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PAKEISTO KURŠ N REGIONINIO PADALINIO DALIES (NUO 2018 M. SAUSIO 8 D. IKI 2019
M. SAUSIO 1 D. BUVUSIO ŠIAULI REGIONINIO PADALINIO) VIDIN S MIŠKOTVARKOS
PROJEKTO
SANTRAUKA
V Valstybini mišk ur dijos Šiauli regioninio padalinio vidin s miškotvarkos projektas buvo
patvirtintas 2018 kovo 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sakymu Nr. D1 – 181 „ D l
valstyb s mon s Valstybini mišk ur dijos Mažeiki , Joniškio, Šiauli , Tytuv n regionini
padalini vidin s miškotvarkos projekt tvirtinimo“. Šis vidin s miškotvarkos projektas buvo
parengtas Šiauli regioninio padalinio administruojamiems miškams. Šiame projekto keitime
tikslinamas skyrius „ 2.10. Miško keli tinklas, j tiesimo, rekonstravimo, remonto apimtys“.
Projektavimo uždaviniai:
1. Suprojektuoti nauj miško keli ant esamos sankasos Meškui i girininkijoje (66(6), 71/75,
72/76, 73/77, 77/78, 83/218, 83 miško kvartalai).
Pagrindiniai sprendiniai:
1. Suprojektuotas miško kelias yra Šiauli rajono savivaldyb je, Meškui i seni nijoje,
Meškui i girininkijos Mazirlovio miške, 66/216, 66/71, 71/75, 72/76, 73/77, 77/78, 83/218,
83 miško kvartaluose. Kelias tiesiamas iki rajoninio kelio Nr. 4013 Gruzdžiai – Taurakiai –
Meškui iai sklypo ribos. Projektuojamas naujas kelias bus rengiamas ant esamos
suformuotos sankasos, kuri gali b ti rekonstruojama pagal technin projekt . Kadangi
kelias projektuojamas ant esamos sankasos miško kirtimai nenumatomi. Kelio ilgis 3,57
km. Važiuojamosios dalies plotis iki 4,5 m. Naujas miško kelias yra svarbus miško
infrastrukt ros elementas, užtikrinantis mišk
kin s veiklos vykdym ištisus metus ir
tenkinantis vis miško lankytoj susiekimo poreikius.
Galiojantis vidin s miškotvarkos projektas tikslinamas vadovaujantis Vidin s miškotvarkos
projekt rengimo taisykli , patvirtint LR aplinkos ministro 2006 m. rugs jo 1 d. sakymo Nr. D1-406.
44.6 punktu - reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones, kurioms teikiama Europos
S jungos parama.
Rengiant Kurš n regioninio padalinio dalies (nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d.
buvusio Šiauli regioninio padalinio) vidin s miškotvarkos projekto keitim kirtimo normos nebus
kei iamos.
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