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Įvadas

Lūžio metai
Kazimieras STARKEVIČIUS
Žemės ūkio ministras

Džiugu, kad šiandien Lietuvos žemės ūkyje
dominuoja modernūs ūkiai. Jie ir yra didžiausias Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonių įgyvendinimo rodiklis.
Sovietmečiu Lietuvoje buvo 75 tūkst., o dabar
- apie 125 tūkst. traktorių. Džiaugiamės ne tik
gausesniu, bet ir gerokai atnaujintu traktorių
parku. Negaliu teigti, kad visa mūsų žemės ūkio
technika, kaip, pavyzdžiui, Vokietijos ūkininkų,
yra nauja. Tačiau ta, kurią įsigijome pagal supaprastintas paramos gavimo ir paraiškų teikimo
taisykles, pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemone „Žemės
ūkio valdų modernizavimas“, yra modernesnė
nei Vakarų šalių ūkininkų. Žodžiu, mes padarėme didelę pažangą, modernizuodami savo
technikos parkus. Per pastaruosius metus efektyviai įsisavinome Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšas.
Ypač malonu akcentuoti, kad pasiektas geras
paramos įsisavinimo skaidrumo indeksas. Užsienio organizacijų tyrimo duomenimis 2008 -2009
metais Europos Sąjungoje pagal paramos įsisavinimo skaidrumą buvome dvidešimti, o šiuo
metu esame ketvirtoje vietoje. Mus lenkia tik
Danija, Švedija ir Didžioji Britanija. Beje, skaidrus
paramos teikimas ir lėmė ūkių modernizavimą,
o moderni technika palengvino sunkų kaimo
žmogaus darbą: šiuolaikiniai traktoriai apsaugo
nuo vibracijos, juose įrengta kondicionavimo
sistema, gausu ir kitų privalumų.
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Efektyviai modernizuoti ne tik technikos parkai,
bet ir fermos. Ar prieš dešimtį metų nors vienas
ūkininkas galėjo svajoti, kad greitai fermose dirbs
robotai? O šiandien tai tapo realybe. Bet labiausiai mane džiugina žemės ūkio sektoriuje vis labiau įsitvirtinantys šeimos ūkiai. Tai vidutiniai
ūkiai. Kai prieš trejetą metų pradėjau dirbti ministru, iš jų tik 1600 buvo gavę paramą. Daugelis šių
ūkininkų dėl sudėtingų procedūrų paprasčiausiai
nedrįsdavo jos siekti, nes labai abejojo tokiomis
galimybėmis. Kai supaprastinome paramos gavimo taisykles ir procedūras, šiandien Lietuvos
kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonėmis jau pasinaudojo net 16 tūkst. ūkininkų.
Pažanga akivaizdi. Vadinasi, ūkininkai ėmė tikėti
europinės paramos teikimo galimybėmis. Patikėjo mūsų Vyriausybės veiksmais. O kada patikėjo?
Tada, kai pačiupinėjo... Ir įsitikino, kad visiškai nesudėtinga tą paramą gauti. Pasirodo, ne toks velnias baisus, kokį jį piešia...
Paramos gavimo ir paraiškų teikimo taisyklių supaprastinimas ir lėmė didžiulį ekonominį efektą.
Iki tol ūkininkas, norėdamas pagal paramos priemonę ne tik traktorių, bet ir mažą mechanizmą
įsigyti, privalėjo rašyti projektą, o tam reikėjo
konsultanto pagalbos. Jo paslaugos kainavo iki
10 proc. projekto vertės! Atsisakę tokių projektų, sutaupėme net 200 mln. litų. Šie pinigai irgi
atiteko ūkininkams. Beje, paramos supaprastinimas buvo ypač naudingas per ekonominę krizę.
O mums, ūkininkams, teko išgyventi antrąją is-

Kazimieras Starkevičius. Lūžio metai

Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius ūkininkauja netoli Kauno. Jam padeda sūnus Kazimieras.

torijoje (pirmoji buvo 20-ojo amžiaus ketvirtame dešimtmetyje) ekonominę krizę. Neatsitiktinai nuolat tenka lyginti anos ir šios krizės metus.
Kada Lietuvos žemės ūkis tapo efektyvus? Kai
gimė kooperacija. Vadinasi, bet kokia kooperacija duoda rezultatų. 1932 metais atsirado kooperatyvai „Pieno centras“ ir „Mėsa“. Ūkininkai
suprato, kad reikia burtis, ir tai padarė. Susibūrimas davė puikių rezultatų. 1940 m. mūsų ūkis
buvo pavyzdinis. Bet atėjo nauja krizė . Istorija
kartojasi.
Tarpukario Lietuvos žemės ūkio patirtimi pasinaudojo ir dabartinė Vyriausybė. Ką mes padarėme? Paskatinome kooperacijos atgimimą.
Antai stiprus kooperatyvas „Pienas LT“ jau superka pieną, ruošiasi statyti naują gamyklą. Susikooperavo ir susivieniję grūdininkai - jie pastatė
sandėlius ir, sukaupę didesnį grūdų kiekį, dabar
gali gauti geresnę kainą realizuodami produkciją
ir Lietuvoje, ir užsienyje.

Pastaruoju metu mes vieninteliai Europos Sąjungoje įdiegėme finansų inžineriją. Žinoma, senosioms Europos Sąjungos šalims to daryti ir nereikėjo, nes jose mažos bankų palūkanos. Tačiau
Lietuvoje ūkininkams sąlygos skolintis nebuvo
palankios. Kaip žinoma, tuo metu bankų palūkanos buvo gana didelės: imant kreditą litais - iki 15
proc., o eurais – iki 8 proc. Nors bankai ir skelbė,
kad turi pinigų, bet argi ūkininkas galėjo ryžtis
tokiomis sąlygomis imti paskolą. Juk ji niekada
neatsipirktų. Todėl mes ir sudarėme specialųjį
fondą. Jį pavadinome Žemės ūkio paskolų garantijų fondu. Gavome 100 mln. eurų ir 100 mln. litų.
Paskelbėme konkursą bankams. Įkūrus šį specialų fondą ūkininkui tapo naudinga skolintis, nes
imant kreditą litais buvo nustatytos tik 3 proc., o
eurais - 6 proc. palūkanos. Bankai tapo tik tarpininkai, teikdami ūkininkams kreditus, todėl šie labai aktyviai pasinaudojo nauja paramos priemone. Ūkio subjektams lengvatines paskolas ėmėme
teikti pagal dvi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemones : „Žemės ūkio valdų
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Įvadas

modernizavimas“ ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“. Netrukus
ir ši priemonė davė milžinišką efektą.
Pavyzdžiui, per 2011 metų 10 mėnesių Žemės
ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms
už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės
ūkio produktų perdirbėjams išduotus 184,5 mln.
litų kreditų suteikė 445 garantijas už 113,4 mln.
litų. Bendra šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma jau siekia 972,1 mln. litų. Dėl suteiktų
garantijų šie ūkio subjektai galėjo iš kredito įstaigų
pasiskolinti beveik 1,6 mlrd. litų. Garantijų portfelis 2011 m. spalio 1 d. sudarė 359,5 mln. litų.
Be to, Europos Sąjungos paramos teikimo reglamentas leido kompensuoti 50 proc. pinigų už
ūkininkų anksčiau savo lėšomis įsigytą techniką.
Kai paramos gavimo taisyklės buvo sudėtingos,
daugelis tiesiog nesiryždavo dalyvauti Kaimo plėtros programos priemonėje „Žemės ūkio valdų
modernizavimas“. Ypač krizės pradžioje. Tuomet
mūsų ūkininkus slėgė visiška neviltis: buvo smarkiai sumažėjusios pieno supirkimo kainos, reikėjo grąžinti paskolas, o jie pinigų neturėjo. Bet
suradome išeitį. Lankydamas ūkininkus, išgirdau,
jog šie dėl mažų pieno supirkimo kainų nori net
karves skersti. Pamatęs, kad kieme stovi naujas
traktorius, pasiteiravau, kada ir už kiek jis įsigytas.
Sužinojęs, kad 2007 m. lapkričio mėnesį už 300
tūkst. litų, pažadėjau, kad pusę sumos galima atgauti. Išgirdę šią žinią, ūkininkai gerokai nustebo.
„Sukūrėme tokią paramos programą, kad jūs gautumėte kompensaciją. Tik per nustatytą terminą
pateikite pareiškimus“,- raginau žemdirbius.
Jau nuo 2009 metų kovo 2 dienos, įdiegę supaprastintą paramos sistemą, sutraukėme biurokratinius pančius – nustatėme 20-ies dienų pareiškimo dėl kompensacijos už įsigytą techniką
vertinimo terminą. O išlaidas už pirkinį kom-
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pensuoti privaloma per 30 dienų. Tokiais būdais
krizę įveikėme. Kaime įvyko lūžis.
Šių pokyčių naudą iliustruoja ir pasiekti rezultatai. Krizės pradžioje buvo jaučiamas kitų Lietuvos
ūkio šakų nuosmukis, o žemės ūkio sektoriuje
buvo pasiektas apie 2 proc. bendrojo produkto
augimas. Žemės ūkis tapo mūsų ekonomikos
lokomotyvu. Bet svarbiausia tai, kad pasikeitė
požiūris į kaimo žmones. Dar neseniai buvo tvirtinama, kad kaime neliko dirbančių žmonių, visi
– prasigėrę... Aš visada prašau: ,,Nesakykite, kad
kaimas prasigėręs. Juk miestas dar daugiau problemų turi. Aš pats gyvenu kaime prie Kauno ir
matau, kas iš tikrųjų jame vyksta.“
Mes, ūkininkai, įveikėme krizę, nes sugebėjome
deramai sau atstovauti. Įrodėme, kad į kaimą
verta investuoti, nors ne vienas socialdemokratinių ar liberalių pažiūrų atstovas teigė atvirkščiai. Neva į kaimą investuoti neapsimoka, nes
pinigai nesugrįš. Bet atlikta analizė įrodė ką kita.
Ekonomisto prof. Rimanto Rudzkio vadovaujama tyrėjų grupė nustatė, kad vienas litas, investuotas į kaimą, sugrąžina pusantro lito.
Pastaruoju metu pernelyg sureikšminama pridedamoji grūdų sektoriaus vertė. Žinoma, gerai. Tačiau man, kaip ministrui, ir Žemės ūkio ministerijos
komandai ne tai svarbiausia. Mūsų tikslas – didinti gyvulininkystės ir paukštininkystės sektorių. Būtent jame sukuriama didžiausia pridedamoji vertė.
Mūsų ministerijos duomenimis, pastaruoju metu
daugėja mėsinių galvijų, didėja primilžiai iš karvės.
Didėja ir gyvulių produktyvumas. Be abejo, norėtųsi, kad pagausėtų ir karvių banda.
Mano tikslas, išėjus iš ministerijos, nes kitais metais baigiasi kadencija, palikti sukurtą kompleksinę kaimo vystymo programą, kurios prioritetas
– gyvulininkystė, pienininkystė ir mėsos gamyba.

I skyrius

I skyrius. Jie buvo pirmieji

I skyrius. Jie buvo pirmieji

Moderni ir naši technika mažina sąnaudas.

Investicijos atvėrė ūkio produkcijai
kelią nuo gamintojo iki vartotojų
Miglė ŽELMENYTĖ
Šalia Panevėžio esančiame Bernotų kaime išaugęs Arūno Čimolonsko gyvulininkystės
ūkis – vienas pavyzdingiausių Lietuvoje. Per daugiau nei dešimtmetį pagal vakarietiškus standartus ūkį sukūręs jaunas ūkininkas vienas pirmųjų šalyje pasiryžo novatoriškam sprendimui - savo produkciją tiekti tiesiai vartotojui.
Važiuojant iš Panevėžio Kupiškio link vos už keleto kilometrų atsiveria akį traukiantis vaizdas
– modernūs gamybiniai pastatai, jaukus gyvenamasis namas, išpuoselėta, gėlynuose skendinti aplinka. Neatsitiktinai šį ūkį buvo nuspręsta
aprodyti ir 2009 metų gruodį mūsų šalyje viešėjusiems užsienio šalių ambasadoriams, kurie domėjosi, kaip Lietuvoje plėtojamas žemės ūkis ir
įgyvendinama Kaimo plėtros 2007 – 2013 metų
programa (KPP).
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Ūkį pasiekė maksimali parama
Užsienio šalių ambasadoriams su Vaidos ir Arūno Čimolonskų ūkiu susipažinti pasiūlyta ne
tik dėl jame taikomų šiuolaikiškų technologijų,
tvarkingos aplinkos, bet ir novatoriškų sprendimų. Per sunkmetį ūkininkas nepabūgo savo ūkio
produkciją tiekti tiesiai pirkėjams.

Miglė ŽELMENYTĖ. Investicijos atvėrė ūkio produkcijai kelią nuo gamintojo iki vartotojų

Gražus sutapimas, kad garbių svečių apsilankymo dieną A.Čimolonsko ūkiui sukako 10 metų.
Per tą laiką nuosekliai ir apgalvotai investuodamas ūkininkas sukūrė pavyzdinį ūkį, kuriame
laikomi mėsiniai šarolė veislės galvijai, kiaulės,
sėjami grūdai ir rapsai, gaminami pašarai, auginamos bulvės ir daržovės, įrengta kiaulių skerdykla ir mėsos perdirbimo cechas. Visa ūkyje pagaminta produkcija parduodama Panevėžio mieste atidarytose dviejose turgavietėse po stogu.
Ūkininkavimo pradžioje didelių investicinių projektų ir Europos Sąjungos (ES) paramos vengęs
jaunuolis per pastaruosius metus pasinaudojo
maksimaliomis KPP lėšomis. Ūkininkavimo startui kreditą suteikė Panevėžio kredito unija, o ES
ir nacionalinio biudžeto paramos lėšos sustiprino ūkį.
„Dabar kur kas lengviau tapo siekti paramos,
nes žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius –
pats ūkininkas, todėl žino, kas yra žemdirbystė.
Atsirado kitokia tvarka, kitoks bendravimas su

Vaidos ir Arūno Čimolonskų (pora iš dešinės) atidaryta
parduotuvė pateisino ir ūkininkų, ir vartotojų lūkesčius.

ūkininkais. Išnaudojau visas Kaimo plėtros 2007
– 2013 metų programos galimybes“, - be reikalo
komplimentų nedalija A.Čimolonskas.
Ūkininkas du kartus pasinaudojo ūkio modernizavimo parama pagal supaprastintą tvarką, kai
paramos suma siekia ne daugiau kaip 150 tūkst.

Iš mėsinių šarolė veislės galvijų ūkininkas naudos sulaukė tada , kai aukštos kokybės galvijieną pradėjo pardavinėti
tiesiai vartotojams.
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I skyrius. Jie buvo pirmieji

Arūno Čimolonsko valdose preciziškai tvarkinga ir aplinka, ir gamybos patalpos.

litų. Jo ūkį pasiekė ir didžiosios investicijos – per
3 mln. litų –žemės ūkio produktų gamybai bei
Nitratų direktyvos reikalavimams įgyvendinti
pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pirmąją ir antrąją veiklos sritis.

Per sunkmetį – novatoriškas sprendimas
Panevėžio rajone Bernotų kaime užaugęs ir savo
šeimą sukūręs Arūnas nuo jaunų dienų pratinosi
prie žemės ūkio darbų. Tėvai laikė karvių, augino
kiaulių. Kiaulininkyste verstis pradėjo ir sūnus.
Tiesa, pirmaisiais savarankiško ūkininkavimo
metais bandė auginti grūdines kultūras, tačiau
po metų vėl ėmėsi kiaulininkystės. Iš pradžių turėjo 20 paršavedžių, dabar jų - 400.
Pagal vakarietiškus standartus įrengtose fermose vienu metu laikoma apie 3000 riestauodegių. Penimos kiaulės laikomos vienoje fermoje,
o paršavedės su paršeliais – kitoje. Fermose visi
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procesai automatizuoti. Riestauodegės laikomos
ant grotelių, srutos suteka į rezervuarus.
Ūkininkas sako, kad fermose įdiegta tai, kas geriausia gyvuliams ir juos prižiūrintiems darbuotojams. „Ir gamybinės patalpos turi būti tvarkingos, šiltos ir gerai vėdinimos“, - pastebi ūkio
savininkas.
Modernizavęs kiaulių fermas, A.Čimolonskas
nusprendė išplėsti ūkio veiklą. „Verstis tik kiaulininkyste gana rizikinga. Jei užeitų kokios ligos,
galima likti visai be pajamų. Nutariau auginti dar
ir mėsinius galvijus“, - pasakojo ūkininkas.
2005 m. pavasarį ūkyje pradėjo kilti naujos fermos
pamatai, o rudenį iš Švedijos atkeliavo per 100 šarolė veislės mėsinių galvijų. Tuomet žemdirbiai
buvo skatinami verstis galvijinkyste, o už veislinius galvijus buvo skiriamos solidžios išmokos.

Miglė ŽELMENYTĖ. Investicijos atvėrė ūkio produkcijai kelią nuo gamintojo iki vartotojų

Tačiau ir be valstybės suteiktų subsidijų teko pakloti nemažą sumą už grynaveislius mėsinius galvijus. Drąsų žingsnį žengęs ūkininkas tikėjo gera
galvijinkystės perspektyva, bet po kelerių metų
viltis gauti pelno iš šios šakos pradėjo blėsti.
„Jau ėmiau gailėtis, kad investavau į mėsinius
galvijus. Trys metai – be pajamų, gyventi teko
tik iš kiaulių ūkio. Aukštos kokybės galvijų skerdeną supirkdavo po 8 – 9 Lt/kg“, - prisiminė
A.Čimolonskas.
Mažos ir galvijienos, ir kiaulienos supirkimo kainos ūkininką vertė ieškoti alternatyvių produkcijos realizavimo būdų. Ekonominės krizės metu
ūkyje apsilankęs ministras K.Starkevičius jauną
vyrą padrąsino naujam žingsniui.
Žemės ūkio ministras ir pieno gamintojus, ir
kiaulių bei galvijų augintojus skatino ūkiuose
kurti nedidelius produkcijos perdirbimo cechus.
Tam žadėjo ir palankias sąlygas, ir KPP paramą.
Netrukus A.Čimolonsko ūkyje atsirado kiaulių
skerdykla ir mėsos perdirbimo cechas, o Pane-

vėžio mieste duris atvėrė dvi parduotuvės. Vien į
skerdyklą su šiuolaikiškais šaldytuvais, skerdimo
bei kita įranga investuota apie 1,5 mln. litų.
Investicijos nebuvo skausmingos, nes pagal KPP
priemones iš dalies kompensuotos išlaidos ne
tik už skerdyklos ir mėsos perdirbimo cecho, bet
ir už turgavietės įrengimą.

Pirkėjams – tik natūralūs produktai
A.Čimolonskas sako, kad vos atidaręs pirmąją
parduotuvę vylėsi per mėnesį parduoti bent
100 bekonų ir vieną kitą šarolė galviją. Jo planus
pakoregavo vartotojai. Panevėžiečiai išperka visą
ūkyje pagamintą kiaulieną ir galvijieną. Per mėnesį skerdykloje paskerdžiama ir šiose parduotuvėse išparduodama apie 500 kiaulių.
Panevėžyje atsirado ir vakariečių vertinamos
aukštos kokybės galvijienos mėgėjų. Nors už
mėsinius galvijus kur kas aukštesnę kainą dabar
siūlo ir mėsos perdirbėjai, ūkininkui jų paslaugų
neprireikia. Šarolė galvijų mėsą išperka panevėžiečiai.

Kiaulių fermose visi procesai automatizuoti.
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I skyrius. Jie buvo pirmieji

Vaidos ir Arūno Čimolonskų parduotuvėse yra ir
jų ūkyje išaugintų bulvių, daržovių. Čia prekiaujama ir kitų ūkininkų pieno bei mėsos produktais, namine duona ir pyragais, ekologiškomis
vaistažolėmis ir kita produkcija.
Vartotojų pasitikėjimą pelnęs ūkininkas neabejoja, kad jo produkcijos kokybę
nulemia pašarai. Iš ūkyje auginamų kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų, kukurūzų pašarų gamybos
ceche gaminami pašarai gyvuliams. Iš pilnaverčių žolės mišinių gaminamas šienainis, o vasarą
galvijai šeriami šviežia žole. Kiaulės šeriamos
jokių augimą skatinančių stimuliatorių neturinčiais natūraliais pašarais. Ūkyje šaltu būdu spaudžiamas rapsų aliejus taip pat naudojamas gyvuliams šerti. Visus pašarus nuolat tiria Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba.

Iš natūralių žaliavų ir be jokių dirbtinių priedų
pagaminti virtiniai kaipmat išgraibstomi pirkėjų.

