai�ius apskai�iuotas pagal matematin� model� 
OPTINA model� yra 11, brandži� eglyn� - 25, beržyn� - 21, juodalksnyn� - 25, drebulyn� – 13, 
baltalksnyn� - 9. Vadovaujantis Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo metodikos 7.7 
punktu drebul�s ir baltalksnio po�kiuose brandži� ir perbrendusi� medyn� met� skai�ius turi 
b�ti mažesnis nei 12. Dalis brandži� drebulyn� yra perbrend� ir didel� tikimyb�, kad nemaža 
dalis bus pažeista vidaus puvinio.  

Siekiant užtikrinti miško naudojimo tolygum�, d�mes� atkreipiame ir � kitas pagalbines 
biržes. Tolygaus naudojimo birž� yra 5 proc. didesn�, brandos birž� yra 64 proc. didesn� 
lyginant su aprobuota metine kirtimo apimtimi. 
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2.3. PAGRINDINI� MIŠKO KIRTIM� METIN� APIMTIS 

 

 
 

M e d y n a i 

III grup� IV grup� Iš viso   
Met� 
skai-
�ius 

 
Plo-
tas, 
ha 

T�ris, t�kst m³  
Plo-
tas, 
ha 

T�ris, t�kst. m³  
Plo-
tas, 
ha 

 
Likvid. 
t�ris, 

t�kst.m³ 

ben-
dras 

likvi- 
dinis 

ben-
dras 

likvi- 
dinis 

Pušynai (optina) 45 18,1 14,9 243 88,9 72,9 288 87,8 11 
Pušynai (aprobuota) 10 4,0 3,3 205 75,0 61,5 215 64,8 15 
Eglynai (optina) 5 1,7 1,4 14 5,1 4,2 19 5,5 25 
Eglynai (aprobuota) 3 1,0 0,8 30 10,9 8,9 33 9,8 15 
Beržynai (optina) 6 1,6 1,2 26 6,9 5,3 32 6,5 21 
Beržynai (aprobuota) 3 0,8 0,6 42 11,1 8,6 45 9,2 15 
Juodalksnynai (optina) 1 0,3 0,2 4 1,3 1,0 5 1,2 25 
Juodalksnynai (probuota) 1 0,3 0,2 6 1,9 1,5 7 1,7 17 
Drebulynai (optina) 1 0,4 0,3 11 4,6 3,7 12 4,0 13 
Drebulynai (aprobuota) 1 0,4 0,3 13 5,4 4,1 13 4,4 12 
Baltalksnynai (optina)    1 0,2 0,2 1 0,2 9 
Baltalksnynai (aprobuota)    1 0,2 0,2 1 0,2 9 
Viso (optina) 58 22,1 18,0 299 107,0 87,3 357 105,3 13 
Viso (aprobuota) 18 6,5 5,3 296 104,2 84,8 314 90,1 15 
Spygliuo�iai (optina) 50 19,8 16,2 257 94,0 77,1 307 93,3 12 
Spygliuo�iai (aprobuota) 13 5,0 4,1 235 85,9 70,5 248 74,6 15 
Minkšt. lapuo�iai (optina) 8 2,3 1,8 42 13,0 10,2 50 12,0 19 
Minkšt. lapuo�iai (aprobuota) 5 1,5 1,2 61 18,3 14,3 66 15,5 14 
Pagrindini� miško kirtim� apimtis apskai�iuota pagal OPTINA model� (dviej� dešimt. ploto 
vidurk�); 
Miškotvarkos mokslin�s technin�s tarybos aprobuota pagrindini� miško kirtim� apimtis. 
 

Brandži� ir perbrendusi� pušyn� aprobuota metin� kirtim� apimtis yra 215 ha, met� 
skai�ius - 15. Paskai�iuota pagal model� OPTINA kirtim� apimtis yra 288 ha. Tolygaus 
naudojimo apimtis yra 211 ha. Šiuo metu brandži� pušyn� eksploataciniame fonde yra 3153 
ha. Vidutinis brandži� pušyn� amžius IV mišk� grup�je yra 117 met�. Kertant po 215 ha 
kasmet š� dešimtmet�, po 10 met� brandži� pušyn� kiekis padid�t� iki 3431 ha. Antram 
dešimtme�iams nusta�ius didesn� 230 ha kirtimo apimt�, o tre�iam dešimtme�iui 300 ha 
kirtimo apimt�, antro dešimtme�io pabaigoje brandži� pušyn� padid�t� iki 4517 ha, tre�io 
dešimtme�io pabaigoje but� susikaup� 4938 ha brandži� pušyn�. V�liau per kelis 
dešimtme�ius brandži� pušyn� plotai prad�s maž�ti ir apimt� teks palaipsniui mažinti.  
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23 pav. Brandži� pušyn� ploto kaita atsižvelgiant � aprobuot� kirtimo apimt� 

 

Brandži� eglyn� aprobuota metin� kirtim� apimtis yra 33 ha, met� skai�ius - 15. Ji yra 
artima tolygaus naudojimo (34 ha) apim�iai ir 74 proc. didesn�, nei pagal kirtim� model� 
OPTINA rekomenduojama kirtim� apimtis. Brandži� eglyn� inventorizuota 484 ha. Vidutinis 
brandži� eglyn� amžius IV mišk� grup�s miškuose yra 94 metai. Dalis brandži� eglyn� yra 
perbrend� ir didel� tikimyb�, kad nemaža dalis bus pažeista. Kertant po 33 ha eglyn� kasmet 
per pirm� dešimtmet� ir sumažinus kirtimo apimt� iki 20 ha kasmet per antr� bei 14 ha kirtimo 
apimt� per tre�i� dešimtme�ius, pirmo dešimtme�io pabaigoje brandži� eglyn� plotas 
sumaž�t� iki 295 ha, antro dešimtme�io pabaigoje - 218 ha, tre�io dešimtme�io pabaigoje iki 
66 ha. V�lesniais dešimtme�iais brandži� eglyn� plotas prad�s did�ti ir kirtimo apimt� galima 
bus koreguoti. 

 

 

 

24 pav. Brandži� eglyn� ploto kaita atsižvelgiant � aprobuot� kirtimo apimt� 

 

Susikaupusi� brandži� ir perbrendusi� beržyn� aprobuota metin� kirtim� apimtis yra 45 
ha, met� skai�ius - 15. Pagal model� OPTINA paskai�iuota kirtim� apimtis yra 32 ha, met� 
skai�ius - 21. Tolygaus naudojimo apimtis yra 44 ha. Šiuo metu yra inventorizuota 670 ha 
brandži� beržyn�, kuri� vidutinis amžius III mišk� grup�je yra 81 metas, o IV – 77 metai. 
Kertant 45 ha beržyn� kasmet dešimtme�io pabaigoje brandži� beržyn� plotas sumaž�t� iki 
387 ha. Antram dešimtme�iams nusta�ius mažesn� 26 ha kirtim� apimt�, o tre�iam kirtim� 
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apimt� sumažinus  ki 20 ha, brandži� beržyn� plotas po 30 met� siekt� 439 ha. V�lesniais 
dešimtme�iais brandži� beržyn� plotas did�s. 

 

 

25 pav. Brandži� beržyn� ploto kaita atsižvelgiant � aprobuot� kirtimo apimt� 

 

Brandži� ir perbrendusi� juodalksnyn� projektuojama kirsti 7 ha kasmet, met� skai�ius 
– 17. Pagal model� OPTINA paskai�iuot� kirtim� apimt� si�loma kirsti apimtis viršija 40 proc. 
Tolygaus naudojimo apimtis yra 8 ha. Brand�s juodalksnynai inventorizuoti 123 ha plote, 
vidutinis j� amžius 79 metai (IV mišk� grup�je). Kasmet kertant po 7 ha brandži� juodalksnyn�, 
ateinan�io dešimtme�io pabaigoje j� plotas sumaž�t� iki 72 ha. Antram dešimtme�iui 
nusta�ius mažesn� 4 ha metin� kirtim� apimt�, o tre�iam dešimtme�iui 3 ha metin� kirtim� 
apimt�, brandži� beržyn� plotas po 30 met� siekt� 91 ha. 

 

 

26 pav. Brandži� juodalksnyn� ploto kaita atsižvelgiant � aprobuot� kirtimo apimt� 

 

Drebul�s ir baltalksnio po�kiuose brand�s ir perbrend� medynai turi b�ti nukirsti per ne 
ilgesn� nei 12 met� laikotarp� (Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo metodikos 7.7 
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punktas). Aprobuota 13 ha brandži� drebulyn� kirtim� apimtis ir 1 ha brandži� baltalksnyn� 
metin� kirtim� apimtis.  

 

27 pav. Pagrindini� miško kirtim� birž�s, ha 
 

Pri�mus kirtimo norm� regioniniam padaliniui, girininkijoms kirtim� apimtys išd�stytos 
proporcingai esamam brandži� medyn� t�riui (2.4. lentel�). Didžiausia pagrindini� kirtim� 
apimtis suprojektuota Lakajos (12,4 t�kst. m3), Adutiškio (12,0 t�kst. m3) ir Labanoro (11,9 
t�kst. m3) girininkijose, mažiausia kirtim� apimtis yra Žeimenos girininkijoje (3,8 t�kst.m3). 
Didžiausia spygliuo�i� po�kio apimtis taip pat yra Labanoro ir Lakajos girininkijose (po 11,2 
t.m3), minkšt�j� lapuo�i� – Adutiškio girininkijoje (6,0 t�kst. m3) likvidin�s medienos. 

2.4. APSKAI�IUOTA METIN� PAGRINDINI� MIŠKO KIRTIM� APIMTIS PAGAL 
GIRININKIJAS  

             (likvidinis t�ris, t�kst. m3) 

 

Eil.Nr. Girininkija P E B J D Bt Iš viso 
1 Labanoro  10,68 0,53 0,51 0,08  0,05 11,85 
2 Antalied�s  5,41 0,49 0,72 0,07   6,69 
3 Lakajos  10,95 0,29 1,11 0,07   12,42 
4 Pasiaur�s  8,12 0,46 0,81 0,03 0,02  9,44 
5 Januliškio  6,72 0,41 0,31 0,11  0,01 7,56 
6 Žeimenos  3,18 0,28 0,29 0,05 0,01 0,01 3,82 
7 Šven�ioni�  1,76 3,80 0,91 0,15 1,58 0,12 8,32 
8 Aukštagirio  4,82 0,17 0,63    5,62 
9 Sarios  6,06 0,61 0,84 0,05 0,01  7,57 
10 Geledn�s  3,43 0,44 0,91 0,02  0,01 4,81 
11 Aditiškio  3,67 2,32 2,16 1,07 2,78  12,00 

 Iš viso 64,8 9,8 9,2 1,7 4,4 0,2 90,1 
 

Pagrindini� miško kirtim� normos išd�stymas. Birž�s teritorijoje išd�stytos, 
vadovaujantis Miško kirtim� taisykl�mis, pagal kurias parinkti birži� plo�iai, šliejimo laikas, 
maksimaliai leistini plyn� kirtim� plotai. Kirstin� medyn� s�rašas sudarytas duomen� baz�s 
pagrindu. � š� s�raš� �traukti III ir IV grupi� kirtimo amžiaus medynai, taip pat stipriai pažeisti, 
neperspektyv�s medynai, kirstini pagal b�kl�. 

Kirtim� planas sudarytas pirmajam vykme�io penkme�iui, 2021–2025 metams. Po 5 
met�, apibendrinus �vykdytus kirtimus, bus rengiamas kirtim� projektas 2026–2031 metams. 
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Birži� išd�stymo projektas pagal kirtimo metus ir atk�rimo b�dus aptartas regioniniame 
padalinyje, dalyvaujant padalinio specialistams (žr. protokol� dokument� priede). Rengiant 
birži� išd�stymo teritorijoje projekt�, atsižvelgta � esamas saugom� paukš�i� lizdavietes, 
kertines miško buveines, europin�s svarbos buveines, saugomus gamtos ir kult�ros paveldo 
objektus. Suprojektuotos birž�s pažym�tos miško kvartal� žem�lapyje, pagrindini� kirtim� 
žinialapiai pateikti girininkij� aiškinamuose raštuose. 

2021–2025 metams suprojektuotos birž�s pagal mišk� grupes, vyraujan�ias medži� 
r�šis, plynai ir neplynai kertam� medyn� charakteristikas pateikta 15 -19 prieduose. 

Pagal plot� plynais kirtimais projektuojama kirsti 70 proc., neplynais kirtimais – 30 proc. 
bendro pagrindini� kirtim� ploto. 2009 m. miškotvarka neplynus kirtimus pagal plot� taip pat  
projektavo 30 proc., faktiškai vykdyta 34 proc. Per paskutinius 2018 m. ir 2019 m. neplyni 
kirtimai vykdyti 41 proc. bendro pagrindini� miško kirtim� ploto. 

28 pav. Pagrindini� miško kirtim� b�dai (plotas, proc.) 
 

III mišk� grup�je pagrindiniai miško kirtimai suprojektuoti 110,8 ha plote. Iš j� 64,3 ha 
bus kertami neplynai šiame penkmetyje (atvejini� kirtim� paskutiniu atveju, dviem, trim 
atvejais, grupiniais ir supaprastintais dviej� atvej� atvejiniais kirtimais). 

IV mišk� grup�je iš neplyn� kirtim� projektuojami atrankiniai (2,2 ha) ir atvejiniai kirtimai 
(464,4 ha). Tarp atvejini� kirtim� vyrauja atvejiniai kirtimai paskutiniojo (vieno) atvejo - 55 proc. 
(254,1 ha), iš j� 0,3-0,4 skalsumo – 238,8 ha ir supaprastinti atvejiniai kirtimai – 39 proc. (179,1 
ha).   

Pagal vyraujan�ias medži� r�šis daugiausia neplyn� kirtim� suprojektuota kirsti 
pušynuose (86 proc.), eglynuose (7 proc.) ir beržynuose (6 proc.). Kit� medži� r�ši� 
medynuose bus kertama 1 proc. bendro neplynais kirtimais kertamo ploto. Pušynuose vyraus 
paskutinio atvejo atvejiniai kirtimai (56 proc.) ir supaprastinti dviej� atvej� atvejiniai kirtimai (35 
proc.) atvejini� kirtim� pušynuose ploto. Eglynuose vyraus paskutinio atvejo (54 proc.) ir dviej� 
atvej� kirtimai (34 proc.). Beržynai daugiausia bus kertami dviej� atvej� (45 proc.) atvejiniais 
kirtimais. 

Iš vis� III ir IV mišk� grupi� miškuose numatyt� neplynais kirtimais kirsti medyn� 5 proc. 
turi perspektyv� antr� ard�, 8 proc. turi perspektyv� spygliuo�i� pomišk�.  43 proc. neplynai 
kertam� medyn� yra be perspektyvi� žemutini� ard�. Pastaruosiuose medynuose neplynais 
kirtimais siekiama išnaikinti menkaver�i� medži� r�ši� atžalas, bei sudaryti s�lygas spygliuo�i� 
ir kiet�j� lapuo�i� pomiškio formavimuisi. 

30 proc.

70 proc.

Kirtim� b�dai

(pagal plot�)

neplyni

plyni
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29 pav. Plyn� ir neplyn� kirtim� santykis proc. pagal plot� 

 

Per 2021 - 2025 metus neplynai projektuojama kirsti 531 ha arba po 106 ha kasmet. Iš 
1 ha vidutiniškai bus iškertama 158 m3 likvidin�s medienos. Pušynuose bus iškertama 164 m3, 
eglynuose – 155 m3, beržynuose – 85 m3 , juodalksnynuose – 75 m3, drebulynuose – 141 m3 
ir baltalksnynuose – 46 m3 likvidin�s medienos.  

Per ateinant� penkmet� pagrindiniai neplyni kirtimai pagal plot� daugiausia bus atliekami 
Januliškio (59 proc.) ir Antalied�s (49 proc.) girininkijose. 

2021 – 2025 metais plynais kirtimais projektuojama iškirsti 375,0 t�kst. m3 likvidin�s 
medienos (1203,7 ha plote). Plyni pagrindiniai kirtimai projektuojami III ir IV mišk� grup�s 
miškuose. Plynai kertam� medyn� likvidinis t�ris 1 ha yra 312 m3 medienos. Kertam� pušyn� 
vidutinis amžius – 112 met�, eglyn� – 91 metas, beržyn� – 76 metai, juodalksnyn� – 80 met�, 
drebulyn� – 80 met� ir baltalksnyn� – 43 metai. Vidutinis plynai kertam� medyn� skalsumas 
yra 0,73. Vidutinis brandži� medyn� eksploatacinio fondo skalsumas yra 0,69. Didžiausias 
skalsumas yra baltaksnynuose (0,80), pušynuose (0,74) ir beržynuose (0,73). Mažiausias 
skalsumas yra drebulynuose (0,67). 

Pagrindiniai miško kirtimai 0,2-0,4 skalsumo medynuose suprojektuoti 305 ha plote, tai 
sudaro 72 proc. esamo 0,2-0,4 skalsumo eksploatacinio fondo III – IV mišk� grup�se brandži� 
medyn� ploto (422 ha). Didžioji dalis likusi� mažo skalsumo medyn� pateks � birž� antrajame 
penkmetyje.` Per pirm� penkmet� (2021 – 2025 m.) projektuojama kirsti 1735 ha medyn� plot�, 
iš kurio 7 proc. arba 122 ha užima perbrend� medynai (2.5. lentel�). Projektuojama kirsti 31 
proc. perbrendusi� medyn� nuo viso perbrendusi� medyn� ploto eksploataciniame fonde.  

2.5. PERBRENDUSI� MEDYN� KIRTIMAI (PLYNAI IR NEPLYNAI) 

 

Vyraujanti 
medži� 
r�šis 

Suprojektuotos kirsti I-ojo  
penkme�io apimtys Iš viso 

perbrendusi� 
eksploataciniame 

fonde, ha 

Iškertama 
perbrendusi� 

proc. nuo bendro 
perbrendusi� 
ekspl. fondo  

bendras 
plotas, ha  

iš j� 
perbrend�, 

ha 

perbrendusi� 
proc. nuo 

kertamo ploto 
P 1200 33 3 159 21 
E 188 23 12 86 27 
B 229 49 22 186 27 
J 36 12 33 39 31 
D 75 64 86 125 51 
Bt 7 1 13 1 100 

Iš viso 1735 182 11 596 31 
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Perbrend� medynai �traukiami � kirtimo plan� pagal galimybes, atsižvelgiant � birži� 
išd�stymo normatyvus. 

Pavieniai medžiai. Miškuose inventorizuota 24,1 t�kst. m3 pavieni� medži�, iš j� 4,3 
t�kst. m3 neapaugusioje miško žem�je. Daugiausia inventorizuota pušies (15,2 t�kst.m3) ir 
juodalksnio (3,3 t�kst.m3) pavieni� medži�. Pavieni� medži� s�voka išliko tik miškotvarkos 
darb� instrukcijoje. Kituose dokumentuose – tai biologinei �vairovei svarb�s medžiai, s�kliniai 
medžiai, priedangos medžiai. Kadangi ši� medži� funkcijos �vairios, tai j� kirtimas 
neprojektuojamas. Pavieni� medži� kirtimo tikslingum� reikia spr�sti konkre�iuose sklypuose, 
atsižvelgiant � biologin�s �vairov�s išsaugojimo, kraštovaizdžio ir rekreacijos aspektus. 

 

2.3.2. UGDOMIEJI MIŠKO KIRTIMAI 

Ugdomieji kirtimai suprojektuoti vadovaujantis Miško kirtim� taisykl�mis. Jie yra viena 
svarbiausi� miško �kini� priemoni� produktyviems ir atspariems medynams auginti. Ugdom�j� 
kirtim� metu formuojama tikslin� medyn� sud�tis, reguliuojama j� strukt�ra ir tankis, didinamas 
medyn� produktyvumas, gerinama medienos sortimentin� strukt�ra ir prekingumas.  

Miškotvarkos mokslin�s-technin�s tarybos 2020-09-23 protokolu Nr. 47 pritarta V� 
Valstybini� mišk� ur�dijos Šven�ion�li� regioninio padalinio pagrindinio ir tarpinio miško 
naudojimo (kirtim�) metin�ms apimtims 2021-2031 met� laikotarpiui. Per ateinant� vykmet� 
numatyta ugdomuosius kirtimus vykdyti 674 ha plote, kasmet iškertant 19,1 t�kst.m3 likvidin�s 
medienos (2.7. lentel�). 

Pagal miškininkyst�s reikalavimus retinimo amžiaus medyn� yra 2535 ha. Retinimo 
kirtimais numatoma apimti 56 proc. retinimo amžiaus medyn� ploto. (2.6. lentel�je). Einam�j� 
kirtim� amžiaus medyn� yra 17073 ha. Einamaisiais kirtimais numatyta apimti 15 proc. 
einam�j� kirtim� amžiaus medyn� ploto.  

Bendra aprobuota ugdom�j� kirtimo apimtis pagal plot� yra 22 proc., o pagal iškertam� 
t�r� 17 proc. mažesn� už vykdytas apimtis 2010-2019 m. 

Ugdomieji kirtimai pagal mišk� grupes: II grup�je – 19 proc., III – 13 proc. ir IV grup�je – 
68 proc. 

Pagal eiliškum� ugdytini medynai suskirstyti: S–skubiai (nedelsiant) ugdytini, 1–ugdytini 
pirma eile, 2–antra eile (paprastai 2 - jame penkmetyje). Kirtimai pagal eiliškum� – skubiai – 8 
proc. (jaunuolyn� ugdymas), I eil�s - 32 proc., II eil�s - 60 proc. Pagal Miško kirtim� taisykles 
ugdomieji kirtimai pagal eiliškum� neskirstomi. Ta�iau toks paskirstymas iš dalies parodo 
faktišk� ugdytin� medyn� b�kl�. Tarp jaunuolyn� daugiausia ugdoma pušyn� (43 proc.) ir 
eglyn� (29 proc.) ir beržyn� (21 proc.). Retinimo kirtimai taip pat dažniausiai bus atliekami 
pušynuose (45 proc.), eglynuose (26 proc.) ir beržynuose (25 proc.), einamieji kirtimai - 
pušynuose (81 proc.), beržynuose (13 proc.) ir eglynuose (4 proc.). 
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2.6.  UGDOMIEJI MIŠKO KIRTIMAI 

 

Rodikliai Jaunuolyn� 
ugdymas Retinimai Einamieji 

1. Ugdymo amžiaus medyn� plotas 3083,1 2534,6 17072,8 
2. Suprojektuotas ugdyti plotas 2219,7 1430,9 2515,3 
3. Proc. nuo ugdymo amžiaus medyn� ploto 72 56 15 
4. Suprojektuotas iškirsti t�ris, m3 43607 43636 123214 
5. Proc. nuo bendro sklypo t�rio 33 21 15 
6. Iškirstinas t�ris valksmuose, m3  11332 49041 
7. Iškirstinas visas t�ris, m3 43607 54968 172255 
8. Iškirstinas likvidinis t�ris, m3 5036 40147 145554 
9. Iškirstinas t�ris iš 1 ha, m3 20 28 58 
 Ugdytini plotai pagal eiliškum�, ha    

skubus  466,3 3,5  
1 eil�s 621,4 675,2 686,2 
2 eil�s 1132,0 752,2 1829,1 

Pagal vyraujan�ias medži� r�šis, ha    
                           Pušis 960,5 645,3 2034,4 
                           Egl� 633,3 377,5 105,3 
                           Maumedis  1,9   
                           	žuolas  34,8  0,9 
                           Beržas  455,3 358,7 327,9 
                           Juodalksnis  75,9 15,6 46,8 
                           Drebul�  56,3 33,8  
                           Baltalksnis 0,9   
                           Liepa  0,5   
                           Blind� 0,3   
Pagal mišk� grupes, ha    

II grup� 44,6 240,3 520,6 
III grup� 211,7 224,3 295,0 
IV grup� 1963,4 966,3 1699,7 

 Pastaba: iškirstinas t�ris iš 1 ha jaunuolyn� ugdyme apskai�iuotas nuo bendro t�rio, retinimuose 
ir einamuosiuose kirtimuose - nuo likvidinio t�rio. 

