PLUNGĖS GIRININKIJA
Paruošta pagal metraštininko Prano Radiko medžiagą
Plungės girininkija — viena iš nedaugelio girininkijų, kuri iki šiol nė karto nebuvo panaikinta
ar prijungta. Jos pavadinimas išliko nuo įkūrimo. Įkurta 1921 m. iš nusavintų kunigaikščių Oginskių
ir kitų savininkų miškų, priklausė Telšių miškų urėdijai. Valdiškos girininkijos kontoros Plungėje
nebuvo, todėl girininkas Aleksandras Tenisonas 1923 metais ją įsteigė Stalgo eiguvoje už 15
kilometrų nuo Plungės. Dabar pirmosios girininkijos vietoje nė pamatų nebėra. 1924 metais, įkūrus
Rietavo miškų urėdiją, jai buvo priskirta ir Plungės girininkija.
1928 metais atlikta pirmoji miškotvarka. Sutvarkytas 2071 ha Plungės ūkinis blokas.
Miškotvarkos darbai atlikti pagal pirmą miškų tvarkymo laipsnį: aplinkinės sienos matuotos
teodolitais ir astroliabijomis su žiūronais, vidaus situacija - busoline nuotrauka ir mažoje dalyje spindžiais bei maršrutu. Planšetai - l:5000, pakloti koordinatėmis, medynų planas - l:20000.
Aplinkinių sienų kampuose supilti kapčiai. (Žinios apie miškotvarką iš 1931 m. „Mūsų Girių" p. 207
Petro Gaigalo straipsnio „Miškotvarkos darbas Lietuvoje")
1929 m. įsteigta Plungės miškų urėdija. Plungės girininkija iš Rietavo miškų urėdijos perduota
Plungės urėdijai. Per 16 metų Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį nuo Plungės miškų urėdijos
įsteigimo Plungės girininkijoje pasikeitė net aštuoni girininkai. Trumpiausiai - tik 14 dienų girininkavo Edvardas Vielavičius, ilgiausiai - beveik šešerius metus - Chrizostomas Rinkevičius. Du
girininkai - Aleksandras Tenisonas ir Feliksas Mikuckis - II Pasaulinio karo pabaigoje išvyko į
užsienį.
1931 m. liepos l d., įsteigus Luknėnų girininkiją, Plungės girininkijos plotas sumažėjo.
1945-08-01 – 1947-09-30 girininkija priklausė Rietavo miško pramonės ūkiui.
1947-10-01 – 1958-12-31 girininkiją valdė Telšių miškų ūkis. Buvo pokaris, žiaurūs
komunistinės valdymo sistemos laikai. Labai paplito girtavimas. Represinės valdžios struktūros
trėmė gyventojus į Sibirą, įskųstuosius esant tarybų valdžios priešais — siuntė į lagerius, laikydavo
kalėjimuose. Per 1947-1950 metus Plungės girininkija neteko keturių eigulių, Telšių miškų ūkis - 24
žmonių.
1947 m. girininkijos plotas užėmė 8912 ha, kurį saugojo 20 eigulių. Tai buvo Šateikių, Platelių,
Stalgėnų ir Plungės apylinkių miškai.
1952 m. girininkijos plotas - 7499 ha padalintas į 14 eiguvų. Šateikių ir dalis Platelių apylinkių
miškų perduota Salantų girininkijai, o prie Plungės girininkijos prijungti Alsėdžių apylinkių miškai.
1954 m. girininkija sudaryta iš 19 eiguvų. Jai priskirti Kulių apylinkių miškai, o iš Alsėdžių
apylinkių miškų sudaryta Alsėdžių girininkija.
1957 m. atkuriama Kulių girininkija, o Plungės girininkija sudaryta iš 10 eiguvų - iš Plungės ir
Purvaičių miškų. 1958 m. eiguvų skaičius sumažėjo iki 7.
1959-01-01 įkurtas Plungės miškų ūkis. Plungės girininkiją sudarė penkios eiguvos:
Gondingos, Lekemės, Milašaičių, Šliožių ir Vainaičių. Netrukus girininkijoje liko keturios eiguvos.
Panaikinta Vainaičių eiguva. Girininkiją 2427 ha plote sudarė šie miškai:
1. Alkšės
60 ha
kv. Nr. 15
2. Kalniškių
85 ha
kv. Nr. 16
3. Kiečių
52 ha
kv. Nr. 14
4. Gondingos
178 ha
kv. Nr. 9; 10
5. Lekemės
146 ha
kv. Nr. l9; 20; 21
6. Milašaičių
1213 ha
kv. Nr. 22-45
7. Noriškių
159 ha
kv. Nr.11-13
8. Pakutuvėnų
161 ha
kv. Nr. l - 4
9. Paminijų
14 ha
kv. Nr. 18
10. Sruojos
32 ha
kv. Nr. 17
11. Šliožių
327 ha
kv. Nr.5 - 8
Iki 1990 metų girininkijos plotas mažai keitėsi. Lekemėje pastatytas keturių butų namas miško
darbininkams. Suremontuoti eiguvų gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai. Visi girininkijos miškai
buvo pirmos grupės.
2000-03-01 panaikinus Plungės miškų urėdiją, girininkija, kartu su kitomis priskirta Telšių

