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SANTRAUKA 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rietavo regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektas buvo 
patvirtintas 2017 gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 – 451 „ Dėl 
valstybės įmonių Kretingos, Rietavo ir Telšių miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų 
patvirtinimo“. Šis vidinės miškotvarkos projektas buvo parengtas Rietavo miškų urėdijos 
administruojamiems miškams. Šiame projekto keitime tikslinamas skyrius „ 2.10. Miško kelių tinklas, 
jų tiesimo, rekonstravimo, remonto apimtys“. 

Projektavimo uždaviniai: 

1. Suprojektuoti naują miško kelią Žadvainių girininkijoje (180/185, 181/186, 182/187, 
183/188 miško kvartalai). 

Pagrindiniai sprendiniai: 

1. Suprojektuotas miško kelias yra Rietavo savivaldybėje, Rietavo seniūnijoje, Žadvainių 
girininkijos Pupšių miške, 180/185, 181/186, 182/187, 183/188 miško kvartaluose. Kelias 
tiesiamas iki rajoninio kelio Nr. 3209 Rietavas – Žadvainiai – Judrėnai sklypo ribos. 
Projektuojamo kelio ilgis 1,62 km. Važiuojamosios dalies plotis iki 5 m. Naujas miško kelias 
yra svarbus miško infrastruktūros elementas, užtikrinantis miškų ūkinės veiklos vykdymą 
ištisus metus ir tenkinantis visų miško lankytojų susiekimo poreikius. 

Galiojantis vidinės miškotvarkos projektas tikslinamas vadovaujantis Vidinės miškotvarkos 
projektų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406. 
44.1 punktu – „pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai“. 

Rengiant Telšių regioninio padalinio dalies (iki 2018 m. sausio 8 d. buvusio Rietavo miškų 
urėdijos, nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Rietavo regioninio padalinio) vidinės 
miškotvarkos projekto keitimą, kirtimo normos nebus keičiamos. 

 

Miškotvarkos skyriaus vadovas Darius Džiaugys 
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Į V A D A S  

VĮ Rietavo miškų urėdijos sklypinė miškų inventorizacija atlikta pagal VĮ Valstybinio 
miškotvarkos instituto ir Valstybinės miškų tarnybos sutartį „Sklypinės miškų inventorizacijos lauko 
ir kameralinių darbų VĮ Rietavo miškų urėdijos teritorijoje paslaugų atlikimo sutartis“ (2015-04-24, 
Nr. 12). Inventorizuoti visi miškų urėdijos veiklos teritorijoje esantys miškai, vadovaujantis 
Miškotvarkos vykdymo instrukcija patvirtinta 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V. 

Vidinės miškotvarkos projektas sudarytas pagal paslaugų pirkimo sutartį tarp VĮ Valstybinio 
miškotvarkos instituto ir VĮ Rietavo miškų urėdijos (2015-10-16. Nr. F3 - 68). Miškotvarkos projektas 
parengtas atsižvelgiant į miškų politikos siekius ir tarptautinių susitarimų reikalavimus dėl 
ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų darnos užtikrinimo, naudojant naujausias 
informacines technologijas ir sudaro normatyvinį pagrindą darniam miškų ūkiui organizuoti bei 
plėtoti. 

VĮ Rietavo miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas buvo patvirtintas 2017 m. gegužės 
26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 - 451 „„ Dėl valstybės įmonių Kretingos, 
Rietavo ir Telšių miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų patvirtinimo“. Šis vidinės miškotvarkos 
projektas buvo parengtas VĮ Rietavo miškų urėdijos administruojamiems miškams. Pagal jį tvarkomi, 
naudojami ir atkuriami miškai iki 2027 metų. Projektavimas buvo atliktas naudojant 2015 m. 
sklypinės miškų inventorizacijos duomenis. 

Svarbiausi regioninio padalinio ūkio tikslai yra miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas 
vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, visuomenės 
informavimas apie regioninio padalinio miškus, jų būklę ir tvarkymą, miškų naudojimo rekreacinėms 
reikmėms intensyvinimas, racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei 
miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas, miškų ūkio ekonominio 
efektyvumo didinimas, miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ir 
gausinimas bei miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos gerinimas, ūkininkavimo saugomų 
teritorijų miškuose reglamentavimas pagal šių teritorijų tikslus bei uždavinius, visuomenės bendrųjų 
su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygiu. 