Ūkio savininkas neapsiribojo tik šviežios galvijienos ir kiaulienos pardavimu. Mėsos perdirbimo
ceche gaminamos dešros, įvairių rūšių vyniotiniai, vėdarai, verdami naminiai spirgučiai ir kt.
Darbuotojos nespėja gaminti pamėgtų naminių
virtinių su įvairiais įdarais.
Atsakingumu ir tvarkingumu garsėjantis ūkininkas tvirtai laikosi pozicijos, kad vartotojui reikia
tiekti tik natūralius produktus. Todėl į gaminius
nededama jokių dirbtinių priedų ir skonio stipriklių. Pagrindiniai prieskoniai - druska, pipirai, česnakai ir svogūnai. Neatsitiktinai natūralų
maistą vertinantys panevėžiečiai yra pastebėję,
kad ūkininko gaminius atpažįsta iš kvapo.
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Darbus spartina moderni žemės dirbimo ir pašarų gamybos technika, kuriai įsigyti ūkininkas
pasinaudojo KPP parama. Kompensacijas gavo
už javų kombainą, traktorių, presą, šienapjovę,
pašarų smulkintuvą ir kitą techniką.
Ūkininkas patenkintas atsisakęs tarpininkų.
Bendradarbiavimas su mėsos supirkėjais ir perdirbėjais ne visada buvęs palankus žemdirbiams.
Naujos investicijos, atvėrusios produkcijai kelią
nuo gamintojo iki vartotojų, gerokai padidino
gyvulininkystės ūkio pajamas.
A.Čimolonskas pripažįsta, kad įrengus skerdyklą,
mėsos perdirbimo cechą ir parduotuves išaugo ne
tik pajamos, bet ir išlaidos. Nuolat tenka investuoti
į įrangą, reikėjo įdarbinti daugiau žmonių. Anksčiau ūkyje dirbo 16, o dabar – apie 50 darbuotojų.
Dėl to laimi ir valstybė, ir vartotojai, turintys galimybę įsigyti šviežių ir kokybiškų produktų.

Vytautas VENSLAVIŠKIS. Pasitikėjimas ūkio ateitimi – ant tvirtų pamatų

Gauta ES parama leido iš esmės modernizuoti Kubaičių ūkį ir dešimtmečiui užtikrino tinkamas darbo sąlygas, o
paimti kreditai jau baigiami išmokėti.

Pasitikėjimas ūkio ateitimi –
ant tvirtų pamatų
Vytautas VENSLAVIŠKIS
Didžiulis impulsas ūkių modernizavimui ir jaunų žmonių sugrąžinimas prie žemdirbystės - tokiais Europos Sąjungos ir Lietuvos paramos rezultatais džiaugiasi Anykščių
rajono žemės ūkininkų sąjungos pirmininkas Romualdas Kubaitis, remdamasis ir savo
asmenine patirtimi.
Gyvenimo būdas
Kavarsko seniūnijoje arti 500 ha augalininkystės
ūkį su sūnumis sėkmingai vystantis ūkininkas
R.Kubaitis nelinkęs į nepagrįstą riziką. Todėl, kai
prieš kelerius metus ryžosi pasinaudoti Lietu-

vos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
(KPP) priemone „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, investicijų planą sudarė itin atidžiai.Šiandien anykštėnas jau gali patenkintas įvertinti rezultatus: gauta ES parama leido iš esmės modernizuoti ūkį ir dešimtmečiui užtikrino tinkamas
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Naši technika padėjo sumažinti riziką
Į Anykščių rajoną R.Kubaitis su žmona Jovita atsikraustė iš Žemaitijos beveik prieš ketvirtį amžiaus. Čia jis pradėjo dirbti veterinarijos gydytoju. Tačiau greitai įvyko permainos: kolūkiai nyko
ir jaunam specialistui teko ieškoti kito pragyvenimo šaltinio. Pasirinko, kas buvo arčiau širdies,–
žemės ūkį.

Vakarietiška technika anykštėnui leido ne tik efektyviau
dirbti, bet ir tausoti savo sveikatą.

darbo sąlygas, o paimti kreditai jau baigiami išmokėti. R.Kubaitis džiaugiasi, kad puikią šeimos
ūkio perspektyvą įtvirtino paspartėjęs valstybinės žemės pardavimas ūkininkams. „Išsipirkome
žemę, kurią iš valstybės nuomojome beveik 20
metų. Tai suteikė pasitikėjimą ateitimi. Kai bus
baigta žemės reforma, atsiras daugiau aiškumo,
atsivers pirkimo - pardavimo rinka, sumažės
spekuliacijų, apleistų plotų. Reikia suprasti, kad
žemės ūkininkas nevertina kaip investicijos ar
kokio nekilnojamo turto: tai yra jo pagrindinis
darbo įrankis“, - pastebi R.Kubaitis, kuriam ūkininkavimas yra tapęs gyvenimo būdu. Jo entuziazmą sustiprina ir dar viena svarbi aplinkybė:
baigęs mokslus Lietuvos žemės ūkio universitete, į talką tėvui stojo vyresnysis sūnus Šarūnas.
Žemdirbio kelią renkasi ir kitas anykštėno sūnus
Gediminas, kuris dar studijuoja minėtame universitete. Abu jaunuoliai pasinaudojo ES parama – 2007 -2013 metų KPP priemone „Jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas“. „Jei ne europiniai pinigai,
sūnūs tikrai nebūtų grįžę. Mūsų rajone daug pavyzdžių, kai jauni žmonės, net ir neturintys šaknų kaime, pradeda sėkmingai ūkininkauti, nes
ES parama sudaro sąlygas prasigyventi“, - sako
R.Kubaitis.
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Iš pradžių ūkininkas pats melžė keturias karves.
Bet puikiai žinodamas, su kokiomis problemomis susiduria gyvulių augintojai, nusprendė kurti augalininkystės ūkį. Pradėjo nuo 20 ha ir po
kelerių metų suprato, kad būtina plėstis. „Plėtrą
vykdžiau gana atsargiai - žingsnis po žingsnio.
Susitaupydavau pinigų, tuomet pirkdavau technikos ir prisidurdavau po 20 – 50 ha dirbamos
žemės“, - prisimena R.Kubaitis.
Situacija kardinaliai pasikeitė 2008 metais pradėjus pusantro milijono vertės investicinį projektą pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų
modernizavimas“. ES lėšos padengė pusę sumos, kadangi ūkininkas dirba nenašiose žemėse.
Anykštėnas planą gerai apsvarstė ir įvertino ne
tik palankius perspektyvos variantus. „Teko pirmiausiai pirkti, o paskui mokėti skolas. Už paimtus kreditus ėmė kapsėti palūkanos. Dėl to kartais neramiai miegodavau – toks kitas naudojimosi ES parama ypatumas, nes rizikuoji ir savo
pinigais. Žemės ūkyje niekas negali numatyti
būsimo derliaus gausos, garantuoti produkcijos
supirkimo kainos. Poveikį daro ir padėtis pasaulio ūkiuose. Tačiau ūkio modernizacija atsipirko
ir suteikė naujų galimybių“, - pastebi R.Kubaitis.
Jis netilpo į projekte numatytas normas ir ryžosi
investuoti daugiau savo pinigų. Patyrusiam žemdirbiui reikėjo tik galingos ir kokybiškos technikos, kuri tikrai atsiperka stambiame ūkyje. Dabar akivaizdu, kad toks sprendimas visiškai pasiteisino. Naši technika sudarė geresnes sąlygas

Vytautas VENSLAVIŠKIS. Pasitikėjimas ūkio ateitimi – ant tvirtų pamatų

sumažinti gamtos netikėtumų pasekmes. Šiame
krašte pavasaris prasideda beveik pusantros savaitės vėliau nei, pavyzdžiui, Kėdainių rajone,
bet labai sparčiai. Norint gero derliaus, sėjos darbus reikia suspėti atlikti bent per savaitę. Dabar
ūkininko įsigytu galingu traktoriumi dirbant trise beveik visą parą sėja dažniausiai baigiama per
3 – 5 dienas. Buvo nupirktas ir purkštuvas, galintis per dieną nupurkšti 150 – 200 ha: tarkim, lijo
mėnesį, dviem dienoms prašvito, ir tuomet galima greitai apdirbti laukus. Norėdamas sutaupyti
laiko ir lėšų, R.Kubaitis nusprendė išbandyti beariminę žemdirbystę, o jos įsisavinimui prireikė
lėkštinio ir giluminio skutikų.
Nors vaizdingo krašto žemės ir nenašios, vidutiniškai per metus ūkininkas gauna 2000 - 2500
tonų kviečių, miežių ir rapsų derlių, kuriam
išsaugoti buvo įrengtas modernus sandėlis.
R.Kubaitis racionaliai skaičiavo pinigus, todėl,
įsigijęs grūdų valomąją ir transporterį, juos sumontavo sename pastate. Kokybišką džiovyklą,
kurioje suomiška įranga gali išdžiovinti 100 120 tonų grūdų, jis jau buvo įsirengęs už savo
pinigus.
R.Kubaitis labai džiaugiasi ir įsigytu savaeigiu
teleskopiniu krautuvu, kuris nepamainomas dorojant derlių. Be to, šią techniką galima naudoti
statybose ar keliams valyti.
Vakarietiška technika anykštėnui leido ne tik
efektyviau dirbti, bet ir tausoti savo sveikatą –
įsėdus į modernų traktorių, išnyko jį kamavusi
vibracinė liga.
Ūkio techninį pajėgumą sustiprino R.Kubaičio
sūnų su ES parama įsigyti du galingi traktoriai,
navigacinė sistema, trąšų barstyklė ir kita technika. Čia pravertė ir supaprastinta ES paramos teikimo tvarka, kuri leido be ilgo dokumentų tvarkymo susigrąžinti pinigus ir vėl juos investuoti į

ūkio vystymą. „Ūkio modernizavimui ribų nėra.
Galvojame apie grūdų bokštus, garažą. Tačiau
svarbiausia, kad šiandien galime ramiai dirbti“, sako ūkininkas.

Negali gyventi atsiskyręs nuo kaimyno
Jau daug metų Kubaičių ūkis sulaukia gero derliaus ir iš esmės dirba pelningai. Pastarųjų metų
ekonominės krizės pasekmių itin nepajuto – tik
bankai sugriežtino kreditavimo sąlygas. Daugiausiai rūpesčių sukelia permaininga gamta,
tačiau jos padarytus nuostolius įveikti patyręs
žemdirbys būna pasiruošęs. „Galima sakyti, kad
su krize žemės ūkis susiduria nuolatos. Kasmet
turiu parengęs du planus: pesimistinį ir realistinį.
Optimistinio plano net kurti neverta. Visuomet
ruošiesi blogesniam atvejui. Tikimybė, kad bus
sunkumų, dažnai pasitvirtina. Nuolat numatyti
reikia bent 30 proc. nuostolį. Gerai, kai jo nebūna ar gamtos padarytus nuostolius kompensuoja geras derlius, tinkama produkcijos kaina“, - pastebi R.Kubaitis. Sėkmingai ūkį išplėtęs anykštėnas džiaugiasi ir savo krašto žemdirbių pasiekimais. Šio negarsėjančio našiomis žemėmis rajono ūkininkai pagal ES lėšų įsisavinimą patenka į
Lietuvos geriausiųjų dešimtuką, aplenkdami net
ir dosnių dirvų šeimininkus.
„Senųjų Europos valstybių specialistai priblokšti mūsų žemės ūkio pažangos. Be ES paramos
nebūtume pasiekę tokių rezultatų. Anykščių
rajonui europiniai pinigai davė didžiulį impulsą“, - tvirtina R.Kubaitis. Tačiau krašto žemdirbiai
susirūpinę, kad po 2013 metų jiems nebežadama skirti tokių pat išmokų, kaip ES senbuviams.
„Mes gal ir išgyvensime, bet konkurencijos
sąlygos nebus vienodos. Juk Lietuvos žemdirbiams buvo numatytas konkretus pereinamasis
laikotarpis. Manau, kad duotas žodis yra kaip
parašas ar antspaudas, – jį reikia tesėti“, - svarsto R.Kubaitis. Siekdamas daryti įtaką valdžios

17

I skyrius. Jie buvo pirmieji

Už aktyvią visuomeninę veiklą ir ūkio vystymą Lietuvos žemės ūkio rūmų diplomu apdovanotas ir Šarūnas Kubaitis,
kuris tiki puikia žemdirbystės ateitimi.

sprendimams, R.Kubaitis su keletu bendraminčių prieš ketverius metus įkūrė Anykščių rajono
žemės ūkininkų sąjungą, kuri dabar vienija apie
50 narių. Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, apdovanodamas rajonų ūkininkų sąjungų pirmininkus, R. Kubaičiui įteikė išskirtinę
padėką už aktyvią visuomeninę veiklą. Laidos
„Gimtoji žemė“ rengėjai jam skyrė Jorio apdovanojimą „Už pagalbą žemdirbiams“. „Mūsų
bendruomeniškumas gimė natūraliai - juk negali
gyventi atsiskyręs nuo kaimyno. Dabar kartu galime džiaugtis laimėjimais, dalintis informacija,
guostis ir džiaugtis. Kam gailėti gero patarimo?
Jis nieko nekainuoja, o kolegai padėti gali daug.
Labai noriu, kad ūkininkai rodytų didesnę iniciatyvą. Laužui įkurti pakanka vieno degtuko, o
išlaikyti jį degantį reikia daug pastangų“, - kalbėjo R.Kubaitis, išrinktas sąjungos vadovu ir antrai
kadencijai. Pirmininko pastebėjimu, labiausiai
kooperacija reikalinga smulkiems ūkiams, bet
bendradarbiavimo tradicijos dar silpnokos, todėl reikia daugiau iniciatyvių žmonių. Nors pirmieji pavyzdžiai jau yra, bet spartesnį koopera-
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tyvų steigimą kol kas riboja ir finansinė realybė:
daugelio ūkininkų dėmesys dabar sutelktas į ES
paramos projektų rengimą. Pasak R.Kubaičio,
savo ūkius modernizavusiems žemdirbiams
šiuo metu atsiveria nauja perspektyva. Tam sąlygas sudaro pasikeitęs požiūri į maisto gamybą
ūkio sąlygomis, mobiliųjų turgelių plėtra. „Jei
ūkininkas sugeba užauginti kokybišką žaliavą,
iš jos sukurti gerą produktą ir pats jį realizuoti,
tuomet gali uždirbti 40 – 60 proc. daugiau – tai
beveik antras pelnas. Tokių pavyzdžių jau yra“,
- sako Anykščių rajono žemės ūkininkų sąjungos pirmininkas. Atviras naujovėms žemdirbys
su sūnumis maisto produktų gamybą planuoja
pradėti ir savo ūkyje, tikėdamasis pasinaudoti ES
parama.

Ugnė TIMONYTĖ. Šeimos ūkis stebina modernumu ir susiklausymu

Nesunku dirbti, kai gera ūkio technika.

Šeimos ūkis stebina
modernumu ir susiklausymu
Ugnė TIMONYTĖ
Kelmės rajono Maneikių kaimo ūkininkai Brazai vertinimui pateikė jau... 20-ąjį projektą ES paramai gauti. Šįsyk prireikė angarų grūdams bei šiaudams laikyti, barstytuvo,
vartytuvo, dar vieno kito padargo, kuriuos jie tikisi įsigyti pasinaudoję Lietuvos kaimo
plėtros 2007- 2013 metų (KPP) programos priemone „Žemės ūkio valdų modernizavimas.“ Brazai šmaikštauja, jog lengviau būtų išvardinti, kokiomis paramos priemonėmis
jie dar nepasinaudojo nei atvirkščiai. Čia būsiąs ir atsakymas, kodėl Brazų pienininkystės ūkis, prasidėjęs nuo palapinės ir dviejų karvių, šiandien yra stambus, gyvybingas,
konkurencingas, naujoviškas. Brazai yra ne tik sėkmingi ūkininkai, bet ir gražios bei
darnios šeimos pavyzdys.
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Drauge Brazai - Vitalijus, Valentina ir Albertas - dirba
per 600 ha žemės, augina per 400 galvijų ir melžia per
200 karvių.

Apie šluotą ir šluotražį
Vienas šeimos brolių Albertas Brazas sako, jog
jų ūkių į atskirus suskirstyti tiesiog neįmanoma.
Taip, kiekvieno ūkio atskira buhalterija, kiekvienas gyvuliukas turi tik vieną šeimininką. Juridiškai tvarkomasi taip, kaip to reikalaujama, tačiau
vis tiek tai esąs šeimos ūkis, kuriame šiandien
yra per 400 galvijų, iš kurių beveik 200 melžiamų
karvių. Brazai valdo apie 600 ha žemių. Maždaug
trečdalį jų apsėja grūdinėmis kultūromis, kad gyvuliams savų pašarų turėtų, o kiti plotai - ganyklos, pievos. Valdos po truputį plečiamos, nors
šis procesas nėra spartus, nes iš visų pardavusių
Brazai žemelę jau nupirko.
Albertas, paklaustas, kiek jų ūkis gavo ES paramos,
sako, jog reikėtų rimtai suskaičiuoti, bet žinąs, jog
ne vieną milijoną, ypač jei skaičiuoti pradėtų nuo
Kaimo rėmimo fondo paramos, kuri ir pastatė ūkį
ant kojų. „Įvairių priemonių parama mes pasinaudojome: ir „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės
žemės ūkio gamybos“, ir „Jaunojo ūkininko įsikūrimo“, ir,, Pusiau natūrinio ūkininkavimo“, ir „Žemės
ūkio valdų modernizavimo“... Ir net ne po kartą.
Vieną programą įgyvendiname, kitos imamės.
Esame perėmę net keturis ūkius pagal „Ankstyvo
pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos“
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priemonę. Be tėvo ūkio, dar perėmėme tetos, tėvo
svainio, kaimyno ūkius. Gal iš šalies žiūrint sunkoka suvokti, bet mes ne ūkiais skirstomės, o pareigomis,- bando paaiškinti Albertas.- Melžimu mūsų
ūkyje rūpinasi sesuo Valentina ir brolio Vitalijaus
žmona Alma su dviem samdomais darbininkais.
Technikos priežiūra ir žemės įdirbimas - brolio Vitalijaus stichija. Svainis Renatas, Valės vyras, - auksinių rankų statybininkas, gerai išmanantis ir techniką. Veterinarijos rūpesčiai gulė ant tėvuko pečių,
o ant mamos – veršelių priežiūra ir visa buhalterija.
Tiesa, šiuo metu jiedu, pasitraukę iš prekinės žemės ūkio gamybos ir ūkį perleidę seseriai Valentinai, labiau rūpinasi penketu anūkų. Už tai mums
daugiau laiko ūkio darbams lieka. Bet tėvų patirtis
ir gyvenimo išmintis labai reikalinga. Na, o mano
rūpestis - projektai, tiekimo reikalai, ūkių administravimas, atstovavimas jiems ir kt.“
Kelmės rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas Juozas Rimkus pastebi, jog Brazų šeima primena pasakėčią apie šluotą ir šluotražį. Brazai - it tvirtai
surišta šluota, kuri atskirais ražais nesimėto: „Tai
yra nuostabus darnios šeimos pavyzdys. Žavi jų
gebėjimas dirbti ranka rankon ir sumanus naudojimasis ES paramos teikiamomis galimybėmis.
Juk drauge dirbant, kur kas efektyviau panaudojama už ES paramą įsigyta technika: vienas perka
traktorių, kitas - kombainą, trečias - dar ką nors.
Brangi technika naudojama racionaliai.“
Kelmės ūkininkų sąjungos pirmininkas Romas
Docius mano, jog Lietuvos ūkiai klestėtų, jei
daugiau būtų tokių šeimų, kaip ši, kuri gyvena
ir dirba pagal trijų muškietininkų principą: vienas - už visus, visi - už vieną. Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės biuro vadovė Sonata
Chmieliauskienė pastebi, jog Brazai itin domisi
naujovėmis, dalyvauja įvairiuose mokymuose,
seka ES paramos siūlomas galimybes, vienas kitam perduoda įgytą patirtį: „Visi Brazai verčiasi
pienininkyste ir, jei ūkelius skaičiuotume atskirai,
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ūkininkai pasimokyti, kaip iš karvės primelžti
daugiau nei 7 tonas pieno.
Brazai sakosi neišsigandę ir net daugeliui paniką kėlusios krizės. „Lengva, aišku, nebuvo. Bet
ne lengvatų ieškodami mes tokį kelią rinkomės.
Svarbu priimti teisingus sprendimus“, - sako Albertas. Štai jie, gavę paramą ūkiui modernizuoti,
už trečdalį jos pirko technikos. Reikėjo purkštuvo, šiaudų skleistuvo, dar šio to, o kitas lėšas skyrė fermai rekonstruoti. Šiandien akivaizdu, jog
toks sprendimas buvo teisingas.
Justinas, atrodo, jau apsisprendė, nebebus policininkas,
bus ūkininkas.

jie būtų prie smulkesnių ar vidutiniokų, bet kai
visus krūvon sudedi, tai Brazų ūkis pagal dydį yra
antras rajone.“
Žemės ūkio ministerija nuolat ragina ūkininkus kooperuotis - štai gyvas pavyzdys, kokia iš to nauda.