2.7. METIN� UGDOM�J� MIŠKO KIRTIM� APIMTIS 

 

Ugdom�j� miško 
kirtimo r�šys 

Plotas, 
ha 

Iškertamas t�ris, t�kst m3 Iškerta-
ma 

likvid. 
iš 1 ha 

m3 

Vykdyta 
2018-2019 

m. 
plotas/likvid. 
t�ris, m3/ha 

Bendras 
t�ris 

Iš to kiekio 
iškertama Likvidi-

nis t�ris medy-
nuose 

valks-
mose 

Jaunuolyn� ugdymas 280 4,4 4,4  0,5 2 203/- 
Retinimai 143 5,5 4,4 1,1 4,0 28 157/30 
Einamieji 251 17,2 12,3 4,9 14,6 58 328/52 

Iš viso 674 27,1 21,1 6,0 19,1 28 688/45 
 

Taksoraštyje ir miško kvartal� žem�lapyje pateikti ugdytini sklypai. Laikinai neugdytini 
sklypai (žv�ri� perteklius, šaknin�s pintain�s židiniai ar kitos priežastys) parodyti žinialapio 
gale atskiru skyriumi (kai toki� sklyp� yra). Tokie sklypai sudaro rezervin� ugdytin� medyn� 
fond�. Žinialapyje parodytas ir valksmose iškirstinas t�ris. Apie valksm� kirtimo tikslingum� 
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reikia spr�sti konkre�iuose sklypuose, atsižvelgiant � sklypo kont�r�, esamus miško kelius, 
kitas technologines linijas. Esant galimybei patartina, planuoti viening� valksm� sistem� visam 
miško kvartalui. Retinimo ir einamuose kirtimuose valksmai turi b�ti kertami tik tada, kai iš 
valksm� iškertama ne daugiau kaip 60 proc. viso iškertamo birž�s t�rio. 

Jaunuolyn� ugdymo kirtim� metin� apimtis pagal plot� yra 56 proc. didesn� už 2010-
2019 m. projektuot� jaunuolyn� ugdymo apimt� (2.8. lentel�). Retinim� metin� apimtis pagal 
plot� yra 11 proc. mažesn�, o pagal iškertam� t�r� yra tokia pati lyginant su 2010-2019 m. 
projektuota retinim� apimtimi. Sumaž�jus einam�j� kirtim� amžiaus medyn� plotams, 
sumaž�jo ir ugdytin� medyn� plotai. Einam�j� kirtim� suprojektuota kirsti 28 proc. mažiau. Per 
pra�jus� vykmet� buvo projektuota kirsti kasmet po 350 ha, ateinan�iam vykme�iui 
suprojektuota 251 ha metin� apimtis. 

2.8. UGDOM�J� MIŠKO KIRTIM� RODIKLIAI  

 

Rodikliai 1999 m. 2009 m. 2019 m. 
Jaunuolyn� ugdymas, ha 230 180 280 

Retinimai 213 160 143 
Einamieji kirtimai 331 350 251 

Iškertama iš 1 ha likvido    
 retinimai 28 23 28 
 einamieji 45 59 58 

Ugdomaisiais kirtimais apimtas plotas, proc.    
 jaunuolyn� ugdymas 55 62 91 

 retinimai 68 57 56 
 einamieji 46 12 15 

 

2.3.3.  SANITARINIAI MIŠKO KIRTIMAI 

Sanitarini� miško kirtim� tikslas – pagerinti medyn� sanitarin� b�kl�, apsaugoti sveikus 
medžius nuo galimo lig� ir kenk�j� plitimo, laiku panaudoti t� medien�, kuri d�l vienoki� ar 
kitoki� priežas�i� miške gali sup�ti. 

� sanitarini� kirtim� normos apskai�iavim� �traukiami drebul�s, tuopos medynai, 
pradedant IV amžiaus klase, baltalksnynai nuo III amžiaus klas�s, beržynai ir juodalksnynai 
nuo VI amžiaus klas�s, pušynai �traukiami nuo X amžiaus klas�s. Medyn�, kuriuose 
projektuojami pagrindiniai kirtimai, t�ris išbraukiamas iš atitinkamos amžiaus klas�s medyn� 
t�rio. Kiekvienas amžiaus klas�s bendras t�ris dauginamas iš tai klasei nustatyto vidutinio 
iškrentan�io t�rio proc. Vis� amžiaus klasi� iškrentan�i� t�ri� suma parodo metin� sanitarini� 
kirtim� norm� esant normalios b�kl�s medynams.  

Regioninio padalinio administruojamuose miškuose vadovaujantis Valstybin�s mišk� 
tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. �sakymo Nr. 11-10-V „D�l Miškotvarkos darb� 
vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 19 priedu, paskai�iuota nat�raliai atkrentanti t�rio dalis 
kasmet sudaro 13,1 t�kst. m³ arba 10,5 t�kst. m³ likvidin�s medienos (2.9. lentel�). 
Inventorizacijos metu nustatytas 108,5 t�kst. m³ sausuoli� ir virteli� t�ris. Apskai�iuojant 
metin� sanitarini� kirtim� apimt� � tai taip pat atsižvelgta. Rekomenduojama metin� sanitarini� 
kirtim� norma – 12,5 t�kst. m3 likvidinio t�rio. Palyginus su pra�jusiam vykme�iui projektuota  
sanitarini� kirtim� apimtimi ji padid�jo 26 proc., o lyginant su faktiškai vykdytais sanitariniais 
kirtimais padid�jo 3 proc. 
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2.9. METINIS NATURALIAI IŠKRENTANTIS T�RIS 

 

Amžiaus 
klas� 

Eglynai Pušynai ir 
kiet. lapuo�iai 

Lapuo�iai Visas 
iškrentantis 

t�ris m3 
B,J,L,Sb D,T Bt,Bl,Gl 

iškrentan- 
�io t�rio� 

iškrentantis 
t�ris m3 

t�rio 
� 

t�ris 
m3 

t�rio 
� 

t�ris 
m3 

t�rio 
� 

t�ris 
m3 

t�rio 
� 

t�ris 
m3 

III         0,3 5 5 
IV       0,3 90 0,3 7 97 
V       0,3 13 0,3 3 16 
VI     0,2 136 0,3 25 0,3 1 162 
VII 0,3 153   0,2 254 0,2 22 0,2  429 
VIII 0,3 247   0,2 283 0,2 27 0,2 1 558 
IX 0,3 281   0,2 210 0,2 69 0,2  560 
X...... 0,3 523 0,3 10556 0,2 139 0,2 29 0,2  11247 
Iš viso  1204  10556  1022  275  17 13074 

 

Sanitarini� kirtim� norma paskai�iuota normalios b�kl�s medynams. Pablog�jus medyn� 
sanitarinei b�klei, atsiradus kenk�j� židiniams, sanitarini� kirtim� norma turi b�ti koreguojama.  

Sanitariniais kirtimais suprojektuota iškirsti po 0,3 m3 medienos iš 1 ha mišku apaugusio 
ploto, tai sudaryt� 5 proc. bendro einamojo prieaugio. 

Miško kirtim� taisykl�se nurodyta, kad „III ir IV grupi� valstybiniuose miškuose, atlikus 
atrankinius sanitarinius miško kirtimus, �vairi� suirimo stadij� negyvi medžiai tur�t� sudaryti ne 
mažiau kaip 5 proc. po kirtim� likusio medyno t�rio“. 

Visi Lietuvos valstybiniai miškai yra sertifikuoti pagal tarptautin� FSC® (FSC-C013159) 
standart�, liudijant�, kad jie yra tvarkomi pagal tvarios ir atsakingos gamtai miškininkyst�s 
principus. Šio standarto Poveikio aplinkai principo 6.3.8. kriterijus mišk� valdytojus �pareigoja: 
„Biologiškai vertinga �vairi� suirimo stadij� negyva mediena (stuobriai, virtuoliai, gulinti dideli� 
matmen� mediena) turi b�ti saugoma atsižvelgiant � darb� saugos reikalavimus bei saugum� 
šalia judri� keli� ir rekreacin�se vietose. Negyvos medienos kiekis tur�t� sudaryti bent 5 proc. 
nuo sklype esan�ios medienos t�rio“. To paties principo 6.3.9. kriterijus skelbia, kad 
„pagrindiniuose kirtimuose (�skaitant plynuosius, atrankinius bei atvejinius) turi b�ti paliekama 
bent 10 vnt./ha biologin�s �vairov�s poži�riu verting� gyv� medži� (7 medžiai kiet�j� lapuo�i� 
atveju), kurie paliekami iki visiško suirimo“. 

 

 

2.3.4. SPECIALIEJI MIŠKO KIRTIMAI 

 

Jiems priskiriami kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai, medyn� ir kr�myn� 
pertvarkymo kirtimai (medyn� ar kr�myn� pertvarkymas), miško lydimo kirtimai, biologin�s 
�vairov�s palaikymo ir kiti miško kirtimai. Kitiems miško kirtimams priskiriami ribini� linij�, 
geležinkeli� ir keli� tras� ar kit� apsaugos zon� valymo, gamtini� vertybi� išsaugojimui skirti ir 
avarinio b�tinumo miško kirtimai, miško genetini� draustini� ir s�klini� medyn� atk�rimo, j� 
formavimo ir s�kloms rinkti skirt� medži� ir kiti kirtimai. 

Miško medži� genetini� ištekli� objektuose (genetiniuose, s�kliniuose medynuose, 
s�klin�se plantacijose, klon� rinkiniuose, bandomuosiuose želdiniuose), atsižvelgiant � j� 
paskirt� ir panaudojimo tikslus, gali b�ti projektuojami kiti specialieji ši� objekt� formavimo 
kirtimai. Kirtimus priklausomai nuo esamos medyn� b�kl�s, vyraujan�ios r�šies der�jimo, 
objekto ploto, amžiaus strukt�ros, r�šin�s sud�ties, augaviet�s tipo, dirvožemio, medyno 
dendrometrini�, genetini� – selekcini� požymi�, �kini� priemoni� vykdymo b�tinum� ir kaip tai 
atlikti, sprendžia Valstybin� mišk� tarnybos Miško genetini� ištekli� skyrius.  
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Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais medžiai ir kr�mai kertami prie miškuose 
esan�i� rekreacini� objekt�, siekiant tikslingai formuoti mišking� kraštovaizd�, vizualiai 
išryškinti estetiniu, gamtiniu ar kult�riniu poži�riu verting� kraštovaizd�. 

Kraštovaizdžio formavimo kirtimai suprojektuoti septyniose girininkijose 95 ha plote. 
Projektuojama iškirsti maksimal� leistin� kiek� - 2719 m3 bendro t�rio. Daugiausia kirtim� 
numatyta Pasiaur�s girininkijoje – ten, kur daug rekreacin�s infrastrukt�ros objekt�. Padalinio 
miškuose suprojektuoti erdvi� formavimo (34 ha) ir kompleksinio kraštovaizdžio formavimo (61 
ha) kirtimai. 

Detaliau kraštovaizdžio formavimo kirtimai aprašyti Rekreacin�je projekto dalyje, 
pateikiant ir kraštovaizdžio formavimo kirtim� žinialapius (girininkij� aiškinamuose raštuose). 

Kitais kirtimais gali b�ti vykdomas plot� išvalymas saugant nuo apaugimo miško 
laukymes. Galimi ir biotechniniai kirtimai, gerinant pašar� baz� briedžiams ir stirnoms, taip pat 
gali tekti iškirsti vien� ar kit� tras�, t.y. valdytojas konkre�ius speciali�j� kirtim� plotus gali 
pasirinkti pagal poreik�. 

Kiti kirtimai pagal Valstyb�s sienos apsaugos tarnybos poreik� projektuojami valstyb�s 
sienos apsaugos zonos ribose 0,5 t�kst.m3 per metus.  

Per pra�jus� vykmet� specialiaisiais miško kirtimais planuota kasmet iškirsti po 1,0 t�kst. 
m3 likvidin�s medienos. Faktiškai buvo kirsta vidutiniškai po 3,6 t�kst. m3 likvidin�s medienos 
per metus (didžiausi� �tak� tam tur�jo karini� poligon� plot� pl�tra).  

Vadovaujantis V� Valstybini� mišk� ur�dijos direktoriaus �sakymais 2019-2020 metais 
pagrindiniai miško kirtimai nebuvo vykdomi sklypuose, kurie atitinka šiuos abu kriterijus: 

- sklypai patenka � Buveini� apsaugai svarbias teritorijas (BAST) ar vietoves, 
atitinkan�ias gamtini� buveini� apsaugai svarbi� teritorij� atrankos kriterijus ir �rašyti � 
s�raš�, skirt� pateikti Europos Komisijai; 

- sklypai, kuriuose inventorizuotos Europos Bendrijos (EB) svarbos nat�ralios mišk� 
buvein�s: vakar� taiga (9010*), pla�ialapi� ir mišr�s miškai (9020*), žoli� turtingi 
eglynai (9050*), spygliuo�i� miškai ant oz� (9060*), medžiais apaugusios ganyklos 
(9070*), pelk�ti lapuo�i� miškai (9080*), skroblynai (9160*), griovi� ir šlait� miškai 
(9180*), sausieji �žuolynai (9190*), pelkiniai miškai (91D0*), aliuviniai miškai (91E0*), 
paupi� guobynai (91F0*), kerpiniai pušynai (91T0*).  

Šiuose miško sklypuose projektuojama vykdyti specialiuosius biologin�s �vairov�s 
palaikymo kirtimus. Šie kirtimai suprojektuoti vadovaujantis VDU Žem�s �kio akademijos 
parengtomis nat�rali� miško buveini� tip� tvarkymo rekomendacijomis. Šven�ion�li� 
padalinyje yra 1040 ha nat�rali� miško buveini�. Vadovaujantis rekomendacijomis kirtim� 
intensyvumas negali viršyti 70 proc. vidutinio metinio bendrojo t�rio prieaugio. Dalyje toki� 
buveini�, kaip Griov� ir šlait� miškai, Pelkiniai miškai, Spygliuo�i� miškai ant oz� ir kt. �kin� 
veikla vadovaujantis rekomendacijomis nebus vykdoma. Formuojamos naturalios buvein�s 
pirmojo ir antrojo ard� skalsumas po kirtim� turi b�ti ne mažesnis kaip 0,7 (nesant pomiškio ) 
ir 0,6 (esant pomiškiui).  

Speciali�j� miško kirtim� apimtis padidinta atsižvelgiant � did�jant� poreik� vykdyti biologin�s 
�vairov�s palaikymo kirtimus sklypuose patenkan�iuose � Buveini� apsaugai svarbias teritorijas 
(BAST) ar vietoves, atitinkan�ias gamtini� buveini� apsaugai svarbi� teritorij� atrankos 
kriterijus ir �rašytus � s�raš�, skirt� pateikti Europos Komisijai, bei sklypuose, kuriuose 
inventorizuotos Europos Bendrijos (EB) svarbos nat�ralios mišk� buvein�s. Padalinio 
administruojamoje teritorijoje yra nustatytos šios Gamtini� buveini� apsaugai svarbios 
teritorijos: Guntaunink� miškas, Adutiškio pelk�, Acinto ir Per�no pelk�s, Geledn�s miškas, 
Žeimenos up�, Sarios up�, Labanoro regioninis parkas. Specialieji miško kirtimai bus vykdomi 
ši� buveini� išsaugojimo tikslais. 

Ateinan�iam dešimtme�iui specialiaisiais miško kirtimais suprojektuota kirsti 5,1 t�kst. m3 
likvidin�s medienos. Jie bus vykdomi pagal poreik� vadovaujantis Miško kirtim� taisykl�mis.  
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2.3.5. MEDIENOS RUOŠOS NORMA 

Vis� kirtim� norma – tai bendra vis� kirtim� metin� apimtis regioninio padalinio  
administruojamoje mišk� teritorijoje, yra nustatoma sudedant vis� kirtimo r�ši� metines 
apimtis, kartu pateikiant ir kirtimo r�ši� plotus pagal mišk� grupes, bendr� ir likvidin�s 
medienos t�rius bei pagrindinius miško naudojimo rodiklius: medienos kiekis, iškertamas iš 1 
ha apaugusios medyn� žem�s, iškertamo t�rio santykin� dalis nuo viso medyn� t�rio, 
pagrindiniais kirtimais iškertamo medienos t�rio ir t�rio prieaugio (viso ir 1 ha) santykis, 
pagrindiniais ir tarpiniais kirtimais paruošiamos medienos t�ri� santykis, kirtim� (vis� ir plyn�) 
ploto santykin� apaugusios medyn� žem�s ploto dalis. 

Metinis miško naudojimas sudaro 126,8 t�kst. m3 likvidin�s medienos (2.10. lentel�). 
Pagrindiniam naudojimui tenka 71 proc., tarpiniam naudojimui – 29 proc. iš j�: ugdomiesiems 
miško kirtimams – 15 proc., sanitariniams miško kirtimams – 10 proc. ir specialiesiems miško 
kirtimams – 4 proc. bendro likvidin�s medienos kiekio. 

Iš 1 ha mišku apaugusio ploto bus iškertama po 3,8 m3 bendro arba 3,1 m3 likvidinio t�rio, 
iš jo pagrindiniais kirtimais – 2,2 m3. 

 

 

30 pav. Miško kirtim� strukt�ra (iškertamas likvidinis t�ris, proc.)  

 

2.10.  METIN� KIRTIM� APIMTIS  

 

Kirtim� r�šys 

M e t i n �  a p i m t i s  

Plotas, 
ha 

t�ris t�kst. m3 likvidinio t�rio 
proc. nuo 

bendro t�rio 

likvidinis t�ris t�kst.m3 
pagal mišk� grupes 

bend-
ras 

likvi-
dinis II III IV 

Pagrindiniai miško kirtimai 314* 107,0 90,1 84 - 5,3 84,8 
Ugdomieji miško kirtimai 674 27,1 19,1 70 3,6 2,5 13,0 
Sanitariniai miško  kirtimai - 15,6 12,5 80 2,8 3,1 6,6 
Specialieji miško kirtimai - 6,4 5,1 80 1,7 1,6 1,8 

Iš viso 988 156,1 126,8 81 8,1 12,5 106,2 

* - ekvivalentinis plotas 
 

Palyginimui ilgesnio laikotarpio miško kirtim� projektuota apimtis (2.11. lentel�). 

71

15

10
4

Pagrindiniai kirtimai

Ugdomieji kirtimai

Sanitariniai kirtimai

Specialieji kirtimai
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2.11. MIŠKO KIRTIM� METIN� APIMTIS 1999, 2009, 2019 M. 

(t�kst. m3 likvidinio t�rio) 

 
R o d i k l i a i  1999 m. 2009 m.  2019 m. 

1. Priimta pagrindini� miško kirtim� apimtis 81,4 89,0 90,1 
2. Ugdomieji miško kirtimai 21,3 24,7 19,1 
3. Sanitariniai miško kirtimai 20,0 9,9 12,5 
4. Specialieji miško kirtimai 1,0 1,0 5,1 
Bendra kirtim� apimtis  123,7 124,6 126,8 
 iš 1 ha mišku apaugusio ploto, m3 3,3 3,1 3,1 

 

Bendra metin� miško naudojimo apimtis 2021-2031 m. – 126,8 t�kst.m3 likvidin�s 
medienos. Ji yra 2,2 t�kst.m3 arba 2 proc. didesn� už projektuot� praeitam vykme�iui. 

Bendras metinis einamasis t�rio prieaugis padalinio II-IV mišk� grupi� medynuose – 6,66 
m3/ha. Iškertamas kasmet bendras t�ris iš hektaro – 3,9 m3/ha. Bendras prieaugio naudojimo 
procentas – 58 proc. (2.12. lentel�). II mišk� grup�s miškuose projektuojama vidutiniškai 
iškirsti 19 proc. bendro prieaugio, III grup�s miškuose – 48 proc. ir IV grup�s miškuose – 71 
proc. bendro prieaugio. 

2.12. MIŠKO NAUDOJIMO RODIKLIAI 

 

R o d i k l i a i II mišk� 
grup� 

III mišk� 
grup� 

IV mišk� 
grup� Iš viso: 

1. Iškertamas bendras t�ris, m3/ha  9,9 16.2 130,0 156,1 
2. Iškertamas likvidinis t�ris, m3/ha  8,1 12,5 106,2 126,8 
  iš jo pagrindiniais kirtimais (likvidas) m3/ha - 5,3 84,8 90,1 
3. Tarpinio naudojimo proc. nuo bendro iškertamo t�rio 100 60 22 31 
  iš jo ugdomaisiais kirtimais nuo bendro iškertamo t�rio 48 23 14 17 
4. Bendro prieaugio naudojimo proc. 19 48 71 58 
5. Miško naudojimo proc. nuo bendro t�rio 0.4 1.1 1.8 1.4 
6. Mišku apaug�s plotas, ha 8355 4914 26479 39748 
7. Bendras medienos t�ris, t�kst.m3 2523.3 1528.4 7095.8 11147.5 
8. Bendras einamasis prieaugis, m/ha 6,24 6,86 6,96 6,75 

Pastaba: 7 ir 8 eilu�i� skai�iai parodo, nuo kokio dydžio apskai�iuoti naudojimo rodikliai. 

 

Miško naudojimo apimtis ir intensyvumas atskirose girininkijose nevienodas (2.13. 
lentel�). Didžiausias miško naudojimas suprojektuotas Labanoro (18,9 t�kst. m3), Adutiškio 
(15,5 t�kst. m3) ir Lakajos (15,4 t�kst. m3) girininkijose. Intensyviausiai miškai kertami Lakajos 
girininkijoje (4,4 m3 likvidin�s medienos). Mažiausia kirtim� apimtis projektuojama Žeimenos 
girininkijoje – 6,1 t�kst. m3 arba po 1,6 m3 iš hektaro. 
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2.13. METIN� MIŠKO KIRTIM� APIMTIS PAGAL GIRININKIJAS 

(plotas, ha; likvidinis t�ris, m3) 

 

 

Eil. 
Nr. Girininkija 

Pagrindiniai 
miško 
kirtimai 
(t�ris) 

Ugdomieji miško kirtimai Sanitariniai 
miško 
kirtimai 
(t�ris) 

Specialieji
miško 
kirtimai 
(t�ris) 

Iš viso 
(t�ris) 

Iškertame 
iš 1 ha 
mišku 

apaugusio 
ploto 

jaunuolyn� 
ugdymas retinimas einamasis kirtimas 

plotas t�ris plotas t�ris plotas t�ris 

1 Labanoro  11850 26 50 15 460 55 4080 1910 500 18850 4,2 
2 Antalied�s  6690 15 30 19 470 20 1180 1320 500 10190 2,3 
3 Lakajos  12420 20 40 13 330 8 510 1730 400 15430 4,4 
4 Pasiaur�s  9440 28 50 11 250 37 2430 1310 500 13980 3,7 
5 Januliškio  7560 16 30 7 140 15 740 1180 500 10150 2,4 
6 Žeimenos  3820 8 10 6 80 24 1270 500 500 6180 1,6 
7 Šven�ioni�  8320 50 90 16 640 10 610 990 400 11050 3,9 
8 Aukštagirio  5620 17 30 15 340 16 890 1070 500 8450 2,1 
9 Sarios  7570 18 30 9 230 31 1440 850 400 10520 3,5 
10 Geledn�s  4810 10 20 4 70 13 660 580 400 6540 2,0 
11 Adutiškio  12000 72 120 28 990 21 790 1060 500 15460 4,1 

 Iš viso 90100 280 500 143 4000 251 14600 12500 5100 126800 3,1 
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2.3.6. POTENCIALIAI NAUDOTIN� MIŠKO KIRTIMO ATLIEK� KIEKIO 
�VERTINIMAS 

Energijos gamyba iš atsinaujinan�i� gamtos ištekli� yra vienas iš pagrindini� Lietuvos ir 
ES energijos politikos tiksl�. Pagal Atsinaujinan�i� ištekli� energetikos �statym� 2020 m. 60 
proc. centralizuotai tiekiamos šilumos tur�t� b�ti pagaminta iš biokuro. 

Pagrindinis ir nuolat atsinaujinantis biokuro šaltinis yra miškas. Iš miško gaunam� 
biokur� sudaro malkin� mediena ir miško kirtimo atliekos. Malkin� mediena gaunama iš 
medži� stieb�, kurie netinka medienos apdirbimo pramonei, bei iš stambi� šak�. Kirtimo 
atliekas sudaro medži� virš�n�s, smulk�s stiebai, kelmai, nelikvidin�s šakos, žiev�. 

Miško kirtimo atliekoms apskai�iuoti taikomos �vairios metodikos. Pirmoji buvo sudaryta 
naudojant sortimentines ir prekines lenteles (A. Kuliešis, E. Petrauskas). LAMMC Mišk� 
institutas pagal užsakomuosius darbus atliko �vairius kirtimo atliek� skai�iavimus – potencialus 
ir realus atliek� kiekis, paruoš� s�naudos taikant �vairias kirtimo atliek� surinkimo 
technologijas.  

Valstybin� mišk� tarnyba pateik� Metodinius nurodymus ir normatyvus energetin�s 
medienos ištekliams �vertinti projektuojant kirtimus. Nurodymai skirti medienos su žieve, 
tinkamos energijai gaminti, ištekli� �vertinimui, rengiant miškotvarkos projektus. 

Energetin� medien� su žieve sudaro: 

1) malkos, gaunamos iš stieb� medienos, netinkamos padariniams sortimentams, 
plokš�i� gamybai; 

2) iki 8 cm skersmens 1,3 m aukštyje medži� stiebai su šakomis; 

3) sausuoli� stiebai iki 22 cm skersmens 1,3 m aukštyje; 

4) stieb� virš�n�s, medži� šakos ir kelmai. 