Galiojantis vidinės miškotvarkos projektas tikslinamas vadovaujantis Vidinės miškotvarkos 
projektų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406. 
44.1 punktu – „pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai“. 

Tikslinamas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio dalies (iki 2018 m. sausio 
8 d. buvusio Rietavo miškų urėdijos, nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Rietavo 
regioninio padalinio) vidinės miškotvarkos projekto skyrius: „2.10. Miško kelių tinklas, jų tiesimo, 
rekonstravimo, remonto apimtys“. Numatant įrengti kelią su smėlio pagrindu ir iki 5 m. pločio žvyro 
danga Žadvainių girininkijos ( Kv. 180/185, 181/186, 182/187, 183/188).  Detali informacija bus 
parengus techninį projektą. 

Rengiant Telšių regioninio padalinio dalies (iki 2018 m. sausio 8 d. buvusio Rietavo miškų 
urėdijos, nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Rietavo regioninio padalinio) vidinės 
miškotvarkos projekto keitimą, kirtimo normos nebus keičiamos. 

Projektuojama kelio atkarpa į jokias gamtines saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių 
teritorijas nepatenka. 
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1 pav. Projektuojamos teritorijos lokalizacija 
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1. TELŠIŲ REGIONINIO PADALINIO DALIES (IKI 2018 M. SAUSIO 8 D BUVUSIO 
RIETAVO MIŠKŲ URĖDIJOS NUO 2018 M. SAUSIO 8 D. IKI 2019 M. SAUSIO 1 D. 

BUVUSIO RIETAVO REGIONINIO PADALINIO) VEIKLOS TERITORIJOS 
CHARAKTERISTIKA 

Rietavo regioninio padalinio teritorijoje inventorizuotas bendras visų nuosavybės ir valdymo 
formų miškų plotas yra 64,2 tūkst. ha, iš kurių 64,2 tūkst. ha sudaro miško žemė, teritorijos 
miškingumas 37,5 %. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rietavo regioninio patikėjimo teise valdomi 
valstybinės reikšmės miškai sudaro 23,4 tūkst. ha, ir tai yra 35,8 % bendro visų nuosavybės ir 
valdymo formų inventorizuoto ploto, kiti valdomi nevalstybinės reikšmės plotai 0,5 ha (užstatytos 
teritorijos, keliai, tvenkiniai ir kt.) 

 Vidinis miškotvarkos projektas parengtas Rietavo regioninio padalinio administruojamiems 
miškams, naudojant 2015 metų valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis. 
Miškotvarkos projekto turinį sudaro aiškinamasis raštas, taksoraštis (visų inventorizuotų miško 
sklypų aprašymai), suvestiniai miškų inventorizacijos duomenys, miško ūkinių priemonių žiniaraščiai 
ir kartografinė medžiaga – miškų žemėlapiai (M 1:10000), medynų planai (M 1:20000), apžvalginiai 
žemėlapiai (M 1: 50000). Parengtoje kartografinėje medžiagoje yra visų nuosavybės formų miškai. 
Kitų nuosavybės formų miškams pateikti suvestiniai duomenys. 

Visas regioninio padalinio administruojamas miškų plotas paskirstytas aštuonioms 
girininkijoms: Skroblės, Tverų, Judrėnų, Žadvainių, Girėnų, Labardžių, Tenenių ir Kaltinėnų. Vidutinis 
girininkijos plotas yra 2,9 tūkst. ha. Miškai suskirstyti į 641 kvartalą, o juose – į 16,9 tūkst. miško 
sklypus. Vidutinis valstybinės reikšmės kvartalo plotas – 36,5 ha, miško sklypo – 1,4 ha. 

Miškai pagal ūkininkavimo tikslus ir pagrindinę funkcinę paskirtį priskirti šioms miškų grupėms: 
I grupės (rezervatinių) miškų nėra, II grupės (ekosistemų apsaugos ir rekreacinių miškų) 9,0 % (2117 
ha), III grupės (apsauginių miškų) – 5,7 % (1336 ha) ir IV grupės (ūkinių miškų) – 85,3 % (19957 
ha). 