Nuo programos - prie programos
Brazų pieno ūkis yra vienas pažangiausių ir moderniausių ne tik Kelmės rajone. Kartais į čia organizuojamus seminarus atvyksta ir kitų rajonų

Albertas, paklaustas, kurio projekto ES parama jų
ūkiui buvusi svariausia, atsako, jog, ko gero, tokia
buvusi pati pirmoji. „ Kaimo rėmimo fondas dalyvaujantiems priemonėje, skirtoje investicijoms
į gyvulininkystės ūkį, kompensavo 40 proc. už
gyvulius, už žemę, už techniką. Tuomet mes nusipirkome pirmąją fermą. Paramos suma šiandien
nebūtų įspūdinga, apie 60 tūkst. litų, bet tada ir
žemės hektarą už 500 Lt galėjai nusipirkti. Gavę
pirmąją paramą, mes tarsi atsiplėšėme nuo skurdo, tai buvo puikus startas“,- sako Albertas.
Mama Tatjana prisimena ir pirmąjį verslo planą,
kurį jie parengė patys. Sėdėję visi prie jo gal sa-

Iškilo presuotų šiaudų bokštas...
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Šis ūkis iškilo vietoj palapinės.

vaitę, bet parašę nepriekaištingai. Paskui Brazai
dalyvavo Nitratų, Standartų programose. Už
gautus pinigus įsirengė europinio lygio mėšlides,
įsigijo puikią pieno liniją. Dalyvaudami priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“, jie pirko
plūgą, traktorių, pašarų dalytuvą, rinktuvą, priekabą... Vitalijus dalyvavo programoje „Jaunųjų
ūkininko įsikūrimas“, paskui - KPP priemonėje
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir gavo 1
mln. 200 tūkst. litų vertės paramą. Po to, kai, pasak tėvo Zenono Brazo, šeimos jaunylė Valentina subrendo ūkiui, tėvai nusprendė pasitraukti
iš prekinės žemės ūkio gamybos ir pasinaudoti
tam skiriama parama, o Valentina įregistravo
jaunojo ūkininko ūkį ir pasinaudojo tokio ūkio
įsikūrimui skiriama parama. Ji tapo tėvų ūkio
perėmėja. Ir taip Brazai, keliaudami nuo programos prie programos, nepajuto, kaip įgyvendintus projektus ėmė skaičiuoti dešimtimis.

Nuo dviejų karvių ir palapinės
Brazai su šypsena šiandien prisimena savo ūkininkavimo pradžią. Sako, suarė žemę, užsėjo
grūdinėmis kultūromis, nusipirko dvi karves ir
nebeliko pinigų. Vėliau nusipirko dar vieną karvę, paskui tos trys karvės atsivedė veršiukų ir po
poros metų jie turėjo jau penkias karvutes.
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Brazams kaimiečiai šiandien kartais net į akis
pasako: „Jums gerai, jūs visko turit.“ Nors Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, kai visi gyveno
trobose, kai iš ardomų kolūkių gavo šiokių tokių
pajų ir bent po tris hektarus žemės, Brazai gyvenimą kurti pradėjo palapinėje ant plyno lauko,
kur nė didesnio medžio užuovėjai nebuvo. Apie
Lietuvos nepriklausomybės atgavimą Zenonas
Brazas išgirdo Vokietijoje, būdamas sovietinės
armijos kariškis. Jis pasakoja:,,Vos tik sužinojau,
kad Lietuva jau laisva, nepriklausoma, kad žemes savininkams grąžina, tai parpūčiau atgal
nieko nelaukdamas su visa šeima: žmona Tatjana, 17-kos metų Vitalijumi, 16- mečiu Albertu ir
12-mete Valentina.“ Pabėgo kaip dezertyras, niekam nieko nesakęs, viską, ko negalėjęs pakelti,
Vokietijoje palikęs. Jis žinojo Nirplių kaime esant
22 ha tėvuko žemės ir tai buvo jo kelrodė žvaigždė. O kadangi gausiai šeimynai reikėjo stogo virš
galvos, tai Zenonas su savim ir septynvietę kareivišką palapinę pasičiupo. Ištempė ją vidury
lauko ir pradėjo gyventi. Kaip tyčia, pirmasis
ruduo Lietuvoje jiems buvo labai nesvetingas:
anksti prasidėjo šlapdribos, spalį pasnigo, plakė
žvarbūs vėjai. Kaimiečiai su didžiule nuostaba
stebėjo keistąją šeimyną ir laukė, kada jie, darganų ir šalčio neatlaikę, spruks. O Brazai, nieko
aplink nematydami, sugrubusiomis rankomis ir
iki kaulų permirkusiomis nugaromis rentė ūkinuką, kuris jų šeimai turėjo atstoti laikinus namus. „Į paskubom suręstą pastatėlį įsikėlėm jau
po Vėlinių. Lubas iš šlapių lentų sukalėme, nes
kitokių neturėjome, tad, kai krosnelę užkurdavome, susidarydavo šlapgaris ir ant galvų pasipildavo drungnas lietutis“,- tokie pradžių pradžios
prisiminimai. Šiandien tie, kurie su nuostaba iš
šiltų trobų žiūrėjo į apsnigtą palapinę viduryje
laukų, turi ko Brazams pavydėti...

Ugnė TIMONYTĖ. Šeimos ūkis stebina modernumu ir susiklausymu

Dezertyras lietuviškai
Po susidūrimo su Lietuvos biurokratais gyvenimas
palapinėje nebeatrodė toks nykus. Kai Zenonas į
tuometinį Kelmės pasų stalą atėjo registruotis, jam
rėžė: „Tu- dezertyras!“ Ir į jokias kalbas apie priregistravimą nesileido. Beliko, kad jį patys lietuviai
nuvežtų sovietinės kariuomenės kariškiams ir dar
kaltinamąjį aktą už dezertyravimą surašytų. Ilgai
teko Zenonui bukiems pareigūnams aiškinti, jog jis
tikrai yra dezertyras, bet tik ne Lietuvoje. Dar viena
bėda – Zenono šeima grįžo nemokėdama lietuvių
kalbos, o tai žemaitiškai šnekančiame krašte nebuvo gerai. Tačiau Tatjana sakosi niekada nesigailėjusi
šitokio savo žingsnio ir džiaugiasi gyvenanti Lietuvoje. Net iš sunkių naujakurystės laikų išlikę šviesių prisiminimų: „Mes į Lietuvą parvažiavome per
patį sunkmetį, per patį epochų virsmą. Tais metais
kažkodėl trūko cemento. Nuvažiavom į Tytuvėnų
geležinkelio stoties statybinių medžiagų parduotuvę ir prašomės be eilės aptarnaujami. Pardavėjas
mums rėžia: „ Dar pakentėkit. Nėra cemento, nėra...
Nirpliuose žmonės palapinėje gyvena, jiems labiau
reikia, ten jie - su vaikais“. Sakom, tai mes ir esam iš
tos palapinės. Akimirksniu gavome cemento. Nežinau, gailesčio ar pagarbos pasirodėme verti, bet
gavom, ko reikėjo. To neužmirši.“ Paskui ir lietuvių
kalba pasirodė ne tokia sunki. Šiandien Tatjana kalba ir lietuviškai, ir žemaitiškai.

norėtų, kad daugiau ūkininkų prie jų jungtųsi:
„Taip jie įgytų galimybę ne tik gauti didesnę kainą
už parduodamą pieną, bet ir sutaupytų laiko, nes
jų problemomis jau imtų rūpintis kooperatyvas, į
kurio supirkimo kainas dabar lygiuojasi ir kiti pieno supirkėjai.“ Albertas vadovauja ir Maironių kaimo bendruomenei. Jis yra keturių kooperatyvų ir
keleto žemdirbių asociacijų narys.
Mama Tatjana prisipažįsta, jog ji svajojusi apie kitokią šeimą: maniusi, vaikai užaugs, baigs mokslus, išskris iš namų, o ji lauks jų grįžtančių su vaišėmis, keps pyragus. Deja, juos paviliojo ūkininko
dalia, tad dabar visi penki anūkai į padurkus jai
įsikabinę kasdien šalia laksto. Prieš pasitraukdama
iš prekinės žemės ūkio gamybos, Tatjana manė,
jog greitai jos gyvenime kažkas pasikeis: jiedu su
Zenonu nusipirks butą Kelmėje ir išsikraustys į
jį. Tuomet vaikščios į koncertus, teatrus, daug
keliaus. „Galėsi keltis. Aš tai niekur neisiu“,- vyro
žodis buvo galutinis ir neapskundžiamas.

Atsakomybė ne tik už savo ūkį

Albertas džiaugiasi, kad auga graži ūkio pamaina: šiandien į viršų stiebiasi penkios atžalos, iš
kurių tik viena mergaitė. „Vien sesers šeimoje
trys vyriškiai auga. Viliuosi, kad bent vienas bus
ūkininkas, nors šiandien vyresnysis tikina būsiąs
policininkas“,- šypsosi Albertas. Jis žino, kad šiai
kartai nebereikės gyventi palapinėje, nes jie paveldės šeimos ūkį, kurį, sumaniai pasinaudoję ES
investicijomis, sukūrė darbštūs seneliai ir tėvai.

Albertas neslepia, jog sunkių akimirkų daug būta.
Sako, kartais tikrai norėjosi viską mesti ir bėgti.
Bet kaip nuvilti savo šeimą? Tad nuvydavo sunkias
mintis ir vėl nagais ir dantimis kabindavosi į ūkį.
Lyg jo būtų negana, Albertas įkūrė žemės ūkio kooperatyvą „Kelmės agroservisas“. Sako, kooperuojantis galima daug pigiau nusipirkti trąšų, dyzelino, sėklos ir kitų reikalingų dalykų. Kooperuojasi
ir parduodami produkciją. Dar Albertas vadovauja Kelmės pieninės kooperatyvui ir sako, jog labai

Tatjanos ir Zenono Brazų patirtis visuomet reikalinga
vaikams.
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Štai modernios technikos paradas.

Bitės darbštumas – tarsi
pašaukimas
Česlovas SKARŽINSKAS
Pradėjo su Belarus traktoriumi
Varėnos rajonas daugeliui tautiečių asocijuojasi
su smėlynais. Ne vienam žemaičiui, suvalkiečiui
ar aukštaičiui, nebuvusiam Dzūkijoje, sunku įsivaizduoti, kad ir čia galima sėkmingai ūkininkauti - žemelę dirbti, nes juk ne visur Dzūkijoje
smėlis karaliauja. Esama šiame gražiame krašte ir
nemenkos žemelės. Ir neblogą derlių iš jos, pasirodo, galima išspausti. To pavyzdžiu gali būti ke-
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turiasdešimt septynerių metų ūkininkas Vytautas
Raulonis su žmona Dalia, sūnumis Remigijumi ir
Justinu Varėnos rajono Gudakiemio kaime dirbantys beveik 600 hektarų žemės. 2008 m. pelnęs
geriausio rajono ūkininko apdovanojimą, Vytautas sėkmingai augina ne tik grikius, bet ir įvairias
kitas grūdines kultūras. Kasmet Raulonių šeima,
dirbanti su pasiaukojimu ir begaline meile žemei,
neblogo derliaus sulaukia. Net derlingų žemių šeimininkams suvalkiečiams drąsiai galėtų pasigirti.

Česlovas SKARŽINSKAS. Bitės darbštumas – tarsi pašaukimas

Važiuojant nuo Nedzingės ar Merkinės, visiškai
nesunku Raulonių ūkio valdas surasti. Jau iš toli
matyti naujas patrauklus namas, grūdų sandėlių bokštai. Ir, žinoma, kitoje kelio pusėje gražiai
rudenį žaliuojantys pasėliai. Jau kelerius metus
geltoname name gyvena ūkininkas, įsikūręs šalia
senosios savo tėvų sodybos. Maži ūkiniai pastatai liudija, kad veikla pradėta senokai. O didžiulis
arkinis garažas ir moderni grūdų džiovykla patvirtina, kad dirbama sėkmingai. Daugeliui ūkininkų, kurie veiklą pradėjo prieš du dešimtmečius, pradžia buvo ganėtinai sunki. Išlikusi sena
technika bei inventorius mena anuos laikus. Mėlynas traktorius, pirktas prieš penkiolika metų,
kažkada buvo pagrindinis ūkio inventorius. Ir
šiandien dar veikiantis, lengvai remontuojamas
Belorus jau retai užkuriamas. O ūkio šeimininkui Vytautui jis sukelia nostalgiškų prisiminimų
apie ūkininkavimo pradžią.
„Pirmasis traktorius kelia geriausius prisiminimus, nors dirbti su juo buvo labai sunku. Pirmoji įsigyta technika irgi kainavo gana brangiai. Su Belarus‘u reikėjo nudirbti pagrindinius
ūkio darbus“, - prisimena ūkininkavimo metus
V.Raulonis. Jis sako, kad iš pradžių net visų žemės dirbimo padargų neturėjęs. Juos skolinosi

iš tame pačiame Varėnos rajone Tolkūnų kaime
ūkininkaujančių Daivos ir Česlovo Petruškevičių.
Tiesa, pirmaisiais ūkininkavimo metais Belarus‘u
apdirbti reikėjo tik aštuonis hektarus žemės. Dabar Vytautas su sūnumis Remigijumi ir Justinu,
pasitelkę į pagalbą tik vieną ar du mechanizatorius, bet „įsikinkę“ modernią vakarietišką techniką, apdirba beveik 600 hektarų. Beje, beveik tokį
pat žemės plotą sovietiniais metais dirbo apie
50 žmonių... Iš pradžių Vytauto ūkyje buvo laikoma ir kiaulių, ir karvių, dabar jis su šeimos nariais
užsiima tik augalininkyste. Tiesa, visuomet ūkyje
buvo bičių, kurios - visko pradžia.

Gyva protėvių dvasia
Prieš trisdešimt metų dideliame Gudakiemio kaime, netoli senosios Merkinės, Vytauto Raulonio
bendraamžiai lakstė apsiginklavę lankais ir strėlėmis ar savadarbiais „braunykais“. O jis, dvylikametis berniokas, pakirdus saulei, vienas brisdavo
į pievas ir žolėje ieškodavo kamanių lizdų – tarsi
kokio paparčio žiedo. Radęs dūzgiantį lizdą, atsargiai jį parsinešdavo namo. Motina pastebėjo
netikėtą sūnaus aistrą ir slapta ruošėsi jam nupirkti bičių šeimą su gražiu aviliu. Iš pradžių sūnui

Raulonių šeimyna ne tik pavyzdingai tvarko ūkį, bet ir nuolatos gražina sodybą.
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kibo į darbą. Jam buvo nesunku, nes praktikos
įgijo dar besimokydamas aštuonmetėje. Tačiau
į jauno bitininko aistrą pašaipiai žiūrėjo pilvoti
ir tepaluoti mechaninių dirbtuvių vyrai: „Susiras
mergą ir pabėgs miestan.“ Nepabėgo. Po metų jį
pašaukė į armiją. Vytautas Raulonis ir po tarnybos sovietinėje armijoje sugrįžo į tą patį kolūkį.

Keistai prie grūdų saugyklų atrodo pirmasis Raulonių
prieš penkiolika metų įsigytas traktorius Belorus.

neprasitarė, bet matydama, kad šis nuliūdęs ilgai
žiūri į ištuštėjusią kamanių dėžutę, vieną dieną
neiškentė. Pasakė jam, kad važiuos pas to paties
kaimo gyventoją Motiejų Pašukonį ir abu parsiveš
bičių. Taip į Vytauto gyvenimą atėjo bitės. O gal jis
į bičių gyvenimą? Ir vienaip, ir kitaip pasakę neapsiriksime, nes Raulonių giminėje meilė bitėms paveldima. Dar amžiną atilsį Vytauto močiutė buvo
bitininkė. Ji V. Krėvės aprašyto garsaus Merkinės
krašte skerdžiaus Lapino prototipo palikuonė.
Tad septintoje klasėje Vytautas tapo bitininku, o
baigęs aštuonias jis apie nieką daugiau ir negalvojo - tik apie bites. Mokytis bitininkystės įstojo
į tuometinį Kauno Mičiurino technikumą. Treji
metai pralėkė kaip viena diena. Baigus technikumą jam savotiškai pasisekė: gavo paskyrimą į
gimtąją Dzūkiją, į tą patį Varėnos rajoną, tik penkiolika kilometrų nuo tėviškės. Tuometiniame
P.Cvirkos kolūkyje buvo 50 bičių šeimų. Vytautas
bitutes perėmė iš pensininko, amžiną atilsį Vinco Prieskienio. Iš pat pradžių jaunasis bitininkas
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Sugrįžo, o čia tik 18 bičių šeimų belikę. Pasirodo,
Vytautui išėjus į armiją, nebuvo kas jas prižiūri.
Sakė, kad bitutes erkės užpuolė. Kas ten žino,
kaip buvo, bet viską reikėjo pradėti iš pradžių.
Per kelerius metus Tolkūnų bityne bičių padaugėjo iki 60 šeimų. Bet, atkūrus Nepriklausomybę,
prasidėjo kolūkių ardymas. Norėta likviduoti ir
bityną, nes, kaip pasakojo Vytautas, laikyti bites
kolūkiui neapsimokėjo. Ilgai nedvejodamas jis
pats nupirko visas šeimas, kad nė viena bitelė
nepatektų į netikusio žmogaus rankas.
Vytautas tapo tikru bitininku profesionalu. Buvo
laikas, kai jis laikė daugiau kaip 100 bičių šeimų.
Dalį avilių - gimtinėje, o kitus - pas gerus žmones, kurie saugojo juos nuo ilgapirščių. Netrukus Vytautas įsigijo traktorėlį ir tris bičių pervežimo platformas: dvi po 16, viena - 11 šeimų
pervežti galėjo. Prasidėjus vasarai, bites vežė ten,
kur rapsai, šaltekšniai, avietės žydi. „Bitininkauti,
- šypsodamasis sako Vytautas,- didelis džiaugsmas.“ Taigi savarankišką gyvenimą pradėjo nuo
bičių. Sakoma, kad bitės paklūsta tik itin geram
žmogui. Jos atneša laimę. Gal todėl neatsitiktinai
ir su būsimąja žmona Vytautas susipažino bitininkaudamas... Per tą laiką ne tik bites švelniai
prižiūrėjo, bet ir dailią Dalią įsimylėjo. Susilaukė
trijų sūnų. Vyresnieji Remigijus ir Justinas jau
eina tėvo pramintu keliu, o jaunėlis Karolis, kaip
tas obuolys nuo obels, irgi toliau tikriausiai neriedės. Dar tik penktoje klasėje mokosi, o jau sudėtingiausią techniką vairuoja. Ir tėvui Vytautui
būtų didelis netikėtumas, jei užaugęs jauniausias
vaikas imtų į miestą dairytis.

Česlovas SKARŽINSKAS. Bitės darbštumas – tarsi pašaukimas

Iš bitininkystės pinigų nesusikrovė
Regis, kaip bitininkas profesionalas Vytautas
daug pasiekė, bet, anot jo, iš bitininkystės šeima
pragyventi negalėjo. Pasak Vytauto, Lietuva mažai vartoja medaus - kaloringo ir gydančio maisto produkto mažai perka. Jau gerą dešimtmetį
Vytautas daugiausiai dėmesio skiria augalininkystei, nes tik ši ūkio šaka davė ir duoda apčiuopiamų rezultatų. „Gal ateis toks laikas,- sakė jis,ir vėl daugiau dėmesio skirsiu bitėms.“
Dabartiniu metu Vytauto ūkis – vienas moderniausių Lietuvoje. Šiandien smagu jį ir užsieniečiui parodyti. Kaip prisipažįsta dar ir penkiasdešimties metų slenksčio neperkopęs ūkininkas,
iš pradžių nė nesvajojo apie tokį modernų ūkį.
Įspūdingą jį sukurti labiausiai padėjo Europos
Sąjungos parama. Pagal įvairias Lietuvos 2007
-2013 m. Kaimo plėtros programos priemones Vytautas su sūnumis Remigijumi ir Justinu
įgyvendino beveik dešimtį projektų. Iš pradžių,
įgyvendinant augalininkystės ūkio modernizavimo projektus, įsigyta moderni grūdų sandėliavimo įranga ir pastatyta pavėsinė ūkio technikai.
Vėliau įsigyta naši, universali sėjamoji ir mobili
grūdų džiovykla, mažinanti laiko ir darbo jėgos
sąnaudas.
Šiuo metu Raulonių ūkyje puikuojasi net trys
modernūs vakarietiški traktoriai, javų kombainas, visi pagrindiniai žemės dirbimo padargai.
Atrodo, galima būtų lengviau nugyventi antrąją
savo gyvenimo dalį, tačiau Vytautas ne iš tų, kurie apsiribotų tuo, kas pasiekta. Jo galvoje kirba
naujų sumanymų. Bet apie tai, ką sumanęs, jis
anksčiau laiko niekada neprabils. „Kai bus padaryta, tada pamatysite“, - santūriai taria ūkininkas. Bet ne toks Vytautas uždaras - savoje
aplinkoje nevengia ir šmaikštesnį žodį ištarti.
Santūriam būti bendraujant su kaimo žmonėmis, ko gero, ir nepavyktų: jis yra Gudakiemio

kaimo bendruomenės pirmininkas. Ir čia rūpesčių nestinga. Negaili savo ūkyje uždirbtų pinigų
skirti įvairiems kaimo renginiams, kapinėms sutvarkyti ir kitiems geriems bendruomenės darbams paremti.