Energetin�s medienos ištekliai yra apskai�iuojami planuojant medyn� ugdomuosius ir 
pagrindinius kirtimus. Ugdomuosiuose kirtimuose kelm� ištekliai n�ra vertinami. Energetin�s 
medienos ištekli� �vertinimui naudojami normatyvai, sudaryti santykiniais vienetais, taikytini 
skai�iavimams nuo kirstin� stieb� miško sklype (birž�je) t�rio su žieve bei atsižvelgiant � 
medži� pasiskirstym� pagal skersmenis, sausuoli� kiek�. 

Jaunuolyn� ugdymuose energetin� medien� sudaro visi iškertami stiebai iki 8 cm 
skersmens 1,3 m aukštyje. Energetin�s medienos dalis nuo kertamo kiekio (proc.) nustatoma 
pagal normatyvus, sudarytus pagal vyraujan�i� medži� r�š� ir jos laj� faktori�. 

Labai neturtingose (a) ir užmirkusiose (U) bei pelkin�se (P), o taip pat šlait� (Š) 
augaviet�se energetin�s medienos ruoša jaunuolynuose n�ra planuojama. Normalaus 
dr�gnumo N(b-f) ir laikinai užmirkusiose L(b-f) augaviet�se visas apskai�iuotas kirsti medeli� 
t�ris yra planuojamas paimti iš kirtaviet�s. 

Potencial	s energetin�s medienos ištekliai pagrindini� kirtim� kirtaviet�se – 
kiekvienoje pagrindini� kirtim� birž�je yra �vertinamas malk� iš stieb�, stieb� virš�ni�, taip pat 
sausuoli� malkini� stieb� iki 22 cm skersmens 1,3 m aukštyje, t�riai panaudojant apibendrint� 
normatyv�. Potencial�s šak� t�riai, nustatyti pagal normatyv�, yra koreguojami atsižvelgiant � 
augaviet�. 

Energetin�s medienos ištekliai retinimo ir einamuosiuose kirtimuose yra �vertinami 
malkin�s medienos iš stieb�, stieb� virš�ni�, taip pat sausuoli� malkini� stieb� iki 22 cm 
skersmens 1,3 m aukštyje, neatsižvelgiant � augavietes bei šak� medienos ištekliai 
priklausomai nuo augavie�i�. Kelm� retinimo – einamuosiuose kirtimuose energijos gamybai 
panaudoti neplanuojama. 

Real	s energetin�s medienos ištekliai. Ekologiniu poži�riu ne visi potencial�s 
energetin�s medienos ištekliai kirtimuose gali b�ti panaudoti nepažeidžiant miško 
ekosistemos. Realus, galimas paimti iš miško kelm�, šak� ir plon� stieb� kiekis, nustatomas 
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atsižvelgiant � augavietes. Neturtingose augaviet�se, siekiant išsaugoti nat�ral� j� derlingum�, 
o užmirkusiuose – siekiant kirtim� metu mažiausiai sužaloti dirvožem�, dalis šak� ir plon� 
stieb� yra paliekami kirtimo vietoje. 

Rekomenduojama naudoti tik egli� augan�i� N ir L augavie�i� medynuose kelmus, kuri� 
r�šin�je sud�tyje egl� sudaro 30 proc. ir daugiau. Šak� ir kelm� panaudojamas kiekis 
nustatomas pagal normatyv� atsižvelgiant � miško augavietes. 

Kelm� rovimas galimas tik IV mišk� grup�s plynai kertamuose medynuose. Šae, Nae, 
Š(a-d), Na, La, U(a-f), P(a-d), P(a-d)n kelm� rovimas neprojektuojamas. Pagrindini� kirtim� 
kirtaviet�se kelm� rovimas d�l ši� darb� didel�s savikainos neprojektuojamas. 

Kirtimo atliekos pagrindiniuose ir ugdomuosiuose kirtimuose sudarys dar 18 proc. nuo 
bendro suprojektuoto kirsti t�rio (2.14. lentel�). Kirtimo atliek� strukt�roje šakos sudarys 40 
proc., smulk�s medeliai – 22 proc., malkos – 19 proc., sausuoliai – 12 proc. ir stieb� virš�n�s 
– 7 proc. 

2.14. METINIAI ENERGETIN�S MEDIENOS SU ŽIEVE IŠTEKLIAI 

 

Kirtimo r�šis 

Energetin�s medienos ištekliai, m³ kertamame plote 
smul- 
k�s 

mede- 
liai 

mal-
kos 

sau- 
suoliai 

stieb� 
virš�-
n�s 

šakos Iš viso proc. 

Jaunuolyn� ugdymas 6464     6464 22 
Retinimai, einamieji kirtimai  1828 2324 904 2787 7843 27 
Pagrindiniai miško kirtimai  3608 1149 1136 8651 14544 51 

Iš viso 6464 5436 3473 2040 11438 28851 100 
proc. 22 19 12 7 40 100  

Pastaba: Kirtimo atliekos ugdymo kirtimuose suskai�iuotos pagal duomen� baz�je esam� sklyp� 
t�r� tai yra nepriimant d�mesin jaunuolyno ugdymo kartojimo, bei retinimais ir einamaisiais kirtimais 
iškirstin� t�r� valksmose. 

 

Didžiausi metiniai energetin�s medienos su žieve ištekliai yra Labanoro ir Šven�ioni� 
girininkijose, mažiausi – Geledn�s girininkijoje (2.15. lentel�). Metin� energetin� apimtis pagal 
konkre�i� �kin� priemon� ir konkre�iame sklype yra pateikta girininkij� aiškinamuosiuose 
raštuose. 

2.15. METINIAI ENERGETIN�S MEDIENOS SU ŽIEVE IŠTEKLIAI 

(pagal girininkijas) 

 

Kirtimo r�šis Energetin�s medienos ištekliai, m³ kertamame plote 
Smulk. 

medeliai 
Malkos Sausuo-liai Stieb� 

virš�n�s 
Šakos Iš viso 

Labanoro g-ja 
Jaunuolyn� ugdymas 552     552 
Retinimai, einamieji  400 565 217 769 1951 
Pagrindiniai kirtimai  456 185 250 1815 2706 

Iš viso 552 856 750 467 2584 5209 
Antalied�s g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 331     331 
Retinimai, einamieji  160 208 81 259 708 
Pagrindiniai kirtimai  200 86 115 735 1136 

Iš viso 331 360 294 196 994 2175 
 Lakajos g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 366     366 
Retinimai, einamieji  89 115 44 152 400 
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Kirtimo r�šis Energetin�s medienos ištekliai, m³ kertamame plote 
Smulk. 

medeliai 
Malkos Sausuo-liai Stieb� 

virš�n�s 
Šakos Iš viso 

Pagrindiniai kirtimai  244 91 117 787 1239 
Iš viso 366 333 206 161 939 2005 

Pasiaur�s g-ja 
Jaunuolyn� ugdymas 477     477 
Retinimai, einamieji  204 301 119 379 1003 
Pagrindiniai kirtimai  222 90 118 663 1093 

Iš viso 477 426 391 237 1042 2573 
Januliškio g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 375     375 
Retinimai, einamieji  86 110 42 120 358 
Pagrindiniai kirtimai  124 57 81 531 793 

Iš viso 375 210 167 123 651 1526 
Žeimenos g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 156     156 
Retinimai, einamieji  114 177 66 128 485 
Pagrindiniai kirtimai  142 64 89 371 666 

Iš viso 156 256 241 155 499 1307 
Šven�ioni� g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 1579     1579 
Retinimai, einamieji  189 158 65 234 646 
Pagrindiniai kirtimai  860 197 164 1263 2484 

Iš viso 1579 1049 355 229 1497 4709 
Aukštagirio g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 249     249 
Retinimai, einamieji  100 138 53 166 457 
Pagrindiniai kirtimai  231 89 115 757 1192 

Iš viso 249 331 227 168 923 1898 
Sarios g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 503     503 
Retinimai, einamieji  167 252 95 214 728 
Pagrindiniai kirtimai  305 105 124 759 1293 

Iš viso 503 472 357 219 973 2524 
Geledn�s g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 132     132 
Retinimai, einamieji  52 75 28 68 223 
Pagrindiniai kirtimai  148 49 56 287 540 

Iš viso 132 200 124 84 355 895 
Adutiškio g-ja 

Jaunuolyn� ugdymas 1744     1744 
Retinimai, einamieji  267 225 94 298 884 
Pagrindiniai kirtimai  676 136 107 683 1602 

Iš viso 1744 943 361 201 981 4230 

 

          Kirtimo atliekos turi b�ti naudojamos nenusižengiant gamtosauginiams reikalavimams – 
ekologija ir ekonomika neturi užgožti viena kitos. Tokia nuoroda yra ir Europos šali� ministr� 
forumo (Varšuva, 2008) pirmojoje rezoliucijoje Miškai, mediena ir energija – akcentuota 
pusiausvyros išlaikymo svarba naudojant medien� ir biomas�, tuo pa�iu išsaugant vertingus 
miško išteklius ir nepažeidžiant bio�vairov�s. 

 

2.4. JAUNUOLYN� UGDYMAS 

 

Jaunuolyn� ugdymo kirtimai vykdomi spygliuo�i� ir kiet�j� lapuo�i� jaunuolynuose nuo 
8 iki 21 met�, minkšt�j� lapuo�i� jaunuolynuose nuo 6 iki 21 met� amžiaus. Ugdymo kirtim� 
pradžia priklauso nuo jaunuolyno r�šin�s sud�ties ir r�ši� tarpusavio santyki�, esamo 
tankumo, miško tipo bei �kini� tiksl�. Mišriuose, didelio pradinio tankumo ir derlingose 
augaviet�se augan�iuose jaunuolynuose ugdymo kirtimai pradedami anks�iau negu grynuose, 
mažesnio tankumo ir augan�iuose nederlingose augaviet�se jaunuolynuose. 
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Jaunuolyn� ugdymo tikslas yra mišriuose medynuose formuoti j� r�šin� sud�t�, siekti, 
kad joje b�t� kiek galima daugiau pagrindini� r�ši� medži�, šalinant juos stelbian�ius 
nepagrindini� r�ši� medžius, sudarant pagrindini� r�ši� medžiams optimalias augimo s�lygas. 
Grynuose medynuose ugdymo kirtim� tikslas yra sumažinti medyn� tankum�, didinti medyn� 
atsparum� nepalankiems aplinkos faktoriams. 

Pagal miškininkyst�s reikalavimus jaunuolyn� ugdymo amžiaus medyn� yra 3083 ha. 
Ugdymo kirtimais projektuojama apimti 91 proc. ugdymo amžiaus jaunuolyn� ploto. Pagal 
ugdymo eiliškum�: skubiai ugdytin� yra apie 21 proc., ugdytin� pirma eile yra – 28 proc., antra 
– 51 proc. 

Apskai�iuota jaunuolyn� ugdymo metin� apimtis (222 ha) kartu su ugdymu b�simuose 
jaunuolynuose (58 ha) sudaro 280 ha, iškertant vidutiniškai apie 0,5 t�kst. m3 likvidin�s 
medienos (2.16 lentel�). Projektuojama jaunuolyn� ugdymo metin� apimtis pagal plot� yra 56 
proc. didesn�, nei projektuota 2010-2019 metams. Did�jant susmulkinto miško kuro paklausai, 
jaunuolyn� ugdymai gal�t� pasitarnauti kaip šaltinis biokurui gauti. 

 

2.16. METIN� JAUNUOLYN� UGDYMO APIMTIS 

 

 

Pagal medži� r�šis daugiausia jaunuolyn� ugdyti projektuojama: pušyn� – 43 proc., 
eglyn� – 29 proc. ir beržyn� – 21 proc. 88 proc. ugdymo kirtim� bus vykdomi IV mišk� grup�je, 
10 proc. – III mišk� grup�je ir 2 proc. – II mišk� grup�je. Didžiausia jaunuolyn� ugdymo kirtim� 
apimtis Adutiškio girininkijoje, mažiausia Žeimenos girininkijoje (2.17. lentel�). 

2.17. METIN� JAUNUOLYN� UGDYMO APIMTIS PAGAL GIRININKIJAS 

 

 

Jaunuolyn� 
ugdymas 

Plotas, 
ha 

T�ris, t�kst.m3 Iškertama iš 1 ha/ m3 

bendras likvidinis bendras likvidinis 

esami jaunuolynai 222 3,5 0,4 
16 2 b�simi jaunuolynai 58 0,9 0,1 

Iš viso 280 4,4 0,5 

Eil. 
Nr. Girininkija  

Jaunuolyn� ugdymas 

plotas, ha bendras t�ris, m3 likvidinis t�ris, m3 

1 Labanoro  26 410 50 
2 Antalied�s  15 240 30 
3 Lakajos  20 310 40 
4 Pasiausr�s  28 440 50 
5 Januliškio  16 250 30 
6 Žeimenos 8 130 10 
7 Šven�ioni�  50 780 90 
8 Aukštagirio  17 270 30 
9 Sarios  18 280 30 
10 Geledn�s  10 160 20 
11 Adutiškio  72 1130 120 
 Iš viso 280 4400 500 
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2.5. MIŠKO ATK�RIMAS IR �VEISIMAS 

Miško atk�rimas projektuotas vadovaujantis Miško atk�rimo ir �veisimo nuostatais. 
Parenkant miško atk�rimo ir �veisimo b�d�, atsižvelgta � miško funkcin� paskirt�. Miško želdini� 
ir ž�lini� r�šin� sud�tis parinkta atsižvelgiant � augaviet�s s�lygas ir miško funkcin� paskirt�: 
atkuriant mišk� II–IVA grupi� miškuose, želdini� ir (ar) ž�lini� r�šin�je sud�tyje turi b�ti 
daugiau kaip 75 procent� medži� r�ši�, atitinkan�i� Nuostat� 1–3 pried� reikalavimus, 
išskyrus atvejus, kai paliekami atželti baltalksnynai ir skroblynai valstybiniuose ekosistem� 
apsaugos (IIA grup�s), apsauginiuose (III grup�s) ir visuose priva�iuose miškuose, ir kai 
atkuriamas miškas buvusiuose šaknin�s pinties židiniuose vis� nuosavyb�s form� II–IVA gr. 
pušynuose. Trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai (IVB grup�s) gali b�ti atkuriami t� 
pa�i� arba kit� medži� r�ši� plantaciniais miško želdiniais ar ž�liniais, vadovaujantis Nuostat� 
10 priedo reikalavimais. 

II mišk� grup�je atsiradus neapaugusi� mišku plot�, ekosistem� apsaugos (IIA grup�) 
miškuose atkuriant mišk� pirmenyb� teikiama nat�raliam miško atsik�rimui. Rekreaciniuose 
(II B grup�) miškuose galimi visi miško atk�rimo ir �veisimo b�dai: želdinimas, ž�limas ir 
mišrusis. Pasirenkamas tas, kuris labiausiai užtikrins mišk� tvarum� bei atitiks rekreacinius 
poreikius. Atk�rimo b�dus ir technologij� rekreaciniuose miškuose nulemia poilsiavimo 
intensyvumas, vyraujan�ios poilsio r�šys ir aplinkos s�lygos. Miško parkuose, poilsiaviet�se, 
prie intensyviai lankom� objekt� miškas turi b�ti atkuriamas arba �veisiamas pagal specialius 
techninius projektus. Kituose rekreacin�s paskirties miškuose miškas turi b�ti atkuriamas arba 
�veisiamas, sudarant �prastinius Miško želdinimo ir ž�limo projektus, tik sodinimo vietos 
išd�stomos ne eil�mis, o padrikai, grup�mis ar lizdais. Sukuriama artima nat�raliems miškams 
atvir�, pusiau atvir� ir uždar� miško vietovaizdži� mozaika. Medži� ir kr�m� asortimentas 
parenkamas pagal normatyvus rekreaciniams miškams. 

Apsauginiuose (III grup�) miškuose miškai atkuriami nat�raliai atželiant, želdinant arba 
taikant mišr�j� b�d�. Vyraujan�i� medži� r�ši� parinkimas priklauso nuo mišk� funkcij�. 
Vandens apsauginiuose želdiniuose pirmumas teikiamas medži� r�šims, kurios turi tanki� 
mišri� šakn� sistem�, až�riškas lajas, lauk� apsauginiams želdiniams labiau tinka medži� 
r�šys su tankiomis lajomis. 


kiniuose (IV grup�) miškuose galimi visi miško atk�rimo ir �veisimo b�dai. Esant 
panašioms miško atk�rimo ir �veisimo s�lygoms, parenkamas ekonomiškiausias b�das. 

Miško atk�rimo fond� sudaro: esami neapaug� mišku plotai bei pirmojo penkme�io 
(2021–2025 m.) plyn� kirtim� birž�s (2.18. lentel�). 

2.18. MIŠKO ATK�RIMO FONDAS, HA 

 

Žem�s naudmenos  Plotas, ha 
Neapaugusios mišku miško žem�s, iš viso 496,0 
                               iš j�: kirtaviet�s,  295,1 
                               žuv� medynai 78,0 
                               miško aikšt�s 103,3 
                               žem�, skirta miškui �veisti 17,3 
                               mažieji miško karjerai 2,3 
Plyn� kirtim� birž�s (2021–2025 met�) 1203,7 

Iš viso: 1699,7 
 

Esamiems neapaugusiems mišku plotams atk�rimo ir �veisimo b�das tikslin�mis medži� 
r�šimis nustatytas mišk� inventorizacijos lauko darb� metu. Kirtaviet�se ir želdintinose miško 
aikšt�se miškas turi b�ti atkurtas ne v�liau kaip per trejus metus po j� atsiradimo. Žuv� 
želdiniai ir ž�liniai turi b�ti atkurti ne v�liau kaip per dvejus metus, atkurtini žuv� medynai – ne 
v�liau kaip per trejus metus nuo j� žuvimo fakto nustatymo. 
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Sudarant Miško želdinimo ir ž�limo projektus konkre�iuose sklypuose, atsižvelgiant � 
augaviet� ir kitas s�lygas, gali b�ti parenkami ir kiti želdini� mišrinimo variantai, ta�iau atkuriant 
mišk�, vyraujan�ios medži� r�šys (r�šin�je sud�tyje j� turi b�ti daugiau kaip 75 proc.) 
želdiniuose ir ž�liniuose turi atitikti Miško atk�rimo ir �veisimo nuostat� reikalavimus.  

Suprojektuotose penkme�io birž�se miško atk�rimo b�das nustatytas preliminariai. Po 
kirtimo, esant reikalui, atk�rimo b�d� galima tikslinti rengiant Miško želdinimo ar ž�limo 
projekt�, ypa� želdini� mišrinimo schemas ir parenkant mišr�j� atk�rimo b�d�. 

Ž�limui paliktose penkme�io birž�se prognozuojamas ž�limas tikslin�mis r�šimis – 
minkštaisiais lapuo�iais (70 proc.) ir spygliuo�iais (30 proc.). Ž�limo kietaisiais lapuo�iais 
nesitikima. Kaip parod� praeito vykme�io ž�lini� analiz�, jaunuolynai yra mišr�s. Vykdant 
ž�lini� prieži�r� ir po to – jaunuolyn� ugdymo kirtimus yra galimyb� beveik kiekviename sklype 
formuoti tikslinius, našius medynus. 

Jei per teis�s aktuose nurodyt� laik� ž�limui palikti plotai neatžels tikslin�mis medži� 
r�šimis, girininkij� darbuotojai prival�s šiuos plotus želdinti. 

Esamuose neapaugusiose mišku plotuose ir plyn� kirtim� (2021-2025 m.) birž�se 
numatomose želdinimui ir (ar) mišriam miško atk�rimo b�dui bei ž�limui iš 1700 ha ploto 
numatomas mišrus atk�rimo b�das sudarys apie 30 proc. viso dirbtinai atkuriamo ploto (2.19. 
lentel�je).
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2.19. BENDRA MIŠKO ŽELDINIMO DARB� IR Ž�LIMO APIMTIS 

 

Augavie�i� 
serijos 

Bendras 
plotas, 

ha 

Iš jo pagal tikslines medži� r�šis 
Ž e l d i n i m a s ,  ž � l i m a s  i r  ( a r ) m i š r u s i s  m i š k o  a t k � r i m o  b � d a s ,  p l o t a s ,  h a  

JE J BE JB EP E	 	E PE E EJ P B EB 	 EL BJ BP, PB 
1. Esami neapaug� mišku plotai 

Ša, Na 15,7           13,1 0,1     2,5 
Šb, Nb 117,9        68,0 0,9  45,9      3,1 
Šc, Nc 55,8   0,4  41,3   4,0 5,6    4,5     
Šd, Nd 7,1       7,1           

La, Ua, Ub 1,3                 1,3 
Lb 12,9        5,4 6,4   0,4 0,7     
Lc 40,7   0,2  21,9    1,2 7,1  0,6 9,7     
Ld 43,9  0,3 1,3   2,3 39,3     0,7      

Ud, Uf 13,5 1,0   12,5              
Pc, Uc, Pd 98,5 6,0 16,7  67,8      1,2      6,8  

Pa,Pb 24,0           4,3      19,7 
Pan, Pbn 16,7        1,8   0,4 0,3     14,2 
Pcn, Pdn 48,0 14,1  4,4 18,4     4,6       6,5  
Iš viso: 496,0 21,1 17,0 6,3 98,7 63,2 2,3 46,4 79,2 18,7 8,3 63,7 2,1 14,9   13,3 40,8 

2. 2021-2025 met� plyn� kirtim� birž�s 

Ša, Na 36,7           36,7       
Šb, Nb 514,3        439,5 0,6  74,2       
Šc, Nc 167,0     55,7   71,0 22,4  13,5   1,4 3,0   

La, Ua, Ub 2,6                0,1 2,5 
Lb 55,8   0,8  3,3   43,6 3,1  4,6      0,4 
Lc 126,9  1,6 5,8  47,6   21,6 10,3 29,2 0,9 3,1 1,6  1,2 3,1 0,9 
Ld 47,9 0,2 0,3       2,7 38,7  0,5  0,9 2,1 2,5  

Šd, Nd 23,8         7,3     2,2 13,4 0,9  
Ud, Uf 18,2    13,5            4,7  
Pa, Pb 27,0        1,9         25,1 

Pc, Uc, Pd 72,3 0,2 0,5  14,9    3,6 0,6 1,5  2,3 0,3   48,1 0,3 
Pan, Pbn 27,8     1,7   22,8         3,3 
Pcn, Pdn 83,4 2,4  7,3 4,2 19,9   3,0 3,7 16,8  1,6 0,5   22,7 1,3 
Iš viso: 1203,7 2,8 2,4 13,9 32,6 128,2   607,0 50,7 86,2 129,9 7,5 2,4 4,5 19,7 82,1 33,8 

3. Medyn� ir kr�myn� pertvarkymas 

Nc 0,5     0,5             
Nd 1,2         1,2         
Lc 12,3          6,2   6,1     
Ld 9,9          9,9        

Pcn 1,4          1,4        

Iš viso: 25,3               1,2   

Iš viso 1+2+3 1725,0 23,9 19,4 20,2 131,3 191,9 2,3 46,4 686,2 70,6 112,0 193,6 9,6 23,4 4,5 20,96 95,4 74,6 
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Želdini� ir ž�lini� prieži�ra. Želdini� ir ž�lini� prieži�ra (toliau prieži�ra) vykdoma 
jaunuolynuose iki 7 m. amžiaus.  

Šiuo metu padalinio administruojamuose miškuose yra 1182 ha spygliuo�i�, 54 ha kiet�j� 
lapuo�i� ir 138 ha minkšt�j� lapuo�i� jaunuolyn�, kuriuose bus vykdomi prieži�ros darbai (2.20. 
lentel�). Busimi jaunuolynai, kuriuose bus vykdomi prieži�ros darbai, bus atkurti esamuose 
neapaugusiuose miško žem�s plotuose, bei b�simose kirtaviet�se.  

2.20. PROJEKTUOJAMA ŽELDINI� IR Ž�LINI� APSAUGOS IR PRIEŽI�ROS 
APIMTIS (HA) PAGAL GIRININKIJAS 

 

Eil. 
Nr. Girininkija Želdiniai Ž�liniai Iš viso: 

Prieži�ros 
metin� 
apimtis 

Želdini� ir 
ž�lini� 

apsaugos 
metin� 
apimtis 

Bendra 
metin� 
apimtis 

1. Labanoro  107,6 23,6 131,2 75 90 165 
2. Antalied�s  47,1 30,6 77,7 45 55 100 
3. Lakajos 155,9 19,9 175,8 100 130 230 
4. Pasiaur�s  128,1 8,4 136,5 80 100 180 
5. Januliškio  77,6 3,7 81,3 50 60 110 
6. Žeimenos  46,8 4,1 50,9 30 40 70 
7. Šven�ioni�  240,9 9,9 250,8 145 180 325 
8. Aukštagirio  44,2 6,7 50,9 30 40 70 
9. Sarios  98,0 21,9 119,9 70 85 155 
10. Geledn�s  46,8 11,2 58,0 35 40 75 
11. Adutiškio  228,5 12,2 240,7 140 180 320 

 Iš viso 1221,5 152,2 1373,7 800 1000 1800 
 

Projektuojama spygliuo�i� ir kiet�j� lapuo�i� medži� r�ši� medynais atkurti 274 ha 
neapaugusi� miško žem�s plot� ir 920 ha busim� kirtavie�i�. Minkšt�j� lapuo�i� medži� r�ši� 
medynais bus atkuriama arba atsikurs savaime 131 ha neapaugusi� miško žem�s plot� ir 125 ha 
busim� kirtavie�i�. Mišriais spygliuo�i� – minkšt�j� lapuo�i� medynais bus  atkuriama 91 ha 
neapaugusi� miško žem�s plot� ir 159 ha busim� kirtavie�i�. 

