Lietuvos Respublikos nusipelnęs miškininkas
Juozapas Zigmantas Paltanavičius (1928 08 11–1995 05 03)

„Miškas – mūsų darbo objektas, žaliasis mūsų krašto turtas, kurį teks perduoti į
rankas kitai kartai. Taigi privalome dirbti su perspektyva, kad matytume ateities
miškus ir ateities miškininkus. Todėl ypač svarbu protingai šeimininkauti, žinoti, kur
ir kokį medį kirsti, o nukirtus pasodinti dešimt, kad augtų, žaliuotų tiems, kurie ateis
po mūsų.“
Juozapas Zigmantas Paltanavičius

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka pristato
virtualią parodą „Lietuvos Respublikos nusipelnęs miškininkas“, skirtą
kraštiečio Juozapo Zigmanto Paltanavičiaus 90-osioms gimimo metinėms
paminėti.
Parodoje atsispindi Juozapo Zigmanto Paltanavičiaus profesinė,
visuomeninė veikla, atskleidžiami jo nuopelnai Kazlų Rūdos miestui.
Dėkojame sūnui Raimundui Paltanavičiui, padovanojusiam
bibliotekai fotografijų albumą ir leidusiam parodoje pateikti asmenines
nuotraukas.

Parodos rengėja
Rūta Liberienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos
Aptarnavimo ir informacijos skyriaus vedėja

Juozapas Zigmantas Paltanavičius (1928 08 11–1995 05 03)
Gimė 1928 m. rugpjūčio 11 d. Kazlų Rūdoje. 1949 m., baigęs Kazlų
Rūdos vidurinę mokyklą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio
fakultetą. Dar būdamas studentu, dirbo „Miško projekte“ taksatoriaus padėjėju.
Baigęs akademiją pradėjo dirbti Kazlų Rūdos miškų ūkyje. Dirbo miško želdinimo
inžinieriumi, vyresniuoju inžinieriumi mechaniku, miško naudojimo inžinieriumi,
pasižymėjo kaip aktyvus visuomenininkas.
1957–1962 m. buvo Kazlų Rūdos miškų ūkio profsąjungos komiteto
pirmininkas. Jam vadovaujant suburtas meno saviveiklos kolektyvas, kuriame,
dalyvavo ir miesto bendruomenės nariai. Sukurtas mišrus choras (tuo laiku jam
vadovavo prityręs vadovas Petras Visockas).
1962 m. birželio 1 d. Juozapas Zigmantas Paltanavičius tapo Kazlų Rūdos
miškų ūkio direktoriumi. Jau per pirmąjį jo vadovavimo dešimtmetį buvo nutiesta
apie 100 km. naujų miško kelių ir pataisyta apie 320 km. senų.
1972 m. vasario 1 d. įkurtas pirmasis Lietuvoje Kazlų Rūdos bandomasis
miškų ūkio gamybinis susivienijimas, generaliniu direktoriumi paskirtas Juozapas
Zigmantas Paltanavičius. Jo iniciatyva naujai suplanuota gamybinė teritorija bei
dirbančiųjų gyvenvietė.
1975 m. pastatytas naujas administracinis pastatas.
1983 m. buvusiame urėdijos pastate atidarytas visuomeninis miško
muziejus. Idėjos autorius bei muziejaus įkūrėjas – Juozapas Zigmantas Paltanavičius.
Už gyvenamųjų namų kompleksą, visuomeninio centro, Miško muziejaus
sukūrimą, gyvenamosios ir gamybinės zonos išplanavimą, gerbūvio sutvarkymą
Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo gyvenvietė liaudies
ūkio pasiekimų parodoje buvo apdovanota diplomu, o direktorius Juozapas
Zigmantas Paltanavičius – sidabro medaliu.
1978 m. už nuopelnus Lietuvos Respublikos miškų ūkiui, minint Juozapo
Zigmanto Paltanavičiaus penkiasdešimtąjį gimtadienį, jam suteiktas Lietuvos
Respublikos nusipelniusio miškininko vardas.
1998 m. už nuopelnus miškų ūkiui ir gimtajam miestui Kazlų Rūdos
miesto gatvė pavadinta Juozapo Zigmanto Paltanavičiaus vardu, o prie namo,
kuriame gyveno (Mokyklos g. 3), pritvirtinta atminimo lenta.
2004-12-16 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Juozapui
Zigmantui Paltanavičiui suteiktas Kazlų Rūdos savivaldybės Garbės piliečio vardas.

