
 
 

Projekto pavadinimas Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo ir 

priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas ir sklaida 

Nr. 35BV-KK-17-1-03768-PR001 

Finansavimas Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį 

„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir 

finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (iki 85 

proc. paramos sumos), Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (iki 15 

proc. paramos sumos) ir partnerių įnašo  

Projekto įgyvendinimo 

vieta 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, 

Liepų g. 1, Girionys, Kauno r. 

Projekto trukmė  2018 m. birželio mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn. 

Projekto aprašymas Projekto tikslas - išbandyti, tobulinti, plėtoti ir diegti labai 

produktyvių, pakankamai tvarių, trumpesnės apyvartos maumedžio, 

eglės, beržo ir juodalksnio želdinių veisimo ir priežiūros technologijas, 

veisiant želdinius nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse. 

Bus siekiama didinti miškų ūkio pelningumą ir konkurencingumą, 

užtikrinti veisiamų ir auginamų miškų priimtinumą visuomenei ir 

patrauklumą smulkiajai miško faunai. 

Skirtinguose Lietuvos ekoklimatiniuose regionuose (Aukštaitijoje, 

Žemaitijoje ir Vidurio Lietuvoje) 10 valdų bus įveisti, prižiūrimi ir 

saugomi parodomieji-bandomieji želdiniai bei bus paruošti 

demonstravimui, atskirus technologinius elementus atitinkantys, 

anksčiau įveisti želdiniai.  

Veisiant, prižiūrint ir auginant želdinius bus patikrintos, patobulintos 

ir išplėstos paruoštos technologijos. Bus surengti 4 partnerių 

pasitarimai ir 10 projekto rezultatų sklaidos renginių, spaudoje 

paskelbti ne mažiau kaip 2 straipsniai, išleistas leidinys, projekto 

rezultatai bus skelbiami internetinėje svetainėje ir socialiniuose 

tinkluose. Paruošti demonstraciniai objektai bus panaudoti ne tik 

Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės dalyvių, bet ir žemės bei 

miško savininkų, miškininkų, konsultantų ir kitų asmenų mokymui. 

Trumpesnės apyvartos želdinių veisimo ir priežiūros technologijos bus 

pristatytos fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės 

ūkio ir miškų ūkio veikla visoje Lietuvos teritorijoje. 

Papildoma informacija  Daugiau informacijos ir dokumentų, susijusių su Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020  m. programos  priemonės „Bendradarbiavimas“ 

veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“,  

galima  rasti  tinklapyje www.nma.lt,  o informacijos apie projektą – 

tinklapyje www.lammc.lt arba el. paštu projektai@mi.lt  
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