Apskai�iuojant prieži�ros darb� apimtis nustatyta, kad spygliuo�i� ir kiet�j� lapuo�i� medži� 
r�ši� jaunuolyn� sklypuose prieži�ros darbus reik�s vykdyti vidutiniškai 2,5 karto, minkšt�j� lapuo�i� 
– 1,5 karto, mišri� spygliuo�i� – minkšt�j� lapuo�i� medynuose – 2,0 karto. Prieži�ros darb� 
kartojimo dydis nustatytas atsižvelgus � esam� ir busim� jaunuolyn� r�šin� sud�t�, augavietes, žv�ri� 
daromos žalos apimt�. Projektuojama kasmet vidutiniškai prieži�ros darbus vykdyti 800 ha plote. 

Per 2017-2019 metus vidutiniškai kasmet želdini� ir ž�lini� prieži�ra atlikta 870 ha plote. 

Miško želdini� ir ž�lini� apsaug� nuo žv�ri� kasmet tikslinga atlikti 1000 ha plote. Tikslios ši� 
darb� apimtys nustatomos kasmet �vertinus elnini� žv�ri� neigiam� poveik� miško želdiniams ir 
ž�liniams, esam� žv�ri� tank� bei sodinamas ir reikalaujan�ias apsaugos medži� r�šis. 

Žuvusi� tikslini� medži� r�ši� medeli� atsodinimo metin� apimtis apie 160 ha, tiksli apimtis 
sekantiems metams nustatoma atlikus miško želdini�  ir ž�lini� apskait�. Žuvusi� tikslini� medži� 
r�ši� medeli� atsodinimo metin� apimtis padalinyje atskirais metais gan smarkai �vairuoja (2017 m. 
- 165 ha, 2018 m. - 140 ha, 2019 m. - 170 ha). 

Didžiausia metin� želdini� ir ž�lini� prieži�ros metin� darb� apimtis planuojama Šven�ioni� ir 
Adutiškio girininkijose (po 180 ha). Kitose girininkijose ši� darb� metin� apimtis svyruoja nuo 30 iki 
145 ha. Pagal vyraujan�ias medži� r�šis 53 proc. prieži�ros darb� bus vykdoma pušynuose,  33 
proc. - eglynuose, po 4 proc. – �žuolynuose ir juodalksnynuose bei 6 proc. – kit� medži� r�ši� 
medynuose. 
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Medyn� ir kr�myn� pertvarkymas – medyn� ir kr�myn� kirtimas ir želdinimas siekiant 
vertingesni� norimos paskirties ir r�šin�s sud�ties miško želdini� arba ž�lini�. 

Vadovaujantis Miško kirtimo taisykl�mis medyn� ir kr�myn� pertvarkymo kirtimais siekiama 
medynus pertvarkyti � geresn�s kokyb�s ir (ar) didesnio produktyvumo medynus. IV grup�s miškams 
priskirtuose miškuose medyn� ir kr�myn� pertvarkymo kirtimais leidžiama pertvarkyti kr�mynus, 
nevietini�, svetimžemi� ar invazini� medži� r�ši� medynus, minkšt�j� lapuo�i� iki 20 met� amžiaus 
(baltalksnyn� iki 10 met� amžiaus). Padalinio administruojamoje teritorijoje kr�mynai, nevietini�, 
svetimžemi� ar invazini� medži� r�ši� medynai n�ra inventorizuoti.  

Taikomi šie medyn� ir kr�myn� pertvarkymo kirtim� b�dai: ištisinis – iki 8 ha plote, koridoriais 
– pertvarkomi jaunuolynai, grup�mis – nevienodo skalsumo jaunuolynuose, kuriuose tikslin�s 
medži� r�šys auga netolygiai, iškertamos mažesnio kaip 0,4 skalsumo ar nepageidaujam� medži� 
r�ši� grup�s. Medyn� ar kr�myn� pertvarkymas vykdomas pagal miško želdinimo ir ž�limo projekt�, 
parengt� Miško atk�rimo ir �veisimo nuostat� nustatyta tvarka.  

Medyn� ir kr�myn� pertvarkymo darb� apimtis nuo 2019 m. nustato Aplinkos ministerija. 

Medyn� ir kr�myn� pertvarkymas jaunuolynuose projektuojamas 1,2 ha plote (baltalksnynai 
iki 10 met� amžiaus) ir  24,1 ha plote (drebulynai iki 10 met� amžiaus).  

Kirtaviet�se ir želdintinose miško aikšt�se miškas turi b�ti atkurtas ne v�liau kaip per trejus 
metus po j� atsiradimo. Žuv� želdiniai ir ž�liniai turi b�ti atkurti ne v�liau kaip per dvejus metus, 
atkurtini žuv� medynai – ne v�liau kaip per trejus metus nuo j� žuvimo fakto nustatymo. 

Per pirm�j� penkmet� numatyta metin� želdinimo, ž�limo ir (ar) mišriojo b�do apimtis yra 225 
ha (2.21. lentel�). 

2.21. MIŠKO ATK�RIMO DARB� APIMTIS PAGAL GIRININKIJAS 

 

 
 

Eil. 
Nr. 

Girininkija 

Miško atk�rimo ir �veisimo fondas, ha Metin� 
želdinimo, 

ž�limo ir (ar) 
mišriojo b�do 

apimtis, ha 

esamas ne-
apaug�s mišku 

plotas 

penkme�io 
birž�s 

2021–2025 m. 

Iš 
viso 

1 Labanoro  29,3 167,6 196,9 26 
2 Antalied�s  34,0 66,4 100,4 13 
3 Lakajos 29,9 100,5 130,4 17 
4 Pasiaur�s  35,4 99,9 135,3 18 
5 Januliškio  33,7 47,6 81,3 11 
6 Žeimenos  22,3 63,4 85,7 11 
7 Šven�ioni�  137,6 146,8 284,4 38 
8 Aukštagirio  19,1 98,7 117,8 16 
9 Sarios  85,6 134,3 219,9 29 

10 Geledn�s  30,1 96,6 126,7 17 
11 Adutiškio  39,0 181,9 220,9 29 
 Iš viso 496,0 1203,7 1699,7 225 

 

Antrajai vykme�io pusei miško atk�rimo apimtis bus patikslinta suprojektavus biržes 2026–
2030 metams. Atkuriamas plotas tur�t� b�ti artimas pirmojo penkme�io plotui, želdintin� ne miško 
žemi� taip pat atsiras, tod�l miško atk�rimo ir �veisimo darb� apimtis tur�t� išlikti maždaug pastovi 
per vis� projekto galiojimo laikotarp�. 
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Didžiausia želdinimo, ž�limo ir (ar) mišraus atk�rimo darb� apimtis numatyta Šven�ioni� (38 
ha) girininkijose, mažiausia – Januliškio ir Žeimenos girininkijose (po 11 ha) per metus. 

Lietuvos miškingumo didinimas. Vadovaujantis Nacionaline mišk� �kio sektoriaus pl�tros 
2012-2020 metams programa, miškingum� numatoma padidinti 1 proc. (iki 34,2 proc.). Atsižvelgiant 
� gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio reikmes, šalies miškingumas tur�t� b�ti ne mažesnis kaip 35 
proc. Pagrindiniu miškingumo optimizavimo tikslu laikoma kraštovaizdžio ekologizacija, žem�s �kio 
veiklos našumo ir efektyvumo didinimas bei bedarbyst�s kaime mažinimas. Miškingumo didinimas 
– tai valstyb�s ekologin�s ir ekonomin�s politikos elementai. Gamtosauginiai – ekologiniai kriterijai 
tampa tolyg�s ekonominiams. 

Vykdant miško žemi� pl�tr�, atsižvelgiama � gamtin� žemi� našum�, esam� miškingum� ir jo 
didinimo potencial�, mišk� apsaugin� ir rekreacin� svarb�. Svarbiausiomis ekologinio stabilizavimo 
teritorijomis paprastai priskiriami gamtinio karkaso elementai – geologin�s takoskyros bei labiausiai 
išreikšti migraciniai koridoriai. 

Pagal Lietuvos kaimo pl�tros 2014 - 2020 m. program� (KPP) numatytos dvi atskiros 
priemon�s, skirtos nauj� mišk� �veisimui. Viena j� – „Žem�s �kio paskirties žem�s apželdinimas 
mišk�”, iš esm�s skirta nauj� mišk� �veisimui priva�ioje žem�je, kita „Ne žem�s �kio paskirties ir 
apleistos žem�s �kio paskirties žem�s apželdinimas mišku” gali naudotis ir regioniniai padaliniai, 
siekiantys savo valdom� žem� apželdinti mišku. be to, pagal ši� priemon� parama bus teikiama ir 
savaime tikslin�mis r�šimis apž�lusi� plot� prieži�rai. Miškingumo did�jimas galimas apaugant 
žem�s �kio naudmenoms mišku arba naujai �veisus miškus netinkamuose žem�s �kiui plotuose. 

	žuolyn� ploto didinimas. 2005 m. birželio 22 d. aplinkos ministro �sakymu Nr. D1-316 buvo 
patvirtinta „	žuolyn� atk�rimo valstybiniuose miškuose programa“.  Programos tikslas – nustatyti 
�žuolyn� atk�rimo valstybiniuose miškuose apimtis 2009 – 2021 m., siekiant padidinti �žuolyn� 
plotus iki 2,4 proc. (47 591 ha) vis� medyn� ploto. 

2012 m. rugs�jo 10 d. �sakymu Nr. D1-721 „D�l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
�sakym� pripažinimo netekusiais galios“ min�ta programa neteko galios. 

	žuolyn� atk�rimo apimtis valstybiniuose miškuose nustatyta, atsižvelgiant � mišk� ur�dij� 
geografin� pad�t� bei �žuolynams auginti tinkam� augavie�i� išplitim�. Kasmetin� (vidutin�) 
�žuolyn� atk�rimo apimtis (�žuolynus atkuriant kit� medži� r�ši� kirtaviet�se bei �veisiant arba 
suformuojant savaimin�s kilm�s �žuolynus ugdymo kirtim� pagalba) nustatyta skai�iuojant, kad 
tikslinis �žuolyn� plotas, t. y. 4 % vis� šalies mišk� ploto, bus pasiektas per 100 met�, tuo pa�iu 
normalizuota ir j� amžiaus strukt�ra. 

Per vykmet� atkurta ir �veista 92 ha �žuolyn�, kai �žuolas yra vyraujanti r�šis (�žuolo, mišr�s 
�žuolo-egl�s, �žuolo-liepos ir �žuolo-juodalksnio želdiniai) (2.22. lentel�). Sodinti tam tikr� dal� 
�žuol� � kit� r�ši� želdinius, d�l komplikuotos apsaugos yra netikslinga.  

Vykdant 2019 m. mišk� sklyp� inventorizacij� inventorizuota 125 ha �žuolyn� arba 0,1 proc. 
bendro medyn� ploto. 92 proc. ši� medyn� yra �žuolo jaunuolynai. Kit� medži� r�ši� jaunuolynuose 
iki 20 met� amžiaus, kuri� sud�tyje �žuolas sudaro 10 – 20 proc. yra 159 ha medyn� ploto ir 21-40 
proc. – 56 ha medyn� ploto. Dalyje toki� medyn� ugdymo ar kitais kirtimais yra galimyb�s suformuoti 
mišrius �žuolo medynus. 	žuolyn� plot� didinimui numatyta pakankamai priemoni�. Gryni ir mišr�s 
�žuolo želdiniai suprojektuoti 18 ha plote. Pagrindiniais kirtimais �žuolyn� vykmetyje nebus kertama. 

 
31 pav. 	žuolyn� plotas (proc.) pagal amžiaus klases 
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2.22. �KINI� PRIEMONI� SISTEMA �ŽUOLYN� ATK�RIMUI 

 

Rodiklis  Plotas, 
ha 

1. Esamas �žuolyn� plotas, iš viso 124,8 
        iš j� jaunuolynai iki 20 met� 112,5 
2. Kit� medži� r�ši� medynai su �žuolo priemaiša, iš viso 273,4 
        iš j� jaunuolynai (iki 20 m.) su �žuolo priemaiša, iš viso 215,0 
        iš j� �žuol� sud�tyje 10 – 20 proc. 159,3 
        iš j� �žuol� sud�tyje 21 – 40 proc. 55,7 
3. Projektuojami ugdymo kirtimai medynuose su �žuol� priemaiša, iš viso 154,9 
        iš j� jaunuolynuose iki 20 met� 134,5 
4. Esami neapaug� mišku plotai, kuriuose �žuolas yra pagr. tikslin� r�šis (Nd, Nf, Lf) 5,9 
5. 	žuolyn� atk�rimas želdinant, kur �žuolas yra pagrindin� r�šis/kur yra sud�tyje 
kit� medži� r�ši� želdiniuose 17,7/2,3 

        iš j� esamuose neapaugusiuose plotuose 13,2/2,3 
        iš j� suprojektuotose birž�se 4,5/- 
6. Pagrindini� plyn� kirtim� plotas �žuolynuose per 5 metus 0 
7. Prognozuojamas �žuolyn� ploto padid�jimas vykme�io pabaigoje iki 180 

 

2.6. MIŠKO DAUGINAMOJI MEDŽIAGA 

Miško s�klin�s baz�s pagrind� sudaro s�kliniai ir genetiniai medynai, s�klin�s miško medži� 
plantacijos, miško medži� klon� rinkiniai, bandomieji miško medži� želdiniai, genetiniai miško 
medži� draustiniai, rinktiniai ir elitiniai medžiai, atrinkti medynai, kiti �vertinti miško medži� objektai 
(medynai, medži� grup�s ir pavieniai medžiai), iš kuri� gaunama miško dauginamoji medžiaga. 

Regioninio padalinio administruojamuose miškuose yra �steigtas Adutiškio pušies valstybinis 
genetinis draustinis 5,7 ha plote (Genetini� miško medži� ištekli� informacin�s sistemos duomenys, 
2020 m.). Genetinis paprastosios pušies miško medži� draustinis �steigtas 24,91 ha plote Labanoro 
girininkijoje. Taip pat yra išskirti du paprastosios pušies s�kliniai medynai – 21,7 ha plote. Yra 
�veistos pušies (7,56 ha), egl�s (6,16 ha) ir beržo (1,65 ha) miško s�klin�s plantacijos. Žeimenos ir 
Januliškio girininkij� teritorijose yra �veista paprastosios pušies miško medži� palikuoni� bandomieji 
želdiniai 3,52 ha plote.  

S�klin�s miško baz�s pl�tra regioniniame padalinyje turi b�ti vykdoma vadovaujantis 
Nacionaline mišk� �kio sektoriaus pl�tros 2012–2020 met� programa, patvirtinta 2012 m. geguž�s 
23 d. Nr. 569. Vienas iš programos tiksl� – sudaryti prielaidas valstybiniams miško medelynams 
modernizuoti bei nustatyti ir �gyvendinti priemones, kurios užtikrint�, kad b�t� išauginamas 
pakankamas kiekis kokybišk� miško sodmen� valstybiniams ir privatiems miškams atkurti bei 
Lietuvos miškingumo didinimo programai �gyvendinti. Pl�toti mišk� atk�rim� genetiniu ekologiniu 
pagrindu selekciškai vertinga ir kokybiška miško dauginam�ja medžiaga, optimizuoti miško 
dauginamosios medžiagos auginim�, siekiant ilgalaik�je perspektyvoje apr�pinti rink� kokybiškais 
miško sodmenimis. 

Nacionaliniame mišk� �kio sektoriaus pl�tros 2012–2020 met� programos �gyvendinimo 
priemoni� 2018–2020 metams plane numatyta veisti aukštesn�s selekcin�s vert�s miško s�klines 
plantacijas, didinti s�kl� iš miško s�klini� plantacij� ruošos apimtis ir iš j� išauginam� miško 
sodmen� kiek� 2 %, organizuoti miškinink� specialist� kvalifikacijos k�limo kursus miško genetikos, 
selekcijos, s�klininkyst�s, sodmen� išauginimo bei atk�rimo klausimais, miško sanitarin�s apsaugos 
klausimais.  

Vykdant programos 7.2.2 uždavin� ,,optimizuoti miško dauginamosios medžiagos auginim�, 
siekiant ilgalaik�je perspektyvoje apr�pinti rink� kokybiškais miško sodmenimis“, generalinio mišk� 
ur�do 2016 m. liepos 15 d. �sakymu Nr. 1B-230 ,,D�l Valstybini� miško medelyn� veiklos 



121 

 

optimizavimo programos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybini� miško medelyn� veiklos optimizavimo 
programa iki 2023 met�. Siekiant valstybini� miško medelyn� veiklos rentabilumo ir �diegti 
pažangiausias miško sodmen� auginimo technologijas, iki 2019 m. numatoma uždaryti 7, iki 2023 
m. – iš viso 20–22 neperspektyvius valstybinius miško medelynus. 

Regioninis padalinys sodmenis miško atk�rimui ir �veisimui augina Šven�ioni� girininkijoje ir 
buvusioje Modži�n� girininkijoje esan�iuose daigynuose ir medelynuose. Medelynai užima 29,7 ha 
plot�. Per paskutinius metus �rengti nauji laukai 7,0 ha plote. 2023 metais medelynus planuojama 
uždaryti.   

2019 m. pabaigoje medelyno sodmen� likutis sudar� 8,0 mljn. vnt., daugiausia egl�s (3,6 mljn. 
vnt.), pušies (2,7 mljn. vnt.), beržo (1,0 mljn. vnt.),  juodalksnio (0,6 mljn. vnt.) ir kit� medži� r�ši� 
(0,1 mljn.). Per 2019 m. padalinio reikm�ms panaudota 1,1 mljn. vnt. sodmen�, daugiausia pušies 
(680 t�kst. vnt.), egl�s (200 t�kst. vnt.), beržo (73 t�kst. vnt.), juodalksnio (60 t�kst. vnt.) ir �žuolo 
(20 t�kst. vnt.).  
         Regioninio padalinio medelyne užaugint� egl�s, pušies, beržo, juodalksnio, liepos, �žuolo ir 
klevo sodmen� pakako padalinio želdinimo reikm�ms ir pageidaujantiems apsir�pinti sodmenimis 
mišk� savininkams. Per paskutinius 3 metus privatiems mišk� savininkams parduota 300 t�kst. vnt. 
(pušies ir egl�s) sodmen�.  
          Sodmenims auginti kasmet paruošiamas atitinkamas s�kl� kiekis. Pušies s�klos ruošiamos 
iš regioninio padalinio miško medži� s�klini� plantacij� (2017-2018 m. m. – 39,1 kg.). Per paskutinius 
3 metus buvo surinkta 504 kg. �žuolo s�kl�., 39,1 pušies s�kl�, po 4 kg. beržo  ir klevo s�kl�, 5,3 kg 
liepos s�kl� ir 8 kg. juogalksnio s�kl�.   

Regioninio padalinio s�kl� rezervinis  fondas yra perduotas V� Valstybini� mišk� ur�dijos 
centrinei administracijai.   

Pagal miškotvarkos projekt� metinis sodmen� poreikis pateiktas 2.23. lentel�je. Per vykmet�, 
jei išliks patvirtintos mišk� kirtimo apimtys ir nesikeis miško atk�rimo b�das, vidutiniškai miškui atkurti 
kasmet reik�s apie 1230 t�kst. vnt. s�jinuk� ir sodinuk� (daugiausia pušies, egl�s, juodalksnio). 

2.23. SODMEN� POREIKIS 
(�skaitant želdini� papildym� – 20 proc.) 

 

Medži� r�šis 

Sodinimo viet� skai�ius 
1 ha �skaitant papildym� 

Reikalingas  
sodmen� kiekis  
2021-2025 m., 

t�kst. vnt. s�jinukai sodinukai 

Pušis 6000  3594,0 
Egl�  4000 2192,0 

	žuolas  5000 65,0 
Juodalksnis  4000 208,0 

Beržas  4000 52,0 
Liepa   3600 36,0 

Iš viso   6147,0 
 

Miško dauginamoji medžiaga, naudojama miškui atkurti ir �veisti, turi atitikti Miško 
dauginamosios medžiagos nuostat� reikalavimus. 

S�klin�s baz�s pl�tra regioniniame  padalinyje n�ra numatyta, tik esam� objekt� prieži�ra ir 
apsauga.  
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2.7. MIŠKO PRIEŠGAISRIN� APSAUGA 

Priešgaisrin� miško apsaug� reglamentuoja Mišk� priešgaisrin�s apsaugos taisykl�s. Jose 
pateikti bendri reikalavimai, priešgaisrini� juost� �rengimas, gaisr� gesinimo organizavimas, mišk� 
naudotoj� ir savinink� funkcijos. 2012 m. geguž�s 23 d. LRV �sakymu Nr. 569 „D�l nacionalin�s 
mišk� �kio sektoriaus pl�tros 2012–2020 met� programos patvirtinimo“ mišk� apsaugos sistema 
�traukta � Nacionalin� mišk� �kio sektoriaus pl�tros 2012 - 2020 metams program�. Pagrindiniai 
programos uždaviniai yra numatyti ir �gyvendinti miško priešgaisrines priemones, kurios sumažint� 
miško gaisr� kilimo pavoj� bei j� nuostolius, sukurti efektyviai veikian�i� bendr� valstybin� miško 
gaisr� priešgaisrini� priemoni� sistem�. 

Rengiamas bendras vis� nuosavybi� form� miškams priešgaisrinio tvarkymo projektas. 
Priešgaisrinio tvarkymo projekto dalys yra mišk� suskirstymas gamtinio degumo klas�mis, mišk� 
priešgaisrinio tvarkymo žem�lapiai, operatyvinis gaisr� gesinimo planas. Operatyvin� gaisr� 
gesinimo plan� rengia (esam� tikslina) regioninis padalinys.  

Visi miškai pagal gamtin� degum� suskirstyti � 3 klases (2.24. lentel�). Girininkij� aiškinamuose 
raštuose pateiktas mišk� paskirstymas degumo klas�mis. Miškai gamtinio degumo klas�mis 
suskirstomi pagal normatyv�, pateikt� mišk� priešgaisrin�s apsaugos taisykl�se. Degumo klas� 
nustatoma taksaciniams sklypams, vidutin� klas� nustatoma kvartalui. 

2.24. MIŠK� DEGUMO KLAS�S 

Padalinio administruojami miškai 

 

Degumo 
klas� 

Plot� charakteristika 
Plotas, 

ha 

Iš j� 
spygliuo�i� 
jaunuolynai 
(iki 40 m.) 

Degumo 
klas�s 

plotas, proc. 

1 
(aukšto  
degumo 
miškai) 

Spygliuo�i� jaunuolynai (iki 40 met�) Š, N, L  
hidrotop� ir vis� trofotop� augaviet�se. Pušynai ir 

eglynai Š, N, L hidrotop� ir a, b trofotop� 
augaviet�se, t� pa�i� augavie�i� kirtaviet�s ir visi 

medienos sand�liai 

27599,4 5374,0 67 

2 
(vidutinio 
degumo 
miškai) 

Spygliuo�i� jaunuolynai (iki 40 met�) U ir P  
hidrotop� ir vis� trofotop� augaviet�se, t� pa�i� 
augavie�i� kirtaviet�s. Pušynai ir eglynai Š, N, L 

hidrotop� ir c, d, f trofotop� augaviet�se. 
Lapuo�i� medynai Š, N hidrotop� ir a, b trofotop� 

augaviet�se. Nusausint� augavie�i� medynai. 
Sausintos pelk�s a ir b trofotop� 

5416,4 218,0 13 

3 
(žemo 

degumo  
miškai) 

Lapuo�i� medynai Š, N hidrotop� ir c, d, f 
trofotop� augaviet�se. Lapuo�i� medynai L 

hidrotopo ir vis� trofotop� augaviet�se. Vis� r�ši� 
medynai U ir P hidrotop� augaviet�se. 

Nusausintos pelk�s c ir d trofotop� 

8022,7  20 

Iš viso 41038,5 5592,0 100 
Vidutin� degumo klas� 1,5 

Galima gaisro r�šis ir sezonas: 

� Pirmo gamtinio degumo miškuose - per vis� gaisrams kilti palank� laikotarp� galimi žemutiniai 
ir viršutiniai gaisrai. 

� Antro gamtinio degumo miškuose - ilgiau užsit�sus sausringam periodui galimi žemutiniai, o 
spygliuo�i� medynuose ir viršutiniai gaisrai. Nusausint� augavie�i� medynuose - durpiniai 
(požeminiai) gaisrai. 