Vieni pavydi, kiti džiaugiasi
Vytautui, gimusiam ir užaugusiam keistoką pavadinimą turinčiame Gudakiemio kaime (1907
m. savaitraštyje „Šaltinis“ teigiama, kad šio krašto rusinimui iš imperijos gilumos buvo siunčiami rusai, nuo kurių ir kilęs kaimo pavadinimas
Gudakiemis (Ruska wies). Panašiai pavadinimus
gavo ir už kelių kilometrų nuo šios gyvenvietės
nutolę Subartonys bei Sukarepka; vėliau į šiuos
kaimus kėlėsi lietuviai), vieni pavydi sėkmingo
ūkininkavimo, vadina dvarininku, sako, kad pas
jį reikės eiti bernauti, kiti - džiaugiasi. Antai gudakiemietis Vytautas Žėkas pasakė: „Labai gerai,
kad Raulonis supirko dirvonuojančias žemes.
Juk dar neseniai šalia kaimo ir aplink jį buvo net
krūmokšniai sukeroję...“ Iš tikrųjų Vytautui pri-

Vytautas Raulonis dažnai bendrauja su kitais
Gudakiemio kaimo ūkininkais Aldona ir Albinu
Juknevičiais.
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reikė ne vienos dienos iš naujo įsisavinti apleistą
žemę, atkurti gražų savo gimtinės vaizdą. Žinoma, šiandien Gudakiemyje nedaug ir gyventojų
telikę - jau ir dviejų šimtų nėra. Bet kaimas gyvas, nors ir stipriai nukraujavęs. Kad ant kaimo
kalniuko ir sugulė gyvenvietę anksčiau garsinę
muzikantai, nagingi įvairių amatų meistrai, bet
užaugo nauja karta, irgi garsėjanti gabumais ir
talentais. Bet, žinoma, kaimo žmonės labiausiai
didžiuojasi stambiausiu ir geriausiu rajono ūkininku Vytautu Rauloniu. Ir štai kodėl.

Apie tai, ko nepasakė Vytautas
Kaime labiausiai vertinami žmonės, dirbantys
žemę. Taip buvo nuo senų senovės. Toks požiūris
ir šiandien išlikęs. Todėl Vytautą kaime labiausiai
ir vertina. Ir ne tik dėl meilės žemei, modernaus
ūkio. Daugeliui gudakiemiečių Vytautas pažįstamas kaip tylus kaimo vaikis, niekada pikto nepasakęs, žmonių neapkalbėjęs, visada paprastas
ir jautrus kitų bėdoms.

Skirtingai negu daugelis ūkininkų, Vytautas nepaskendęs ūkio reikaluose: jis su žmona Dalia suranda laiko ir pasisvečiuoti. Bemaž kiekvieną šeštadienį su kitais senbuviais suguža į Aldonos ir
Albino Juknevičių (irgi ūkininkų) nuostabią pirtį.
Joje ne tik karštas garas prakaitą varo, bet ir kalba pasisuka apie amžinus žemės reikalus: dažnai
aptariama mūsų valdžios politika, diskutuojama
apie permainingą gyvenimą. Bet labiausiai įsiminė ne minėti Vytauto samprotavimai, ne jo originalios mintys apie žemės ūkį ar politiką, bet tai,
ko jis niekada nepasakė ir tikriausiai nepasakys.
Jis niekada nepasiskundė, kaip jam sunku dirbti
ūkyje, kad gamtos negandos ūkiui žalos pridarė,
nors taip ne kartą yra buvę. Ir Vytautas niekada
nekeikė valdžios dėl gauto prastesnio derliaus ar
mažesnių grūdų supirkimo kainų. Žodžiu, nesiskundė, kad jam sunku. Gal todėl, kad pavyzdinį
modernų ūkį sukūrė savo rankomis, kaip sakoma, viską užgyveno savo darbu. Gal čia ir bitės
įtaką Gudakiemio ūkininkui padarė, nes jos, kaip
žinoma, irgi išsiskiria darbštumu ir kantrumu.

Vytautas Raulonis apžvelgia savo valdas. Tolumoje su aplinka gražiai susilieja ūkininko sodyba.
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Universali kombinuota pneumatinė sėjamoji pritaikyta beariminei žemdirbystei, tačiau ūkininkas G.Orintas sako,
jog gana sunkias dirvas jis visgi dar papildomai suaria, išpurena, kad rezultatai būtų optimalūs.

Zanavykų krašto ūkininkai
drąsiai žvelgia į ateitį
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
Jau daugiau nei du dešimtmečiai Sintautų seniūnijos (Šakių r.) ūkininkai Rūta ir Gintautas Orintai verčiasi žemdirbyste. Pradėję ūkininkauti nuo 30 ha pasėlių, šiandien
sintautiečiai ūkininkai jau turi daugiau kaip 400 ha dirbamos žemės, dalis jos – nuosava. Ūkininkai pripažįsta, kad įsigyti naujos našios technikos ir ūkiui sustiprėti ypač
padėjo Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšos. „Labai džiaugiamės,
galėję pasinaudoti parama ir įsigyti naujos modernios technikos. Nepraleidome progos ir elgėmės gana drąsiai: sėkmingai įgyvendinę vieną projektą, ėmėmės naujo, nes
ūkyje vis dar trūko galingesnės technikos, modernių padargų“, – apie šeimos ūkio
plėtrą pasakojo Rūta Orintienė.
29

I skyrius. Jie buvo pirmieji

Šiandien ūkininkų kieme didžioji dalis technikos –
nauja, moderni, įsigyta pasinaudojus ES parama.

Ūkininkavimo pradžia –
nelengvų išbandymų metas
Orintai – vieni pirmųjų Šakių rajono ūkininkų,
pradėję ūkininkauti nuo 1991-ųjų, tik sunkiu
ir įtemptu darbu susikūrė tai, kuo šiandien gali
džiaugtis visa šeima. Kelias dešimtis hektarų
dirbamos žemės turintiems naujiesiems ūkininkams nebuvo lengva, nors žemės ūkis visada abiem buvo prie širdies. Užteko ne tik ryžto
savarankiškai ūkininkauti, bet ir patirties, nes
Gintautas anksčiau dirbo žemės ūkio bendrovėje mechanizatoriumi, o jo žmona Rūta buvo
zootechnikė, fermos vedėja. Darbštūs ūkininkai
iš pradžių ėmėsi mišraus ūkio: augino karves,
sėjo kviečius, linus, rapsus, augino tuomet ypač
populiarius cukrinius runkelius. Deja, ne visada
sunkus darbas atsipirkdavo. Buvo ir nuostolingų metų, kuomet ūkininkams už parduotą produkciją liko skolingos bankrutavę perdirbimo
įmonės – Marijamplės pieno perdirbimo įmonė
bei Kudirkos Naumiesčio linų fabrikas. Pamažu
ūkininkai atsisakė pienininkystės, pasirinko ūkio
specializaciją – augalininkystę – ir išplėtė ūkį iki
400 ha dirbamos žemės. Derlingose Zanavykijos
žemėse ypač gerai dera rugiai, žieminiai kviečiai,
rapsai. Ūkininkas Gintautas Orintas neslepia,
kad įdėtos investicijos šiandien tikrai atsiperka
– vidutinis javų derlingumas siekia 6-7 tonas iš
hektaro. Žinoma, būna visokių metų: tai šalna
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kviečius pakanda, tai liūtys ar sausros pasėliams
bėdų pridaro. Tokia jau žemdirbio dalia, kad su
gamta nepasigalynėsi. „Negalim skųstis, dabar
jau turim įsigiję visą reikalingą modernią techniką, todėl tereikia kantriai dirbti, ir tiek. Europos
Sąjungos finansuojami projektai padėjo išplėsti
ir modernizuoti ūkį. Dėl to mes labai džiaugiamės“,– neslėpė ūkio šeimininkas, aprodydamas
savo valdas: gražiai tvarkomą sodybą, visai neseniai pastatytą naują gyvenamąjį namą, erdvius
grūdų ir technikos sandėlius. Į ateitį ūkininkų
šeima žiūri optimistiškai, nes žino, kad įdėtas
darbas ir investicijos nenueis perniek. Šeimos
ūkyje su technika dirba sūnus Armandas, ūkininkauti padeda dukra Vilma, o darbymečiu
talkina ir anūkai Mantvydas bei Tomas – jau
studentai. Sintautietis ūkininkas neabejoja, kad
ateityje bus kam perimti šeimos ūkį.

Perspektyvūs tik modernūs ūkiai
Sintautų seniūnijoje, Starkų kaime, ūkininkaujantys Rūta ir Gintautas Orintai sako, jog pirmasis kartas, kuomet jie ryžosi rengti projektą ir
pasinaudoti ES parama, buvo tikras jėgų išbandymas. 2005 metais pagal 2004-2006 m. BPD

Sintautų seniūnijos Starkų kaimo ūkininkai Rūta ir
Gintautas Orintai, sėkmingai įgyvendinę net keturis
ES remiamus projektus, ypač dėkingi savo nuolatinei
konsultantei ir projektų rengėjai, LŽŪKT Šakių
konsultavimo biuro konsultantei-ekonomistei Aušrelei
Pukinskienei.
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Šeimininkas Gintautas džiaugiasi, kad ūkyje darbuojasi darbštus ir nagingas mechanizatorius Dainius Adomaitis. Juk
šiandien kaime rasti gerų darbininkų nėra lengva.

programą ūkininkai parengė projektą „Žemės
ūkio valdų modernizavimas“, kurio vertė siekė
per 600 tūkst. litų. Už gautus pinigus buvo įsigytas naujas kombainas, traktorius, modernus
purkštuvas. „Iki tol tiesiog murkdėmės, vargom
su turima sena technika. Įgyvendinę projektą
ir pradėję dirbti su nauja technika, supratome,
ką reiškia naujos technologijos, darbo našumas.
Dabar kitokio darbo jau ir neįsivaizduojame. Žinoma, rengiant pirmąjį projektą, baimės buvo,
nes teko iš banko imti nemažą paskolą“, – prisimena R. Orintienė. Dabar, anot ūkininkės, viskas atrodo kitaip. Po sėkmingo pirmojo projekto
įgyvendinimo abu su vyru ir vėl nusprendė rengti naują projektą pagal 2007-2013 metų Kaimo
plėtros programą. Kaip ir pirmąjį kartą dėl konsultacijų ir projekto rengimo ūkininkai kreipėsi į
savo nuolatinę pagalbininkę Aušrelę Pukinskienę – LŽŪKT Šakių konsultavimo biuro konsul-

tantę-ekonomistę. „Mes labai džiaugiamės, kad
iš Aušrelės gauname visą reikalingą informaciją
ir pagalbą. Iš viso ji mums jau parengė ir padėjo
įgyvendinti net keturis ES remiamus projektus,
kurie buvo labai gerai įvertinti“, – kalbėjo ūkininkė R. Orintienė. Anot jos, konsultantės profesionalumas jau gerai žinomas ir Nacionalinėje
mokėjimo agentūroje. Kai nuvykę su dokumentais ūkininkai pasakydavo, kad projektą rengė
Aušrelė Pukinskienė, agentūros specialistai tik
apsidžiaugdavo: vadinasi, projektas bus tikrai
geras, stropiai ir atsakingai parengtas.

Finansinė kompensacija – namo statybai
Sintautiečiai ūkininkai, nusipirkę naują universalią kombinuotą pneumatinę sėjamąją „Horsch
Pronto 4 DC“ ir galingą „John Deer traktorių“
(330 AG), pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metų
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programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ galėjo kreiptis paramos per 24
mėnesius nuo technikos įsigijimo ir susigrąžinti
40 proc. patirtų išlaidų. „Pagal numatytą tvarką, įgyvendindamas vieną projektą, žmogus gali
gauti iki 690 tūkst. litų paramos. Kadangi mūsų
asmeninės investicijos buvo gana didelės, vien
tik traktorius kainavo per 500 tūkst. litų, tai už
jį gavome per 200 tūkst. litų paramos. Galime
tik pasidžiaugti, kad projektų įgyvendinimo
tvarka jau yra šiek tiek supaprastinta, mažiau
finansinių skaičiavimų, nereikalingas privalomas
pasėlių draudimas“, – pasakojo ūkininkė Rūta
Orintienė, pati tvarkanti buhalterinę apskaitą,
projektų dokumentus. Įgyvendindami pagal
2007-2013 metų programos priemones parengtus projektus, ūkininkai Orintai į ūkio modernizavimą investavo savo sukauptas lėšas, išsivertė
be banko paskolų. Kaip pastebėjo LŽŪKT Šakių
konsultavimo biuro konsultantė–ekonomistė
A. Pukinskienė, esant nestabiliai ekonominei situacijai, nežinant lito ateities, dauguma rajono
ūkininkų turimas lėšas stengiasi kuo tikslingiau

investuoti, ir, kol yra galimybių, įsigyti ūkiui reikalingų priemonių pasinaudodami ES parama.
Taigi, ūkininkams Rūtai ir Gintautui Orintams
pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos
priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
jau pavyko įgyvendinti net tris projektus. 2010
metų rudenį į jų technikos kiemą atriedėjo nauja moderni žemės ūkio technika: noragėlinis
skutiklis „Kockerling Quadro 570“, kuris kainavo
apie 150 tūkst. litų, bei teleskopinis krautuvas,
kurio vertė apie 300 tūkst. litų. Pagal ES numatytą paramą ūkininkams buvo kompensuota 40
proc. įsigytos technikos vertės. „Jei ne ES finansinė parama, nebūtume pajėgę ir namo pasistatyti. Lėšos, gautos kaip kompensacija už pirktą
techniką, ir buvo skirtos namo statybai. Kaip
gali nesidžiaugti tokiomis galimybėmis? Manau,
ne tik ūkininkai, bet ir apskritai kaimo žmonės
akivaizdžiai jaučia europinės paramos naudą:
remiamos kaimo bendruomenės, gražėja gyvenvietės, asfaltuojami keliai. Keičiasi, gražėja mūsų
kaimas“,- gerus pokyčius kaime vardija ūkininkai Rūta ir Gintautas Orintai.

Naujakuriai Rūta ir Gintautas Orintai neslepia, kad naują namą galėjo pasistatyti gavę kompensaciją už pirktą techniką.
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Guvuliai, vos pamatę šeimininką, atbėga jo pasitikti.

Ūkininką reikia auginti
nuo mažumės
Petrutė KELMECKAITĖ
Telšių rajono Trimėsėdžio kaimo ūkininkas Antanas Šakys, vienas pažangiausių ūkininkų ne tik savo rajone, dalyvavo ne vienoje paramos programos priemonėje, kurios,
kaip jis sako, patobulino jo ūkį ir padėjo tapti žinomam net už Lietuvos ribų. Antai vien
per Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų (KPP) programos priemonę „Mėsinių galvijų ūkio modernizavimas“ į jo ūkį investuota per pusę milijono litų. Įsigytas ruloninis
vyniotuvas, mėšlo kratytuvas, sėjamoji, šienapjovė, traktorius, ruloninis presas, teleskopinis krautuvas. O kur dar ankstesnė parama, kuri padėjo išspręsti mėšlo tvarkymo
problemas, kur dar ekologiniams ūkiams teikiama ES parama... Be to, A.Šakys, aktyviai dalyvaudamas žemdirbių gyvenime, atstovaudamas jų interesams asociacijose,
iš arti mato tikro ūkininko gyvenimą ir gali nedvejodamas pasakyti, jog ES parama
stipriai keitė Lietuvos kaimą. O jei mūsų žmonės būtų buvę dar aktyvesni, jei drąsiau
būtų naudojęsi ES paramos programos priemonėmis, nesižvalgydami į kaimynus, ar
šiems išties pasiseks, paramos rezultatai būtų dar akivaizdesni.
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Tvarka prasideda nuo tvarto
Vilmos ir Antano Šakių sodyba – viena gražiausių visoje Nevarėnų seniūnijoje. Sunku net patikėti, jog tame pačiame kieme gali išsitekti ir gėlynai, ir vejos, ir tvartas, pilnas veislinių limuzinų.
Visur ideali tvarka, ir tik technikos pilnas kiemas
išduoda, jog tai – rimto ūkininko sodyba. Antanas sako, jog jiems padėjusi ES parama, gauta
dalyvaujant Nitratų direktyvoje. Kadangi Šakiai
buvo tvirtai apsisprendę plėtoti mėsinę ir netgi
veislinę galvijinkystę, tai mėšlo tvarkymo problema nuo pat pradžių jiems buvo didelis galvos
skausmas. Šiandien ūkininkas Antanas sakosi
suprantąs, jog tuokart pasielgė teisingai, nes ES
mėšlo tvarkymą finansavo 100 procentų. Neišsprendus mėšlo tvarkymo reikalų, 130-ties galvijų fermoje nebūtų tvarkos. Be to, pavyzdiniame Šakių ūkyje niekada netrūksta svečių, netgi
iš kitų šalių, kuriems šeimininkai parduoda savo
išaugintus veislinius limuzinus. Beje, A.Šakio
gyvuliai buvo pirmieji veisliniai galvijai, iš mūsų
šalies išvežti į užsienį. Iki jo į šalį veislinius gyvulius įsiveždavome. Ūkininkas sako, jog pirmieji jo klientai vėliau tapo nuolatiniai, o kitų šalių

Antanukas – tėvelio užvadėlis ir būsimasis ūkininkas.

ūkininkai vienas per kitą greitai susižinojo apie
Lietuvoje esančią gerą veislinių galvijų bandą.
Antanas šypsosi: praktiškai kiekvienas toks svečias būtinai suka ir už tvarto, kad pasidomėtų,
kaip tvarkomas mėšlas. Ūkininkui dėl to akys iš
gėdos nedega. Jis sako: „Kita vertus, juk ir patiems
maloniau taip gyventi. Kitaip net neįmanoma.“

Tarp gyvulių – saugiau

Antanas tarp gyvulių jaučiasi saugiai.
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Didžioji dalis Šakių ūkio mėsinių galvijų yra limuzinai. Mišrūnų vos keletas belikę. Šią ūkininkavimo šaką Šakiai rinkosi supratę, jog jų žemėse, tesiekiančiose vos 17 balų našumo, nieko
geresnio nesugalvosi: „Žemaitijoje javų neužauginsi. Net nedideliame plotelyje yra visiškai skirtingų dirvožemių lopų: molio, smėlio, durpių.
Viename lope uždžiūvęs grūdas laukia drėgmės,
kad išdygtų, o kitame – vos ne kuliamas prašosi.
Taigi, pasirinkome mėsinę galvijinkystę ir dėl to
šiandien džiaugiamės. Rinkomės labai atsargiai,
svėrėme visus „už“ ir „prieš“. Norėjome rasti tokią ūkininkavimo šaką, jog nereikėtų blaškytis,
ieškoti ko nors kito. Mes esame žemaičiai, o tai
reiškia, jog viską labai atsakingai sveriame, ne-
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zyliojame, lengvo pelno nesivaikome.“ Ūkininko
žmona Vilma priduria, jog ir šiandien jų ūkyje
viskas labai atidžiai skaičiuojama, analizuojama, atsargiai eksperimentuojama. Kas mėnesį
gyvuliai sveriami, laikomi su kraiku ir be kraiko.
Ji mano, kad Antanas jau galėtų mokslinį darbą
rašyti, juk tiek visko yra atlikęs.
Na ir kas, kad daug patarimų mokslo žmonės
į knygas suguldę. A.Šakys mano, jog tik tai yra
vertinga, kas paties atrasta ar bent jau patikrinta.
Šiandien, po ilgos ūkininkavimo praktikos, Antanas tvirtai gali pasakyti, jog jis, šitaip manydamas,
buvo teisus, nes anaiptol ne visos teorijos, mokslo vyrų parašytos miesto daugiaaukščiuose, pasitvirtino. Jis galėtų paminėti nemažai pavyzdžių,
kai teorija nuėjo sau, o praktika – sau, taip ir nesusitikusios. Antanas sako, jog daug tiesų, kurios
išguldomos knygose, tikram kaimiečiui jau seniai
žinomos ir perduodamos iš kartos į kartą – apie
tai miesto žmogus nė nesusimąsto. Pavyzdžiui, jei
laikai gyvulį – jį mylėk. Atrodo, tai primityvi tiesa.
Bet tik su Antanu nupėdinęs į ganyklą suvoki, ką
tie žodžiai reiškia iš tikrųjų: vos tik šeimininkas pasirodo ganykloje, karvės, net vaikais vedinos, puola prie jo. O šis su jomis ima ir kažkaip susikalba.

Po Prisikėlimo Velykų rytą privalu užsukti pas Antano
motinėlę (tik Linos nėra).

tuokart į šalį dar tik ateinanti ES parama. Ūkininkas prisimena: „Buvo laikotarpis, kai valstybė
dotavo grynaveislių gyvulių įsigijimą. Tuo mes
pasinaudojome ir Prancūzijoje nusipirkome pirmąsias 12 mišrūnių. Tuomet jos buvo labai brangios, net po 8,5 tūkstančio litų kainavo. Bet pusę
sumos dengė valstybė. Ir tai buvo išties didelė
parama.“ O koks ūkis būtų be modernios tech-

Žmona Vilma šmaikštauja, jog tvartuose apšvietimas esąs geresnis nei troboje. Antano išskirtinį
dėmesį gyvuliams pastebėjo ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, apdovanojusi A.Šakį
už gražų gyvūnų gerovės pavyzdį. „Taip jau yra:
kuo ilgiau būnu tarp žmonių, tuo labiau norisi
būti tarp gyvulių,– atvirai sako Antanas.– Čia
nėra klastos, apgaulės, pavydo, intrigų. Ir politikos nėra. Gyvuliai moka mylėti, suprasti ir netgi
guosti. Jų pasaulis daug tyresnis.“

Be technikos – ne ūkis
A.Šakys neslepia, jog viena iš rimtų apsisprendimo priežasčių auginti veislinius galvijus buvo

Vilma ir Antanas Šakiai tiki gražia ateitimi.