KAZLŲ RŪDOS BANDOMOJO MIŠKŲ ŪKIO GAMYBINIO
SUSIVIENIJIMO DIREKTORIUS

Juozapas Zigmantas Paltanavičius subūrė draugišką, atsakingą kolektyvą,
sumaniai ir apgalvotai parinkdamas darbuotojus, sėkmingai siekė įmonės tikslų. Jam
vadovaujant pastatytas medienos sandėlis (prie Kazlų Rūdos bandomojo medienos
dirbinių kombinato), medienos perdirbimo cechas, 4 girininkijų administraciniai
pastatai, miško ruošos punkto administracinis pastatas, parduotuvė, valgykla,
mechaninės dirbtuvės ir garažai, išplėsta gyvenvietė, įkurtas Miško muziejus,
išplėstas medelynas. Įveista apie 4,7 tūkst. ha miško želdinių, nutiesta 115 km. naujų
miško kelių. Atliekant melioracijos darbus įrengta145 ha pievų ir ganyklų.
Įmonė sėkmingai vykdė miškų atkūrimą, plėtė gamybą ir buvo pripažinta
viena geriausių, pavyzdingiausių įmonių Lietuvos Respublikoje ir Sovietų Sąjungoje.
Nuo 1964 iki 1989 m. įmonė 28 kartus tapo respublikinio ir 11 kartų sąjunginio
lenktyniavimo nugalėtoja bei prizininke.

Juozapas Zigmantas Paltanavičius darbo kabinete. Kviečia visuomeninis miško muziejus.
Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo miško pramonės ūkio susivienijimas, 1984

Prie ateities vizijų maketo. Juozapas Zigmantas Paltanavičius – trečias iš kairės. J. Z.
Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Juozapas Zigmantas Paltanavičius (penktas iš kairės) ir architektas A. Paulauskas
(ketvirtas iš kairės) su darbuotojais aptaria aplinkos tvarkymo projektą. Kviečia
visuomeninis miško muziejus. Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo miško pramonės ūkio
susivienijimas, 1984

Kazlų Rūdos bandomajame miškų ūkio gamybiniame susivienijime lankosi svečiai iš
Lenkijos, 1974. Juozapas Zigmantas Paltanavičius – pirmas iš dešinės. Kazlų Rūdos
Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kraštotyros fondas

Miško medžiagų sandėlis, medienos
gaminių cechas. Kviečia visuomeninis
miško muziejus. Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos
bandomojo miško pramonės ūkio
susivienijimas, 1984

Medienos gaminių cechas, garažas.
Kviečia visuomeninis miško muziejus. Kazlų
Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo miško
pramonės ūkio susivienijimas, 1984

Trijų butų gyvenamasis namas Kazlų Rūdos miško pramonės ūkio medelyne.
Fotografas A. Kažemėkas. Lietuvos TSR miškų ūkis. Vilnius: Mintis, 1968, p. 137

Prie Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo administracijos
pastato. Juozapas Zigmantas Paltanavičius – antras iš kairės. Šeštas iš kairės –
kraštietis prof. Romualdas Deltuvas. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos
kraštotyros fondas

Prie Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo administracinio
pastato, 1984 m. Zigmas Paltanavičius (septintas iš kairės). J. Z. Paltanavičiaus
asmeninis archyvas

Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo kolektyvas, 1987.
Juozapas Zigmantas Paltanavičius – pirmoje eilėje iš kairės septintas. J. Z.
Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Kazlų Rūdos miškų ūkio administracijos pastatas, XX amžiaus 7-as dešimtmetis.
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kraštotyros fondas

Naujasis kelias, 1988-07-14

Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo administracijos
pastatas. Kviečia visuomeninis miško muziejus. Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo miško
pramonės ūkio susivienijimas, 1984

XX amžiaus 8 dešimtmetyje suformuota Kazlų Rūdos bandomojo miškų
ūkio gamybinio susivienijimo gyvenvietė: pastatyti aštuonių ir dvylikos butų
gyvenamieji namai, 120 vietų bendrabutis.

Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo gyvenvietė. Kviečia
visuomeninis miško muziejus. Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo miško pramonės ūkio
susivienijimas, 1984

Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo gyvenvietė. Kazlų Rūdos
Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kraštotyros fondas

Aplinka prie senojo Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo
administracijos pastato. Sūduvos miškuose. Vilnius, 1982

Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo stalo teniso aikštelė,
XX amžiaus 8 dešimtmetis, dešinėje – kraštietis prof. Romualdas Deltuvas. Kazlų
Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kraštotyros fondas

KAZLŲ RŪDOS MIŠKO MUZIEJUS
1975 m. pastatytas naujas Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio
susivienijimo administracijos. Senasis pastatas liko tuščias. Buvo daug pasiūlymų
kaip jį panaudoti, tačiau pats vertingiausias, kuriam pritarė visi miškininkai, buvo
susivienijimo direktoriaus Juozapo Zigmanto Paltanavičiaus pasiūlymas – steigti
jame visuomeninį miško muziejų.

Pirmieji visuomeninio miško muziejaus svečiai. Kviečia visuomeninis miško muziejus.
Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo miško pramonės ūkio susivienijimas, 1984

Kazlų Rūdos visuomeninio miško muziejaus atidarymo šventė 1983 m. rugsėjo 16 d.
(Miško darbuotojo diena). J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Miško muziejuje. Kviečia visuomeninis miško muziejus. Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo
miško pramonės ūkio susivienijimas, 1984

VISUOMENINĖ, KULTŪRINĖ VEIKLA, ŠEIMA
Vadovaujant Juozapui Zigmantui Paltanavičiui, Kazlų Rūdos
bandomajame miškų ūkio gamybiniame susivienijime kūrėsi meno saviveiklos
kolektyvai.

Kazlų Rūdos miškų ūkio mišrus choras, 1963. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios
bibliotekos kraštotyros fondas

Kazlų Rūdos miškų ūkio vyrų ansamblis, XX amžiaus 7 dešimtmetis. Kazlų Rūdos
Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kraštotyros fondas

Meno saviveiklos vertinimo komisija, 1981. Juozapas Zigmantas Paltanavičius –
pirmoje eilėje pirmas iš dešinės, kraštietis kompozitorius Rimvydas Žigaitis –
ketvirtas iš dešinės. Fotografas K. Bielskus. J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Naujasis kelias, 1972-07-29

Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos jaunųjų miškininkų pučiamųjų orkestras. Sūduvos
miškuose. Vilnius, 1982

Miško darbuotojų dienos šventinis renginys prie Kazlų kaimo tvenkinio, 1983-09-16.
J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Vyriškoje draugijoje... Juozapas Zigmantas Paltanavičius – antras iš kairės. J. Z.
Paltanavičiaus asmeninis archyvas.

Miško keliais kartu su kolegomis. Fotografas V. Žukauskas. Zigmas Paltanavičius –
pirmas iš dešinės. J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Iš partizanų šeimos atstovės Ramutės Stačiokaitės Ledienės prisimimų. Aukštaitijos
partizanų prisiminimai. Vilnius: Vaga, 1996 – D. 9 Laisvės kovotojų prisiminimai: (knygos
„Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ tęsinys). Vilnius: Margi raštai, 2014, p. 540

Juozapas Zigmantas Paltanavičius su žmona Regina prie Kazlų Rūdos vidurinės
mokyklos, 1974. J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