� Tre�io gamtinio degumo miškuose - d�l užsit�susios sausros galimi žemutiniai ir durpiniai 
gaisrai. 

Regioninio padalinio veiklos teritorijoje pirmos degumo klas�s mišk� yra 56 proc., antros 
degumo klas�s – 16 proc. ir tre�ios – 28 proc. Padalinio administruojamuose miškuose pavojus kilti 
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gaisrams yra didesnis lyginant su bendra regioninio padalinio teritorija. Pirmos degumo klas�s mišk� 
�ia yra 67 proc., antros – 13 proc. ir tre�ios – 20 proc. 

Regioninio padalinio administruojamuose miškuose vidutin� degumo klas� yra 1,5. 

Parengtas priešgaisrini� priemoni� žem�lapis (M 1:50000), panaudojant sklypin� duomen� 
baz�. Žem�lapyje sutartiniais ženklais pažym�ta: gamtinio degumo klas�s, detalus keli� tinklas, 
ežer�, upi�, upeli�, griov�, dirbtini� tvenkini� tinklas, privažiavimo vietos prie vandens telkini�, 
girininkij� b�stin�s, priešgaisriniai statiniai ir �renginiai, poilsiaviet�s, transporto stov�jimo aikštel�s. 

Dabartin� priešgaisrin�s apsaugos sistema yra pakankamai gerai organizuota. Tod�l koki� 
nors ypating� priešgaisrin�s apsaugos priemoni� neprojektuojama. Si�lome palaikyti esam� 
sistem�: 

1) Išsaugoti esam� priešgaisrin� infrastrukt�r� (centralizuot� priešgaisrin� tarnyb� su 
technin�mis priemon�mis). Esant finansin�ms galimyb�ms, materialin� baz� si�lome atnaujinti j� 
modernizuojant ir remontuojant. 

2) Kasmet patikslinti ir paruošti operatyvinius gaisr� gesinimo planus. Šiuos planus derinti su 
rajon� civilin�s saugos organizatoriais. Planai tvirtinami nustatyta tvarka ir užtikrina rajono 
organizacij� bei �moni� pagalb� gaisr� atvejais. 

3) Mineralizuoti kasmet po 900 km. mineralizuot� juost�. 
4) Organizuoti visuomen�je priešgaisrin�s mišk� apsaugos aiškinam�j� darb� tam naudojant 

�vairias komunikacines bei leidybines priemones. 

Esamas mineralizuotas juostas kasmet reikia atnaujinti, kai kurias ir ne vien� kart� degiose 
augaviet�se. Mineralizuot� juost� funkcij� atlieka ir keliai.  

Per vykmet� kai kur reik�s �rengti mineralizuotas juostas aplink želdinius, �veistus naujai 
iškirstose sausose birž�se, taip pat ne miško žem�je. Kur konkre�iai �rengti tokias mineralizuotas 
juostas, tur�s numatyti regioninio padalinio darbuotojai. Ir toliau bei dar intensyviau tur�t� b�ti 
vykdomas profilaktinis aiškinamasis darbas priešgaisrine tema tarp gyventoj� ir miško lankytoj�. 
Bene svarbiausias darbas – tai gerai organizuotas ir r�pestingai vykdomas bud�jimas gaisrams kilti 
pavojingu laikotarpiu. 

2.8. MIŠKO SANITARIN� APSAUGA 

Miško sanitarin� apsaug� reglamentuoja Miško sanitarin�s apsaugos taisykl�s. Taisykl�se 
nustatomi miško sanitarin�s apsaugos nuo kenksming� biotini�, abiotini� ir antropogenini� veiksni� 
pagrindiniai reikalavimai. Siekiant  užtikrinti ger� sanitarin� Lietuvos mišk� b�kl�, tvar� miško 
ekosistemos funkcionavim� vis� nuosavyb�s form� miškuose sudaryta Valstybin� mišk� sanitarin�s 
apsaugos programa. 

Sanitarinei b�klei pagerinti miškuose naudotinos �vairios profilaktin�s priemon�s. Plyno kirtimo 
birž�se paliekamos smulki� šakeli� kr�vel�s parazitiniams vabzdžiams daugintis, sodinamos 
ornitochorini� ir nektaring� kr�m� grup�s, išsaugomi uoksiniai medžiai, skruzd�lynai, iškeliami inkilai 
miško paukš�iams. 
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Preliminari metin� miško sanitarini� apsaugos priemoni� apimtis vykme�iui: 

 

Biologin�s apsaugos priemon�s  
  

Iškabinti inkil�, vnt. 300 
Išvalyti (suremontuoti) inkil�, vnt. 100 
Aptverti skruzd�lyn�, vnt. 25 
Atrinkti ir paženklinti uoksini� medži�, vnt. 40 
  

Fizin�s, mechanin�s priemon�s 
  

Išd�styti dispenseri�, vnt.  100 
Aptepti želdini� repelentais, ha 950 
Želdini� ar ž�lini� apsauga tveriant ištisai, ha 5 

 

Chemines apsaugos priemones taikyti pagal b�tinum� – minkšt�j� lapuo�i� atžal� naikinimui, 
pagamintos medienos apsaugai, cheminei apsaugai nuo straubliuko ir kt. 

Feromonini� gaudykli� išd�stymo tvarka ir vabzdžiagaudži� medži� paruošimo, išd�stymo, 
išvežimo tvarka nurodyta miško sanitarin�s apsaugos taisykl�se. 

Pagal mišk� sanitarin�s b�kl�s pagerinimo plan�, kuris derinamas su Valstybine mišk� 
tarnyba, girininkai yra atsakingi už bendr� miško sanitarin� b�kl�, šviežiai užpult� medži� paiešk� ir 
ženklinim� eglynuose, pažeist� �žuolyn� b�kl�s steb�jim�. 

Visos taikomos profilaktin�s ir kovos su ligomis bei kenk�jais priemon�s mišk� sveikatingumui 
gerinti netur�t� maž�ti ir ateityje. Sunku prognozuoti mišk� sanitarin� b�kl� ateinan�iame vykmetyje. 
Jai pablog�jus ar kilus kenk�j� invazijai, neatid�liotinai b�tina imtis vis� reikiam� priemoni� 
kenk�jams sunaikinti ir mišk� sveikatingumui pagerinti. Jei mišk� sanitarin� b�kl� išliks stabili, 
svarbiausias darbas – laiku ir kokybiškai atlikti sanitarinius kirtimus. Gera sanitarin� b�kl� priklauso 
ir nuo priva�i� mišk� savinink� poži�rio � j� mišk� b�kl�, kurie ribojasi su padalinio administruojamais 
miškais. 

2.9. MIŠKO SAUSINAMASIS TINKLAS 

Pagal mišk� sklyp� inventorizacijos ir augavie�i� aprašymo duomenis nustatytas 
nenusausintas hidromelioracinis fondas (NHF). Padalinio administruojamoje teritorijoje jis užima 995 
ha plot�. Nenusausinti medynai sudaro 86 proc., plynumos ir pelk�s – po 7 proc. Tikslingas sausinti 
padalinio IV grup�je augan�i� medyn� NHF – 225 ha arba 23 proc. viso NHF (2.25. lentel�). 
Daugiausia tiksling� sausinti plot� yra Adutiškio (62 ha) ir Šven�ioni� (54 ha) girininkijose. 
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2.25. NENUSAUSINTAS HIDROMELIORACINIS FONDAS (HA) 

 

Eil. 
Nr. Girininkija 

Bend-
ras 

NHF 

Tikslin-
gas 

sausinti 
IV m. 

grup�je 

M e d y n a i  Iš viso 
medyn� 

Kirtavie-
t�s, žuv� 
medynai 

Pelk�s 

P  E  B  J  D  

1 Labanoro  49,0 11,5 21,5 1,5 12,3 3,4  38,7 1,4 8,9 
2 Antalied�s 76,4 7,1 60,2 1,2 7,9   69,3 7,1  
3 Lakajos  31,6 5,1 23,2  3,3   26,5  5,1 
4 Pasiaur�s  62,6 4,0 50,0 3,7 2,9 2,0  58,6 1,5 2,5 
5 Januliškio  75,1 13,3 48,0 7,0 6,8 10,4  72,2 1,9 1,0 
6 Žeimenos  170,9 19,6 126,4 1,7 23,2 4,8  156,1 1,5 13,3 
7 Šven�ioni� 113,0 54,2 18,9 1,0 47,1 5,9  72,9 29,8 10,3 
8 Aukštagirio  22,8 5,0 10,7  7,1   17,8  5,0 
9 Sarios  127,2 39,0 54,2 1,7 32,3 1,7  89,9 17,2 20,1 
10 Geledn�s  54,7 3,9 49,4 1,4    50,8 2,8 1,1 
11 Adutiškio  212,0 62,3 131,9 6,3 2,8 64,6 1,4 207,0 5,0  
 Iš viso: 995,3 225,0 594,4 25,5 145,7 92,8 1,4 859,8 68,2 67,3 

 

Tiksling� sausinti nenusausint� hidromelioracin� fond� (NHF) sudaro IV grup�s miškuose 
esantys užmirk� ir pelkiniai sklypai (ne mažesnio kaip 1 ha dydžio), kuri� apsaugos negarantuoja 
“Rekomendacijos d�l biologin�s �vairov�s išsaugojimo, vykdant �kin� veikl� miške“ (LMI, 2000) ir 
kuriuose auga ne aukštesnio kaip III boniteto medynai, taip pat �vairi� bonitet� atžalin�s kilm�s 
brand�s (daugiau kaip 60 met�) juodalksnynai, kuriuose be nusausinimo negalima užtikrinti tolygaus 
s�klinio atž�limo. Taip pat prie NHF priskiriamos L, U ir P hidrotop� kirtaviet�s bei d�l dr�gm�s 
pertekliaus blogai augantys jaunuolynai bei pelki� sklypai.  

Nenusausinto hidromelioracinio fondo IV mišk� grup�je sklyp� s�rašai sudaryti pagal 
girininkijas ir pateikti j� aiškinamuosiuose raštuose.  

Rekomenduojama sausinti NHF sklypus taikant vietin� melioracij� – gilius vagojimus, tankesn� 
sekli� grioveli� tinkl�. Pirmoje eil�je reikia sausinti kirtavietes bei I ir II nusausinimo efektyvumo 
grup�s medynus gerose sausinimo s�lygose. Atviros aukštapelk�s (Pa) nesausinamos, o 
nusausintas tikslinga renat�ralizuoti. Gali b�ti sausinamos tik tarpinio tipo (Pb) pelk�s bei 
žemapelk�s (Pc, Pd), jei jose n�ra saugotin� biologin�s �vairov�s element�. 

Nusausinimo eiliškumas priklauso nuo medyn� augimo s�lyg� pager�jimo (išreiškiamo 
bonitetu, prieaugiu): labai efektyvus (I eiliškumas) medyn�, augan�i� Pb, Pc, Pd augaviet�se, 
nusausinimas, efektyvus – Ub, Uc augaviet�se, mažai efektyvus (III) arba neefektyvus (IV) – Ud, Uf, 
Pa augaviet�se. 

Griovi� remonto ir rekonstrukcijos apimtis nustatoma tik po nusausinimo efektyvumo analiz�s 
bei nusausint� sklyp� bio�vairov�s atžvilgiu �vertinimo. Grioviai, kurie pagal Lietuvos mišk� instituto 
paruoštas Rekomendacijas sausinimo tinklo miškuose �vertinimui ir renat�ralizacijai (2000 m.) ir 
Rekomendacijas bio�vairov�s išsaugojimui vykdant �kin� veikl� miške (2000 m.), priskiriami prie 
renat�ralizuotin� hidrografinio tinklo element� ir j� remontas nepriklausomai nuo j� b�kl�s 
nevykdomas. 

Visi grioviai sausinimo sistemoje skirstomi � rangus: magistraliniai nuleidžiamieji (1 rangas), 
subbasein� magistraliniai grioviai (2), rinktuvai (3) ir sausinamieji grioviai (4). Renat�ralizuoti 
rekomenduojami tik 4 rango, t. y. sausinamieji grioviai, einantys per medynus. Tai daugiausia iki 10 
m plo�io grioviai. Pagrindin� sausinam�j� griovi� funkcija buvo pagerinti medyn� augim�. 
Sprendžiant j� prieži�ros klausim� reikia �sitikinti, ar tai nepakenks tolesniam medyn� augimui. 
Dr�gm�s perteklius nepageidaujamas reiškinys, ypa� didel� žal� daro antrinis užpelk�jimas. 
Sutrikus sausinimo sistemos funkcionavimui, pirmiausia dži�sta storiausi medžiai, turintys giliausi� 
šakn� sistem�. Šlait� apaugimas medžiais ir kr�mais n�ra neigiamas reiškinys, kaip buvo manoma 
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anks�iau. Turi b�ti šalinami tik medžiai ir kr�mai, augantys griovio dugne (sulaiko atitekan�ias žoles, 
lapus, šakas, šiukšles). 

Mišk� sausinimas ateinan�iame vykmetyje pagal techninius projektus nenumatomas. Pagal 
laikin� Lietuvos mišk� sertifikavimo standarto 2014 m. punkt� 6.3.5 „mišk� plotai nepaveikti esam� 
sausinimo sistem� neturi b�ti sausinami, išskyrus atvejus kai tiesiami nauji keliai“, 6.3.6 punktas 
numato „Jei želdinimui ruošiant dirv� �rengiamos vagos (tik L ir U hidrotop� augaviet�se), j� gylis turi 
b�ti ne didesnis nei 70 cm.). 

Griovi� prieži�ros apimtis projekto galiojimo laikotarpiu tur�t� b�ti apie 16 km per metus. 
Ateityje gali augti kapitalinio ir avarinio melioracijos �rengini� remonto apimtis. Ji priklausys nuo 
turim� l�š� ar galim� investicij�. 

 

2.10. MIŠKO KELI� TINKLAS, J� TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO 
APIMTYS 

Miško keliai tiesiami miško sanitarinei bei priešgaisrinei apsaugai užtikrinti, paruoštai medienai 
gabenti. Šie keliai svarb�s kaim� bei vienkiemi� gyventojams, priva�i� mišk� savininkams, miško 
lankytojams.  

Per 2017 - 2019 m. laikotarp� regioninio padalinio administruojamuose miškuose nauj� keli� 
tiesimas atliktas 2,5 km. 

Nuo 2016 m. padalinys gauna l�šas iš Bendr�j� miško reikmi� finansavimo programos keli� 
taisymui ir remontui vis� nuosavyb�s form� miškuose. 

Ateinan�iame vykmetyje padalinio administruojamoje teritorijoje projektuojama nauj� keli� 
statyba Šven�ioni� girininkijoje (1,6 km ilgio 410 kv. ir 0,8 km. ilgio 77/78 kv, 83/84 kv. bus kelias � 
naujai �veistus miškus ir trumpesnis 0,4 km prat�simas 2017 metais nutiesto kelio). 

Kelio rekonstrukcija projektuojama Žeimenos girininkijos 24, 25, 26, 27, 31, 32, 39, 75 
kvartaluose 3,0 km ilgyje bei Januliškio girininkijos 24,31,32,39,4,47,48,59 kvartaluose 3,7 km ilgyje.   

          Projektuojama žvyrkelio Januliškis – Lakaja rekonstrukcija: kelio ilgis apie 10,4 km. Pradžia - 
Januliškio g-ja kv. 62 skl., pabaiga - Lakajos g- ja kv. 55. 

 Ir toliau bus remontuojami ir priži�rimi esami keliai, daromi laikini privažiavimai prie kertam� 
birži�. Darbams vykdyti planuojama gauti l�š� iš Keli� prieži�ros ir pl�tros programos l�š�, ES fond� 
l�š� bei bendr�j� mišk� �kio reikmi� program� l�š�. 

  

2.11. NAUDING�J� IŠTEKLI� MAŽIEJI KARJERAI, J� PRIEŽI�RA IR 
REKULTIVAVIMAS 

          Regioninio padalinio mažieji karjerai apmatuoti, pasai suderinti ir patvirtinti padalinio vadovo. 
Maž�j� karjer� naudojimo taisykl�s patvirtintos LR Aplinkos ministro ir Žem�s �kio ministro 2008 03 
14 �sakymu Nr. D1-140/3 D-141.  
          Svarbesni reikalavimai: 
1) Naudingosios iškasenos naudojamos tik savo �kio reikm�ms; 
2) Mažojo karjero plotas neturi viršyti 0,5 ha, gylis 2 m, o šlait� nuolydis gamybos metu – 40°; 
3) Karjeras turi b�ti aptvertas, prie jo pastatyti �sp�jamieji ženklai, prie �važiavimo � karjer� turi 
b�ti pateikta informacija, kas yra karjero valdytojas, paso numeris, plotas; 
4) Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi b�ti nuimtas, saugomas atskirai ir naudojamas karjerui 
Rekultivuoti; 
5) Baigus naudoti maž�j� karjer�, valdytojas ar naudotojas per dvejus metus savo l�šomis j� 
rekultivuoja. 
          Maž�j� miško karjer� ribos pažym�tos miškotvarkos kartografin�je medžiagoje, aprašyti 
taksoraštyje, o s�rašas pateiktas 2.26 lentel�je. 
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2.26. MAŽ�J� MIŠKO KARJER� S�RAŠAS 

 

Girininkija Kv. Skl. Plotas, ha Paso Nr. Eksploatacijos pradžia 
Adutiškio 26 14 0,5 2 2010 
Labanoro  108 10 0,5 5 2005 
Žeimenos  129 2 0,4 12 2016 
Šven�ioni� 20 27 0,1 VR-11.12-24 2015 
Šven�ioni� 20 28 0,5 VR-11.12-25 2020 
Aukštagirio 32 12 0,3 4 2001 
Geledn�s  14 24 0,5 VR-11.12-23 2015 

  
Projektuojami žvyro karjerai: Geledn�s girininkijoje 15 kv. 28 skl. (plotas 0,4 ha), Šven�ioni� 

girininkijoje 20 kv. 20 skl. (plotas 0,5 ha) ir Žeimenos girininkijoje 140 kv.  13, 14, 21 skl. (plotas 0,5 
ha). 

2.12. KITOS �KIN�S PRIEMON�S 

Regioninio padalinio administruojamoje teritorijoje yra inventorizuota 170 ha kitos paskirties 
miško žem�s plotas.  

Medienos sand�liai inventorizuoti 9 ha plote. Tai daugiausia nedideli (0,1-0,3 ha) žem�s 
sklypai, skirti pagamintai medienai sand�liuoti, matuoti ir parduoti. Ateinan�iame vykmetyje 
medienos sand�liai atliks savo funkcij�, projektuojami ir nauji miško sand�liai vietov�se, kur bus 
susikoncentrav� miško kirtimai. 

 Did�jant  visuomen�s susidom�jimui gamtos ištekliais ir kylant rekreacinio naudojimo 
intensyvumui, b�tina atnaujinti, papildyti esam� rekreacin� �rang�, kai kur reik�t� atlikti 
kraštovaizdžio formavimo kirtimus. Išlieka esam� pažintini� tak� ir objekt� rekreacin�s 
infrastrukt�ros remonto, aplinkos sutvarkymo b�tinyb�. �gyvendinus rekreacin� miškotvarkos 
projekt�, miškuose bus atnaujinta sena rekreacin� infrastrukt�ra, atspindinti mišk� biologin� 
�vairov�, kraštovaizd�, krašto savitum�, kult�ros ir gamtos vertybes. 

Žv�ri� pašar� aikštel�s inventorizuotos 22 ha plote. Šie plotai bus naudojami žv�ri� 
pašarin�ms kult�roms auginti arba žv�rims šerti.  

Rekomenduotina ateityje dalyje tras� pasodinti �vairi� miško vaisini� ar ornitochorini� kr�m� 
grupes, kaip papildom� maisto šaltin� paukš�iams ir žv�rims. Pastaroji priemon� skatinama ir pagal 
Kaimo pl�tros program� „Pelno nesiekian�ios investicijos miškuose”. Prie ornitochorini� medži� ir 
kr�m� priskiriama: amalai, eršk��iai, gudobel�s, ievos, kadagiai, kriauš�s, kukmedžiai, lazdynai, 
obelys, putinai, raugerškiai, sausmedžiai, sedulos, serbentai, slyvos, šaltekšniai, šermukšniai, 
šunobel�s, žal�ialunkiai. 

Per artimiausius metus b�tina patikrinti, o jeigu reikia ir prakirsti, mišk� ribines linijas iki 1,5 m 
plo�io su kitais naudotojais, kasmet planuojama atnaujinti apie 35 km ribini� linij�. Dal� kvartalini�, 
aplinkini� linij� reikia naujai išvalyti, j� kasmet planuojama atnaujinti apie 50 km. Senus medinius 
kvartalini� stulpus tikslinga pakeisti naujais, gelžbetoniniais stulpais. B�tina renovuoti riboženklius 
(apie 100 vnt. per metus) ir kvartalini� linij� stulpus (apie 150 vnt. per metus). Rekomenduojama prie 
regioninio padalinio administruojam� mišk� rib� pastatyti informacinius ženklus. 

2.13. MEDŽIOKL�TVARKOS SPRENDINIAI 

Leistina kanopini� žv�ri� gausa apskai�iuota atsižvelgiant � medžiokl�s plot� pasiskirstym� 
pagal medyn� mišrum� (1.29. lentel�) ir vadovaujantis didžiausio leistino elnini� žv�ri� tankio 
miškuose orientacin�mis normomis, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 
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m. kovo 21 d. �sakymu Nr.D1–162. Šven�ion�li� regioniniame padalinyje leistina talpa yra 724 
s�lyginiai elniai. 

LEISTINAS BRIEDŽI�, TAURI�J� ELNI�, STIRN� IR ŠERN� SKAI�IUS 
REGIONINIO PADALINIO MIŠKUOSE 

 

Eil. 
Nr. Girininkija 

S�lyginiais Leistinas žv�ri� skai�ius 
elniais briedži� elni� stirn�* šern�** 

1 Labanoro 55 2 38 44 50 
2 Antalied�s 44 1 31 35 40 
3 Lakajos 39 1 27 31 36 
4 Pasiaur�s 40 1 28 32 38 
5 Januliškio 34 1 24 28 31 
6 Žeimenos 80 3 56 64 82 
7 Šven�ioni� 201 7 140 160 221 
8 Aukštagirio 31 1 22 25 28 
9 Sarios 41 1 29 33 40 

10 Geledn�s 95 3 67 76 97 
11 Adutiškio 64 2 45 51 71 
 Iš viso 724 24 507 579 735 

 
* miško ekotipo stirn� skai�ius. 
** rekomenduojama šern� gausa, apskai�iuota atsižvelgiant � medyn� mišrum� 1000 ha miško. 

Lapuo�i� ir mišr�s lapuo�i� su spygliuo�iais miškuose rekomenduojama 18 vnt., mišriuose 
spygliuo�i� medynuose su lapuo�iais – 13 vnt., mišriuose spygliuo�i� medynuose su nedidele 
lapuo�i� priemaiša – 10 vnt. ir grynuose pušynuose – 5 vnt. 

Šven�ion�li� regioninio padalinio administruojamos teritorijos miškuose vyrauja gryni pušynai 
ir pušynai su nežymia lapuo�i� priemaiša, jie sudaro apie 45,8 % bendro mišk� ur�dijos mišk� ploto. 
Atsižvelgiant � elnini� žv�ri� gyvenamosios teritorijos rajonavimo principus, miškingumo procent� ir 
mišk� masyv� išsid�stym�, didžiojoje dalyje teritorijos tikslin� elnini� žv�ri� r�šis yra brieis, šalutin� 
stirna, o nepageidaujama elnias. 

Rajonavimo teritorijose, kur pagrindin� elnini� žv�ri� r�šis yra taurusis elnias, briedži� 
populiacija gali sudaryti iki 10 %, o stirn� populiacija iki 20 % tauri�j� elni� populiacijos gausos 
(taikant koeficient� 1 briedis = 3 tauriesiems elniams ir 1 taurusis elnias = 4 stirnoms). Lauko ekotipo 
stirnos regioninio padalinio teritorijoje gali sudaryti apie 1158 vienetus, arba 290 vnt. s�lygini� elni�. 

2.27. lentel�je pateikta leistina kanopini� žv�ri� gausa, prie kurios mišk� ir žem�s �kio 
sektoriuje bus daroma minimali žala.  

2020 met� preliminarios apskaitos duomenimis Šven�ion�li� regioninio padalinio teritorijoje 
gyveno 716 briedži�, 525 taurieji elniai, 3314 stirn� ir 262 šernai. Elnini� žv�ri� populiacijos prilygsta 
3502 s�lyginiams elniams, tai 4,8 karto daugiau už leistin� gaus�. Esant didesnei elnini� žv�ri� 
gausai už leistin�, did�ja medyn� pažeidimo mastai. Norint nustatyti tiksl� elnini� žv�ri� populiacij� 
dyd�, medžiokl�s plot� vienet� naudotojai ir regionini� padalini� atstovai privalo atlikti elnini� žv�ri� 
apskaitas, kurias vykdyti ne re�iau, kaip kas du metus. Iš gaut� apskaitos rezultat� rekomenduojama 
planuoti ateinan�io medžiokl�s sezono elnini� žv�ri� sumedžiojimo intensyvum�. Esant elnini� 
žv�ri� populiacijos gausai prie leistino žv�ri� skai�iaus), medžioti prieaugio ribose: briedžius – iki 25 
%, tauriuosius elnius ir danielius – iki 20 %, stirnas iki – 25 %. 

