
Galėjome švęsti Zarasų miškų urėdijos šimtmetį 
II dalis. Nuo 1957 m. iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

 
 

1947 m. spalio mėn. 1 d. savo veiklą pradėjo įkurta Miškų ūkio ministerija. Tais metais 
įkuriami ir 23 miškų ūkiai, kuriuose veikė 180 girininkijų ir 23450 eiguvų. Zarasų miško pramonės 
ūkio miškus perdavus valdyti naujai įkurtam Utenos miškų ūkiui, Zarasuose šios miškų ūkio 
valdymo struktūros nebeliko visam 10-mečiui. Naujai įkurti miškų ūkiai valdė vidutiniškai po 60 
tūkst. ha, o girininkijos po 7100 ha valstybinių miškų.  Šios organizacijos rūpinosi miškų priežiūra, 
sanitarinių ir ugdomųjų kirtimų plėtra, aprūpino miško medžiaga žemės ūkio įmones. Miško 
pramonės ministerijai pavaldžios organizacijos vykdė pagrindinio naudojimo kirtimus ir miško 
medžiaga aprūpino pramonės įmones. Kadangi miškų ūkių valdomi plotai dideli, labai sunku 
ūkininkauti, todėl 1956 metais įsteigiami dar devyni miškų ūkiai su 60 girininkijų, o po metų 
steigiamas dar vienas miškų ūkis. 

1957 metais vietoj buvusių dviejų miškų valdymo institucijų įsteigiama viena Miškų ūkio 
ir miško pramonės ministerija. Ji turėjo 2 valdybas, 11 skyrių su 34 miškų ūkiais, 7 miško pramonės 
ūkiais ir 240 girininkijų.  

1958 metais prie miškų ūkių prijungiami miškų pramonės ūkiai ir steigiami aštuoni nauji 
miškų ūkiai, po kelių mėnesių dar keturi.  

Ir taip praėjus 10 metų po Zarasų miškų pramonės ūkio panaikinimo 1957 metais 
atkuriamas Zarasų miškų ūkis, valdantis 23052 ha valstybinio miško teritoriją. Iš Utenos miškų ūkio 
buvo priskirtos Degučių, Dusetų ir Zarasų girininkijos. Iš Švenčionėlių miškų ūkio buvo perduota 
Dūkšto girininkija. Šių girininkijų bazėje steigiamos 6 girininkijos:  

• Dūkšto     5716 ha  valstybinio miško plotas- girininkas Kostas Jokubauskas; 
• Dusetų     4229 ha  valstybinio miško plotas- girininkas Kazimieras Simanavičius; 
• Gražutės  2808 ha  valstybinio miško plotas- girininkas Juozas Jasiukas; 
• Salako     3200 ha  valstybinio miško plotas- girininkas Juozas Mališauskas; 
• Smalvų    3709 ha  valstybinio miško plotas- girininkas Bronius Krikštaponis; 
• Zarasų     3290 ha  valstybinio miško plotas- girininkas Vytautas Mikalauskas. 
 
1959 m. iš Rokiškio miškų ūkio buvo perduota Antazavės girininkija (girininkas Lionginas 

Jurgelionis). 



 
 
Nuotraukoje: Zarasų miškų ūkio vadovai ir girininkai 1959 m.  
 
Pirmoje eilėje iš kairės: Zarasų girininkijos girininkas Vytautas Mikalauskas, Smalvų girininkijos 
girininkas Bronius Krikštaponis, miškų ūkio direktorius Jonas Baliukonis, miškų ūkio vyriausiasis 
miškininkas Bronius Subatavičius. 
 
Antroje eilėje iš kairės: Salako girininkijos girininkas Juozas Jasiukas, Antazavės girininkijos 
girininkas Lionginas Jurgelionis, miškų ūkio inžinierius Alfonsas Umbrasas, Dusetų girininkijos 
girininkas Kazimieras Simanavičius.  



 
 



 
 



 
 
Nuotraukoje: Kazimiero Simanavičiaus išsaugotas nepriklausomoje Lietuvoje gautas pasas. 
 



 



 
 
Kazimiero Simanavičiaus miškininkystės mokslų studijų knygelė. 
 
1960 m. panaikinus Dūkšto ir Dusetų rajonus, Dūkšto girininkija perduodama Ignalinos miškų 
ūkiui, o reorganizavus Dusetų girininkiją, naujai įsteigta Girios girininkija perduodama Rokiškio 
miškų ūkiui. 
 
1962 m. įkurtos Tumiškių girininkijos girininku paskiriamas Rimantas Grikevičius. 
 
1963 m. įkuriama Degučių girininkija ir girininku paskirta pirmoji Lietuvos miškininkystės  
istorijoje moteris Nijolė Morkūnaitė. 
 
1966 m. naujai įkurtos Tilžės girininkijos girininku paskirtas Stasys Liutkevičius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1968 metai 
 

 
 
 
Pirmoje eilėje iš kairės: Gražutės girininkijos girininkas Alfonsas Umbrasas, miškų ūkio 
vyriausiasis miškininkas Bronius Subatavičius, miškų ūkio direktorius Jonas Baliukonis, miškų ūkio 
inžinierius Algirdas Šedys, Antazavės girininkijos girininkas Kazimieras Aidietis.  
 