miškų urėdijai. Pradėtos stambinti eiguvos. Eiguliams iškeliama sąlyga - turėti miškininko diplomą.
2004-04-01 panaikinama Purvaičių girininkija. Jos miškai priskirti Plungės girininkijai.
Girininkijos kontorai patalpos buvo nuomojamos privačiame Laurinkaus name Vaižganto
gatvėje. Dabar toje vietoje yra parduotuvė „Pliusas". Vėliau 4-5 metus girininkijos kontora buvo
Tamošauskienės name. 1 942 m. girininkijos kontora buvo Senamiesčio aikštėje, name, kur dabar yra
knygynas. Miško pramonės girininkija buvo Rietavo gatvėje Budgino name, o 1949 - pas A.Garjonį.
1952 metais pastatyta girininkijos kontora su girininko butu Vaižganto gatvėje. 1959 m. įkūrus
Plungės miškų ūkį, girininkijos kontorai patalpos buvo nuomojamos pas buvusį girininką K. Matiuką,
nes girininkijoje įsikūrė miškų ūkio raštinė. 1962 metais buvo pastatyta miškų ūkio kontora Rietavo
gatvėje, o girininkijos kontora perkelta į senąsias patalpas Vaižganto gatvėje. 2000-04-01 panaikinus
Plungės miškų urėdiją, girininkijos raštinė perkelta į buvusias urėdijos patalpas Rietavo gatvėje.
GIRININKAI
Eil. nr.
1.

Vardas Pavardė
Vladislovas Pšibilskis

Tarnybos laikas
Iki 1919
1919-1921
1921 – 1923.04.04

Pastabos (kur išėjo)
M.Oginskio miškų girininkas
M.Oginskienės miškų
girininkas Plungės girininkijos
girininkas

2.

Jonas Petkūnas

3.

Aleksandras Tenisonas

1923.04.04 – 1931.04.01

4.

Edvardas Vielavičius

1931.05.01 – 1931.05.14

5.

Narcyzas Vaseris

1931.05.15 – 1931.11.01

6.

Evaldas Dornas

1931.11.01 – 1933.05.01

7.

Kazys Simaitis

1933.05.01 – 1935.05.21

8.

Feliksas Mikuckis

1935.05.21 – 1938.11.01

9.

Chrizostomas
Rinkevičius

10.

Povilas Meškauskas

1944

11.

Vincas Vaitiekūnas

1945 – 1946

12.

Kazys Matiukas

1947-10-01 – 1953-01-01

Pensininkas

13.

Antanas Milkus

1953.01.01 – 1955.02.01

Kretingos m.u. direktorius

14.

Kostas Gliožeris

1955.02.01 – 1959.01.01

Plungės m.u. direktorius

15.

Jonas Siurblys

1959.02.10 – 1961.05.16

Plungės m.u. inžinierius

16.

Vladislovas Lapinskas

1961.10.01 – 1974-08-31

Plungės M.S.M.V
profsąjungos pirmininkas

17.

Antanas Gailius

1975-09-01 – 1986-02-09

Plungės m.u. direktorius

18.

Algirdas Pėtelis

1986-02-10 – 1988-05-01

Plungės medelyno meistras

19.

Algimantas Krajinas

1938.11.01 – 1944

1988-05-01 – iki šiol

Telšių g-jos girininkas
Plungės m.u.Luknėnų g-jos
girininkas
Kuršėnų m.u.Kuršėnų g-jos
girininkas
Kretingos m.u. Vaineikių gjos girininkas
Prienų m.u. Jiezno g-jos
girininkas
Dotnuvos Ž.Ū.A studentas
Rietavo m.u. Zadvainių g-jos
girininkas
Baisiogalos m.u. urėdo
pavaduotojas
Šiaulių miško ruošos tresto
inžinierius