Atsižvelgiant � elnini� žv�ri� rajonavim�, mitybin� baz�, tarpr�šin� konkurencij� ir darom� žal�, 
mišk� ur�dijos teritorijoje b�tina žymiai sumažinti elnini� žv�ri� populiacijas. Medžioti didesniu 
intensyvumu nei prieaugis. 

Bebras s�slus gyv�nas. �sirengdamas b�st� ir tvarkydamas aplink� sau tinkama linkme bebras 
vykdo statybin� veikl�: užtvenkia miško upelius, melioracijos griovius ir tuo skatina esminius medyn� 
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pasikeitimus, j� r�šin� sud�t�, strukt�r�, gyvybingum�. Tvenkdami keli� pralaidas ir pakeli� griovius 
gadina kelius. 

Ta�iau bebr� poveikis daugialypis. Bebr� užtvankos sudaro palankias s�lygas paukš�i� 
�vairovei ir gausai, jie veikia vandens ir pakran�i� ekosistemas, bebr� užtvank� teritorijoje gerokai 
padid�ja bendras organizm� skai�ius bei �vairov� jo veikla svarbi išsaugojant biologin� �vairov�. 

Mažiau žalos bebrai aplinkai daro �sik�r� ežeruose, pla�iose pelk�se ar didesni� upi� 
pakrant�se, ta�iau kai bebrai apsigyvena miško grioviuose tvenkdami medynus žalos išvengti 
ne�manoma. Žala aplinkai nuo bebr�, nereguliuojant j� skai�iaus bebraviet�se, gali viršyti nuostolius 
d�l elnini� žv�ri� daromos žalos miškui. Pralaidos bebr� užtvankose, ar urv� bei trobeli� ardymas 
problemos neišsprendžia, nes bebrai išeina � kaimyninius sklypus, kur t�sia �prast� veikl�. 

Bebrai daro didel� �tak� medynams maitindamiesi medži� žieve, kirsdami medžius, tvenkdami 
medynus ir gadindami melioracijos �renginius. Atsižvelgiant � bebr� poveik� aplinkai bebraviet�s 
skirstomos � perspektyvias – toleruotinas (P) ir neperspektyvias – naikintinas (N). Perspektyvios 
bebraviet�s gali b�ti: pelk�se, ežeruose, up�se ir kituose vandens telkiniuose, kuriuose didel�s žalos 
nedaro. Jose kasmet galima medžioti iki 20 – 25 % bebr�. Naikintinose bebraviet�se, bebrai daro 
žal� hidrotechniniams �renginiams, žem�s bei mišk� �kiui. Tokiose bebraviet�se bebrus reikia 
išgaudyti, o bebravietes panaikinti. 

Tauri�j� elni� rujos vietose nuo rugs�jo 1 d. iki spalio m�n. 15 d. pageidautina riboti miško 
ruošos darbus. 

Stirnos, taurieji elniai ir šernai sunkiai pergyvena gilias užsit�susias žiemas, tod�l papildomam 
š�rimui b�tina paruošti minimalias pašar� atsargas.  

Apskai�iuotas minimalus papildom� pašar� kiekis vienam žiemos m�nesiui, stirnoms (42 kg) 
ir elniams (210 kg), esant leistinai žv�ri� gausai. Žv�rys šeriami grubiais, sultingais ir koncentruotais 
pašarais. Grubieji pašarai – šluotel�s, šakos. Sultingieji – šakniavaisiai, daržovi� ir vais� perdirbimo 
atliekos, silosas. Koncentruotieji – �vair�s gr�dai, j� atliekos, kombinuotieji pašarai. Grubi� ir sulting� 
pašar� santykis turi b�ti ne mažesnis kaip 1:3. Esant užsit�susiai žiemai, stirn� ir elni� pašarams 
b�tina naudoti miško kirtimo atliekas ir didinti papildom� š�rim�. Teis�s akt� nustatyta tvarka šern� 
papildomas š�rimas šiuo metu negalimas.  

 

MINIMALUS KASMETINI� PAPILDOM� PAŠAR� KIEKIS ESANT 
LEISTINAM ŽV�RI� TANKIUI 

 

Eil. 
Nr. Girininkija 

Pašarai, t 
Iš viso, t 

stirnoms elniams 
1 Labanoro 1,8 8,1 9,9 
2 Antalied�s 1,5 6,4 7,9 
3 Lakajos 1,3 5,7 7,0 
4 Pasiaur�s 1,4 5,9 7,3 
5 Januliškio 1,2 5,1 6,2 
6 Žeimenos 2,7 11,8 14,5 
7 Šven�ioni� 6,7 29,5 36,2 
8 Aukštagirio 1,0 4,5 5,6 
9 Sarios 1,4 6,0 7,4 

10 Geledn�s 3,2 14,0 17,2 
11 Adutiškio 2,1 9,4 11,5 
 Iš viso 24,3 106,4 130,7 

Surašyti rekomenduojam� biotechnini� �rengini� skai�ius pagal girininkijas (2.29. lentel�). 
Blogos b�kl�s biotechninius �renginius reikia remontuoti arba pašalinti. 
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Medžiokl�s plot� naudotojai organizuoja veikl� pagal leidime naudoti medžiojam�j� gyv�n� 
išteklius nurodytas s�lygas. Vykdyti biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti medžiokl�s 
�renginius, �rengti aptvarus, medžiotojai gali tik suderin� su regioninio padalinio administracija ar 
priva�i� žem�s vald� savininkais. 

 
REKOMENDUOJAMI BIOTECHNINIAI �RENGINIAI IR PAŠARINIAI LAUKELIAI 

 

Girininkija 

Rekomenduojami biotechniniai �renginiai, vnt.  
Pašariniai 
laukeliai, 

ha 
�džios š�ryklos 

šernams* 
stacion. 

bokšteliai 

žv�rienos 
apdorojimo  
aikštel�s 

laižyklos 

Labanoro 18 12 30 6 36 6 
Antalied�s 15 10 25 5 30 5 

Lakajos 14 9 23 5 28 5 
Pasiaur�s 14 9 23 5 28 5 
Januliškio 13 9 22 4 26 4 
Žeimenos 25 17 41 8 50 8 
Šven�ioni� 47 31 78 16 93 16 
Aukštagirio 12 8 20 4 24 4 

Sarios 13 9 22 4 26 4 
Geledn�s 29 19 48 10 57 10 
Adutiškio 15 10 25 5 30 5 

Iš viso 214 143 357 71 429 71 
*pasikeitus teis�ms aktams ir atsiradus galimybei šerti šernus 

Biotechniniai �renginiai reikalingi siekiant minimizuoti darom� žal� mišk� ir žem�s �kiams, 
pagerinti ir praturtinti mitybin� baz�, užtikrinti medžiokl�s saugumo reikalavimus, vykdyti selekcin� 
medžiokl� ir reguliuoti žv�ri� populiacij� gaus�. Rekomenduojam� biotechnini� �rengini� skai�ius 
skai�iuojamas 1000 ha miško: �džios – 3 vnt., šern� š�ryklos* – 2 vnt., stacionariniai bokšteliai – 5 
vnt., žv�rienos apdorojimo aikštel�s – 1 vnt., laižyklos – 6 vnt. Pašarini� laukeli� plotas esant 
galimyb�ms 1000 ha miško turi sudaryti apie 1 ha., o profesionalios medžiokl�s plotuose apie 3 ha. 

Miško apsauga. Šven�ion�li� regioninio padalinio teritorijoje gyvena trys elnini� žv�ri� r�šys: 
briedžiai, taurieji elniai ir stirnos. Elniniai žv�rys jaunesnio amžiaus ž�linius ir želdinius pakenkia 
nuk�sdami �glius, vyresnio amžiaus - laupydami žiev�. Didesn�se elnini� žv�ri� koncentracijos 
vietose, kuriose želdiniai yra labiausiai pažeidžiami, reikia apsaugoti želdinius ir ž�linius nuo 
pažeidim�: spygliuo�i� želdinius ir ž�linius iki 1,4 metro aukš�io reikia tepti repelentais, virš 1,5 metro 
- saugant nuo laupymo reikia aptverti vielos tinklu. 

Planuojamos kasmetin�s išlaidos mišk� apsaugai nuo žv�ri� (tvor� tv�rimas, repelentai) tur�t� 
sudaryti apie 120 t�kst. eur�, tai didel� investicija � b�simus V� Valstybini� mišk� ur�dijos miškus. 

Želdini� ir ž�lini� apsaugos nuo elnini� žv�ri� pakenkimo vykdytos apimtys 2017-2019 m. 
girininkijose pateikta 2.30. lentel�je. 

Miškas yra pagrindin� elnini� žv�ri� gyvenamoji aplinka, kur sunkiausiu periodu jie turi 
prieglobst� ir pašar�. Nuo miške esan�i� nat�rali� pašar� ištekli� priklauso elnini� žv�ri� mitybos 
s�lygos, j� išlikimo žiemos metu galimyb�. Ta�iau nat�ral�s elnini� žv�ri� pašarai daugeliu atveju 
yra miškinink� ir miško savinink� puosel�jami miško želdiniai, ž�liniai ir medynai. Atsižvelgiant � tai, 
kad elnini� žv�ri� populiacijos gausa viršija už leistin� gaus� ir norint minimizuoti darom� žal� 
želdiniams, reikia planuoti miško apsaugos priemones. Norint išlaikyti pusiausvyr� tarp miškui 
daromos žalos ir elnini� žv�ri� skai�iaus yra papras�iau panaudojant prevencines priemones nuo 
žv�ri� daromos žalos, tai tvoros, medeli� apsaugos, repelentai ir kitos apsaugos priemon�s. Taikant 
šias priemones, žv�ri� darom� žal� miškams, sumažina iki minimumo. 
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Kiekvienais metais atliekant želdini� inventorizacij�, fiksuojami ir miškui daromi nuostoliai. 
Nusta�ius žv�ri� daromas žalos augim�, reik�t� atlikti elnini� žv�ri� apskait� Makeino – Jurgensono 
metodu, nustatyti elnini� žv�ri� skai�i� ir reguliuoti j� kaimenes. 

ŽELDINI� IR Ž�LINI� APSAUGA NUO ELNINI� ŽV�RI� PAKENKIMO 
(2017-2019 m) 

 

Metai 
Taikyta apsauga nuo žv�ri�, ha  

Tveriant tvoromis, 
ha 

  
repelentais individualios 

apsaugos 

2017 989,8 - 11,8 
2018 1069,6 - 9,7 
2019 917,5 6 14,9 

Iš viso 2976,9 6 36,4 

 

 

2.14. BIOLOGIN�S �VAIROV�S APSAUGA 

 

Rio de Žaneire 1992 m. priimta Biologin�s �vairov�s konvencija, kuri� ratifikavo ir Lietuva. 
Šios Konvencijos tikslai, kuri� b�tina siekti pagal jos atitinkamas nuostatas, yra išsaugoti biologin� 
�vairov�, stabiliai naudoti jos komponentus ir teisingu bei lygiu pagrindu gauti bendr� naud�, susijusi� 
su gamtini� ištekli� naudojimu, taip pat suteikti galimyb� naudotis genetiniais ištekliais bei perduoti 
atitinkamas technologijas, taipogi užtikrinti reikiam� finansavim�. 

Šalies �sipareigojimai pagal ši� konvencij� turi �takos teritorinio planavimo, �kin�s veiklos bei 
gamtosaugin�ms priemon�ms. Tarptautiniai susitarimai kiekvienai šaliai leidžia naudoti savus, 
papildomus biologin�s �vairov�s rodiklius ir indikatorius. 

Biologine �vairove priimta vadinti augal� ir gyv�n� r�šis su j� genofondu bei aplinka, kurioje 
šios r�šys gyvena ir j� formuoja. Lyginant su kitomis ekosistemomis, miškams b�dinga turtingiausia 
biologin� �vairov�. 

Biologin�s �vairov�s projektiniai sprendiniai, siekiant j� išsaugoti ir gausinti, priimti valdos 
lygmenyje ir taksacinio sklypo lygmenyje. 
Valdos lygmenyje biologin� �vairov� užtikrina: 

1) Išskirtos saugomos teritorijos: rytin� Labanoro regioninio parko dalis ir didžioji dalis Sirv�tos 
regioninio parko, bei 8 valstybiniai draustiniai. Bendras saugom� teritorij� mišk� plotas yra 35475 
ha (VMT mišk� kadastro duomenys, 2020 m.); 

2) Mišk� priskyrimas mišk� grup�ms ir pogrupiams, vadovaujantis LR Vyriausyb�s patvirtintais 
normatyvais ir priskyrimo tvarka; 

3) 
kin�s veiklos projektavimas vykdytas vadovaujantis: LR mišk� �statymu LR Seimo priimtu 
1994 m. lapkri�io 22 d. Nr. I-671, LR Saugom� teritorij� �statymu LR Seimo priimtu 1993 m. lapkri�io 
9 d. Nr. I-301, LR medžiokl�s �statymu LR Seimo priimtu 2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-966, LR 
Vyriausyb�s 1992 m. geguž�s 12 d. nutarimu Nr. 343patvirtintomis Specialiosiomis žem�s ir miško 
naudojimo s�lygomis, Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos �statymu LR seimo priimtu 1994 m. 
gruodžio 22 d. Nr. I-733 bei Mišk� priešgaisrin�s apsaugos taisykl�mis LR Vyriausyb�s 
patvirtintomis 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500, Nacionaline mišk� �kio sektoriaus pl�tros 
2012–2020 met� programa, priimta LR Vyriausyb�s 2012 m. geguž�s 23 d. nutarimu Nr. 569. Taip 
pat vadovautasi šiais  LR aplinkos ministro patvirtintais, �kin� veikl� reglamentuojan�iais 
dokumentais: Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo metodika, patvirtinta 2008 m. liepos 2 d. 
�sakymu Nr. D1–362, Miško kirtim� taisykl�mis patvirtintomis 2010 m. sausio 27 d. �sakymu Nr. D1–
79, Miško atk�rimo ir �veisimo nuostatais patvirtintais 2008 m. balandžio 14 d. �sakymu Nr. D1–199, 
Miško sanitarin�s apsaugos taisykl�mis patvirtintomis 2007 m. balandžio 11 d. �sakymu Nr. D1–204 
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bei kitais sklypin� mišk� inventorizacij� ir projektavim� reglamentuojan�ius dokumentais ir 
normatyvais. 

Sklypo lygmenyje biologin�s �vairov�s išsaugojimo ir gausinimo priemon�s: 
1) �vairiaamži� medyn� formavimas vykdant neplynus kirtimus, paliekant dal� gamtin� brand� 

pasiekusi� medži� bei pavieni� medži� ir j� grupi�. Pirmiausia paliekami sengir�s (klimaksin�s 
miško bendrijos) medžiai milžinai, ilgaamžiai medžiai, vertingi biologinei �vairovei palaikyti medžiai, 
medžiai su drev�mis, uoksais, antros ir tre�ios ekologin�s grup�s (labai vertingi, vertingi biologinei 
�vairovei) medžiai. Vertingi s�kliniai medžiai, nors ir atlik� savo funkcij�, rekomenduojami nekirsti. 
Savaimin�s kilm�s medynai padalinio administruojamuose miškuose sudaro 63 proc. bendro vis� 
medyn� ploto. Mišr�s medynai sudaro 49 proc., iš kuri� medyn�, kuri� sud�tyje yra 3 – 5 kitos 
medži� r�šys, yra 9 proc., dviardži� ir �vairiaamži� – 32 proc. Toks medyn� pasiskirstymas pagal 
mišrum� biologin�s �vairov�s poži�riu yra pakankamas.  

2) Neplyni pagrindiniai kirtimai pagal plot� užims 30 proc. viso pagrindini� kirtim� ploto; 
3) Gausinant miške negyvos medienos kiek�, rekomenduojama palikti dal� saus� stovin�i� 

medži�, stuobri�, virteli�, uoksini� ir drev�t� medži�, neliestas medži� juostas prie pelki� ir upeli�; 
4) Vykdant vis� r�ši� miško kirtimus puosel�jami ir išsaugomi reti medžiai – miškin� obelis, 

paprastoji ir laukin� kriauš�s, guobos, vinkšnos, trešn�s ir kt. Konkre�ios ši� medži� vietos (sklypai) 
nurodytos taksoraštyje; 

5) Projektuojant miško atk�rim�, pagal galimybes pirmenyb� teikta nat�raliam miško atž�limui. 
Želdomos medži� r�šys, mišrinimo schemos parinktos pagal tvari� medyn� formavimo principus. 
Lapuo�iai žels ir savaime (beržai, juodalksniai), tod�l ir grynuose želdiniuose formuosis mišr�s 
medynai; 

6) Kertin�s miško buvein�s yra biologin�s �vairov�s poži�riu vertingi biotopai. Regioninio 
padalinio �sipareigojimu valstybiniuose miškuose saugomos kertin�s ir potencialios kertin�s miško 
buvein�s 839 ha plote. Brandžiuose medynuose esan�ios kertin�s miško buvein�s ne�skaitytos � 
pagrindini� miško kirtim� plot�. Kertini� miško buveini� s�rašas pateiktas Gamtosaugini� priemoni� 
projekte; 

7) Medžiojamosios faunos prieži�rai ir mažinant žal� miškui numatytos priemon�s: pašariniai 
laukeliai, papildomas kasmetinis š�rimas, želdini� apsaugos priemon�s (repelentais) ir kt.; 

8) Saugom� ir Raudonosios knygos paukš�i� lizdaviet�s ir augal� radaviet�s pažym�tos 
kartografin�je medžiagoje. Projektuojant pagrindini� kirtim� biržes, apie lizdavietes ir perimvietes 
paliktas nekertamas miškas spinduliu pagal paukš�i� r�š� (vadovaujantis Miško kirtim� taisykl�mis); 

9) Regioninio padalinio teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos: 
paukš�i� apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir vietov�s, atitinkan�ios gamtini� buveini� apsaugai 
svarbi� teritorij� atrankos kriterijus (BAST). � padalinio administruojam� mišk� teritorij� patenka trys 
PAST ir dvylika BAST objekt� (pilnai arba dalimis).  

10) Vykdydamas mišk� sertifikavimo pagal FSC keliamus reikalavimus, regioninis padalinys 
�sipareigojo saugoti ir nevykdyti joki� kirtim� miško sklypuose, sudaran�iuose  proc. regioninio 
padalinio administruojam� mišk� ploto. Toki� sklyp� patikslintas po inventorizacijos plotas – 4654 
ha; 

11) Padalinio Gamtosaugini� priemoni� plane pažym�tos ir aprašytos kitos ekologiniu poži�riu 
vertingos teritorijos: pelkiniai miškai, paliktini nat�raliai raidai, miško pelki� saugotin� nuo apaugimo 
sumed�jusia augmenija, miško laukym�s saugotinos nuo apaugimo medžiais ir kr�mais, šlait� 
medynai ir miško sklypai su pavieniais senmedžiais. 

 
 
 
 



133 

 

2.15. REKREACIN�S IR SOCIALIN�S MIŠK� FUNKCIJOS STIPRINIMAS 

Lietuvos Respublikos bendrajame plane numatytos turizmo ir rekreacijos vystymosi kryptys. 
Pagal plano nuostatas parengta „Rekreacin�s infrastrukt�ros pl�tros ir tvarkymo valstybiniuose 
miškuose programa“ (2005), joje regioninio padalinio miškai suskirstyti � keturis rekreacijos 
intensyvumo lygmenis.  

Atsižvelgiant � šios programos nuostatas ir siekiant valstybinius miškus kuo geriau pritaikyti 
poilsiautoj� lankymuisi bei kontroliuoti lankytoj� srautus, padalinio administruojamiems  miškams yra 
parengtas „Rekreacinio sutvarkymo projektas“, kuris yra sud�tin� miškotvarkos projekto dalis.  

Projekt� sudaro aiškinamasis raštas ir padalinio administruojam� mišk� rekreacinio planavimo 
schema (M1:50 000). 

2.16. NEMEDIENINIS MIŠKO NAUDOJIMAS 

Nemedieniniai miško ištekliai – tai visi miško ištekliai, esantys miške, išskyrus medien�. Šiuos 
išteklius sudaro sakai, kelmai, medži� žiev�, karnos ir tošis, medži� sula, kal�diniai medeliai, kitos 
dekoratyvin�s miško medžiagos, medži� šakel�s ir vytel�s, grybai, riešutai, vaisiai ir uogos, 
vaistažol�s, miško paklot�, miško augalija.  

Ekspert� vertinimais, kasmet gaunam� nemedienini� produkt� vert� šalyje sudaro ne mažiau 
kaip 10 – 15 proc. pajam�, gaunam� už medien� ir kit� miško produkcij�. Pastar�j� dešimtmet� 
gerokai padid�jo gryb� ir uog� naudojimas. Kai kuriuose regionuose, ypa� piet� ir pietry�i� Lietuvoje, 
už grybus ir uogas gaunamos pajamos beveik prilygsta ar yra net didesn�s nei pajamos, gaunamos 
už medien�.  

Uogos, grybai, vaistažol�s ir kiti produktai. 2019 m. miškotvarka uogini� ir vaistini� augal� 
neinventorizavo. 1985 m. kartu su medyn� taksacija buvo atlikta uogini� ir vaistini� augal� 
inventorizacija visame mišk� plote. 

Gryb� ištekliai. Nors Lietuvos miškuose auga apie 300 gryb� r�ši�, gyventojai renka ne 
daugiau 30 r�ši� grybus. Gryb� ištekliai apytikriai apskai�iuoti pagal miško augavie�i� grybingumo 
normatyv� (Budri�nien�, 1990). Normatyvas sudarytas atsižvelgiant � grybing� medyn� amži�, 
grybing� met� skai�i� per kirtimo apyvart�, eksploataciniu laikant 40 proc. biologinio derliaus. 

Grybingos augaviet�s (Nb, Nc ir Lb, Lc hidrotop�) sudaro 68 proc. vis� padalinio 
1dministruojam� mišk� ploto (2.31. lentel�). Pagal visuomen�s apklausas dažniausia priežastis, 
kod�l miškuose lankosi Lietuvos gyventojai, – grybavimas. Miške renka grybus daugiau kaip pus� 
gyventoj�. 

2.27. GRYB� IŠTEKLIAI 

 

Augavie�i� 
tipai 

Plotas, 
ha 

Metinis eksploatacinis derlius 

kg/ha visame plote, 
tonomis 

Nb 22129 36 796,6 
Nc 3307 20 66,1 

Lb, Lc 3240 14 45,4 
Nd, Ld, Nf, Lf 1347 9 18,9 
Ub, Uc, Ud 964 5 4,8 

Iš viso 30986  932,0 
 

Pagal 2018 m. inventorizacij� miško trako duomenys pateikti 2.32. lentel�je. Trakas 
sutinkamas 81 proc. medyn� ploto, vyrauja retas ir vidutinio retumo trakas. Trakas svarbus 
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biologin�s mišk� �vairov�s prasme, o atskiros trako r�šys – kaip technin�, maistin� ar vaistin� 
žaliava. 

Padalinio priži�rimuose miškuose dažniausiai aptinkamas šaltekšnis (43 proc. medyn� ploto), 
kadagys (41 proc.), lazdynas (7 proc.) ir šermukšnis (6 proc.).  

 

2.28. MIŠKO TRAKAS  

 

Vyraujan�ios trako r�šys 
Plotas, ha 

proc. nuo 
viso trako 

užimto ploto 

Plotas, proc. pagal trako 
tankum� 

Pavadinimas Kodas  retas vidutinio 
tankumo tankus 

Šaltekšnis Št  13979,8 43 29 10 4 
Kadagys Kd 13621,4 41 35 6  
Lazdynas Lz 2461,0 7 2 3 2 

Šermukšnis  Šm  2030,1 6 5 1  
Karklas Kr  974,4 3 1 1 1 

Ieva Iv 113,6     
P�slenis  Ps  31,1     

Šeivamedis  Šv  6,0     
Ameliankis Am 5,6     

Klevas  K  4,1     
Sausmedis  Sm  3,7     
Gudobel� Gd 3,7     
Žirnmedis Žr 2,6     
Šunobel�  Šn  1,6     

Liepa  L  1,5     
Zuikiakr�mis  Zk  1,3     

Sedula  Sd  0,9     
Žal�ialunkis  Žl  0,4     

Putinas  Pt  0,2     
Iš viso  33243,0 100    

proc. nuo viso mišku apaug. 
ploto 81     

Kasmet toliau did�ja visuomenei teikiam� rekreacini� miško paslaug� vert�. Miškas, 
kaip nepertraukiamai egzistuojanti ilgaamž� ekosistema, yra ypa� vertinamas biologin�s 
�vairov�s išsaugojimo, galimybi� švelninti planetos klimato poky�ius, išsaugoti dirvožem� ir 
vanden� aspektais. Miško vert� už šias paslaugas – ne�kainojama. 