 Mišku apaugusi žemė (medynai) sudaro 21429 ha. Dirbtinai atkurtų ir įveistų medynų yra 8221 
ha (38,4 % bendro ploto). Neapaugusių mišku plotų yra 554,6 ha (2,4 % bendro ploto), iš jų 461 ha 
kirtavietės. Ne miško žemės yra 517,2 ha (2,2 % bendro ploto), iš jų pelkių – 424 ha, sausinimo 
griovių – 60 ha, trasų (platesnių nei 10 m) - 26 ha. 

Vyrauja spygliuočių medynai, kurie užima 63 % viso medynų ploto (pušynai – 7,0 %, eglynai – 
56 %). Tarp minkštųjų lapuočių vyrauja beržynai (19,0 %), juodalksnynai (12,0 %). Kietieji lapuočiai 
(vyrauja ąžuolynai) auga 302 ha plote (1,4 %). 

Bendras medynų tūris yra 4,545 mln. m3. Vidutinis medynų tūris hektare – 212 m3, brandžių 
medynų – 311 m3, vidutinis tūrio prieaugis sudaro 7,77 m3. Vidutinis medynų skalsumas yra 0,75, 
vidutinis visų medynų amžius – 46 metai. 

III ir IV miškų grupių medynai pagal plotą brandumo grupėmis pasiskirsto taip: jaunuolynai - 
43 %, pusamžiai – 26 %, pribręstantys – 11 % ir brandūs – 20 % ploto. 

Vyrauja laikinai perteklingo drėgnumo 68 %, iš jų derlingos ir labai derlingos augavietės 60 %, 
normalaus drėgnumo 7%, iš jų derlingos ir labai derlingos augavietės 6 %. Užmirkusios ir pelkinės 
augavietės užima 25 % viso ploto, iš jų nusausintos 5 %. 
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2. REGIONINIO PADALINIO  TERITORIJOS KELIŲ CHARAKTERISTIKA 

Pagal LR Kelių įstatymą (2002 m. spalio 3 d. Nr. IX -1113) keliai pagal eismo pralaidumą ir 
socialinę bei ekonominę jų reikšmę skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės 
reikšmės keliai skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. Vietinės reikšmės keliai 
naudojami  vietiniam susisiekimui ir skirstomi į: 

1) viešuosius kelius. Tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, 
rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose 
vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams; 

2) vidaus kelius. Tai juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai (miškų, 
nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių 
įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams). 

Vietinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis yra: 

1) I kategorijos kelių – 14 metrų; 

2) I kategorijos kelių – 12 metrų; 

3) III kategorijos kelių – 10 metrų; 

4) IV kategorija kelių – 8 metrai. 

Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juridiniams ar fiziniams asmenims. 
Magistraliniai ir krašto keliai numeruojami. Valstybinės reikšmės kelius registruoja Susisiekimo 
ministerija, jų sąrašus tvirtina LR Vyriausybė. Vietinius reikšmės kelius registruoja bei jų sąrašus 
tvirtina savivaldybės. Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašas yra patvirtintas LR Vyriausybės 
1999-06-09 nutarimu Nr. 757. 

Rietavo regioninio padalinio teritorijoje yra nemažas valstybinės reikšmės kelių tinklas. 

Teritoriją kerta auto magistralės: A1 kelias Kaunas – Klaipėda (68 km). Be auto magistralės 
yra 153 km krašto kelių:  Kryžkalnis – Laukuva – Rietavas – Endriejavas - Vėžaičiai (kelio Nr. 197),  
Plungė – Rietavas – Šilalė – Tauragė (Nr. 164), Telšiai – Varniai – Laukuva ( Nr. 160),  Laukuva – 
Šilalė (Nr. 162),  Kvėdarna – Švėkšnos – Saugos (Nr. 193). Tankus ir rajoninių kelių tinklas, iš kurių 
dalis yra asfaltuoti. 

Visoje regioninio padalinio teritorijoje yra 658 km miško kelių, iš jų regioninio padalinio 
administruojamuose miškuose 370 km. Iš jų valdomų ir prižiūrimų kelių su dirbtine danga yra apie 
320 km. Vidutiniškai visų miškų 100 -ui ha miško tenka 1,03 km miško kelių. Regioninio padalinio 
administruojamuose 100 ui ha tenka – 1,62 km miško kelių. Atskirose girininkijose kelių tankumas 
labai nevienodas. Tankiausias kelių tinklas yra Tverų (2,32 km/100 ha) ir Kaltinėnų (1,71 km/100 
ha), rečiausias – Judrėnų g-oje (1,31 km/100 ha), Žadvainių g-oje (1,43 km/100 ha),   Miškų urėdijos  
valdomuose miškuose miško keliai užima 172,1 ha plotą (įskaitytą į miško žemę). 