35

I skyrius. Jie buvo pirmieji

Karolina su Antanu ir kaimo bendruomenės gyvenime aktyvūs.

nikos? Ir čia sumaniems ūkininkams padėjo Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų (KPP) programos priemonė „Mėsinių galvijų ūkio modernizavimas“. „Tiesa, sunkmetis pakišo koją, bankų
palūkanos nuo 7 procentų šoktelėjo iki 17-os,
tad teko prašyti, kad projektą leistų įgyvendinti
trimis etapais“, – tęsia Antanas. Vilma šypteli prisiminusi, kaip ji ruošė verslo planą, kuris vėliau
ne vienam vertintojui užkliuvo. Sakė, kad parašyta labai gerai, bet ne taip, kaip kitų. Kitaip ir
būti negalėjo, nes ji rašė tik į savo ūkį žiūrėdama,
o ne į kažkieno jau paruoštus šablonus.

Gamta žino viską
Šakiai savo žemėje, kurios valdo 135 ha, ūkininkauja ekologiškai. Sako, jau ir taip jų žemės skurdžios, o jei dar ir chemija nuodyti pradės, tai kas
iš jų beliks. „Apie ekologinį ūkininkavimą pradėjome galvoti gal prieš šešetą metų. 2005-aisiais
aš universitete rašiau bakalauro darbą „Ekologinio ūkininkavimo galimybės A.Šakio ūkyje.“ Vėlgi, darbą rašiau pati, labai atsakingai, kruopščiai.

36

Antanas padėjo. Netgi pasiginčydavome, kol
bendrą atsakymą rasdavome. O kai viską išanalizavome, tai beliko tik ūkininkauti“, – sako Vilma.
Šakiai sakosi ir anksčiau per daug chemija nesižavėję: „Nupurkšdavome, kad tik piktžolių
nebūtų, bet protingai. Dabar matome, jog mes
kuo puikiausiai galime ir visai be chemijos išsiversti. Tam yra sėjomaina ir kitos pačios gamtos
siūlomos priemonės.“ Nuo piktžolių A.Šakys
sakosi atsiginąs taikydamas sėjomainą, o kadangi didžioji dalis jo valdų yra pievos bei ganyklos, tai kova su kenkėjais net nėra aktuali.
Beje, Antanas pabrėžia, jog šienapjūtė privalo
būti užbaigta iki gegužės 29 dienos. Paskui jau
prasideda atolai. Tik tokie pašarai esą kokybiškiausi. Kokybiškų pašarų paruošimas – vienas
svarbiausių Šakių ūkio darbų. Pašarų pasiruošti
nebūtų sunku, bet dėl jų kokybės ir su gamta reikia susibarti, ir savo poilsį aukoti. Tenka
sutikti su liaudies išmintimi, kad geras daiktas
kainuoja brangiai.

Petrutė KELMECKAITĖ. Ūkininką reikia auginti nuo mažumės

Ko išmoks Antanukas
Šakiai Lietuvai yra ir gražios daugiavaikės šeimos
pavyzdys. Penketas išaugintų, į mokslus išleistų
ar dar leidžiamų vaikų yra ne tik jų tėvų, bet ir
visos Lietuvos didžiulis turtas. Karolina tebuvo
dar tik pradinukė, kai sėkmingai debiutavo Žemės ūkio ministerijos skelbtame rašinio konkurse „Aš – tėvelio užvadėlis“. Nors pagal nuostatus dėl jauno amžiaus ji tokiame konkurse nė
negalėjo dalyvauti, bet žemaitiškas atkaklumas
nugalėjo – buvo leista ir tokiai pyplei pasirungti.
O Karolina ėmė ir nušluostė nosis net kur kas už
ją vyresniems, pasakodama, kaip reikia patikrinti
elektrinį piemenį, ar juo teka elektros srovė, kaip
pervaryti net šimto galvijų bandą į kitą ganyklą.
„Tereikia keturių vaikų, susikibusių už virvės, kuri
apjuosia bandą. Gyvuliai mano, jog tai – elektrinis piemuo, ir traukiasi nuo virvės“,– ne visai
paprastos ūkininkų vaiko tiesos. Mergaitei buvo
net keista, jog tokie lengvi klausimai rimtais laikomi. Ji seniai su tokia praktika susidurianti.
Tėvas neslepia, jog tikrasis jo užvadėlis yra jaunylis Antanas, tėvo vardu pavadintas, kuris, nė
dešimties metukų neturėdamas, jau ganyklas

šienavo. Ir ne šiaip sau žaidė šalia tėvo, o savarankiškai po 60 – 80 ha nupjaudavo. Atsimenu vieną viešnagę Šakių ūkyje, kai iš nuostabos net akis pasitryniau pamačiusi, kaip vienas
pats traktorius parvažiuoja. Spėjau pagalvoti:
gal nuotolinio valdymo techniką šis ūkininkas
jau įsigijęs, o gal autopilotas traktoriuje įmontuotas? Bet strykt iš kabinos Antanukas, kurio
važiuojančio iš tolo nė nesimatė... Tėvas sako,
jog sūnus seniai techniką valdo ne prasčiau už
jį. Antanas neslepia žinąs, jog buvo nemažai nepritariančių tokiam nuolaidžiavimui ir vaiko užgaidų tenkinimui. Bet jis vadovavosi sena kaimo
žmogaus išmintimi: „Ko Jonuko neišmokysi, to
ir Jonas nemokės.“ „Aš žinau, kad ūkininką reikia
auginti nuo mažumės, nuo pirmųjų vaiko žingsnių. Kas jį išmokys, jei ne tėvas? Jei šiandien, kai
vaikas tiesiog veržiasi prie technikos, jo neleisiu,
tai tuomet, kai sulauks 18-os, į traktorių ir surišęs neįkelsiu. Jis jau turės kitų interesų. Mačiau,
kaip mano vaikas dirba, kaip tobulėja, tuo labai didžiavausi ir šiandien didžiuojuosi. Bus kam
perduoti ūkį. Su žentais visaip gali nutikti, juk
ne pats juos auginai“,– porina tėvas ir primena
karčią žemaičių patarlę, kad geriau tegul sūnus
ūkį prageria negu žentas.

Apdovanojimai už pavyzdingą mėsinės galvijinkystės plėtrą.
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Tėvo namuose tik Karolina su Antanuku beliko.

Vilma tuoj pat pabeldžia triskart į stalą, kad burtas paiką šneką išblaškytų, ir skuba pasidžiaugti,
jog jų dukros vertos pačių geriausių žentų. Štai
vyriausioji Šakių dukra Anita Žemės ūkio universitete studijuoja ekologiją, jau ketvirtakursė.
Toma dar Telšių Žemaitės gimnazijoje žinojusi,
jog studijuos teisę. Šiandien ji – Vilniaus universiteto antrakursė. Lina ekologijos mokslus baigė, jau sukūrė savo šeimą, tėvams padovanojo
porą anūkų. Tiesa, Šakiai nėra tikrieji Linutės
tėvai, ji – labai anksti mirusios Antano sesers dukra. Na, o Antanukas dar tik šeštokėlis, bet jau
žino, kad bus ūkininkas.

Paprastos tiesos
A.Šakys ne tik puoselėja gražų ūkį ir į lentyną guldo ūkininko apdovanojimus, bet yra ir
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų
asociacijos (LMGAGA) tarybos narys, kuriam
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tenka rūpintis ir kitų mėsinių galvijų augintojų
reikalais. Vyrui rūpi Ūkininkų sąjungos ir kaimo
bendruomenės gyvenimas – jo visur pilna. Kaip
ir žmonos Vilmos. Ji – Nevarėnų seniūnė, o ši
seniūnija – viena pavyzdingiausių Lietuvoje.
A.Šakys niekada nesudvejojo dėl savo pasirinktos kaimiečio dalios: „Juk esame kaimo vaikai.
Kas mes būtume be savo šaknų? Ūkininkavimo
paslaptys labai paprastos: kiek įdėsi, tiek ir gausi.
Stovint ir dejuojant pinigai nebyra.“
2011-ųjų balandį A.Šakys pateikė dar vieną
projektą, šįkart – supaprastintai paramai gauti
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį. Jau įsigyta
moderni priekaba, grėblys, staklės su elektroninėmis svarstyklėmis, aptvarai, neužšąlančios
girdyklos.

Vytautas VENSLAVIŠKIS. Šeimos darna subrandino ekologinį ūkį

Į gimtinę iš sostinės persikėlę Albertas Grigaliūnas su žmona Paulina sėkmingai išvystė ekologinį ūkį.

Šeimos darna subrandino
ekologinį ūkį
Vytautas VENSLAVIŠKIS
Fiziko darbą sostinėje palikęs Albertas Grigaliūnas su šeima grįžo į gimtinę Anykščių
rajono Kavarsko seniūnijoje ir greitai tapo žinomu uogų augintoju. Europinės lėšos
suteikė tvirtą pagrindą įvairinti ekologinio ūkio veiklą.
Ant kalvelės ties Šventosios upės užtvanka jaukiai sutvarkytos Grigaliūnų sodybos valdose išrikiuota galinga technika. Vos užmetus žvilgsnį,
galima iškart įvertinti ūkininkų šeimos užmojus.

„Tikras ekologinis ūkis turi būti pakankamai didelis ir daugialypis. Reikia išmanyti sėjomainą,
turėti modernios technikos ir perspektyviai in-
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vestuoti. Jei taip darysi, tuomet galima klestėti“,
– įsitikinęs A.Grigaliūnas.

kad ateis laikas ir kursime savo ūkį“, – pasakoja
A.Grigaliūnas.

Anykštėno ir jo dviejų ūkininkaujančių sūnų
bendras dirbamos žemės plotas sudaro apie
400 ha. Čia auginami serbentai, braškės, sodinukai, sėjami rugiai, lubinai, grikiai, avižos. Nuimtas
pirmasis juodųjų garstyčių derlius. Dalį žemių
užima neekologinės pievos.

Rupios žemdirbio duonos skonis anykštėnui buvo
gerai žinomas. Dar vaikas būdamas tėviškėje ganė
karves, talkino įvairiuose ūkio darbuose.

Iš pradžių ūkis buvo pamažu modernizuojamas,
naudojant Europos Sąjungos skiriamas lėšas
ekologinei žemdirbystei ir išmokas už ūkininkavimą nenašiose žemėse. Bet esminį impulsą tam
suteikė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos (KPP) investicinė parama. Ji leidžia
visiškai realizuoti ilgametę A.Grigaliūno žemdirbystės patirtį ir jo sūnų veržlumą.
Ekologinio ūkio savininkas dalyvauja KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“, o investicinė parama pagal supaprastintą tvarką pasiekė iš
priemonei „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
skirtų lėšų.

Ekologija – ūkininko prigimtis
Į gimtinę, kur gyveno ne viena giminės karta,
A.Grigaliūnas su šeima persikėlė beveik prieš
20 metų. Darbus sostinėje palikę inteligentai
nusprendė kurti ūkį. A.Grigaliūnas buvo talentingas pedagogas, fizikos mokęs Vilniaus moksleivius. Vėliau dirbo mokslinį darbą Termoizoliacijos institute, kur parašė disertaciją. Žmona
Paulina taip pat pedagogė, žinoma dirigentė.
Abu augino tris sūnus.
„Vos baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, norėjau išvažiuoti į kaimą, bet pagal paskyrimą
teko likti sostinėje. Su žmona dažnai svajojome,
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„Susidarius aplinkybėms, Albertas tiesiog pabėgo iš sostinės, o aš iš paskos sekiau vyrą kaip dekabristo žmona“, – šypsosi P.Grigaliūnienė.
Ūkininkavimo patirtį A.Grigaliūnas pradėjo
kaupti dar sovietiniais metais augindamas braškes. Matyt, tai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas.
Jam žmona kažkada buvo prasitarusi: „Svajoju
iki soties prisivalgyti braškių.“
Praktiškai be chemijos išauginta kokybiška produkcija A.Grigaliūnas greitai išgarsėjo. Bene pirmasis Lietuvoje jis pradėjo auginti braškes po
plėvele. Savo produkcija ūkininkui pavyko atverti Rygos rinką.
Tuo metu gautos pakankamai didelės lėšos pravertė ūkyje. Nuo pat mažens kartu su tėvais triūsė ir savo rankomis uždirbtų pinigų vertę išmoko
suprasti ir Grigaliūnų vaikai.
„Stengėmės, kad sūnūs nuo mažens išsiugdytų
savarankiškumą. Patys savo rūbus skalbdavo,
savaitgaliais kartu su tėvu gamindavo maistą ir
tvarkydavo namus, todėl ir kaimo darbai jų negąsdino“, – pastebi P.Grigaliūnienė.
Ji prisimena, kad pirmąsias braškes sodino pati,
nes vyrams tokio darbo nepatikėjo. Bet kitą sezoną daigų sodinimo ėmėsi šeimos vyrai. Nuo
to laiko dėl šių darbų moteris galėjo nebesukti
galvos.

Vytautas VENSLAVIŠKIS. Šeimos darna subrandino ekologinį ūkį

Ūkininkavimo patirtį A.Grigaliūnas pradėjo kaupti dar sovietiniais metais augindamas braškes.

Apsigyvenus gimtinėje, darbščios šeimos ūkis
sėkmingai plėtėsi. A.Grigaliūnas buvo vienas
pirmųjų Utenos apskrities ūkininkų, kurį pasiekė europiniai pinigai. Dalyvaudamas PHARE paramos programoje šimto tūkstančių litų vertės
projektą jis su žmona parašė per naktį. Tuomet
ūkiui atsivėrė didelės galimybės: nupirkta sodinukų, technikos, įsigyta ypač reikalinga laistymo
sistema. Gauta parama sudarė 55 proc. visų investicijų.

trąšas. Savo stalui visuomet ieškau kuo švaresnio
maisto“, – sako žemdirbys.
2009 m. ūkininkas skynė pirmąjį ekologiškų juodųjų serbentų derlių. Dar po metų A.Grigaliūnas
rinkai pateikė ir ekologiškos produkcijos reikalavimus atitinkančių braškių.

Galingą techniką išnaudoja maksimaliai

2005 m. A.Grigaliūnas jau galėjo įregistruoti 50
hektarų. Netrukus dirbamas plotas išaugo maždaug iki 130 ha. Mažiau nei pusę ploto užėmė
juodieji serbentai, beveik hektarą – braškės, o
kitoje dalyje auginamos grūdinės ir ankštinės
kultūros.

Modernizuoti ūkį A.Grigaliūnas stengėsi taupydamas ES išmokas. Jis pirko žemės, technikos,
įrengė uogų atšaldymo kameras. Tačiau naujos
galimybės atsivėrė, kai vienas po kito, baigę studijas, į kaimą sugrįžo du Grigaliūnų sūnūs. Tuomet pradėta intensyviai naudotis KPP investicine parama.

„Matyt, ekologiškas ūkininkavimas užkoduotas
mano genuose. Braškių laukų niekuomet nepurškiau chemikalais, naudojau tik natūralias

„Dauguma šeimos ūkių yra perspektyvūs, kai
juose darbuojasi atžalos. Tai europinio tipo
ūkiai. Nusprendus naudotis investicine parama,
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reikia gyventi ne šia diena, o žvelgti į priekį. Praverčia ir įdirbis, be kurio jaunam ūkininkui gali
kilti problemų“, – džiaugiasi A.Grigaliūnas.
Vyriausias sūnus Arūnas ES parama pradėjo naudotis nuo 2005 m. Įregistravęs jaunojo ūkininko
ūkį, jaunuolis gavo paramą pagal dvi priemones
ir pirko traktorių, uogų skynimo kombainą bei
kitos modernios žemės ūkio technikos.
Jaunas ūkininkas išnaudojo ir KPP 2007 – 2013
metų paramos galimybes. Tai išplėtė ūkio techninį parką: nupirkta kombainas, dar vienas našus traktorius, įvairių padargų. Buvo įrengta ir
grūdų džiovykla.
Jaunesnysis sūnus Dominykas teikė paraišką
ir įsipareigojo naudotis KPP 2007 – 2013 metų
priemone „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Jis nori
įsigyti galingą traktorių ir pašarų gamybos techniką.
Supaprastinta KPP paramos teikimo tvarka paskatino pusantro tūkstančio litų vertės ūkio modernizavimo projekte dalyvauti ir tėvą. Buvo įsigyta naujų plūgų, darbams sandėliuose ir miške
skirtų padargų.
„Anksčiau buvo gana sudėtinga naudotis parama. Daug sunkumų sukeldavo projektų rašymas,
jie brangiai kainuodavo. Kartais juos nevykusiai
parengdavo ir ūkininkas pakliūdavo į bėdą. Supaprastinta paramos gavimo tvarka davė daug
naudos“, – neabejoja žemdirbys.
ES paramos lėšos padėjo sukurti galingą žemės
ūkio technikos parką. Jo galimybes leidžia maksimaliai išnaudoti šeimyninė trijų ūkių kooperacija. Kelerių metų ūkininkavimas jaunimui dar
nesuteikia pakankamai patirties, todėl pagrindinę vystymo kryptį numato ir organizaciniais
darbais rūpinasi tėvas. P.Grigaliūnienė tvarko
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buhalteriją, o modernią techniką į laukus išvairuoja sūnūs.
„Gaila, kad derliaus dar neleidžiama pilti į bendrą aruodą. Todėl laukiame Mažosios bendrijos
įstatymo, kuris šeimos ūkiams sudarytų sąlygas
dar labiau susitelkti“, – pastebėjo A.Grigaliūnas.

Kooperacijos būtinybę
diktuoja gyvenimas
Sėkminga ūkio modernizacija ir plėtra leido pradėti kurti planus apie jo pridėtinės vertės padidinimą. Tai skatina ir išaugusi kokybiško maisto
paklausa. Atsiradę mobilieji ūkininkų turgeliai
sudaro sąlygas lengviau realizuoti pagamintą
produkciją.
Grigaliūnai nusprendė ne tik perdirbti dalį uogų
derliaus, bet ir vystyti mišrų ūkį. Čia būtų auginami vištos ir kalakutai, kuriems lesinti naudotų
savo užaugintus grūdus. Norima auginti netgi
mėsinius galvijus. Pastaruosius pasirinktų tik tokius, kuriems nereikia šilto tvarto.
Dar viena naujo plano dalis – biohumuso gamybai naudojamų Kalifornijos sliekų veisimas.
„Ekologiniame ūkyje šie sliekai labai naudingi.
Vienam hektarui patręšti dažniausiai reikia apie
50 tonų organinių trąšų, o Kalifornijos sliekų pagamintų –pakanka 5 - 6 tonų. Be to, sliekus ir vištos mėgsta. O jei atsirastų norinčių kooperuotis,
jų auginimą išplėstume“, – sako A.Grigaliūnas.
Sumanūs ūkininkai įvertino, kad turi ir apie 30
ha miškingo ploto. Todėl svarstoma ir granulių
gamybos galimybė.
A.Grigaliūno pastebėjimu, ekologiškos produkcijos vartotojų visuomet atsiras. Svarbiausia, kad
žemdirbiai jos pakankamai augintų, o pirkėjai
suprastų, kad
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ekologiškam maistui pagaminti reikia kur kas
daugiau darbo, sąnaudų ir mokslo žinių. „Ekologinės produkcijos rinka dar nestabili. Dalis ūkininkų nėra pakankamai įsitvirtinę, reikia daugiau
pasiturinčių vartotojų, produkcijos supirkimo
sistemos ir palankių kainų“, – pastebi ūkininkas.
Žvelgdamas į perspektyvą, jis įžvelgia būtinybę
glaudžiai bendradarbiauti su kitais ūkininkais ir
stiprinti ekologinės produkcijos pozicijas.
„Kaip ir visame pasaulyje ekologinių ūkių savininkai turi kooperuotis, tinkamai informuoti
vartotojus, organizuoti maisto krepšelių užsakymus į pirkėjų namus, teikti kitokių paslaugų. Turime dalintis patirtimi, užmegzti glaudžius ryšius

su kitomis žemdirbių organizacijomis, mokslininkais. Sukurti įvairaus profilio Lietuvos ūkiams
reikalingas ekologinės žemdirbystės technologijas“, – aiškina A.Grigaliūnas.
Pasak ūkininko, kooperaciją diktuoja pats gyvenimas, tačiau kol kas žmonės tai sieja su gremėzdišku kolūkiniu principu. Trūksta pasitikėjimo
vienas kitu, duoto žodžio laikymosi.
Anykštėnas įsijungė į neseniai susibūrusios Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklą. Ekologinio
ūkio savininko nuomone, jaunai organizacijai dar
reiks gerokai padirbėti, kad surastų tinkamą veiklos modelį.

Anykštėnai kuria planus įvairinti veiklą ir didinti ūkio pridėtinę vertę.
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Viešučiuose su „žaliaisiais“.