Antroje eilėje iš kairės: Zarasų girininkijos girininkas Vytautas Mikalauskas, Smalvų girininkijos 
girininkas Jonas Malakauskas, miškų ūkio ekonomistas Stasys Karla, Degučių girininkijos 
girininkas Vitalijus Tomkus, Tumiškių girininkijos girininkas Povilas Macys.  
 
Trečioje eilėje iš kairės: Salako girininkijos girininkas Juozas Jasiukas, Tilžės girininkijos 
girininkas Stasys Liutkevičius, Dusetų girininkijos girininkas Kazimieras Simanavičius. 
 
Zarasų miškų ūkio administracijoje apie 1965-1971 metus dirbo 57 asmenys (centriniame aparate 8 
darbuotojai, ūkiskaitiniame padalinyje 4 dirbantieji, aštuoniose girininkijose 45 darbuotojai, be 
darbininkų). 
 
 



 
 

Zarasų miškų ūkio administracija 
Pirmoje eilėje iš kairės: kasininkė Genė Dainytė-Navickienė, buhalterė Genė Dumbravienė, 
vyriausioji buhalterė Stasė Alėjūnienė, buhalterė Valė Volskienė, raštvedė Ona Grigalavičiūtė- 
Pupelienė, vyresn. buhalterė Stasė Skaldavičienė, buhalterė Vanda Puchauskaitė-Macijauskienė, 
dispečerė Viktorija Bagdonavičiūtė-Narbutienė. Antroje eilėje iš kairės: Zarasų girininkijos 
girininkas Vytautas Mikalauskas, Smalvų girininkijos girininkas Rimantas Šeduikis, Salako 
girininkijos girininkas Juozas Jasiukas, vyriausiasis miškininkas Bronius Subatavičius, direktorius 
Jonas Vidžbelis, techninis vadovas Povilas Vainius, miškų ūkio inžinierius–ekonomistas Jonas 
Malakauskas, Gražutės girininkijos girininkas Mykolas Dainys. Trečioje eilėje iš kairės: miškų 
inžinierius Algis Šedys, Dusetų girininkijos girininkas Kazimieras Simanavičius, Antazavės 
girininkijos girininkas Kazimieras Aidietis, Degučių girininkijos girininkas Vitalijus Tomkus, miškų 
inžinierius Fortūnatas Zovė, sandėlininkas Feliksas Novodvorskas, prekių žinovas-ūkvedys 
Augustas Jurkštas, Tilžės girininkijos girininkas Stasys Liutkevičius. 
 

Lietuvoje iš naujo pertvarkius miškų valdymo sistemą 1961-1990 m. laikotarpiu vidutinis 
dirbančiųjų skaičius buvo 16054 žmonės. Didžiausią personalo dalį sudarė darbininkai (55-73%). 
Didžiausią tarnautojų dalį sudarė tiesiogiai su miško priežiūra susiję darbuotojai, tai girininkijų 
girininkai, girininkų pavaduotojai, technikai, eiguliai (didesnėse girininkijose buvo meistro 
pareigybė). Susikūrusioms girininkijoms reikėjo daug darbininkų, nes visi miškų ūkio darbai buvo 
atliekami rankomis. Pradžioje darbininkų netrūko, nes kolūkiuose už darbą skaičiuodavo 
darbadienius ir atsiskaitydavo metų pabaigoje grūdų derliaus likučiais. Tačiau vėliau panaudodami 
įvairius administracinius resursus (neskiria žemės, ganyklos gyvuliams), privertė kaime 
gyvenančius darbininkus stoti į kolūkius, išvažiuoti į miestus, girininkijose labai sumažėjo 
darbininkų. Todėl kartu su likusiais darbininkais visus miškų ūkio darbus  turėjo dirbti ir eiguliai.  

Miško apsaugai skiriamas dėmesys ženkliai sumažėjo. 1919 m. vidutinis eiguvos plotas 
buvo 300 ha, 1939m. – 500 ha, 1990 m. - 800 ha.  

 
Apie 1950 metus Lietuvoje nebeliko privačių miškų. Didžioji jų dalis buvo perduota 

valdyti žemės ūkio įmonėms. Iki 1985 metų žemės ūkio įmonių miškams vadovavo Žemės ūkio 
ministerijos Žemėtvarkos valdybos ir rajonų žemės ūkio valdybų miško ūkio specialistai. 
1973 m. Zarasų miškų ūkis tampa Rokiškio bandomojo gamybinio susivienijimo padaliniu. 1989 m. 
gruodžio 12 d. visuotiniame Zarasų miškų ūkio darbuotojų susirinkime dauguma balsų buvo pritarta 
savarankiškos įmonės atkūrimui. 1990 metais Zarasų miškų ūkis tampa savarankiška įmone. 
 

1990 m. birželio 29 d. Miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 57 Zarasų miškų ūkis 
pavadintas Zarasų miškų urėdija. Buvo teisėtai grąžintas prieškario pavadinimas. 


