V VALSTYBINI MIŠK UR DIJOS IGNALINOS REGIONINIS PADALINYS
V IGNALINOS MIŠK UR DIJOS
VIDIN S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KEITIMAS
SANTRAUKA
V Ignalinos mišk ur dijos vidin s miškotvarkos projektas, šiuo metu V Valstybini
mišk ur dijos Ignalinos regioninio padalinio vidin s miškotvarkos projektas kei iamas siekiant
vidin s miškotvarkos projekte suprojektuoti:
Privažiavimo kelio prie Pal š s stovyklaviet s rengim
Dvira i – p s i j tako Pal š – Meironys rengim
Pal š s stovyklaviet s atnaujinim
Privažiavimo kelio prie Vaišni n stovyklaviet s rengim
Vaišni n stovyklaviet s atnaujinim , pritaikant j žmon ms su negalia
Vandens turist išlipimo vietos prie Ladakalnio, Min iagir s girininkijos Kv . 465 skl. 52,
53 rengim pritaikant žmon ms su negalia.
Darbe buvo naudojami mišk valstyb s kadastro duomenys atributiniai ir grafiniai.
Miško taksaciniai sklypai, kuriuose projektuojami kirtimai apži r ti nat roje. rengiam keli ir
Dvira i – p s i j tako trasose, kur projektuojami specialieji lydymo kirtimai atrinkti ir vertinti
kirstini medžiai, išmatuotas j t ris. Vykdant kines priemones, iškertamas t ris gali b ti
tikslinamas.
Rekreacini objekt rengimas projektuojamas mišk kio paskirties žem s sklypuose
kad. Nr.4557/0001:47, kad. Nr.4557/0001:336, kad. Nr.4557/0001:415, kad. Nr.4557/0001:416,
kad Nr.4557/0001:45 ir kitos paskirties žem s sklype Kad. Nr.4557/0001:50. Visus sklypus
patik jimo teise valdo V Valstybini mišk ur dija.
Pažym tina, kad kei iant V Ignalinos mišk ur dijos vidin s miškotvarkos projekt ,
suprojektuotos miško kirtimo apimtys lyginant su patvirtintomis bendromis šiuo metu V
valstybini mišk ur dijos Ignalinos regioninio padalinio miško kirtimo apimtimis yra
nereikšmingai mažos, tod l visos V valstybini mišk ur dijos Ignalinos regioninio padalinio
miško kirtimo apimtys nebus kei iamos.
V Ignalinos mišk ur dijos vidin s miškotvarkos projektas, šiuo metu V Valstybini
mišk ur dijos Ignalinos regioninio padalinio vidin s miškotvarkos projektas parengtas 20092010 metais, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. sakymu
Nr. D1-180. Projektas registruotas Lietuvos Respublikos mišk valstyb s kadastre 2011 m.
balandžio 4 d, Nr. A-P 00028. Projekt pareng V Valstybinis miškotvarkos institutas, projekto
vadovas Algirdas Rutkauskas. Vidin s miškotvarkos projektas yra mišk kio veiklos planas,
rengiamas visoms valstybini mišk valdytoj ir priva ioms mišk valdoms arba ne mišk kio
paskirties žem s sklype esan iai miško žemei ir skiriamas konkre i tvarkymo priemoni
sistemai jose nustatyti.
V Ignalinos mišk ur dijos tuo metu administruojamoje teritorijoje inventorizuota 65,5
t kst. ha vis nuosavyb s ir valdymo form mišk , iš j 23 533 ha (36 %) patik jimo teise tuo
metu mišk ur dijos valdom valstybin s reikšm s mišk . V Ignalinos mišk ur dijos tuo metu
patik jimo teise valdomuose valstybin s reikšm s miškuose vis r ši miško kirtimais kasmet
projektuojama iškirsti vidutiniškai po 76,7 t kst. m3 likvidin s medienos. Pagrindiniais kirtimais
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buvo projektuojama iškirsti apie 71 %, ugdomaisiais – 18 %, sanitariniais – 10 %, kitais kirtimais
– daugiau kaip 0,5 % - 0,4 t kst. m3 likvidin s medienos. Specialieji kraštovaizdžio formavimo
miško kirtimai suprojektuoti Rekreacinio sutvarkymo projekte ir numatyti 94 ha plote iškertant
iki 3,1 t kst. m³.
Privažiavimo kelio prie Pal š s stovyklaviet s rengimas
Miško kelias bus statomas Kaltan n girininkijos 866 kvartalo 42 sklype ties Pal š s
papl dimiu mišk kio paskirties žem s sklypuose kad Nr.4557/0001:47 Nr.4557/0001:336
esam gruntini miško keli vietoje. Keli technin projekt pareng UAB „Plentprojektas“.
Pagal technin projekt numatoma 3,5 m plo io vienpusio eismo juosta, 6,0 m plo io automobili
apsilenkimo vieta bei išilgin s, 2,0 m plo io su 0,5 m plo io apsaugine juosta, automobili
statymo vietos. Važiuojamosios dalies danga – asfaltas, automobili statymo viet danga –
až rin s trinkel s. Kelio ilgis 0,160 km, kelio juostos plotis 15 metr . Stovyklaviet s teritorijoje
- 3,50 m plo io važiuojamoji dalis su asfalto danga ir 1,00 m plo io žvyruoti kelkraš iai. Šio kelio
ilgis 0,160 km, kelio juostos plotis 10 metr . Kelio pabaigoje, numatoma automobili apsisukimo
aikštel . Ši keli rengimui numatoma iškirsti apie 5 m3 juodalksni ir puš .