Lietuvos pakraščio legenda
Petrutė KELMECKAITĖ
Taip jau būna: kam Dievas duoda, tam ir dribteli. Iš tokių dosniai apdovanotųjų yra
ir akmeniškis Vytautas Almanis – keliautojas, miškininkas, rašytojas, gamtininkas... Jis
dar ir ūkininkas, kurio mažutis, vos 14 ha ūkelis, įsikūręs Viešučių kaime ant pačios
valstybinės sienos su Latvija ribos, puoselėjamas dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos (KPP) II krypties „Aplinkosaugos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonėje „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ ir tos pačios priemonės programoje „Ekologinis ūkininkavimas“. Dalyvaudamas KPP priemonėse „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, jis kuria
ąžuolyną, veisia senųjų veislių sodą.
Metai – didis turtas
Vytauto Almanio žmona Julija šmaikštauja sakydama, jog neseniai jos Vytautas įveikė vieną di-
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džiausių gyvenimo baimių – gyvas ir net sveikas
atlaikė savo 70-mečio jubiliejų. Pasakoja, kaip
bijojęs, kaip nenorėjęs, kad kas nors jo metus
suskaičiuotų. Ne, visai ne todėl, kad jis tų metų
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dėl kažkokios priežasties nenorėtų prisiminti.
Metai – jo turtas, ir kuo tų metų daugiau, tuo
žmogus yra turtingesnis. Bet Vytautą slėgė būsimas dėmesys, neišvengiamas jubiliejaus šurmulys, o dar, sergėk, Dieve, jubiliejinę juostą ims ir
užriš... Jei ne žmonės, su kuriais jis kadaise dirbo,
ir tie, kurie jį pažinojo, tas gimtadienis kaip eilinė
diena būtų praėjęs jo Viešučiuose, esančiuose 15
kilometrų nuo Akmenės.
Tvirtu A. Almanio įsitikinimu, ne žmogaus nuopelnas, kad jis daug metų nugyveno. Jei Dievas
leido, tai ir nugyveno – pačiam tokio nuopelno
savintis nė nedera. Tačiau ne dėl nugyventų
metų jį visi prisiminė: esmė – ne kiek, bet kaip
nugyvenai. Itin reto kuklumo jubiliatas yra neeilinė asmenybė. Jubiliejaus proga jis apdovanotas savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Akmenės
rajonui“. Šis apdovanojimas yra tapatus Garbės
piliečio vardui.

Ten, kur šaknys
Viešučiai – pats atokiausias Lietuvos pakraštėlis.
Pasak Vytauto žmonos Julijos, atsisėdi ant valstybių ribos nugara į Latviją, o veidu į Lietuvą ir
išplauki debesų laivais, kur visiška ramybė ir neaprėpiamos laukų platybės, kur viskas iki skausmo sava. Antraip argi Vytautas kasryt, nepaisydamas oro sąlygų, mintų dviračiu iš Akmenės,
kur yra jų namai, šitiek kilometrų, o vakarais grįžtų atgal. Žmona pasvarsto, jog be savo Viešučių
Vytautas greitai uždustų. Vyrui jų reikia labiau
nei oro.
Pašaliečiui tų Viešučių tiek ir tėra – viena troba
laukų platybėse. Tik V. Almaniui čia – ištisas pasaulis. O kiek ankstėliau nė tos vienintelės trobos
kaime nebuvo ir netgi patį kaimą ruoštasi ištrinti iš Lietuvos žemėlapio. Ir būtų ištrynę, jei apie
tokius ketinimus nebūtų laiku suuodęs V. Almanis: „Išgirdau, jog kaimą išbraukia iš registro, kai

Vytauto Almanio namuose „nutūpė“ Žaliasis angelas.

jame nebelieka nė vieno gyventojo. Viešučiuose gyventojų nebebuvo likę. Suskubau kaime
prisiregistruoti, kad neišnyktų jo pavadinimas.
Atsimenu, manęs kiek įtariai paklausė, ar aš turėsiu kur gyventi? Atsakiau, jog turėsiu. Bet aš
ir nemelavau. Ten buvo šieno kaugių ir mes ten
daug naktų nakvojome. Gyvenome ten.“ Taigi,
gyvendamas šieno kaugėje, Vytautas ėmė ręsti
namą, tarsi atlikdamas vieną iš žmogui gyveni-

Vytautas Almanis su sūnumi Andriumi, būsimuoju
Ventos regioninio parko direktoriumi, Altajaus
ledynuose.
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mo skirtų užduočių – pastatyti namą. Tai anaiptol nebuvo pirmoji V. Almanio renčiama troba.
Nemažai per savo gyvenimą įvairių statinių jis
pastatė. Kamanų valstybinio rezervato darbuotojai parodo rezervato pakraštyje tarp medžių
prisiglaudusią trobelę, kurią surentė Vytautas,
kai čia dirbo. Jis, dirbdamas pelkėje, labai dažnai
joje nakvodavo, išsitiesęs ant gultų, klausydavo
vėjų ūbavimo ir vilkų staugimo.
Žmona Julija pagiria, jog Vytautas stato labai
šaunias pirtis. Arti dešimties jų yra pastatęs. O
vienos pirties vos nesudegino, kai pernelyg giliai
į knygą įniko ir nepajuto, kaip ugnelė iš pakuros
iššoko...

Dviratis su medeliu
Antra iš šioje žemėje žmogui skirtų užduočių –
pasodinti medį. V. Almanio pasodintų medžių
visos Lietuvos žmonėms užtektų, ir net ne po
vieną. Šimtai tūkstančių jų pasodinta Altajuje,
ten ištisi kedrynai įveisti. Ne mažiau jų ir Lie-

Kas patirta, tas knygosna sudėta.
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tuvoje šakomis jau dangų remia. Juk 50 metų
atiduota miškininkystei... Sako, būdavo, nueinu
kartais biržės kirtimams „atvesti“ ir atpažįstu, jog
tie medžiai mano paties rankomis sodinti. Vien
savo ūkyje Viešučių kaime penkių hektarų ąžuolyną pasodino. Tiesą sakant, negalvojo jis apie
KPP priemones „Miškų aplinkosaugos išmokos“
ar „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Ir taip ąžuolyną būtų veisęs. Bet
jei davė – „ačiū“. Jo ateities vizija – visi devyni
gimtinės hektarai ąžuolyno.
V. Almanis juokiasi prisiminęs, kaip jam pasienietis apie žmonijos išradimą – traktorių – aiškino: „Mano žemė – prie paties Latvijos pasienio.
Pjaunu dalgiu žolę apie stulpelius, o prie manęs
neiškentęs prieina pasienietis ir ima vaizdingai
pasakoti, jog šiais laikais yra toks daiktas – traktorius. Ir aiškina, kaip tas traktorius atrodo, kad
prie jo galima prikabinti šienavimo padargą. Matyt, aš jam pasirodžiau esąs iš kitos epochos, kad
dar dalgiuku tokiuose plotuose mojuoju. Bet
čia – ąžuoliukai. Netgi dalgiu labai atsargiai apie
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juos reikia apeiti. Ir kito žmogaus tokiam darbui
nepasamdysi, nes ir pats kartais netyčia medelį
nurėžiu.“
Akmenės rajono žemės ūkio skyriaus vedėja dirbusi Julija Juškienė sako: „V. Almanio kitaip nė
nepamatysi – vis su medeliu rankoje ar ant dviračio, riedančio į Viešučius. Jei tik kur randa ne
vietoje išdygusį medelį, iškasa ir veža sodinti. Ir
toks jaunas jis tuomet būna, akys tik žiba.“
Panašiai kalba ir Mažeikių miškų urėdijos urėdo
pavaduotoja Eligija Panovienė: „Jis, kaip miško
veisėjas, dažnai atvyksta pas mus konsultuotis.
Nors iš tikrųjų jis pats mus daugiau pamokyti
gali, o ir pamoko. Prieš keletą metų V.Almanis
paprašė jo miške įsteigti kertinę miško buveinę.
Žinoma, su malonumu tai padarėme. Šiaip tokio
statuso visi savininkai kratosi, nes tuomet nieko
negali tame miške daryti, negali jo kirsti. Vytautui pelnas – nė motais.“

Oazė laukinei faunai
Vytautas prisipažįsta turįs svajonę atkurti senąjį
lietuvišką sodą su senosiomis veislėmis, su rojaus ir vyniniais obuoliukais. Sako, kad ,pasivažinėjus po senus vienkiemius, dar galima rasti šių
veislių obelų.
Vytautas neslepia, jog gyventi tuo pačiu metu
santarvėje su gamta ir su biurokratais yra tiesiog
neįmanoma. Sako, mirksi blondinė mėlynom
akelėm ,o tu nė nemėgink aiškinti, jog su gamta
taip paikai elgtis negalima. Pagal įstatymą natūrinės pievos turi būti nušienautos ir žolė išvežta.
Kur tą žolę išvežti? Į privačią kaimyno žemę? Galėtum ją parduoti, bet tokiose pievose žolė turi
būti pjaunama vėlai, kai jau būna beveik sumedėjusi. Kam ji tokia bus reikalinga? „Aš statydavau žaiginius ir ant jų kraudavau šėką. Tai puiki

užuovėja putpelėms, kurapkoms, vabalėliams
žiemoti. Tai pašaras žiemos metą miškų ir laukų
gyventojams. Bet reikalavimuose parašyta kitaip
– išvežti, ir taškas“,– pasakoja ūkininkas.
Vytautas Almanis neslepia, jog jis su savo hektariukais kai kam yra it piktšašis. Ne kartą buvo
ragintas žemę parduoti, ir netgi nemažus pinigus
už ją siūlė. Bet gamtininkas žino, jog jo valdos
yra bene vienintelė ramybės oazė laukinei faunai. Gyvūnai intuityviai jaučia, kad čia saugu ir
kad čia jų nepasieks nei šautuvo kulka, nei žemės
ūkio technikos riaumojimas. Būtent todėl tų
Dievo tvarinėlių čia knibžda kur kas daugiau nei
natūraliai turėtų būti. „Bet jie visi išsitenka, patys
išsprendžia gyvenamojo būsto klausimus“,– juokauja Vytautas.
Jo balsas suvirpa, kai prisimena, ką žmogus dėl
pinigo padaro. Taip žmonės sunaikino net Tervetės upės pradžią. „Tai – Latvijos upė, bet jos
pradžia buvo Lietuvoje. Upelės vagą, slypinčią
po žeme, rodė augmenija. Bet užvertė viską
buldozeriais, apsėjo. Dėl poros arų chemizuoto
derliaus tokį turtą sunaikino. Aš tai vadinu atminties upeliais“, – liūdnai pasakoja V. Almanis.
Žmona Julija parodo pagonybės laikų akmenų
nuotraukas. Jie iškeliavę į sovietinio funkcionieriaus Algirdo Mykolo sodybą. Pats Vytautas pasvarsto, jog gal reikėtų ir šviesiąją pusę įžiūrėti
– vis geriau, nei koks neišmanėlis šventą daiktą
būtų suskaldęs, į pamatus sukišęs. Ten jie bent
išliks.

Angelo palytėtas
V. Almanis buvo pirmasis šalyje, gavęs Žaliojo
angelo statulėlę. Žaliųjų judėjimo vadovas Rimantas Braziulis sako, jog tuo Angelu norėta padėkoti V. Almaniui už jo indėlį saugojant gamtą.
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Vytautą, „Kaimo spindulį“, sveikina dukra Rita ir Akmenės rajono vadovai.

Jo straipsniai gamtos saugojimo temoms buvo ir
tebėra nuolat spausdinami „Žaliojoje Lietuvoje“,
kitoje šalies spaudoje. Pasak R. Braziulio, Žaliasis angelas nutupia tik ant visuomenininkų, tik
ant pilietiškai, o gal net fanatiškai triūsiančių
žmonių, tokių kaip V. Almanis, pečių. Jis niekada
nenutūps ant valdininko, kuriam ir taip privalu
dirbti savo darbą.

tis. Pats nukalė. Iš pradžių pamaniau, kad muliažas. Bet žiūriu – tikras.“

2008-aisiais akmeniškiai V. Almanį pristatė konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ „Miško puoselėtojo“ nominacijai. Patys anketose nurodė,
jog šito vyro į vienos nominacijos rėmus niekaip
neįmanoma įsprausti. O antai J. Juškienė nominacijai skirtoje anketoje taip parašė: „V.Almanis
moka medžių ir paukščių kalbą, kalbasi su jais ir
susikalba.“

Sniego žmogaus pėdsakais

V. Almanis pakelia kalaviją: „Šiuo kalaviju už tradicinės kultūros puoselėjimą mane apdovanojo
Šiaulių folkloro klubo pirmininkas A. Martinai-
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V. Almanis sako, jog jį pastebi tik visuomeninkai,
o valdininkai jo idėjas, prieš tai suniekinę, vėliau
tyliai pasisavina. Bet vyras dėl to nesikremta. Šis
žmogus maloniai stebina kuklumu, ypač žinant,
kiek daug jis išmano ir kokia didžiulė jo patirtis.

Vytautas Almanis buvo pirmasis žmogus Sovietų Sąjungoje, kuris leidosi sniego žmogaus pėdsakais. Apie tai labai daug rašė net tuometinė
spauda. Į tiesų klausimą, ar iš tikrųjų egzistuoja
sniego žmogus, didysis keliautojas atsako, jog, be
jokios abejonės, taip. „Tik jis neteisingai vadinamas: jis yra ne sniego ir ne žmogus. Vadinkim jį
gal pusžmogiu su labai išvystytu telepatiniu gebėjimu, hipnoze. Jis gali perduoti mintimis, gali
jas nukreipti. Gali matyti jį ir nesuvokti. Bet tai –
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žemės gyvūnas, evoliucijos padarinys“,– dalijasi
savo išvadomis keliautojas. Apie šį padarą labai
daug gali papasakoti ir jo žmona Julija, kartu su
vyru išmaišiusi Altajų, ne kartą su šia būtybe susidūrusi. Bet tai – nors ir labai įdomi, bet jau kita
tema. Savo kelionių įspūdžius V.Almanis sudėjo
į penkias knygas: „Už kalnų – namai“, „Baltųjų
Vandenų šalyje“, „Audra susitelkė Korgone“, „Per
Ulkero žvaigždyną“, „Toli ir arti“. Rašytojas sako,
kad jo knygos nėra tik dokumentika, kaip nėra
ir vien beletristika. Norvegai pagal jo kūrinį pamėgino keliauti ir viską net pagal karinį žemėlapį
atrado.
Kas iš tolimų kraštų vežė auksą, o Vytautas - akmenis.

Vieno kelmo šakos
Liaudies išmintis sako, jog obuolys nuo obels
toli nenurieda. Taip yra ir su V.Almanio šeima
– visi jie tokie, „miškiniai“. Vytautas ir Julija, kol
nebuvo pensininkai, dirbo miškuose Altajuje:
Vytautas – girininku, Julija – jo pavaduotoja. Po
1970-ųjų, kai grįžo į Lietuvą, dirbo Joniškio rajono Beržėnų girininkijoje, Tytuvėnų urėdijoje,
Liepynės girininkijoje Vilniaus rajone, Naujojoje
Akmenėje. Jų sūnus Andrius – Ventos regioninio parko direktorius, prieš tai dirbęs girininko
pavaduotoju Papilės girininkijoje, jaunesniuoju
moksliniu bendradarbiu Kamanų valstybiniame
rezervate. Andriaus žmona Rima ilgai dirbo inspektore Akmenės aplinkos apsaugos agentūroje. Lyg džiaugiasi, lyg nuogąstauja Vytautas, kad
ir anūkai į senelį „atsidavę“: „Šiuo metu mūsų
Agnytė gyvena Norvegijoje. Ten ir dukra Rita. Iš
pradžių buvo Ispanijoje, o dabar į šiaurę persikėlė. Joms, kaip ir Vytautui, kad tik toliau nuo
namų...“

pėdsaką besiformuojančioms asmenybėms paliko tėvo pasakojimai. Kol buvome maži, jis mums
vakarais pasakodavo labai įdomių istorijų, kaip
šiandien suprantame, ir patirtų, ir savo sugalvotų. Tėvas buvo labai geras pasakotojas, nes jo
visi klausydavosi liežuvius padėję. O porindavo
jis apie daug ką, nes yra išties labai išsilavinęs ir
apsiskaitęs žmogus.“ Andrius džiaugiasi, jog niekada negirdėjęs pakelto tėvo balso.
Urėdo pavaduotoja E.Panovienė sako, jog ir šiandien jie su malonumu klauso vyresniojo savo
kolegos Vytauto „pasakų“: „Jis – fantastiškas
pasakotojas. Gali klausyti ir klausyti, niekada nepabos. Visada pasakoja šmaikščiai, su humoru“.
Ir su vienoda meile viskam, kas gyva: medžiui,
žemei, upei, vabaliukui...

Tačiau dėl to nė kiek nesistebi sūnus Andrius:
juk nuo mažumės tėvas jį su sese imdavo į keliones po taigą, po kalnus: „Buvau 3-4 metų, o
jau po ledynus su tėvais keliavau. Šalia to, gilų
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Svogūnai atsisveikina su dirva.

Daržininko sėkmės formulė:
daryti ir tikėti tuo, ką darai
Nijolė PETROŠIŪTĖ
Linas Šateika, kurio valdos plyti šalia Kryžių kalno Šiaulių rajone, yra vienas stambiausių visoje šalyje morkų ir svogūnų augintojų. Ūkininkauti pradėjęs pagal Valstiečių ūkio
įstatymą, Linas pasinaudojo beveik visomis galimomis ES paramos programos priemonėmis, o ypač - Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų (KPP) programos priemone
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Pasak ūkininko žmonos Daivos Šateikienės, vieną
priemonę įgyvendiname, imamės kitos. Parama leido įsigyti specializuotam daržininkystės ūkiui reikalingos technikos, įrengti daržovių saugyklas, sandėlius, daržovių prekinio paruošimo liniją.

50

Nijolė PETROŠIŪTĖ. Daržininko sėkmės formulė: daryti ir tikėti tuo, ką darai

Netikėti posūkiai
Lino mama Zofija Šateikienė neslepia, jog sūnaus
gyvenimo pasirinkimai ją su a.a. vyru ne kartą
yra gluminę. Pirmąkart tėvai labai nustebo, kai
jų jaunylis Linas įstojo į tuometinės Žemės ūkio
akademijos Agronomijos fakultetą. „Mes tikėjomės, jog Linas studijuos dailę. Jis labai gražiai
piešė. Todėl manėm, jog, kaip ir brolis Gintaras,
rinksis dailininko kelią. O jis nei iš šio, nei iš to į
agronomiją įstojo“,– pasakoja ponia Zofija.
Dar buvo sovietmetis, nors ir prieš pat jo griūtį.
Linas po studijų pagal paskyrimą atvyko į Naisių
kolūkį ir sėkmingai dirbo agronomu. Bet vienądien senieji Šateikos vėl žado neteko. Motina
prisimena: „Atvažiuoja į mūsų kiemą matininkai
ir klausia: „Tai kur jums žemę atmatuoti?“ Vajėzau, kokią žemę? Mes jos turime visus 60 arų, ir
jie seniai atmatuoti. O jie sako, jog mūsų Linas
savarankiškai ūkininkauti susiruošė pagal Valstiečių ūkio įstatymą. Atmatavo tuokart 25 ha.
Nepaprastai didelis plotas tada atrodė. O kad jis
dešimteriopai padidėtų, kaip yra šiandien, net
įsivaizduoti nepajėgėme.“

Z.Šateikienė gerai prisimena ir pirmuosius Lino
ūkininkavimo metus: pavasarį nusipirko suklerusį traktorių ir juo pasėjo kviečius, o rudenį derlių
kūlė tokiu pat vos gyvu kombainu. Prisimena ji ir
pašaipius kaimiečių žvilgsnius, dėl kurių nė pykti
nebuvo galima. Juk nepriklausomybė dar buvo
tolokai, Lietuvoje – rusų kariuomenė, ir iš vis neaišku, kaip įvykiai pasisuks. Toks Lino apsisprendimas nebūtų nieko nustebinęs, jei jis būtų buvęs
koks nors prieškario Lietuvos nepriklausomybės
kovų savanoris, it Juras Tarutis trokštąs žemės.
Bet jam tuomet – tik 25-eri, dar nė šeimos nebuvo sukūręs. „Mano žemės nuosavybės aktas yra
Nr.6. Aš buvau šeštasis Šiaulių rajone, pradėjęs
savarankiškai ūkininkauti“,- tikslina Linas.

Penki sūnūs - ąžuolai
Šateikų šeima yra ir labai gražus daugiavaikės
šeimos pavyzdys - penki sūnūs it ąžuolai auga.
„Anokie čia ąžuolai - ąžuoliukai dar,- šypsosi močiutė Zofija. – Juliui - šešiolika, Jovarui - keturiolika, Ignui - trylika, Lukui - šešeri, o Linukui - ketveri.“ Šeimos mama Daiva neslepia: „Ai, čia per
tas mergaitės „paieškas“. Tiek vaikų prireikė, jog

Penki sūnūs kaip ąžuolai...
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Už ES paramą pirktas morkų nuėmimo kombainas atstoja daug darbo rankų.

galutinai įsitikinčiau, jog Šateikų giminėj mergaitės negimsta.“ Užtai ir močiutė Zofija, paklausta,
kiek jos trys išauginti sūnūs padovanojo anūkų,
atsako: „Devynis ir Ievutę.“ Suprask, Ievutės gimimas - ypatingas, išskirtinis įvykis visoj giminėj.
Nors Šateikų ąžuoliukai dar tik stiebiasi į saulę, tačiau jau šiandien kartais jie nustebina tėvus savo
ateities planais, vizijomis. Štai Julius, Šiaulių Didž-

dvario gimnazijos gimnazistas, sakosi norįs sukurti tokį verslą, kokio Lietuvoje dar nėra. Pasakytų ir
kokį, bet vaikinas žino, jog idėjas kartais pavagia.
Ne, apie svečias šalis jis negalvojąs, nes ir Lietuvoje rasiąs ką veikti. Ignas - šeimos kulinaras. Mama
šypsosi: gal tai kompensacija už Likimo neduotą
mergaitę? Kol mudvi su mama šnekučiuojamės,
jis bemat paruošia ypatingai gardų jūros gėrybių
patiekalą. Labai tikėtina, jog kada nors galėsime
užsukti į Igno Šateikos restoraną. Jovaras, sako,
labai gražiai piešia, lanko dailės mokyklą. Gal jis
padarys tai, ko tėtis dėl ūkio išsižadėjo? Lukas su
Linu per maži pokalbiui ta tema, bet žinant patarlę, jog obuolys nuo obels toli nenurieda...

