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UAB „Romalsa“ 

Projekto santrauka: 

UAB Romalsa išugdė 93,20 ha jaunuolynų 
miškuose. Svarbiausias projekto tikslas – išugdyti 
turimus jaunuolynus, siekiant suformuoti našius 
medynus, nes neperspektyvios medžių rūšys 
(blindės, karklai, krūmai) savo augimu sparčiai 
lenkia tikslinių medžių rūšių medelių (eglės, 
pušies, beržo) sodinukus, juos stelbia ir medeliai 
žūva. Projektas buvo įgyvendinamas Telšių, 
Plungės, Rietavo, Akmenės, Šiaulių rajonų  
miškuose. 2019-09-24 paramos gavėja pateikė 
mokėjimo prašymą, su kuriuo pateikė 
jaunuolyno vertinimo išvadas, kurias rengia 
Valstybinė miškų tarnyba. Išvadose nurodyta, 
jog jaunuolynai išugdyti tinkamai. Parama 
suteikė galimybę bendrovei samdyti 
kvalifikuotus darbininkus, kurie atliktų 
jaunuolynų ugdymą, nes jaunuolynų ugdymas 
yra sunkus ir atsakingas darbas, reikalaujantis 

tam tikrų specifinių žinių, jį atlieka apmokyti 
darbininkai. Įgyvendinus projektą auga 
perspektyvus miškas. 

 
Projekto kontekstas: 

UAB „Romalsos“ pagrindinė ūkinė veikla 
– miškininkystė, įmonė atlieka miško kirtimo 
darbus, nuosavybės teise valdo nemažus miško 
plotus. Laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, 
iškirsti miškai turi būti atkuriami, todėl įmonė 
intensyviai atkuria miškus, juos sodindama, arba 
prižiūrėdama savaiminius žėlinius. 
Besiformuojant medynui, labai svarbu atlikti 
jaunuolynų ugdymo darbus, kad formuotųsi 
perspektyvūs, našūs medynai. Žvelgiant į ateitį 
iš miškininkystės perspektyvų, kuo geriau 
išugdomi jaunuolynai, tuo geresni medynai 
formuojasi ateityje, tuo didesnė gamtinė ir 
ekonominė vertė sukuriama. Parama 

 



      

 

  

 

  

jaunuolynams ugdyti buvo didelė ekonominė 
pagalba įmonei, nes jaunuolynų ugdymas sunkus 
ir brangiai apmokamas darbas, o kai plotai 
dideli, reikalingos memažos finansinės 
investicijos. Aišku, ateityje jos atsipirks, tačiau 
duotuoju momentu tai buvo labai reikalinga 
pagalba. 

 

Projekto tikslai: 

• Turimų jaunuolynų išugdymas, siekiant 
suformuoti našius medynus ir auginti 
perspektyvų mišką. 

• Augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo 
ir jų priežiūros gerinimo skatinimas; 

• Neigiamo klimato kaitos poveikio 
švelninimas. 

 

Projekto veikla: 

Paraiškos jaunuolynams ugdyti buvo 
renkamos 2018 metų vasarą, tai iki paraiškų 
rinkimo, įmonei reikėjo atlikti ugdytinų miško 
plotų inventorizaciją ir pasiruošti atitinkamus 
dokumentus paraiškos teikimui, t.y. arba 
naudotis miškotvarkos projektuose 
suprojektuotais jaunuolynų ugdymo kirtimais, 
arba samdyti miškininką specialistą, kad 
paruoštų  ugdytiniems plotams išvadas dėl 
jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumo. Pagal 
galiojančias taisykles, ugdomų plotų lūžio 
kampuose buvo sustatytos gairės. Pateikus 
paraišką NMA, buvo laukiama sprendimo dėl 
paramos skyrimo, ir, jo sulaukus, buvo pradėti 
jaunuolynų ugdymo darbai. Darbams atlikti buvo 
samdomi kvalifikuoti darbininkai, nes 
reikalingos tam tikros specifinės žinios, 
atrenkant medelius. Darbas sunkus ir alinantis, 
nes atliekamas rankiniu būdu – naudojami tik 
trimeriai. Tačiau tai išsaugo jaunuolyną, nes po 
jį nesivažinėja sunkioji technika. Pagal sutartį 
su NMA, jaunuolynai turėjo būti išugdyti per 12 
mėnesių nuo paramos gavėjo patvirtinimo. 
Kadangi išugdyti reikėjo beveik 100 ha, darbai 
užtruko beveik metus. Išugdžius jaunuolynus, 
buvo pateiktas prašymas Valstybinei miškų 
tarnybai, kad ši įvertintų jaunuolynų ugdymo 
darbų kokybę. Gavus pažymas iš Valstybinės 
miškų tarnybos, Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai buvo pateiktas mokėjimo prašymas 
dėl paramos išmokėjimo. NMA patikrų 
specialistai išmatavo išugdytus plotus, įvertino 

viešinimo priemones, ir perdavė mokėjimo 
prašymą vertintojams. Praėjo daugiau kaip 
metai, kol visas procesas užsibaigė, ir įmonei 
buvo pervesta parama. Tačiau labai džiugu gauti 
finansinę paramą tokiems reikalingiems miškui 
darbams.   

 

Projekto rezultatai: 

Išugdžius jaunuolynus, atsatyti ir 
išsaugoti aukšto gamtnės vertės medynai, tokie 
kaip eglės beržai, pušys. Paramos gavėjas 
planavo išugdyti jaunuolynus 93,20 ha miškų 
plote ir savo tikslą pasiekė. Įgyvendintas 
projektas „Jaunuolynų ugdymas UAB „Romalsa“ 
miškuose“ prisidėjo prie programos priemonės 
prioriteto – atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo 
miškininkystės priklausančias ekosistemas, prie 
tikslinės srities - bioįvairovės, aukštos gamtinės 
vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas, tai 
pat prie kompleksinio tikslo - didinti miškų 
ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir 
skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą.  

Projektas yra viešinamas, kad visuomenė 
būtų informuota apie tai, kad pasinaudojus 
parama buvo išugdytas jaunuolynas ir kaip 
pavyzdys kitiems, kad pasinaudojus parama 
galima prisidėti prie miško medynų išsaugojimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