Priedo žemėlapiuose keliai sutartiniais ženklais suskirstyti pagal priklausomybę ir kelių plotį 
bei dangos tipą (su dirbtine danga ir natūralūs): 

 Valstybiniai keliai su danga platesni kaip 14 m.; 
 Savivaldybių keliai su danga 5-18 m. pločio; 
 VĮ Valstybinių miškų urėdijos prižiūrimi keliai su danga 5-18 m. pločio; 
 Gruntkeliai 6-9 m pločio; 
 Miško keliai 3-5 m. pločio.  
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3. MIŠKO KELIŲ TINKLAS, JŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO APIMTYS 

3.1. NAUJŲ MIŠKO KELIŲ TIESIMAS 

Rietavo regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekte yra numatyta, kad šiame vykmetyje 
bus nutiesta 2,95 km naujų kelių bei rekonstruota 22,78 km kelių. 

Šiame vidinės miškotvarkos projekto keitime suprojektuota įrengti 1620 metrų ilgio miško kelio 
atkarpą. Numatant įrengti kelią su smėlio pagrindu ir iki 5 m. važiuojamosios dalies pločio žvyro 
danga. Esant poreikiui nuovažose arba sankasoje numatomos įrengti vandens pralaidos. Detali 
informacija bus parengus techninį projektą. Projektuojamas miško kelias yra Rietavo savivaldybėje, 
Rietavo seniūnijoje, Žadvainių girininkijos Pupšių miške, 180/185, 181/186, 182/187, 183/188 miško 
kvartaluose. Kelias tiesiamas iki rajoninio kelio Nr. 3209 Rietavas – Žadvainiai – Judrėnai sklypo 
ribos Šis kelias pasitarnaus vykdant regioninio padalinio ūkines funkcija (atliekant pagrindinius ir 
tarpinius kirtimus) bei pagerins susiekimo sąlygas miško lankytojams. 

1 lentelė. Tiesiami miško keliai 

Girininkija Darbų pavadinimas Kvartalai (sklypai) Kelio atkarpos ilgis (m) 

Žadvainių Naujo kelio tiesimas  180/185,181/186, 
182/187, 183/188 

1620 

Viso: 1620 

 

Vykdant miško kirtimą tiesiamo kelio juostoje mediena priskiriama prie kitų specialiosios 
paskirties kirtimų, kurie yra numatyti vidinės miškotvarkos projekte (metinė apimtis – 1000 m3 
likvidinio tūrio), todėl bendra kirtimų apimtis nesikeis. Medynus kirsti – specialiais – miško lydimo 
kirtimais. Miško lydimo kirtimai vykdomi, kai miško žemėje norima įrengti miško kelius, kvartalų, 
technologines ir priešgaisrines linijas, medienos sandėlius ir kitus su mišku susijusių įrenginių plotus, 
poilsio aikšteles, miško sėklines plantacijas, miško medelynus. 

Pagal Miško kirtimų taisyklių 3 punktą specialiaisiais miško kirtimais bręstančiuose ir 
vyresniuose medynuose iškirsta mediena įtraukiama į pagrindinių miško kirtimų normą. 

Medžius, kertamus miško lydimo kirtimais, turėtų atrinkti specialistai, vadovaudamiesi 
techniniame projekte numatytais kelių juostų pločiais. Bet kuriuo atveju, miško lydimo kirtimai apims 
labai nedideles taksacinių miško sklypų dalis, todėl neigiamo poveikio aplinkai nebus.                                                                                                                  

Apibendrinant galima konstatuoti, kad suprojektuotų sprendinių įgyvendinimas teigiamai 
prisidės suprojektuotų miško kirtimų ir atkūrimo darbų vykdymo, priešgaisrinės ir sanitarinės miškų 
apsaugos, užtikrins visuomenės poreikius ir interesus.  
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1 priedas 

Naujo kelio tiesimas VĮ Valstybinės miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose 
valstybinės reikšmės plotuose 
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2 priedas 

Augaviečių pasiskirstymas nauujo kelio tiesimo teritorijoje 

 





14



15



16



17



18



19