„1967 m. Kazlų Rūdos miškų pramonės
ūkiui, vadovaujamam Zigmo Paltanavičiaus, už
geriausius Tarybų Sąjungoje pasiektus rezultatus
buvo
įteikiama
pereinamoji
Raudonoji
vėliava. Iškilmingame renginyje dalyvavo TSRS
miškų pramonės ministras Timofejevas, visų Kazlų
Rūdos įmonių ir įstaigų vadovai. Į šventei skirtą
pobūvį susirinko ir garbingų vyrų protingos žmonos:
ten gydytojos Halina Salienė ir Regina
Paltanavičienė ištaikė progą ir ministrui pasiguodė
vargana, jokių perspektyvų neturinčia miestelio
ligoninės būkle. Sąjunginio ministro būta tikro
džentelmeno – jis apdovanojo medikes pažadu. Net
pusantro milijono rublių ligoninės statybai iš karto
duos, ir tai tik pradžia! Tai buvo labai dideli
pinigai...
Susižinojus ministerijos ir ministro
adresus, užkaista geležinkelis Kazlų Rūda–Maskva:
įtakingų ponų skrandžiams ir širdžiai mielos dovanėlės iš mažo miestelio ir pradėti
vykdyti pažadai iš Maskvos. LTSR sveikatos apsaugos ministras Kleiza ne tik labai
stebėjosi, bet ir žavėjosi Kazlų Rūdos medikių drąsa bei išradingumu: „Ką padarė tos
moterys, kad už sąjungines lėšas Lietuvos provincijoj ligoninė statoma!“
Gydytoja Irena Lukoševičiūtė-Skučienė, http://krlig.lt/index.php/istorija.html

Kaip ir daugeliui Sovietų Sąjungos gyventojų, Juozapui Zigmantui Paltanavičiui teko
dalyvauti ir tokiuose renginiuose...

Demonstracija Kazlų Rūdoje, 1968. Juozapas Zigmantas Paltanavičius eisenoje pirmas.
J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Gegužės 1-osios demonstracija Kazlų Rūdoje, 1978. Juozapas Zigmantas Paltanavičius – antroje
eilėje antras iš kairės. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kraštotyros fondas

Demonstracija Kazlų Rūdoje, 1985. Juozapas Zigmantas Paltanvičius – pirmas iš kairės. J. Z.
asmeninis archyvas

Juozapas Zigmantas Paltanavičius (trečias iš kairės) su kurso draugais, minint
Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakulteto baigimo 20 metų sukaktį,
1974. J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Ąžuoliuko sodinimas Juozapo Zigmanto Paltanavičiaus (pirmoje eilėje antras iš
kairės) 50-ojo gimtadienio proga, 1978. J. Z. Paltanavičiaus asmeninis archyvas

Juozapui Zigmantui Paltanavičiui – 60 metų, 1988. J. Z. Paltanavičiaus asmeninis
archyvas

Atminimo lenta prie namo, kuriame gyveno Juozapas Zigmantas Paltanavičius, 2018
(Mokyklos g. 3). Fotografė Rūta Liberienė

Juozapo Zigmanto Paltanavičiaus gatvė Kazlų Rūdoje

ŠALTINIAI:
1. Kviečia visuomeninis miško muziejus = Приглашает общественный
музей леса = Die Geselschaftliche Vereinigung der Forstbetriebe in Kazlu Ruda =
The Kazlu Ruda social forest enterprises association: [bukletas]/paruošė P. Greblikas.
Kazlų Rūda: Kazlų Rūdos bandomojo miško pramonės ūkio susivienijimas, 1984
Vilnius.
2. Sūduvos miškuose: pasakojimas apie Kazlų Rūdos bandomojo miškų
ūkio gamybinio susivienijimo žmones ir jų darbą/Paruošė P. Greblikas; nuotr.
Vytauto Žukausko. Vilnius, 1982, 27 p., iliustr.
3. VĮ „Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija“/[D. Danusevičius, J.
Danusevičius, R. Gabrilavičius, A. Kuliešis, E. Petrauskas, E. Riepšas, A. Tebėra, M.
Tebėrienė; sudarytojas Julius Danusevičius]; Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija, Lietuvos miškų institutas, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos
ministerijos. Kaunas: Lututė, 2003 (Vilnius : Spauda), 191, [1] p., iliustr., žml.; aut.
nurodyti antr. lapo kt. pusėje. Išplėstinė antr.: Viešoji įstaiga „Kazlų Rūdos mokomoji
miškų urėdija“, bibliogr.: p. 190–191.
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kraštotyros fondas.
Juozapo Zigmanto Paltanavičiaus asmeninis archyvas.