Senos obels vaisiai

Linas Šateika pasitinka pirmuosius morkų daigelius.
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Lino žmona mano, jog ir jos vyras netoli nuo
savo obels tenuriedėjęs, nes jo tėvai - išskirtinio
darbštumo ir sumanumo žmonės. Mama Zofija praeitą vasarą jau atšventė 80-metį, bet iki
šiol talkina sūnui ūkyje. Darbininkai ją vadina
benzino kolonėlės karaliene.O ji ne tik degalus
išduoda, bet ir gera nuotaika jaunus vyrus už-
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Olandai išsigando

Zofijos Šateikienės neslegia nugyventi metai.

krečia, kupletus kuria, netgi eilėraščių knygelę
neseniai išleido. Antai, viename eilėraštyje ji labai tiksliai suskaičiavo, jog jos eilėraščio herojus
ūkio darbininkas Rytis per metus „surūko“ 2542
litus. Ponia Zofija sakosi iki šiolei negalinti suprasti, kaip dabarties žmonės, turėdami net tris
hektarus žemės, nesugeba išgyventi, pašalpų ir
net makaronų laukia. Ji prisimena: „Anais laikais
mes tik 60 arų tegalėjome turėti. 10-12 arų apsodindavom česnakais ir už juos uždirbdavom
daugiau nei abiejų mūsų su vyru metų atlyginimus sudėjus, nors jie nebuvo patys mažiausi:
aš - mokytoja, vyras - elektrikas. Mano mama,
našle likusi su septynetu vaikų, kurių jauniausias
dar vystykluose gulėjo, mus mokė: „Vaikai, jei nedirbsit, tai nieko ir neturėsit, o jei blogai elgsitės,
iš jūsų žmonės juoksis.“ Ir tokios pamokos, sako,
užteko, ją iki šiol prisimena. Jei dar atidžiau į šeimos genealoginį medį pažvelgsi, tai ypatingai
darbščių ir garbingų žmonių pamatysi: Zofijos
močiutė buvo dvaro panelė, o močiutės dėdė vyskupas Paliulionis.

L.Šateikos ūkis buvo vienas iš penkių Lietuvoje,
kurį beveik nuo ūkininkavimo pradžios pasirinko olandai savo projekto, vadinto neva kooperatyvo kūrimu, įgyvendinimui. Daiva mano,
jog šitaip olandai ieškojo rinkos savo sėkloms.
Be abejo, buvę labai gerai, nes Lietuvos ūkininkai taip pačias geriausias veisles atradę. Sako,
olandų siūlomos sėklos tikrai geros, jų veislės produktyvios. „Mums, pradedantiesiems, buvo
labai naudingos jų konsultacijos ir patirtis. Mes
apsilankėme Olandijos ūkiuose, o tai buvo ir
naudinga, ir įdomu. Bet... jų daržininkai mus
mielai įsileisdavo į savo ūkius ir viską rodė tol,
kol pamatė, kokią mes darome pažangą, kokiais
septynmyliais žingsniais veržiamės į priekį. Ir jie
mūsų išsigando, nes suprato turėsią konkurentų. Panašu, jog tokios pažangos ir tokio lietuvių
darbštumo olandai nesitikėjo. Negali sakyti, kad
dabar jie mūsų nebeįsileidžia. Mes ir toliau gražiai bendradarbiaujame, jie mus konsultuoja,
bet tokio atvirumo jau nebėra“,– pasakoja Daiva.
Ūkininkė priduria, jog jų konsultantai, jei ko pats
nepaklausi, tai ir nepasakys, nors ir labai svarbi
toji informacija būtų. Gal jie mano, jog ir klausimui būtina subręsti? Jei neklausi, vadinasi, dar
ne metas ir atsakymą išgirsti. „Bet kad protingai
paklaustum, reikia išmanyti. O kaip išmanysi, jei
savo kailiu nebūsi patyręs?“– tęsia D. Šateikienė.
Antai olandai net nepaminėjo, jog daržininkystės ūkis be laistymo sistemos yra tiesiog neįmanomas. Tik kai atvažiavę vokiečiai nusistebėjo,
jog Šateikos nelaistydami daržoves augino, tuomet jie susizgribę.

Projektus ruošė patys
Ponia Zofija net šiandien laiko ožką, nekreipdama dėmesio į pastabas, jog ji vaikams šitaip
gėdą daranti. Ožka, sako, vietoj maisto papildų
ir tablečių. Ožkos pieną gerianti ir jokių ligų nežinanti.

D.Šateikienė, kadaise buvusi Lino moksladraugė
Žemės ūkio akademijoje, šiandien yra biomedicinos mokslų daktarė. Sako, kad su vaikais nepabostų, tarp gimdymų disertaciją rašiusi apie ilga-

53

I skyrius. Jie buvo pirmieji

Be laistymo sistemos - nė iš vietos.

laikių sėjomainų įtaką dirvos fizikinėms ir cheminėms savybėms. Likusiu „laisvu laiku“ ji rašė
projektus ES paramai gauti. Iš pradžių ūkininkai
buvo tam pasisamdę vienos firmos konsultantus. Bet kai Šateikai, solidžiai sumokėję, pasiėmė
paruoštą projektą apie svogūnų saugyklą, tai
net žagtelėjo. Daiva prisimena: „Skaitau projektą
ir savo akimis netikiu - nė žodžio nėra apie svogūnus. Pasirodo, paėmė tipinį projektą apie bulves, prirašė „ir kitos daržovės“ - ir projektas neva
parašytas. Iki paraiškos pateikimo buvo likusios
tik trys dienos ir tiek pat naktų. Tiek laiko teturėjau parašyti projektą, atlikti visus skaičiavimus.
Aš nesakau „pataisyti“, nes taisyti nebuvo ko.
Suspėjau.“ Nuo to karto jokių konsultantų projektams parengti nebesamdo, viską daro pati.
Beje, toji firma, ketinusi bulvių sandėlį pritaikyti
svogūnų saugyklai, taip pat ilgai negyvavo - kas
sukta, tas nedrūta.
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Be saugyklų - nė iš vietos
L.Šateika, daug investavęs į saugyklas ir šaldytuvus, leidžiančius išsaugoti aukštą daržovių kokybę ištisus metus, mano, jog tik taip galima išlikti
rinkoje. Iki naujo derliaus išlaikyti kokybiškas
daržoves be šiuolaikiškų saugyklų ir šaldytuvų
būtų neįmanoma. Norint išsilaikyti rinkoje, sako
Linas, reikia modernios įrangos, būtina didinti
darbo našumą, mažinti žmonių skaičių. Tuomet
atsiranda galimybė didinti atlyginimus kvalifikuotiems darbuotojams. Be to, darbo rankų jau
stinga. Darbininkų tenka ieškoti net už 30-ies
kilometrų. „Žmonės šiandien nebenori sunkiai
dirbti, o prie daržovių darbas nėra lengvas“,- sako
Daiva. Todėl ūkininkai mano, jog ateityje gali
tekti ieškoti darbininkų ir užsienyje. Kita vertus,
tikslina Linas, sunkiausius darbus dabar nudirba
technika, kombainai. Ar visa reikiama technika
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jo ūkis apsirūpinęs? „Ką jūs,- nusistebi ūkininkas.
– Viską turėti net neįmanoma. Bet kas reikalinga
normaliam darbui, turime. Ūkis yra it maišas be
dugno, į jį gali investuoti ir investuoti.“
L. Šateikos ūkio daržovių galima rasti visų Baltijos šalių parduotuvėse, vis giliau jis skverbiasi į
Rusijos rinką. Neslepia, jog patekti į rinką labai
sunku, o ypač, kai turi tokį kaimyną kaip Lenkija,
kuri praktiškai ir diktuoja šių prekių kainas. Tačiau lietuviškų daržovių kokybė, jų skonis pirkėjų
labiau vertinami nei lenkiškų. Lietuviškos daržovės dėl savo skonio vertinamos ir Prancūzijoje,
ir Izraelyje. Užsieniečiai mūsiškes daržų gėrybes
dar vertina ir todėl, jog jose yra kur kas mažiau
chemikalų nei išaugintose piečiau esančiose šalyse. „Ar turėsi rinką, priklauso nuo to, kaip užsirekomenduosi“,- Linas neslepia savo taisyklės.

Laisvalaikis pagal morką
L. Šateika prisipažįsta niekada nesigailėjęs, jog
atėjo „į tą galerą“: „Esi pats sau ponas. Net jeigu
ir labai kas nors nepasiseka, jei ką nors ne taip
padarai, tai vis tiek neturi ant ko pykti. Ir tai yra

gerai.“ Dar gera, jog daržovių augintojai nepažįsta monotonijos, nes kiekvieni metai yra vis kitokie. Netgi laisvalaikį, atostogas ir keliones, sako,
reikia planuoti atsiklausus svogūnų ar morkų
lauko. Lengviausia ištrūkti iš ūkio yra liepą arba
žiemos metą. Tada Šateikos net su ūkio darbininkais išvažiuoja svetur pasidairyti.
Daiva išduoda, jog jiedu vis dažniau susimąsto apie ūkio perėmimą. Viliasi, jog bent vienas
sūnų norės tęsti tėvų darbus. „Bet kaip tuomet
būtų su kitais vaikais? Juk į ūkį milijonai sudėti, ir
būtų nesąžininga kitų atžvilgiu, jei tai atitektų tik
vienam“, – sako Daiva ir priduria, jog ji nepraleidžianti progos ta tema pasidomėti ir viešėdama
užsieniečių ūkiuose. Kaip jie, kur yra senos ūkių
paveldėjimo tradicijos, tokius klausimus sprendžia? Atsakymų įvairiausių išgirdusi, bet vienas
jų itin suintrigavęs. Vienas jaunas ūkininkas taip
aiškinęs: „Aš pasiėmiau iš banko paskolą ir nupirkau tėvo ūkį. Dabar mes, visi jo vaikai, turime
turtingą tėvą, kuris, kaip norės, taip savo turtą
vaikams padalins.“ Pasakysit, per anksti Šateikoms apie tai galvoti? Tik tokie ūkiai ir klesti, kurių šeimininkai sugeba ateitį numatyti.

Šių svogūnų laukia tolima kelionė.
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Audra Schelenz savo ūkyje įveisė vienintelę Baltijos valstybėse bizonų fermą.

Kaip Audra prisijaukino bizonus
Nijolė PETROŠIŪTĖ
Audra Schelenz, dalyvaudama Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
(KPP) priemonėje „Jaunojo ūkininko įsikūrimas“, įsigijo visą reikalingą bizonų pašarų
ruošimo techniką. Šis žingsnis padarė ją šiandien plačiai žinoma ūkininke. Žinoma, ne
tiek dėl savo verslo stiprumo, kiek dėl jo egzotikos. Mat ji savo ūkyje įveisė vienintelę
Baltijos valstybėse bizonų fermą. Juk ir visoje Europoje nedaug rasime ūkininkų, kurie
augintų šiuos laukinius milžinus. Gausu egzotiškų detalių ir netikėtumų visame žavios
šviesiaplaukės gyvenime. Ji sako, jog gyvenimo išbandymai netgi būtini, nes tuomet
greičiau judi į priekį.
Be išeities nepalieka
A.Schelenz yra iš tų moterų, kurios labiau tiki
lemtimi nei žmogaus planais, tegul ir labai
kruopščiai bei atsakingai kuriamais. Juk jai savo
kailiu ir net ne vieną kartą teko patirti, jog likimas gan dažnai sudėlioja viską taip, kaip jam
patinka, o ne taip, kaip vienu ar kitu momentu
žmogui norisi. Dar Audra tvirtai tiki, kad padėties be išeities nebūna. Žmogus niekada nepalie-
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kamas beviltiškoje situacijoje. Ir net tuomet, kai,
rodos, užrakinamos visos durys ir užkalami visi
langai, reikia ieškoti nors mažo plyšelio, pro kurį
galėtumei išlįsti. Toks plyšelis visada egzistuoja,
tik jį reikia surasti. O pro jį išlindęs supranti, jog
radai daugiau saulės nei palikai anapus.
Anot Audros, netgi tai, kas tuo metu atrodo tiesiog katastrofiška, vėliau pasirodo buvę tik geras
postūmis į priekį. Sunku pasakyti, kaip šiandien
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būtų susiklostęs jos gyvenimas, jei moters darbdaviai mėsos kombinate už darbą būtų mokėję
bent minimalų atlyginimą, jei nebūtų tekę ieškoti kitokio pragyvenimo šaltinio. Galbūt taip ir
būtų plaukusi pasroviui su pilka minia. Bet Audrai reikėjo skubiai ieškoti išeities iš susidariusios
situacijos ir ji ėmėsi automobilių verslo: užsienio
valstybėse, dažniausiai Belgijoje, moteris ieškodavo naudotų automobilių, pirkdavo juos ir veždavo į Lietuvą parduoti. Sekėsi gerai, kol vieną
dieną paaiškėjo, jog pripirktųjų nebėra kur dėti.
Rinka perpildyta, pirkėjų nėra. Situacija atrodė
beviltiška. Bet būtent tai privertė Audrą ieškoti
naujos išeities ir vykti uždarbiauti į Vokietiją, kur
sumaniai ir darbo nebijančiai lietuvaitei visai neprastai klojosi.

Audra ir Rolandas Schelenz laimę rado tarp bizonų.

Vokietiją, paaiškėjo dar vienas keistas sutapimas
- jiedu gyveno vienas nuo kito vos už ketverto
kilometrų. Kai visa tai krūvon sudedi, atsitiktinumu jau nebepavadinsi.

Pažintis su bizonu
Lemties ženklai
Panašu, kad ponas Likimas po keleto rimtų sukrėtimų, po sėkmingai išlaikytų Jo pakištų egzaminų, nusprendė Audrai atsilyginti ir oro uoste
neleido prasilenkti dviem vienišoms širdims. Tai
atsitiko Lietuvoje, prieš jai išskrendant į Vokietiją. Audra, lūkuriuodama, kol bus pakviesta į lėktuvą, pastebėjo, kaip vienam ką tik pro šalį ėjusiam keleiviui iškrito lėktuvo bilietas, o vyriškis
to nepastebėjo. Ji buvo nugirdusi, jog vyrai tarpusavyje kalbėjosi vokiškai. Todėl Audra, mokėdama vokiečių kalbą, radinį grąžino kreipdamasi
šia kalba, o bilietą pametusio senuko bendrakeleivis pasitikslino, ar ji tikrai kalbanti vokiškai.
Maloniu pašnekesiu oro uoste pažintis ir baigėsi. Bet, įlipusi į lėktuvą, Audra pamatė, jog lemtis
jai laukiamojoje salėje sutiktąjį vyriškį greta sodina. Dar vienas netikėtumas: lėktuvas, vos užvedęs variklį, vėl nutilo, ir dėl kažkokių priežasčių
keleiviai buvo paprašyti keletą valandų palaukti
oro uoste. Tada naujieji bendrakeleiviai prie kavos puodelio besišnekučiuodami išsiaiškino, jog
Audros širdis yra laisva, o vokiečiui Rolandui jau
apkartusi našlio dalia. O kai jie pagaliau pasiekė

Audra sako, jog idėja Lietuvoje auginti bizonus
gimė Vokietijoje, Frankfurte prie Maino vykusiame pokylyje, kuriame su vyru Rolandu pirmą
kartą paragavo bizonų mėsos. Toji mėsa jiems
taip patikusi, jog abu bemat užvaldęs noras pamatyti, kaip tas bizonas atrodo gyvas. Tad ilgai negaišuodami jie susirado ūkininką, auginantį tuos
milžinus, o pažintis su pačiais bizonais baigėsi sutuoktinių Schelenz svajone patiems juos auginti.
Tik kur? Juk abu jie - miesto vaikai. Nei vietos, kur
tai galėtų daryti, nei jokio supratimo apie žemės
ūkį. Tad akys ėmusios krypti į Lietuvą, apie kurią
Rolandas dar taip neseniai buvo sakęs, jog joje niekada nenorėtų gyventi. Bet jei kartu su bizonais...
Žinoma, čia - pusiau juokais, o jei visai rimtai, tai
Lietuvoje tuokart žemė buvo itin pigi. Apie tai,
kad Audrai Lietuva visuomet bus gimtoji šalis - nė
burnos aušinti neverta. Taigi, apsisprendę, jog bizonų ferma išdygs Lietuvoje, ėmė ieškoti jai vietos.
Audra sako, jog tai padaryti lengva nebuvę, reikėjo surasti nemažą žemės gabalą. Juk tokių milžinų
mažame plotelyje neauginsi, nes jiems reikia erdvės. Nors gyvūnai nėra reiklūs pašarui, atsparūs
šalčiui ir gamtos permainoms, bet erdvė jiems bū-
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tina. Antraip tie milžiniški jaučiai, neįprastai apžėlusiomis galvomis, nesivadintų laukiniais gyvūnais.
Fermai tinkamą vietą Audra ir Rolandas Schelenz
rado Lopetiškiuose, vienintelę sodybą turinčiame
kaime prie Kelmės, kurį jau dabar vietos gyventojai labiau žino kaip Bizonų rančą. Jiedu tuokart dar
nežinojo, jog visai šalia jų sodybos, senajame Kelmės dvare, yra vienintelis Lietuvoje indėnų muziejus. Sutapimas? Jais Audra netiki.

Atstumai - ne kliūtis
Audra neslepia, jog ji šiandien yra laiminga moteris. Na ir kas, kad su vyru Rolandu matosi ne
taip jau dažnai. Bet šiandieninės komunikacijos
priemonės leidžia bendrauti, kada tik nori. Sako,
kitaip gyventi šiuo metu tiesiog nepavyksta.
Rolandas Frankfurte prie Maino turi populiarią
marmuro bei granito šlifavimo įmonę, verslas
klesti, o jai tenka su bizonais „ristis“.
Audra sako, jog jos augintiniai nėra agresyvūs,
dažniausiai netgi meilūs būna. Bet laukinis padaras lieka laukiniu. Jis ir meilindamasis gali neapskaičiuoti savo jėgų: juk bizonas „vyras“ būna
daugiau nei dviejų metrų aukščio ir daugiau nei
trijų metrų ilgio, o sveria apie toną.
Audra mano, jog išsiskyrimai, atstumai yra pavojingi toms poroms, kurių nesugraduota vertybių
skalė. „Mes turime tvirtą vidinį pagrindą ir dėl
išsiskyrimo būtinumo net diskusijų nekyla. Ateis
metas, būsim kartu. O dabar tiesiog taip reikia.
Kita vertus, iš kur mes abu galime žinoti, kaip
kada kas nors bus? Kiekvienam yra skirtas likimas,
o mums leidžiama tik šiek tiek jį pakoreguoti“,sako moteris. Audra neslepia, jog ji galėtų ir nedirbti, bet namų puošmenos vaidmuo - ne jai.
Su Audra Lopetiškių kaime kartu gyvena ir jos
uošvis, Rolando tėvas, ir jos pačios mama. Moteris
džiaugiasi, jog tėvai yra didžiausi jos pagalbininkai.
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Kai nori, išmoksti
A.Schelenz, paklausta, iš kur sėmėsi žinių tokiam
neįprastam verslui, sako, jog visko galima išmokti, jei tik nori. Kai pradedi dirbti, tai pats darbas
tarsi pakužda, kas po ko turi sekti. Be to, šiandien
jau esą daug galimybių bemat susirasti reikiamos
informacijos, užtenka tik mokėti naudotis kompiuteriu. O kartais tiesiog čiumpanti telefoną ir
klausianti patarimo Prancūzijos fermerių, šios
šalies veterinarijos gydytojų, nes bizonai į Lietuvą atvežti būtent iš tos šalies.
Audra, pasiteiravus, kaip jos vyrui šiandien atrodo
Lietuva, atsakymo negražina: „Jis ne vieną kartą yra
padūsavęs - ir kada gi ta Lietuva keisis...“ Kitokioje
santvarkoje brendusį pilietį glumina mūsų valdininkų pasipūtimas, jų abejingumas žmonių problemoms. Net pačiai Audrai nelengva buvę iš naujo
perprasti lietuvių mentalitetą, o ką bekalbėti apie
užsienietį. Ji sako, kad šiandien bandanti su tuo
mentalitetu susitaikyti, nes kitos išeities nemato.
Dar prieš porą metų ji kalbėjo, jog apie Lietuvoje kerojančias blogybes, apie biurokratų abejingumą reikia kalbėti viešai, nes, jei visi tylės, tai
niekas niekada ir nesikeis. Šiandien ji tuo tarsi ir
abejoja, nes nuo ydų įvardijimo tik supykusių,
įsižeidusių atsiranda, o situacija vis tiek nesikeičia. Jau ir taip Lietuvoje esą pernelyg daug ir pyk-

Namelis ant ratų būtinas į šventes išvykti.
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myli ir gerbia. Myli su visomis jos ydomis ir keistenybėmis.