2.17. PROJEKTAVIMO YPATUMAI SAUGOMOSE TERITORIJOSE 

Projektiniai sprendimai saugom� teritorij� miškams priimami atsižvelgiant � patvirtintus ši� 
teritorij� planavimo dokumentus (zon� rib� planus, tvarkymo planus, gamtotvarkos planus ir kt.). 

Valstybini� draustini�, regioninio parko, Natura 2000 objekt� ribos pažym�tos kartografin�je 
medžiagoje, o projektuojamos miško �kin�s priemon�s – kvartal� žem�lapiuose, taksoraš�iuose, 
�kini� darb� žinialapiuose. 

Suprojektuota gamtosaugos ir speciali�j� biologin� �vairov� praturtinan�i� priemoni� visuma 
pateikta atskiroje knygoje –  regioninio padalinio gamtosaugini� priemoni� plane (aiškinamasis 
raštas ir gamtosaugos planas M1:50000 bei girininkij� gamtosaugos žem�lapiai M1:20000). 

Projektuojama miško �kini� priemoni� apimtis saugomose teritorijose pateikta 2.34. lentel�je. 
Joje pateikta �kini� priemoni� apimtis apskai�iuota tik tai saugom� teritorij� daliai, � kuri� patenka 
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mišk� padalinio administruojami miškai. Miško �kin� veikla �ia projektuota griežtai prisilaikant vis� 
ši� veikl� reglamentuojan�i� dokument�, nedarant neigiamos �takos saugomiems kompleksams ir 
objektams.  

Regioninio padalinio administruojamoje teritorijoje saugomose teritorijos inventorizuotos 
31689,7 ha plote (2.33. lentel�). Medynai inventorizuoti 28568 ha plote. Medyn�, pasiekusi� gamtin� 
brand� yra 462 ha. Suprojektuoti pagrindiniai kirtimai saugomose teritorijose per penkmet� apims 
939 ha, iš j� plyni kirtimai sudarys 586 ha (62 proc.), neplyni – 353 ha (38 proc.). Metin� ugdymo 
kirtim� apimtis – 503 ha, iš j� jaunuolyn� ugdymas – 165 ha, retinimai – 131 ha, einamieji kirtimai – 
207 ha. Žuvusi� medyn� – 43 ha, pažeist� medyn� – 739 ha (daugiausia - žv�ri� nulaupyti kamienai 
438 ha). Inventorizuota 82,8 t�kst. m³ sausuoli� ir virteli�. Metin� sanitarini� kirtim� apimtis – apie 
7,0 t�kst. m3.  

2.29. MIŠKO �KINI� PRIEMONI� METIN� APIMTIS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 

 
rodikliai  Rodikliai 

Regioninio padalinio administruojami miškai, ha 31689,7 
Apaugusios mišku žem�s plotas, ha 29718,5 
Medynai, pasiek� gamtin� brand�, ha 462,4 
Pagrindiniai kirtimai 2021-2025 m, ha 939,4 
   iš j� kertami: plynai 586,4 
                         neplynai 353,0 
Iškertamas likvidinis t�ris, t�kst. m3 261,9 
Metin� apimtis, t�kst. m3 52,4 
Jaunuolyn� ugdymas, ha/t�kst.m3 likvido 165/0,3 
Retinimai, ha/ t�kst.m3 likvido 131/3,4 
Einamieji kirtimai, ha/t�kst.m3 likvido 207/11,6 
Sanitariniai kirtimai, t�kst.m3 likvido 8,7 
Specialieji kirtimai, t�kst.m3 likvido 5,1 
Bendras iškertamas likvidinis t�ris per metus, t. m3 81,5 
Miško naudojimas iš 1 ha mišku apaugusio ploto, m3 likv. 2,9 
Bendras einamasis prieaugis m3/ha 6,66 
Bendro prieaugio naudojimo, proc. 53 
Metinis medienos naudojimas, proc. nuo bendro t�rio 1,2 
Esamas mišku neapaug�s plotas, ha 218,0 
Atkuriamas mišku plotas per 5 metus plynose kirtaviet�se, ha 586,4 
Metin� atk�rimo apimtis, ha 107 

 

Esamas mišku neapaug�s plotas – 218 ha. Kaip ir visoje padalinio teritorijoje vyrauja 
normalaus dr�gnumo augaviet�s. Jos užima 70 proc. ploto. 2021-2025 m. plyn� kirtim� 
projektuojama – 586 ha.  

Ugdomieji miško kirtimai suprojektuoti pagal miškininkyst�s reikalavimus. Projektuojama kirsti 
15,3 t�kst.m3 likvidinio t�rio per metus. Ugdomaisiais miško kirtimais bus siekiama suformuoti 
atsparius, ilgaamžius, verting� medži� r�ši� medynus, atitinkan�ius j� paskirt� arba siekiama 
išsaugoti nat�rali� aplink� ar sudaryti optimalias s�lygas saugomiems objektams išlikti ir biologinei 
�vairovei gausinti.  

Gamtosaugini� priemoni� plane yra pateikta daugiau informacijos apie �kin�s veiklos 
ypatumus, apribojimus ir juos reglamentuojan�ius teis�s aktus. 
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2.18. GAMTOTVARKOS PLANUOSE NUMATYT� �KINI� PRIEMONI� 
PROJEKTAVIMAS 

Rengiant regioninio padalinio mišk� vidin�s miškotvarkos projekt� ir jo sudedam�sias dalis - 
gamtosaugini� priemoni� plan� ir rekreacinio sutvarkymo projekt�, atsižvelgta � min�tuose planuose 
numatytas priemones, jas suderinant su miškotvarkos projekto sprendiniais. Gamtosaugin�s mišk� 
�kin�s priemon�s ir kitos priemon�s pateiktos žiniaraš�iuose, suvestin�se lentel�se ir pažym�tos 
žem�lapiuose, schemose gamtosauginiame ir rekreaciniame projekte.  

Parengtas gamtosaugini� priemoni� planas pasitarnaus sprendžiant mišk� sertifikavimo 
klausimus, švie�iant vietin� bendruomen� apie regioniniame padalinyje vykdom� miško �kin� veikl�. 

Gamtotvarkos planas – strateginio planavimo dokumentas, kuriame �vertinta ir apib�dinta 
saugomos teritorijos arba jos dalies ekologin� b�kl�, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo problemos 
ir galimyb�s, saugomos nykstan�i� gyv�n�, augal� ir gryb� r�šys, j� buvein�s ir nat�ralios buvein�s, 
nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemon�s, joms �gyvendinti reikalingos 
l�šos ir vykdytojai. 

2.19. FSC MIŠK� TVARKYMO SERTIFIKAVIMO REIKALAVIM� �GYVENDINIMAS 
MIŠKO �KIN�JE VEIKLOJE 

Nepriklausomas mišk� �kio sertifikavimas – sistema, pasauliniu mastu užtikrinanti mišk� 
išsaugojim� ir sveik� bei vientis� ekosistem� atk�rim�. Tarptautinis mišk� tvarkymo sertifikatas – 
dokumentas, �rodantis, jog mišk� valdytojas miškuose �kininkauja atsakingai pagal tvaraus ir 
subalansuoto mišk� �kio principus, derindamas socialines, aplinkosaugines ir ekonomines mišk� 
funkcijas. 

2004 m. buvusios mišk� ur�dijos mišk� valdymo kokyb� tarptautin�s organizacijos FSC 
atstov� �vertinta pagal Smart Wood program�. Padalinio mišk� sertifikavim� atliko Danijos bendrov� 
„Nature Ecology and People Consult“ („NEPCon“), bendradarbiaujant su nepelno organizacija 
Rainforest Alliance-Smart Wood prek�s ženklo savininke. Tai išorinis garantas, liudijantis, kad mišk� 
ur�dijoje �kininkaujama pagal tarptautinius reikalavimus – miško �kio veikla skatina daugiatiksl� 
miško naudojim�, saugoma biologin� �vairov�, pripaž�stamos ir gerbiamos vietos žmoni� teis�s, 
nuolat stebima mišk� b�kl�.  

Tarptautinio �vertinimo sertifikatas išduodamas 5 metams. Pagal FSC reikalavimus padalinyje 
yra atliekamas kasmetinis auditas, kurio metu ži�rima, ar ištaisyti neatitikimai, kurie buvo nustatyti 
prieš tai atlikto audito metu. 2009 m. miškai resertifikuoti. 2014 ir 2019 metais atliktas pakartotin� 
mišk� valdymo sertifikavimas (resertifikavimas) pagal Smart Wood program�. 
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3. BAIGIAMOJI DALIS 

3.1. PROJEKTINI� SPRENDINI� VERTINIMAS 

3.1.1. EKONOMINIS VERTINIMAS 

Ekonominis Šven�ion�li� regioninio padalinio planuojamos �kin�s veiklos vertinimas atliktas, 
remiantis penkeriems metams suprojektuot� pagrindini� kirtim� birži� duomenimis bei dešimtme�iui 
suprojektuot� vis� kirtim� apimtimis. Pagrindiniais kirtimais kertamam t�riui sudarytas sortimentin�s 
strukt�ros projektas. Sortimentin� strukt�ra �vertinta, atsižvelgiant � suprojektuot� birži� t�r� ir vidutin� 
skersmen� pagal sud�tines medži� r�šis, taip pat � 2018 – 2019 met� rinkos situacij�. Ši strukt�ra 
gali keistis, priklausomai nuo situacijos rinkoje, pasikeitusi� reikalavim� sortimentams, atskir� birži� 
ar miško masyv� medienos kokyb�s ypatum� ir kit� veiksni�. Kadangi situacija medienos rinkoje yra 
spar�iai kintanti ir sunkiai prognozuojama, sortimentai �vertinti vidutin�mis paskutini� 2 met� 
kainomis (2018 – 2019 m.). 

Pajamos ir išlaidos planuojamos, atsižvelgiant � projektuojamas darb� apimtis bei faktinius 
regioninio padalinio 2018 - 2019 met� duomenis. Skyriuje pateikiamas numatomas regioninio 
padalinio �kin�s veiklos pelningumas. Siekiant �vertinti pelningumo priklausomyb� nuo rinkos 
poky�i�, �vertintas jo jautrumas medienos kain� bei darbo užmokes�io poky�iams. 

Penkeriems metams suprojektuotose birž�se atskir� medži� r�ši� medienos t�riai pagal metus 
išsid�sto tolygiai. Suprojektuot� pagrindini� kirtim� t�ris per metus sieks nuo 90,7 iki 93,3 t�kst. m³ 
(5.1 lentel�). 

Suprojektuot� birži� sortimentin� strukt�ra bei orientacin�s pajamos pateikiamos 3.1 lentel�je. 
Planuojama, kad padarin� mediena su plokš�i� mediena sudarys 90,1 %, be plokš�i� medienos - 
apie 83,7 %, plokš�i� ir malkin� mediena – 16,3 %. 

2.30. PROJEKTUOJAM� PAGRINDINI� KIRTIM� BIRŽI� T�RIO STRUKT�RA 
PAGAL MEDŽI� R�ŠIS 

 

Medži� r�šis Mato 
vnt. 

Metai Vid. per 
metus 2021 2022 2023 2024 2025 

Pušis 
m³ 58023 59759 58408 58714 58012 58583 
% 63,4 65,9 63,9 63,7 62,2 63,8 

Egl� 
m³ 18633 17117 17928 17418 17426 17704 
% 20,4 18,9 19,6 18,9 18,7 19,3 

	žuolas 
m³ 8 2 0 36 0 9 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uosis 
m³ 15 0 0 0 0 3 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beržas 
m³ 8518 8461 9141 9561 10477 9232 
% 9,3 9,3 10,0 10,4 11,2 10,1 

Juodalksnis 
m³ 1479 2306 1615 1718 3742 2172 
% 1,6 2,5 1,8 1,9 4,0 2,4 

Drebul� 
m³ 4576 2850 3771 4606 3533 3867 
% 5,0 3,1 4,1 5,0 3,8 4,2 

Baltalksnis 
m³ 232,0 157,0 521,0  24,0 187 
% 0,3 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 

Kitos r�šys 
m³ 0 8 68 123 55 51 
% 0,0 0,0 0,1 123,0 55,0 0,1 

Iš viso m³ 91484 90660 91452 92176 93269 91808 
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2.31. PROJEKTUOJAM� PAGRINDINI� KIRTIM� BIRŽI� SORTIMENTIN� 
STRUKT�RA BEI SORTIMENTIN� VERT� 

 

Sortimentas Mato vnt. 
Metai Iš viso per 

5 metus 2021 2022 2023 2024 2025 
R�stai E m³ 6894 6333 6633 6445 6448 32753 
  t�kst.Eur 510,2 468,7 490,9 476,9 477,1 2424 
 P m³ 31332 32270 31540 31706 31326 158175 
  t�kst.Eur 2036,6 2097,5 2050,1 2060,9 2036,2 10281 
 	 m³ 4 1 0 18 0 23 
  t�kst.Eur 0,8 0,2 0,0 3,7 0,0 5 
 U m³ 8 0 0 0 0 8 
  t�kst.Eur 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 
 B m³ 3152 3131 3382 3538 3876 17078 
  t�kst.Eur 249,0 247,3 267,2 279,5 306,2 1349 
 J m³ 488 761 533 567 1235 3584 
  t�kst.Eur 35,6 55,6 38,9 41,4 90,1 262 
 D m³ 1052 656 867 1059 813 4447 
  t�kst.Eur 52,6 32,8 43,4 53,0 40,6 222 
Popiermedžiai E m³ 4286 3937 4123 4006 4008 20360 
  t�kst.Eur 150,0 137,8 144,3 140,2 140,3 713 
 P m³ 7543 7769 7593 7633 7542 38079 
  t�kst.Eur 256,5 264,1 258,2 259,5 256,4 1295 
 B m³ 1704 1692 1828 1912 2095 9232 
  t�kst.Eur 68,1 67,7 73,1 76,5 83,8 369 
 D m³ 549 342 453 553 424 2320 
  t�kst.Eur 14,3 8,9 11,8 14,4 11,0 60 
Pjaut. smulki SP m³ 18232 18363 18188 18162 17988 90933 
  t�kst.Eur 966,3 973,2 963,9 962,6 953,4 4819 
 LP m³ 2025 1968 2103 2178 2649 10923 
  t�kst.Eur 87,5 85,0 90,9 94,1 114,4 472 
Plokš�i� 
mediena SP m³ 3604 3504 3545 3503 3483 17640 
  t�kst.Eur 93,7 91,1 92,2 91,1 90,6 459 
 LP m³ 2396 1948 2266 2522 2490 11621 
  t�kst.Eur 59,9 48,7 56,6 63,1 62,2 291 
Malkos  m³ 8215 7985 8397 8375 8892 41864 
  t�kst.Eur 221,8 215,6 226,7 226,1 240,1 1130 
Iš viso  m³ 91484 90660 91452 92176 93269 459041 
  t	kst.Eur 4790 4785 4796 4828 4892 24092 

 

Padalinyje vykme�iui planuojamas metinis pagrindinis naudojimas yra 90,1 t�kst. m³, 
o bendras metinis naudojimas – 126,8 t�kst. m³ likvidinio t�rio. Vidutiniai metiniai kirstinos medienos 
kiekiai pagal medži� r�šis pateikti 3.3 lentel�je. Pagal šiuos duomenis, pagrindiniai kirtimai sudaryt� 
71,1 %, ugdymo – 15,1 %, sanitariniai – 9,9 %, kiti kirtimai – 4,0 % viso kertamo t�rio. Pušies 
mediena sudaryt� 61,8 % egl�s – 18,6 %, beržo – 11,5 % iškertamo t�rio. 
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2.32. VYKME�IUI PROJEKTUOJAMAS METINIS KIRSTINOS MEDIENOS KIEKIS 
PAGAL MEDŽI� R�ŠIS VISUOSE KIRTIMUOSE 

 

Medži� r�šis 
Likvidin� mediena, m³ 

Pagrindiniai 
kirtimai 

Ugdymo 
kirtimai 

Sanitariniai 
kirtimai 

Kiti 
kirtimai 

Visi 
kirtimai 

Pušis 57400 9800 7900 3200 78300 
Egl� 17300 2900 2400 1000 23600 
Beržas 9200 3600 1250 500 14550 
Juodalksnis 2200 150 300 150 2800 
Drebul� 3800 2500 550 200 7050 
Baltalksnis 150 100 50 50 350 
Kitos r�šys 50 50 50 0 150 

Iš viso 90100 19100 12500 5100 126800 

 

Kirstinos medienos pasiskirstymas pagal padaringum� ir stambum� pateikiamas 3.4 
lentel�je, o vertinimas nenukirsto miško kainomis – 3.5 lentel�je. 

 

2.33. VYKME�IUI PLANUOJAMAS METINIS KIRSTINOS MEDIENOS 
PASISKIRSTYMAS PAGAL MEDŽI� R�ŠIS IR PADARINGUM� VISUOSE 

KITRIMUOSE 

 

Medži� r�šis 
Likvidin� mediena, m³ 

Padarin� 
Malkin� Iš viso 

Stambi Vidutin� Smulki 
Pušis 39150 24939 4581 9631 78300 
Egl� 8260 8597 3405 3338 23600 
	žuolas 0 0 0 0 0 
Uosis 0 0 0 0 0 
Beržas 4365 5463 1680 3042 14550 
Juodalksnis 504 874 552 870 2800 
Drebul� 1763 1587 882 2818 7050 
Baltalksnis 49 111 60 131 350 
Kitos r�šys 21 48 26 56 150 

Iš viso  54111 41618 11185 19886 126800 

 

Nenukirsto miško vert� apskai�iuota, atsižvelgiant � patvirtint� šios vert�s skai�iavimo 
metodik�. Planuojama, kad metinio kirstinos medienos kiekio vert� nenukirsto miško kainomis 
vidutiniškai sieks 2418,4 t�kst. Eur. 
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2.34. PLANUOJAMAS METIN�S KIRSTINOS MEDIENOS PINIGINIS 
�VERTINIMAS NENUKIRSTO MIŠKO KAINOMIS  

 

Medži� r�šis 
Nenukirsto miško vert�, t�kst. Eur 
Padarin� 

Malkin� Iš viso 
Stambi Vidutin� Smulki 

Pušis 1260,1 562,4 21,4 10,5 1854,5 
Egl� 197,7 144,2 8,4 2,7 353,0 
	žuolas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Beržas 91,3 63,1 13,4 4,2 171,9 
Juodalksnis 6,0 4,1 0,6 1,0 11,6 
Drebul� 16,0 8,7 0,5 1,5 26,7 
Baltalksnis 0,3 0,1 0,0 0,1 0,5 
Kitos r�šys 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 

Iš viso 1571,4 782,7 44,3 20,0 2418,4 

 

Padalinio potencialios metin�s pajamos (3.6 lentel�) suprojektuotos, atsižvelgiant � 
suprojektuotas kirtim� apimtis, prognozuojam� kirstinos medienos sortimentin� strukt�r� bei 2 
paskutini� met� vidutines apvaliosios medienos kainas. D�l padid�jusi� suplanuot� kirtim� apim�i�, 
pajamos bei išlaidos ženkliai viršyt� 2018 – 2019 met� rodiklius. 

Išlaidos, tiesiogiai priklausan�ios nuo gaminamos produkcijos apimties, planuojamos, 
atsižvelgiant � 2019 m. s�lyginio produkcijos vieneto savikain� bei suprojektuotas darb� apimtis. 

Vertinant Šven�ion�li� regionin� padalin� kaip atskir� �kin� vienet� galima teigti, kad 
esant dabartiniam išlaid� lygiui bei palankioms medienos kain� tendencijoms, padalinys planuojamu 
laikotarpiu gal�t� dirbti pelningai, pajam� pelningumas siekt� 7,2 %, o bendrasis pelnas – 444,4 
t�kst. eur�. Atsižvelgiant � galimus rinkos poky�ius, šis planuojamas �kin�s veiklos rezultatas gali 
keistis. 

Vertinant galimus medienos kain�, kaip esminio pajam� dyd� lemian�io veiksnio, 
poky�ius matyti (32 pav.), kad sumaž�jus medienos kainoms 10 % (lyginant su 2018 – 2019 m. 
vidurkiu) ir esant dabartiniam išlaid� lygiui, padalinio veikla b�t� nuostolinga. 

 

 

 

32 pav. Regioninio padalinio pelningumo jautrumas medienos kainos poky�iui. 
  



141 

 

2.35. PLANUOJAMOS METIN�S PAJAMOS IR IŠLAIDOS 2021-2025 METAIS 

 

Pavadinimas t�kst. Eur % 
Pajamos: 6134,0 100,0% 

iš j�:          už žaliavin� medien� ir nenukirst� mišk� 5462,3 89,0% 
kitos pajamos 671,7 11,0% 

Išlaidos 5689,6 100,0 
-     apvaliosios medienos gamybos tiesiogin�s 1636,4 28,8 
-     pardavim� 137,3 2,4 
-     bendrosios administracin�s 1708,2 30,0 
-     girininkij� personalo išlaikymui 719,7 12,6 
-     miško prieži�ros personalo išlaikymui 115,0 2,0 
-     miško atk�rimui ir �veisimui 469,5 8,3 
-     mišk� sanitarinei apsaugai 96,5 1,7 
-     mišk� priešgaisrinei apsaugai 211,7 3,7 
-     rekreacini� objekt� �rengimui 10,3 0,2 
-     transporto (pakrovimo) paslaugoms 90,1 1,6 
-     kitos 494,7 8,7 
Bendrasis pelnas 444,4  
Bendrasis pajam� pelningumas, %  7,2 

 

Padalinio �kin�s veiklos pelningumo jautrumas darbo užmokes�io did�jimui buvo 
vertinamas, atsižvelgiant � galimus poky�ius darbo rinkoje, �skaitant ir rangos darb� �kaini� did�jim� 
d�l darbo užmokes�io kilimo. �vertinus galimus darbo užmokes�io poky�ius galima konstatuoti, kad 
nepasikeitus kitoms s�lygoms, o darbo užmokes�iui padid�jus 10 %, padalinys patirt� nuostol� (33 
pav.). 

 

 

 

33 pav. Regioninio padalinio grynojo pelningumo jautrumas darbo užmokes�io poky�iui. 

 

Siekdamas išvengti sunkiai prognozuojam� nepalanki� poky�i� medienos, darbo j�gos ir 
energetini� ištekli� rinkose, regioninis padalinys artimiausiu metu tur�t� ieškoti rezerv�, siekdamas 
išlaikyti esam� pelningumo lyg�. 
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3.1.2. EKOLOGINIS VERTINIMAS 

Miškotvarkos projektas parengtas vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miško �kio principais, 
atsižvelgiant � ekologines, ekonomines, socialines mišk� funkcijas bei visuomen�s reikmes. 
kin� 
veikla projektuota atsižvelgiant � tarptautines rezoliucijas ir Strasb�ro (1990), Rio de Žaneiro (1992), 
Helsinkio (1993), Lisabonos (1998), Vienos (2003), Varšuvos (2007) direktyvas. Šios rezoliucijos 
naujai išryškino miškotvarkos, kaip mišk� politikos �gyvendinimo priemon�s, vaidmen�. Strasb�ro 
rezoliucijoje pareikšta – ateities kartos turi teis� naudotis sveika ir neužteršta (kokybiška) aplinka, 
kuri, kalbant apie miškus, turi b�ti išreikšta ekologin�mis, ekonomin�mis ir socialin�mis s�lygomis, 
atsispindin�iomis tvariame ir daugiatiksliame mišk� �kyje. 

Helsinkio ministr� konferencija dviem rezoliucijomis (Bendrieji nurodymai tvariam mišk� �kiui 
ir Bendrieji nurodymai biologin�s �vairov�s apsaugai Europos miškuose) dar labiau išryškino 
miškotvarkos vaidmen� ir uždavinius, organizuojant tvar� mišk� �k� XXI amžiuje: tvarus mišk� �kis 
reiškia mišk� ir miško žemi� prieži�r� bei naudojim� tokiu b�du ir tokiu laipsniu, kurie palaikyt� j� 
biologin� �vairov�, produktyvum�, geb�jim� atsikurti, gyvybingum� ir j� paj�gum� atlikti dabar ir 
ateityje atitinkamas ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas lokaliniu, nacionaliniu ir globaliniu 
lygiais ir kurie nedaryt� žalos kitoms ekosistemoms. Biologin� �vairov� apima �vairov� viduje ir tarp 
r�ši� bei ekosistem�. Rezoliucijose konstatuota, kad biologin�s �vairov�s išlaikymas vis� tip� 
miškuose yra esminis tvaraus miško �kio elementas. 

Tvaraus mišk� �kio kriterijai ir rodikliai, patvirtinti Lisabonos ministr� konferencijoje (1998), 
tapo pagrindu ir kelrodžiu miškotvarkai, siekiant kontroliuoti tvar� mišk� �k� skatinan�ias ir biologin� 
�vairov� saugan�ias bei turtinan�ias �kines priemones.  