Dvira i – p s i j tako Pal š – Meironys rengimas
Naujo p s i j -dvira i tako nuo Pal š s poilsiaviet s, Kaltan n girininkijos 866 kvartalo 42
sklypo iki Meironi kaimo statyba. P s i j -dvira i takas bus statomas mišk kio paskirties
žem s sklypuose Kad. Nr.4557/0001:415, Kad. Nr.4557/0001:416, ir kitos paskirties žem s
sklype Kad. Nr.4557/0001:50 esamo gruntinio tako vietoje ir kirs 866 kvartalo 10, 11, 29 ,30,
31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 sklypus. Technin projekt pareng UAB „Plentprojektas“.
Numatomas 2,5 m plo io p s i j dvira i takas rengiant atokv pio aikšteles ir 1,5 m plo io
p s i j takus prie lankytin objekt . Tako ilgis 1,40 km. P s i j -dvira i tako rengimui
numatoma iškirsti apie 30 m3 juodalksni ir puš .
Pal š s stovyklaviet s atnaujinimas.
Pal š s stovyklaviet s Kaltan n girininkijos 866 kvartalo 42 sklype, mišk
kio
paskirties žem s sklype kad Nr.4557/0001:336. Projekt pareng Projektuotoja Elena Vengrien .
Pagal projekt numatoma ranga - 1 informacin rodykl , 1 tiltelis, 3 pav sines su lauko baldais,
6 lauko bald komplektai (1stalas, 2 suolai), 3 laužavietes, 9 šiukšliad žes, 2 edukaciniai
renginiai, 1 lauko tualetas.
Privažiavimo kelio prie Vaišni n stovyklaviet s rengimas
Miško kelias Vaišni n kaime, nuo valstybin s reikšm s rajoninio kelio Vaišni n
stovyklaviet , Vaišni n girininkijos 718 kvartalo 35 sklyp , mišk kio paskirties žem s sklype
kad Nr.4557/0001:45 bus statomas esamo gruntinio, pagerinto miško kelio vietoje. Technin
projekt pareng UAB „Plentprojektas“. Pagal technin projekt numatomas eismo juostos plotis
3,5 m ir 1,0 m plo io kelkraš iai. Važiuojamoji danga – žvyras. Vaišni n stovyklaviet je
numatoma automobili apsisukimo vieta. Projektuojamo kelio ilgis 320 metr . Kelio rengimui
numatomi kirtimai Vaišni n girininkijos 718 kvartalo 36, 37, 44, 45 sklypuose, taip pat 719
kvartalo 34 sklype.
Vaišni n stovyklaviet s atnaujinimas, pritaikant j žmon ms su negalia
Vaišni n stovyklaviet , rengta Vaišni n g-ja kv. 718 skl. 35, 44, mišk kio paskirties
žem s sklype kad Nr.4557/0001:45. Stovyklaviet s atnaujinimo, pritaikant j žmon ms su
negalia projekt pareng Projektuotoja Elena Vengrien , Pagal projekt papildomai numatoma
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rengti - 2 pav sines su lauko baldais, 2 laužavietes, 2 šiukšliad žes, 1 pontonin prieplauk
pritaikyt išsilaipinti žmon ms su negalia.
Vandens turist išlipimo vietos prie Ladakalnio rengimas pritaikant žmon ms su negalia
Vandens turist išlipimo viet numatoma rengti prie miško laukym s Min iagir s g-ja kv. 645
skl. 53, kur taip pat projektuojamas atokv pio vietos rengimas. Projekt pareng Projektuotoja
Elena Vengrien , Pagal projekt numatoma rengti - 1 pav sin su lauko baldais, 1 informacin
stend , 1 šiukšliad ž , 1 lauko tualet , 1 pontonin prieplauk pritaikyt išsilaipinti žmon ms su
negalia.
Meironi pažintinio tako rengimas
Supaprastinto projekto reng jas - Valstybin saugom teritorij tarnyba prie aplinkos
ministerijos. Nnumatoma rekonstruoti esamus lentinius takus, rengti naujus lentinius takus,
rengti informacinius stendus ir atokv pio vietas. Projektuojamo Meironi pažintinio p s i j
tako trasa numatoma Kaltan n girininkijos 865, 866 kvartaluose Tarp L ši ir Taramo ežer .
Takas prasideda Pal š s stovyklaviet je ir eina iki Gamtos mokyklos Meironi kaime. Nuo
Gamtos mokyklos iki Pal š s stovyklaviet s tako trasa eina L ši ežero pakrante ir sutampa su
projektuojamo dvira i – p s i j tako Pal š – Meironys trasa. Visoje projektuojamo pažintinio
tako trasoje numatytos atokv pio viet , nukreipiam j rodykli , informacini bei edukacini
stend rengimo vietos.
Kraštovaizdžio formavimo kirtimai projektuojami atnaujinam stovyklavie i teritorijose
ir aplink jas, taip pat projektuojamo Meironi pažintinio tako aplinkoje ir greta projektuojam
privažiavimo keli . Bendras projektuojam kraštovaizdžio formavimo kirtim plotas 62,7 ha,
didžiausias iškertamas t ris 905 m3 ( 720 m3 likvidin s medienos).

Šar nas B ius
V Valstybini mišk ur dijos Kraštotvarkos skyriaus specialistas
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