Siekiant �gyvendinti aukš�iau �vardint� konferencij� numatytus tvaraus miško �kio ir biologin�s 
�vairov�s išsaugojimo tikslus, miškotvarkinis projektavimas remiasi �statymin�mis nuostatomis 
(Mišk� �statymu, Saugom� teritorij� �statymu, Biologin�s �vairov�s išsaugojimo strategija ir veiksm� 
planu), atitinkamais po�statyminiais aktais bei normatyvais. 

Svarbiausi rodikliai, rodantys, kad Lietuvoje (ir konkre�ioje konkre�iame regioniniame 
padalinyje) mišk� �kis organizuojamas tvaraus �kio principais yra: 

1) Mišk� suskirstymas � grupes ir pogrupius pagal j� funkcin� paskirt�, �kininkavimo tikslus ir 
�kin� režim�, kuris užtikrina daugiatikslio ir diferencijuoto miško �kio organizavim� (Mišk� �statymas, 
Mišk� priskyrimo mišk� grup�ms tvarka ir normatyvai, Paviršinio vandens telkini� apsaugos zon� ir 
Pakran�i� apsaugos juost� nustatymo taisykl�s). 

2) Tolyd� miško naudojim�, medyn� amžiaus strukt�ros gerinim�, miško apsaugini� funkcij� 
išsaugojim� ir savalaik� brandžios medienos panaudojim� laiku užtikrina pagrindini� kirtim� normos 
nustatymas vadovaujantis Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo metodika ir birži� 
išd�stymas teritorijoje vadovaujantis Miško kirtim� taisykl�mis. Išd�stant biržes ir vykdant �kines 
priemones, jose svarbios šios ekologin�s nuostatos: 

� birži� dydis (priklauso nuo miško grup�s); 

� reikalavimas visais galimais atvejais birži� ribas tapatinti su augaviet�s s�lygomis 
besiskirian�i� sklyp� ribomis; 

� plyn� kirtim� ribojimas III grup�s ir j� draudimas II grup�s miškuose; 

� kirtimo ir atk�rimo b�do parinkimas siekiant maksimaliai išnaudoti ž�limo galimybes; 

� didesn�se nei 1 ha plyn�j� ar atvejini� pagrindini� kirtim� birž�se paliekama ne mažiau kaip 
7 gyv� medži� 1 ha (iš kuri� ne mažiau kaip 3 b�t� senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai 
medyne) ir ne mažiau kaip 3 negyv� medži� 1 ha storesnio kaip 20 cm skersmens (jeigu toki� medži� 
n�ra, reikia palikti atitinkam� kiek� stuobri�);  

� 0,5-1 ha plyn�j� ar atvejini� pagrindini� kirtim� birž�se paliekama ne mažiau kaip 3 gyvus 
medžius (iš kuri� ne mažiau kaip 2 b�t� senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne 
mažiau kaip 2 negyvus medžius storesnio kaip 20 cm skersmens (jeigu toki� medži� n�ra - 
stuobrius);  

� plynose birž�se paliekama ne mažiau kaip 5 m3/ha miško kirtimo atliek� arba paliktas 
papildomas biologinei �vairovei svarbi� medži� skai�ius, atitinkantis š� t�r�; 
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� pagrindiniai kirtimai zonose aplink ret�j� paukš�i� lizdavietes draudžiami Taisykli� 1 priede 
nurodytu spinduliu. 

3) Ugdomieji kirtimai projektuoti vadovaujantis Miško kirtim� taisykl�mis, kuri� vienas iš 
pagrindini� tiksl� yra medyn� atsparumo v�javartoms, sniegalaužoms ir kitiems nepalankiems 
gamtiniams veiksniams stiprinimas (tai kartu yra ir ekologinis reikalavimas). Be to, projektuojant ir 
vykdant ugdomuosius bei sanitarinius kirtimus reikia taikyti šias priemones: 

� sudaryti optimalias s�lygas saugomoms ekosistemoms ir objektams išlikti, palaikyti esam� 
arba atkurti mišk� biologin� �vairov� IIA grup�s medynuose; 

� nekirsti retai sutinkam� r�ši� medži� ir kr�m� – miškin�s obels, paprastosios kriauš�s, 
pavieni� klev�, liep� ir kt.; 

� palikti sen� sausuoli� ir sta�i� stuobri�; 

� ugdymo kirtimai medynuose aplink ret� paukš�i� lizdus turi b�ti neintensyv�s, medyn� 
skalsumas kirtim� metu negali b�ti sumažintas daugiau kaip iki 0,7. 

4) Projektuojant miško atk�rim� vadovaujamasi Miško atk�rimo ir �veisimo nuostatais. 
Svarbiausias tikslas yra reglamentuoti tvari� ir produktyvi�, daugiatiksl�s ir specialios paskirties 
mišk�, atitinkan�i� šalies gyventoj� ir �kio poreikius, atk�rim� ir �veisim�, laikantis subalansuoto 
miško �kio pl�tros princip�. Tai pasiekiama šiais veiksmais: 

� rezervatiniai (I gr.) miškai atkuriami jiems nat�raliai atželiant, ekosistem� apsaugos (IIA gr.), 
rekreaciniai (IIB gr.), apsauginiai (III gr.) ir �kiniai (IV gr.) nat�raliai atželiant ar želdinant; 

� miško r�šin� sud�tis parenkama, atsižvelgiant � augaviet�s s�lygas ir miško funkcin� paskirt�. 
Vyraujan�ios medži� r�šys (r�šin�je sud�tyje j� turi b�ti daugiau kaip 50 proc.) želdiniuose ir 
ž�liniuose turi atitikti min�t� Nuostat� 1-3 pried� reikalavimus. 

Miškotvarkos projekte pateikti miško atk�rimo žiniaraš�iai, rekomenduojami miško atk�rimo 
b�dai, atkuriamos tikslin�s medži� r�šys, nustatytas sodmen� poreikis pagal priimt� želdinimo 
norm�. 

5) Vadovaujantis Miško sanitarin�s apsaugos taisykl�mis numatytos priemon�s, gerinsian�ios 
miško sanitarin� b�kl� (sanitariniai, ugdomieji kirtimai), rekomenduojamos prevencin�s biologin�s 
apsaugos priemon�s. 

6) Vadovaujantis Mišk� priešgaisrin�s apsaugos taisykl�mis parengtas priešgaisrinio 
tvarkymo planas, apimantis vis� nuosavybi� miškus, kaip vientis� priešgaisrini� priemoni� sistem�. 

7) Medžiokl�tvarkos sprendiniai orientuoti � žv�ri� populiacij� ekologin� talpum�, �kini� ir 
apsaugos priemoni� taikym� ir žv�ri� pakenkt� medyn� atk�rim�. 

8) Vadovaujantis Augal� nacionalini� genetini� ištekli� �statymu, Nacionaline mišk� �kio 
sektoriaus pl�tros 2012-2020 m. programa, Valstybini� genetini� draustini� �steigimo ir j� rib� plan� 
patvirtinimo nutarimu, S�klini� medyn� nuostatus aprašyti genetiniai draustiniai, s�kliniai medynai, 
nustatyta medyn� selekcin� grup�. 

9) Miško �kin� veikla saugomose teritorijose projektuota atsižvelgiant � Saugom� teritorij� 
�statym�, esamus saugom� teritorij� nuostatus, reglamentus, apribojimus, numatytus atitinkamuose 
�kin�s veiklos reglamentavimo dokumentuose (Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos ir 
kt.). 
kini� priemoni� apimtis ir apribojimai pateikti pagal konkre�ias saugomas teritorijas. Pateikti 
patikslinti sklyp� su saugom� ir Raudonosios knygos paukš�i� lizdaviet�mis, perimviet�mis, 
tuokviet�mis s�rašai, žiniaraš�iai (bendri ir kiekvienai girininkijai atskiri), pažymint min�tus objektus 
ir kartografin�je medžiagoje. Tai leidžia vykdyti saugom� gamtos objekt� steb�jim� (monitoring�), t. 
y. fiksuoti vykstan�ius pakitimus d�l nat�rali� proces� arba �kin�s veiklos. Kertin�s miško buvein�s 
– tai biologin�s �vairov�s poži�riu vertingi biotopai, tod�l jos organiškai bus �trauktos � esam� 
saugom� teritorij� sistem�, pagerins jos strukt�r�, kaip vienas iš jos element�. Brandži� medyn� 
sklypai su kertin�mis buvein�mis išbraukti iš pagrindini� kirtim� bei apribotos �kin�s priemones. 

10) Visi miškotvarkiniame projektavime naudoti �kin�s veiklos normatyvai yra paruošti 
atsižvelgiant � augavie�i� tipus. Tai viena iš ekologin�s miškotvarkos prielaid�, �galinanti 
daugiatikslio mišk� �kio organizavim�, atsižvelgiant � miško ekosistem� ryš� su aplinka.  
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11) Miškotvarkos projekte pateikta informacija ir ekologiniai sprendiniai gal�s b�ti �vertinti 
vykdant mišk� sertifikavimo audit�, nustatyti sprendini� s�saj� su Lietuvos Respublikos biologin�s 
�vairov�s išsaugojimo strategijos ir veiksm� planu. 

12) Kult�ros paveldo objekt� teritorijose, j� apsaugos zonose veikla vykdoma vadovaujantis 
Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos �statymu bei kitais kult�ros paveldo apsaug� 
reglamentuojan�iais teis�s aktais. Archeologijos objekt� teritorijose (pilkapiai, piliakalniai, senov�s 
gyvenviet�s) draudžiami žem�s judinimo darbai. Kult�ros paveldo objekt�, vietovi� teritorijose, j� 
apsaugos zonose, prieš pradedant vykdyti veikl�, j� derinti reikia su Kult�ros paveldo departamento 
prie Kult�ros ministerijos Vilniaus teritoriniu padaliniu. 

Regioninio padalinio specialistams teks spr�sti ir naujus uždavinius, susijusius su Europos 
S�jungos saugom� gamtini� teritorij� tinklo NATURA 2000 projekto �gyvendinimu Lietuvoje. 
Išskiriant buveini� ir paukš�i� apsaugai svarbias teritorijas, gali b�ti koreguojamos esam� saugom� 
teritorij� ribos, nuostatai, taip pat steigiamos ir naujos saugomos teritorijos.  

Kertini� miško buveini� steigimo procesas ir j� statuso nustatymas taip pat nebaigtas. Tod�l 
projekto galiojimo eigoje gali tekti atlikti papildomus darbus, tikslinti ar koreguoti miškotvarkos 
projekto sprendinius.  

3.1.3. SOCIALINIS VERTINIMAS 

Lietuvos miškai ne tik teikia medien� ir kitus miško produktus, bet ir yra esminis ekologinis 
veiksnys. Sudarydami daugelio gyv�nijos ir augalijos r�ši� buveines, stabdydami dirvos erozij�, 
absorbuodami anglies dvidegin� bei grynindami or�, saugodami gruntinius ir paviršiaus vandenis, 
suteikia galimyb� miesto ir kaimo gyventojams poilsiauti. Ši j� nauda gali b�ti suskirstyta � dvi dalis: 
naudojama mokamai ir nemokamai. Socialine miško reikšme suprantama nauda t� miško funkcij�, 
kurias visuomen� naudoja nemokamai. Tai grybai, uogos, vaistiniai augalai, poilsiavimas miškuose, 
CO2 sunaudojimas, biologin�s �vairov�s apsauga, vanden� ir dirvožemio apsauga (Lietuvos mišk� 
socialin�s reikšm�s �vertinimo metodiniai principai, 2006 m, Lietuvos mišk� institutas).  

Pastaruoju metu ypa� did�ja mišk� socialin� funkcija. Pagal vis� Lietuvos mišk� ekonominio 
vertinimo rezultatus medienai tenka apie 36 proc. bendrosios miško vert�s, o socialinei (nemokamai) 
mišk� teikiamai naudai – apie 64 proc. 

Viena iš svarbesni� vietini� gyventoj� pajam� r�ši� yra grybavimas ir uogavimas. Gryb� 
naudojimas, kaip verslo r�šis, susideda iš j� rinkimo, apdirbimo ir pardavimo. Lietuvoje renkama 
apie 20-30 gryb� r�ši�. Esant sunkiai ekonominei situacijai � miškus pl�stel�jo grybautojai, 
uogautojai, vaistažoli� rink�jai. Daugeliui j� pinigai, gauti už surinktus ir parduotus mažuosius miško 
turtus, tapo vieninteliu arba pagrindiniu pajam� šaltiniu. Gryb�, uog� rinkos pl�trai didel�s �takos 
tur�jo smarkiai padid�j�s ši� produkt� eksportas � Vokietij�, Pranc�zij� ir kitas Europos šalis.  

Detaliau vertinant gryb� naudojim� regioniniame padalinyje svarbus yra atskir� augavie�i� 
grybingumas. Grybingiausiais Nb, Nc, Lb ir Lc augaviet�se augantys medynai (Budri�nien�, 1975). 
Regioninio padalinio administruojamuose miškuose toki� medyn� 68 proc. viso medyn� ploto. 

Šalyje miško uog� per metus superkama virš 2000 ton�. Didži�j� dal� sudaro m�lyn�s. 
Spanguoli� bei brukni� ir toliau superkama labai mažai. Miško uogas, kaip ir grybus, gyventojai renka 
savo reikm�ms ir pardavimui.  

Apie superkamos gamtoje surinktos augalin�s vaistin�s žaliavos kiek� apytikriai leidžia spr�sti 
stambiausios šalyje j� perdirban�ios �mon�s UAB “Šven�ioni� vaistažol�s” pateikti duomenys. Miško 
vaistažoli� socialin� ir ekonomin� reikšm�, kaip ir kasmetinis superkam� vaistažoli� kiekis nuolat 
maž�ja. Jei 1971 m. buvo supirkta 435 t. vaistažoli�, tai 2000 m. – 59 t, 2010 m. – 20 t, 2011 m. – 
8,1 t, 2012 m. – 8,2 t. (Statistikos departamentas, 2015). Dalis vaistažoli� auginama 
specializuotuose �kiuose. 

Viena iš svarbiausi� miško socialin�s funkcijos kryp�i� yra rekreacin�s mišk� funkcijos 
stiprinimas. D�l to mišk� ur�dijoje daug d�mesio ir l�š� skiriama pritaikyti administruojamus miškus 
visaver�iam lankymuisi ir turiningam poilsiui gamtoje. 

Rekreacini� mišk� regioninio padalinio administruojamuose miškuose yra 493 ha. Jiems 
priskirti miško parkai (4 ha), Labanoro ir Sirv�tos regionini� park� rekreacini� zon� miškai (371 ha) 
ir rekreaciniai miško sklypai (118 ha). Aktyviam poilsiui (uogavimui, grybavimui) naudojami kur kas 
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didesni mišk� plotai. Miško rekreacinei vertei didel� �tak� turi vandens telkiniai: ežerai, up�s, 
tvenkiniai. Rekreacinio sutvarkymo projekte kuriama stovyklavie�i�, poilsiavie�i�, atokv�pio viet�, 
apžvalgos aikšteli� bei turistini� tak� sistema, kuri� �gyvendinus per vykmet� – miškotvarkos projekto 
galiojimo laikotarp�, b�t� visiškai išnaudotas mišk� ur�dijos rekreacinis potencialas. Šis projektas 
remiasi jau esan�ia administruojam� mišk� rekreacine sistema ir j� toliau vysto atsižvelgiant � esam� 
rekreacini� objekt� ir rekreacin�s situacijos analiz�. Iš esam� 91 rekreacijos objekt� 2 rekreacinius 
objektus si�loma naikinti.  

Socialin� miško reikšm� numatoma didinti ir ateityje:  tenkinti visuomen�s bendr�j� su miškais 
susijusias reikmes, skatinti visuomen� dalyvauti svarbiausi� mišk� �kio klausim� sprendime, 
intensyvinti mišk� naudojimo rekreacin�ms reikm�ms ir pažintiniam turizmui. 

2006 m. Lietuvos mišk� institutas atliko darb� „Lietuvos gyventoj� sociologin�s apklausos 
svarbiausiais mišk� �kio klausimais bei respondent� nuomon�s analiz�s atlikimas”, kurio tikslas – 
atlikti visuomen�s apklaus� svarbiausiais mišk� �kio klausimais, norint išsiaiškinti visuomen�s 
nuomon� apie mišk� �kio veikl� Lietuvos Respublikoje, bei priva�i� miško savinink� apklausa, norint 
išsiaiškinti mišk� �kio paslaug� poreik�. Apklausos metu nustatyta, kad visuomen� itin aukštai vertina 
miško teikiam� socialin� naud�. 96 proc. apklaust�j� respondent� lank�si miške per paskutiniuosius 
trejus metus. Dažniausiai respondentai lankosi miške 3-4 kartus per metus. Pagrindiniai lankymosi 
miške tikslai – grybavimas, uogavimas ir poilsiavimas. Visuomen�s nuomone, Lietuvoje yra �rengta 
per mažai poilsiavie�i�, poilsio aikšteli�, dvira�i� tak�, pažintini� tak� ir kit� poilsiui skirt� objekt�. 
Taip mano 80 proc. respondent�. 

Europos mišk� apsaugos proceso ministr� konferencijos (MSPFE), Varšuva, 2007, š�kis 
„Miškai- kokybiškesniam gyvenimui”. Remiantis prieš tai buvusi� konferencij� – Strasb�ras (1990), 
Helsinkis (1993), Lisabona (1998), Viena (2003) – pasiekimais, kai buvo skatinami ekonominiai, 
ekologiniai ir visuomeniniai – kult�riniai tvaraus ir subalansuoto mišk� �kio aspektai, Varšuvos 
konferencijoje diskutuota apie išš�kius, su kuriais susiduria Europos miškininkyst�, bei sprendimus, 
kurie prisid�s prie teigiamo mišk� poveikio ši� laik� žmogaus gyvenimui. Vienas iš konferencijos 
prioritet� – tvarus �kininkavimas miškuose, mažinant klimato kaitos padarinius, medienos 
panaudojimo energijos poreikiams bei vandens telkini� apsauga. Priimta Ministr� deklaracija numato 
ilgalaik� mišk� vizij�, kurioje atsispindi aktualios visuomen�s bei politikos problemos. Priimtos dvi 
Varšuvos rezoliucijos: 

1) Miškai, mediena ir energija – akcentuoja pusiausvyros išlaikymo svarb�, naudojant medien� 
ir biomas�, tuo pa�iu išsaugant vertingus miško išteklius bei nepažeidžiant bio�vairov�s. 

2) Miškai ir vanduo - d�l geriamo vandens tr�kumo yra poreikis didinti mišk� �kio vaidmen� 
apsaugant dirvožem� bei reguliuojant vandens apytak� gamtoje. 

 

3.2. MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KOKYB�S KONTROL� IR KEITIMAS 

 

Vidin�s miškotvarkos projekt� kokyb� vertinama vadovaujantis Mišk� inventorizacijos ir �kini� 
priemoni� projektavimo darb� kokyb�s vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. birželio 27 d. �sakymu Nr. D1-499 „D�l Mišk� inventorizacijos ir �kini� priemoni� 
projektavimo darb� kokyb�s vertinimo metodikos patvirtinimo. 

 Valstybini� mišk� vidin�s miškotvarkos projekt� kokyb� tikrina Valstybin�s mišk� tarnybos 
pareig�nai.  

Jei kontrol�s metu nustatoma, kad patvirtinti ir užregistruoti vidin�s miškotvarkos projektai 
neatitinka Taisykli� 40 punkte nurodyt� teis�s akt� reikalavim� ir �vertinami blogai, kontrol� vykdanti 
institucija ne v�liau kaip per 5 darbo dienas pateikia išvadas vidin�s miškotvarkos projektus 
tvirtinan�iai institucijai, kuri ne v�liau kaip per 10 darbo dien� išnagrin�ja išvadas ir pripaž�sta juos 
netekusiais galios. 

Miškotvarkos projekto sprendiniai gali b�ti pakeisti, nesibaigus vidin�s miškotvarkos projekto 
galiojimo laikui arba prat�sus jo projektin� laikotarp�. Pagal Vidin�s miškotvarkos projekt� rengimo 
taisykli� 44 punkt�, galiojantys vidin�s miškotvarkos projektai gali b�ti kei�iami tik tada, kai: 
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� pasikeit� �kini� priemoni� vykdym� ir projektavim� reglamentuojantys teis�s aktai; 
� nustatyta tvarka pakeistas mišk� priskyrimas mišk� grup�ms; 
� d�l stichin�s nelaim�s paveikto miško b�tina tikslinti suprojektuotas �kines priemones; 
� nustatyta tvarka pakeistas miško valdos plotas arba rib� konfig�racija, valda suskaldyta � 

mažesnes arba sujungta su gretima; 
� tikrinant vidin�s miškotvarkos projekto parengimo kokyb�, buvo nustatyti dideli 

inventorizacijos netikslumai ir po to atliktas miško inventorizacijos duomen� patikslinimas; 
� reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones, kurioms teikiama Europos S�jungos 

parama; 
� planuojamas rekreacini� objekt� �rengimas miškuose, siekiant juos pritaikyti visuomen�s 

poreikiams; 
� reikia patikslinti apsaugos ir tvarkymo reikalavimus kult�ros paveldo objekt� ar vietovi� 

teritorijose ar apsaugos zonose; 
� pagal Krašto apsaugos ministerijos poreikius reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti 

priemones karini� poligon� teritorijose; 
� reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti apsaugos ir (ar) tvarkymo priemones 

saugomoms r�šims ar Europos bendrijos svarbos buvein�ms. 

Jei valdos mišk� charakteristika pakito d�l juose vykdytos �kin�s veiklos, vidin�s miškotvarkos 
projekte tikslinti galima tik aplinkosaugines ir miško atk�rimo priemones. 

Valstybini� mišk� vidin�s miškotvarkos projekt� keitimai, patvirtinto gamtotvarkos plano 
priemon�s, numatan�ios speciali� �kin� veikl� konkre�iame miško plote, si�lomi priskirti vidin�s 
miškotvarkos projekto sudedam�ja dalimi pažintinio turizmo objekto, rekreacinio, miško keli� 
sutvarkymo ar hidrologinio režimo atk�rimo techniniai projektai derinami, tvirtinami ir skelbiami 
vadovaujantis ši� taisykli� 18-21 punktais, registruojami 23 punkto nustatyta tvarka, prie 
registravimo numerio prirašant keitim� liudijan�ius indeksus.  

 

Pagrindini� kirtim� normos keitimas. Pagal pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo 
metodik�, patvirtinta kirtim� norma gali b�ti perskai�iuojama, jeigu �vyko esminiai kiekybiniai ir 
kokybiniai miško rodikli� pasikeitimai, po naujos mišk� inventorizacijos, taip pat stichini� nelaimi� 
atvejais, kai kasmet šalies mastu išdži�vusi�, išverst�, išlaužyt�, išdegusi� arba kitaip pažeist� 
medyn� t�ris sudaro daugiau negu vien� ketvirt�j� metin�s kirtimo normos dalies. Jei �vyko 
pasikeitimai ir d�l j� naujai inventorizuoti mišk� nereikia (pasikeit� administracini� vienet� ribos, 
kirtimo amžiai ir pan.), tai kirtim� normos perskai�iavimui naudojama bazin�s mišk� inventorizacijos 
medžiaga, aktualizuota einamiesiems metams d�l nat�ralios augimo eigos ir �kin�s veiklos �takos.  

Metin�s pagrindini� kirtim� normos tikslinimo tvarka, patvirtinta LR aplinkos ministro 2001-07-
02 �sakymu Nr. 353, detalizuoja kirtim� normos tikslinimo atvejus: 

� mišk� valdytojai metin� miško kirtim� norm� gali viršyti stichini� nelaim� atvejais, kai b�tina 
skubiai iškirsti pažeistus medynus. Jeigu einamaisiais metais, �vykus stichinei nelaimei, t� met� 
pagrindini� miško kirtim� birž�s jau iškirstos ar baigiamos iškirsti, ši� kirtim� norma gali b�ti viršyta 
tokia apimtimi, kokia susidar�, likviduojant stichini� nelaimi� padarinius; 

� stichini� nelaimi� atvejais mišk� valdytojai gali keisti j� pa�i� kertamas biržes nepažeistuose 
medynuose � biržes pažeistuose medynuose; 

� jeigu mišk� valdytojas patvirtintos metin�s pagrindini� kirtim� normos neiškerta eil� met�, 
skai�iuojant nuo jos patvirtinimo, tai ji gali b�ti didinama per ankstesnius metus sutaupyta apimtimi; 

� jeigu d�l svarbi� priežas�i� (klimatini� s�lyg�, sumaž�jus medienos paklausai ir kt.) birž�s, 
kurioms išrašyti leidimai kirsti mišk�, neiškertamos einamaisiais metais, j� iškirtimo terminas gali b�ti 
prat�siamas 6 m�nesiams. Tokiu atveju kirtim� apimtis � kit� met� kirtimo norm� ne�traukiama. 
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