Prerijų milžinai

Duonkepė krosnis atsirado tuomet, kai prireikė duonos,
tinkančios prie bizonienos.

čio, ir pavydo, tad kam, girdi, jį bedauginti. Mūsų
valdininkai, net žemiausieji kabinetų klerkai, kiekvieną pastabą ar kliento norą priima kaip savotišką įžeidimą ir toks pilietis bemat būna priskiriamas prie skandalistų. Yra netgi toks terminas
„teisybės ieškotojas“, tarsi teisybės ieškoti būtų
nusikaltimas. Bet Audra sakosi negalinti teigti, jog visi valdininkai prasti. Štai rajono žemės
ūkio skyriuje rado nuostabių žmonių: ir patars,
ir paaiškins, ir padės, ir palydės... „Iš to skyriaus
niekada neišeisi nieko nepešęs, atstumtas. Kad
taip visur ... Bet kitur, būna, užeini ir lyg skolingas
jautiesi, kad sutrukdei“,- atsidūsta.

Šiandien sutuoktinių Schelenz sodyba Lopetiškiuose iš apleisto seno vienkiemio jau tapo Bizonų ranča. Tokia ji tapo tarsi savaime. Dažnai draugų iš Vokietijos bei kitų užsienio šalių sulaukiantys Schelenz pamatė, jog tokiems susitikimams
būtinas svečių namelis, patalpa, kur būtų galima
pasėdėti, pavakaroti. „O kadangi tam skirtą statinį
nusprendėme suręsti priešais ganyklas, kuriose it
laivai plaukioja bizonai, tai ir pavadinome Bizonų
ranča. Čia sėdėdamas gali iš arti stebėti besiganančius bizonus, kurie šiaip jau pernelyg arti žmonių neprisileidžia, tačiau bizonės, susilaukusios
naujagimio, po keleto dienų atveda prie vartų jį
parodyti šeimininkams. O paskui vėl nugūrina į
pievų tolius“,– pasakoja Audra.
O paskui iškilo kavinės idėja. Žmonės, užsukantys pasigrožėti bizonais, ėmė pageidauti bizonienos. Atsirado bizonienos kepsnių vakarėlių poreikis. „Kai ką nors darai, tai pats darbas tarsi pakužda, ką reikia daryti paskui“,- sako Audra. Kad
ir sodybos kieme stovinti duonkepė krosnis, šiek
tiek panaši į tą, kokia Jemelja, lydekai paliepus,
važinėjosi. Ji atsirado tuomet, kai prireikė duonos, tinkančios prie bizonienos. Be to, krosnis
tapo ir gražiu sodybos akcentu.

Pašarams nereiklūs
Jos vyrui Rolandui labiau nei jai į akis krinta
mūsų žmonių susikaustymas, provincialumas.
Rolandas mano, jog tai - ryškūs buvusios santvarkos antspaudai. Prie jų būtų galima priskirti
ir požiūrį, kad kiekvienas užsienietis – būtinai
pinigų maišas. Už mažiausią paslaugą kartais
tiek užsiprašo, ką lietuviui ir už dyką padarytų.
Ne, Lietuva dar nesanti toji šalis, kurioje Rolandas norėtų gyventi, bet mylimos moters gimtinę

„ES paramos dėka įsigyta technika mes daug
greičiau ir paprasčiau paruošiame bizonams
pašarus, - sako Audra. - Šiaip jie pašarams nėra
reiklūs. Ėda bet kokią žolę. Bet šieną stengiamės
paruošti kokybišką, kad nebūtų suplėkęs, kad
būtų gerai išdžiūvęs ir kad visada jo būtų sočiai.
Pašaro reikia tikrai daug, tad be geros technikos
būtų sudėtinga.“
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Erikas Lukošius (dešinėje) - dešinioji Macijauskų ranka.

„Maloniausia parama, kai jos nesitiki...“
Ugnė TIMONYTĖ
Raseinių rajono Viduklės seniūnijos ūkininko Vincento Macijausko ūkis šiandien yra
vienas didžiausių ir pažangiausių rajone. Jame vyksta respublikiniai seminarai, čionai
net Prezidentas buvo užsukęs. Ūkininkas neslepia, jog prie ūkio klestėjimo daug prisidėjo ir ES parama, jo paties drąsus dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros (KPP) programos
priemonėse bei mūsų šalies narystė ES.
Apetitas kyla bevalgant
Ūkininkas Vincentas Macijauskas pasakoja, jog
ūkininkauti jis pradėjęs prieš 18 metų, pats rimtai netikėdamas, jog iš to kas nors išeis. Jis tuo
metu dirbo vadovaujantį darbą įmonėje ir savo
gyvenimu buvo visiškai patenkintas. Bet tėvukas
netikėtai atidavė sūnui turėtus 7 ha. „Tad kas

60

man beliko? Turėjau ūkininkauti,- pradžių pradžią prisimena Vincentas. - O kai pabandžiau,
tai ir patiko. Ką ten patiko - „užsivedžiau“, nes
pirmieji ūkininkavimo metai buvo labai sėkmingi: pasėjau rugių, pardaviau derlių, po 360 litų
už toną gavau. Ir pinigus iškart sumokėjo. Labai
turtingas pasijutau. Kai pamačiau tokį rentabilumą, tai ir susimąsčiau: kodėl rimtai nepradėjus
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ūkininkauti? Tiesa, tada iš 1 ha tik 3 tonos byrėjo.
Prikulti 10 t/ha pavyko negreitai.“
Tačiau tikrąjį ūkininkavimo skonį Vincentas sakosi pajutęs tuomet, kai atsirado SAPARD parama, kai Lietuva tapo ES valstybe. Tada atsivėrė
visos sienos, atsirado galimybė pažangiose šalyse gerosios patirties pasisemti, pasižvalgyti, kaip
kitų šalių ūkininkai gyvena. Ūkininkas neslepia,
jog į SAPARD programą ėjo labai nedrąsiai.
Situacija tuomet dar nebuvo stabili, o bankai
- atsargūs. „Dalyvaudamas šioje programoje aš
įsigijau kombainą, du traktorius, keturių metrų
pločio sėjamąją, 6 korpusų vartomąjį plūgą bei
tręštuvą. Verslo planą paruošti nebuvo sudėtinga“,- prisimena ūkininkas.

Nukrito it iš dangaus
Šiandien V.Macijausko ūkis - beveik 800 ha, kurie net savo rajono ribose nebeišsitenka. Deja,
nuosavos žemės jis teturi tik apie 200 ha, o kitą
tenka nuomoti iš privačių asmenų. Laisvą valstybinę žemę, buvusią aplinkui, jis jau nusipirko.
Dabar belieka laukti, kada savininkai parduos
savus gabalėlius, o šie, savo ruožtu, laukia, kada
ateis pirkėjas užsienietis ir kada bus didelės žemės kainos. Tiesa, mažus gabalėlius yra kas parduoda, bet ką juose veikti, jei technika ten neišsitenka.
Tokio dydžio ūkyje, kokį valdo V.Macijauskas, be
abejo, būtina nuolat atnaujinti techniką, neatsilikti nuo Europoje dominuojančių technologijų.
Tad 2007 metų rudenį ūkininkas įsigijo traktorių
„John Deere“‘, o po metų ir 115 tūkst. litų kainavusį skutiką. Už savus pirko, nes labai reikėjo. „Ir
čia tarsi Dievo dovana iš paties dangaus nukrito
supaprastinta KPP programos „Žemės ūkio valdų modernizavimo“ priemonė, į kurią, pasirodo,
aš „įsikomponavau“. Žinokit, iš pradžių nė nepatikėjau, jog taip gali būti. Kai man ėmė sakyti, jog

Ūkininkas įsigijo daug modernios technikos.

paraiška yra labai paprasta, jog greitai pinigus
gausiu, tuo netikėjau, maniau, jog tai tik tuščios šnekos, sakiau, kad svaigsta žmonės ir patys
nežino dėl ko. Bet nepraėjo nė mėnuo, pinigai
plumpt sąskaiton ir įkrito. Fantastika“,- džiaugdamasis pasakojo ūkininkas. Tada tuoj pat sumetė, jog jam dar nedidelio galingumo traktoriaus reikėtų, jei šitaip nesunkiai gauti galima.
Kaip tarė, taip padarė: pagal supaprastintą KPP
„Žemės ūkio valdų modernizavimo“ priemonę
jis nusipirko dar vieną traktorių „John Deere“,
sėjamąją, skutiką. Toji priemonė leido triskart
tokia parama pasinaudoti. „Bet dabar galvoju,
kad truputį prašoviau pro šalį: reikėjo dalyvauti
didžiajame projekte ir pirkti kombainą. Bet čia
jau niekas kitas nekaltas, pats nepataikiau. Nors,
kita vertus, o kuris gi pirkinys man nereikalingas?“– nenusimena V.Macijauskas.

Ūkininkavimo kultūros pavyzdys
V.Macijausko laukuose kasmet bręsta tradicinės kultūros: rapsai, kvietrugiai, kviečiai, miežiai, žirniai... Ir kasmet ūkininkas džiaugiasi geru
derliumu. Net tuomet, kai gamta iškrečia kokį
nors nemalonų pokštą ir dalį derliaus pražudo,
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klų išvalyti, o tai rodo itin aukštą ūkininkavimo
kultūrą.

Darbininką reikia užsiauginti

V.Macijausko laukuose dažnai vyksta seminarai, Lauko
dienos.

ūkininkas pasiguodžia, jog galėjo būti ir blogiau.
Štai praeitos žiemos neatlaikė rapsai: liko gal tik
30 ha iš pasėtų 100 ha. Bet vis tiek geriau buvę
negu užpraeitą žiemą, kuomet iššalo per 450 ha
įvairių kultūrų.
V.Macijausko ūkyje pasiektas derlingumas jau
buvo perkopęs per 10 t/ha, tačiau po šaltųjų žiemų pačių derlingiausių veislių jis atsisakė: „Dabar
sėju labiau šiaurietiškam klimatui tinkamas veisles, tokias kaip „Venta“ ar „Aronas“. Kas iš tų itin
derlingų veislių, jei jos mūsiškio klimato neatlaiko, nes yra adaptuotos pietietiškam klimatui.
„Ventos“ kuliu apie 6 t/ha, „Arono“- 5,5 t/ha, bet
už tai jų atsėti nereikia.“
Jo ūkyje vyksta net respublikiniai seminarai,
Lauko dienos, kuomet suguža ūkininkai iš visos Lietuvos pasižiūrėti, kaip bręsta itin aukštos kokybės derlius. Tuomet rajono specialistai
nepraleidžia progos pagirti Vincento už griovių
priežiūrą, kurie ne tik nušienauti, bet ir nuo kar-
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Didžioji dauguma šalies ūkininkų skundžiasi negalį rasti darbininkų. Girdi, kas bent kiek daugiau
nei taurelę rankoje nulaiko, tas į ką nors savo
yra įsikibęs, o kas nieko savo neturi, tai tokiu ir
tu nesidžiaugsi, nes tik vieni nuostoliai iš tokio
būsią. V.Macijauskas mano, jog ūkio darbininkų
nereikia ieškoti tarp tų, kurie niekam nereikalingi, nes geras daiktas visuomet turi savo vertę ir
bet kur nesimėto. O kai tokį surandi, reikia branginti. Kad ir jo kombainininkas Antanas Gusta.
Kiekvienas džiaugtųsi tokį turėdamas. Už tai
Vincentas jo iš ūkio nepaleidžia apskritus metus,
kad kas kitas jo „nepasdabotų“, – visus metus
moka jam atlyginimą. Arba Laimonas Alekna
- mechanizatorius, kokių reta. Jį ūkininkas sakosi pats užsiauginęs, išmokęs. Paskui Laimoną
į V.Macijausko ūkį atėjo ir brolis Karolis. Jaunas
vaikinas, bet juo ūkininkas labai džiaugiasi. Arba
Erikas Lukošius - jo visų reikalų dešinioji ranka.
„Šiuo žmogumi aš galiu pasitikėti visu šimtu procentų“,- sako ūkininkas. Jo žmona Jovita išduoda paslaptėlę - Erikas esąs garsiosios Bernadetos
Lukošiūtės sūnėnas. V.Macijausko ūkin atėjo
ir jaunas mechanizatorius Vygantas Vaištaras.
„Jaunas vaikinas, vos per 20 jam, bet labai sumanus“,- džiaugiasi Vincentas.
O kai turi tokius pagalbininkus, tai gali ir po 10
t iš ha kulti, ir Metų ūkio nugalėtoju tapti, o juo
V.Macijauskas jau ne kartą buvo.
Beje, V.Macijauskas žino, ir ką prastas darbininkas reiškia. Buvo, kad supainiojo laukus ir nupurškė miežius nuo smilguolės.
Ūkininkas džiaugiasi, jog savo ūkiui pamainą turįs. Jo pagrandukas Vincukas jau seniai pareiškė
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Jovitos ir Vincento Macijauskų ūkis - pavyzdys Lietuvai.

ūkininku būsiąs, o vairuoti traktorių - didžiausia
vaiko svajonė. Tik iki pilnametystės jam dar toloka, todėl šiandien tėvui rūpi, kad sūnaus norai
neatauštų.

prisidėti, nes kai kurie melioracijos įrenginiai ir
ateityje jai priklausys, tai jiems bereikėjo pridėti
5 proc. projekto vertės.

Sėdi ant pinigų
Šlapynių pionierius
Raseinių rajono Kaimo reikalų skyriaus vedėjas
Arvydas Žukauskas sako, jog Vincentas yra iš
tų pirmųjų ūkininkų rajone, kurie suskubo burtis į asociacijas ir, pasinaudoję ES parama, ėmė
gelbėti savo ūkiuose esančias melioracijos sistemas. Jis yra tokios asociacijos pionierius, kartu
su žemių kaimynais Česlovu Bartkėnu ir Antanu
Šebelskiu pateikęs pirmąjį rajone melioracijos
sistemos sutvarkymo projektą „Blindės melioracijos naudotojų statinių asociacija“, kurį įgyvendinus būtų nusausinta apie 200 ha mirkstančių
žemių ir kurį jau teigiamai įvertino Nacionalinė
mokėjimo agentūra (NMA). „24-iuose ha visiškai
naujai išvedžiojome melioracijos sistemą, o kitur
remontavome, šalinome atsiradusius sistemos
defektus. Dabar jau ten žiemkenčiai snapus kelia, o dar pernai pelkės tyvuliavo“,- džiaugėsi ūkininkas, primindamas, jog ES jų asociacijai skyrė
net milijoną litų, iš kurių tik 10 proc. tereikėjo
savo. Bet kadangi rajono savivaldybė irgi sutiko

V.Macijauskas yra ne tik ūkininkas, bet ir Raseinių kredito unijos valdybos primininkas. Paprasčiau sakant, ūkininkų bankininkas. Ir jis,
kaip bankininkas, sako, jog jo kredito unija yra
visuomet pasiruošusi padėti ūkininkams, kai
šiems, dalyvaujant KPP priemonėse, prireikia

Šis traktorius ūkininkui nukrito it Dievo dovanėlė.
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padaryti ir prieš jį buvusi ministrė. Bet nepadarė,
nors žinojo, kaip ūkininkai vargsta ir dėl ko jie
kartais ES paramos šalinasi. Paklaustas, o ką jis
pats pirmiausia darytų, jei staiga būtų paskirtas
ministru, sako: „Gal pirmiausia ant blakstienų
sustatyčiau perdirbėjus ir prekybininkus, juk
negali šitaip būti, kad už parduoto pieno kibirą
vieną pakelį kefyro tenusiperki. Bet kaip tą daryčiau, nežinau.“

Svajoja apie žirgus ir perdirbimą

Kombainininką Antaną ir mechanizatorių Laimoną
ūkininkas labai vertina.

savų pinigų dalies: „Mūsų palūkanos gal kiek ir
didesnės, bet paskola apiforminama greitai, nereikalaujama beprotiškų garantų. Mes visus savo
narius pažįstame ir žinome, kas patikimas, o kas
nelabai.“ Paklaustas, ar ūkininkai visada laiku
vykdo unijai duotus įsipareigojimus, atsako, jog
visko pasitaiko, tačiau didelių nesusipratimų tikrai nesą. Jis, kaip kredito unijos vadovas, teigia,
jog unija visuomet padės ūkininkui, siekiančiam
ES paramos, ir ragina nepraleisti progos pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis, nes paskui nebepasivysi, ką būsi pražiopsojęs. O paskolą unijai, kad ir kitų metų derliaus sulaukęs, sugrąžinti
galėsi.

Jei būtų ministras
V.Macijauskas pasidžiaugia, jog ūkininkams
bent kartą pasisekė – turi puikų ministrą. Sako,
dar nebuvę tokio, kuris taip suprastų ir atjaustų
ūkininką, išmanytų visas ūkininkavimo peripetijas. Tą parodanti ir supaprastinta priemonė „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Juk taip galėjo
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V.Macijauskas sakosi vis dažniau pagalvojąs apie
savos produkcijos perdirbimą. Jis mano, kad, kol
tam skiriama ES parama, reikėtų suskubti. Galvoja iš rapsų spausti aliejų. Ir dar Vincentas tebesvajoja apie žirgus: „Och, jei vienkiemyje gyvenčiau...“ Nuo mažumės jautęs silpnybę arkliams.
O Jovitos Macijauskienės silpnybė - aplinkos
puoselėjimas. Moteris sakosi, kad jos dažnai
klausia, kodėl ji, turtingo ūkininko žmona, negali
pasisamdyti sodybos prižiūrėtojo, kodėl vis pati
nagus į žemę suleidusi? „O aš išties kitaip negaliu.
Man reikia, kad rankos žemę glostytų, jog pati
matyčiau, kaip kraunasi pumpuras, kaip skleidžiasi žiedas. Mano sielai to reikia ir darau aš tai
ne parodai“, – prisipažįsta ponia Jovita. Bet parodų neišvengia, nes, žiūrėk, jau ir beužsukanti komisija gražiausios sodybos savininkų pasveikinti.

Miglė ŽELMENYTĖ. Europiečiai grįžta prie senųjų genofondinių veislių

Juodgalvių avių pulkelius galima išvysti daugelyje šalies vietovių. Šių genofondinių avių veislynas yra įmonėje „Šeduvos
avininkystė“.

Europiečiai grįžta prie senųjų
genofondinių veislių
Miglė ŽELMENYTĖ
Žemės ūkio gyvūnų genofondas – kiekvienos šalies nacionalinis turtas, kuris svarbus
ir pasauliui kaip žemės ūkio ir biologinės įvairovės dalis. Lietuvoje kai kurios senosios gyvulių ir paukščių veislės yra išnykusios, o kitos atsidūrusios ties išnykimo riba.
Atkūrus nepriklausomybę, mokslininkai susirūpino nykstančio genofondo išsaugojimu. Šalies ūkininkai, laikantys senų veislių gyvulius ir paukščius, gauna paramą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių
paukščių išsaugojimas“.
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Vertina senųjų gyvulių produkciją
Mokslininkai pabrėžia, kad kiekvienai valstybei
labai svarbu saugoti vietos gyvūnų genetinį potencialą, kuris turi daugialypę reikšmę – istorinę,
kultūrinę, mokslinę, ekonominę.
„Štai Lietuvos istorijos muziejuje saugoma pasaga, rasta Salaspilio mūšio vietoje, pagal dydį
tinkanti žemaitukui. Taigi, saugotina ir pasaga, ir
žemaitukas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo arklys“, - sako Lietuvos gyvulininkystės
instituto mokslininkė Violeta Razmaitė.
Dėl nepalankių rinkos sąlygų senosios gyvūnų
veislės ėmė nykti. Jos buvo pradėtos gerinti kultūrinėmis veislėmis nustelbiamojo kryžminimo
būdu. Intensyvi žemdirbystė ir aukšto produktyvumo siekimas pradėjo išstumti mažiau produktyvias vietines veisles. Tačiau mokslininkai
numato gerą ateitį senosioms veislėms.
Anot dr. V.Razmaitės, Europoje atsigauna alternatyvios ūkininkavimo sistemos. Trečdalyje jų
grįžtama prie senųjų veislių, nes šių gyvūnų produkcija vertingesnė.
Vietinės veislės yra geriau prisitaikiusios prie
geografinio regiono gamtinių sąlygų, atsparesnės tam kraštui būdingoms ligoms. Taigi, senųjų
veislių privalumai ateityje gali būti vis labiau vertinami ir ekonominiu požiūriu.
Į ES remiamą programą „Nykstančių Lietuvos
senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įtraukti žemaitukų veislės arkliai (tarp
jų ir stambieji žemaitukai), Lietuvos sunkieji arkliai, šėmieji, baltnugariai, senojo genotipo juodmargiai ir senojo genotipo žalieji galvijai, senojo genotipo Lietuvos baltosios ir vietinės kiaulės,
šiurkščiavilnės bei senojo genotipo juodgalvės
avys ir vištinės žąsys.
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Mokslininkės nuomone, saugoti reikėtų ir vietines ožkas bei Lietuvos skalikus, o jų augintojams
skirti paramą.

Gyvulių ieškojo po visą Lietuvą
Lietuvos gyvulininkystės institutas labai stengėsi, kad būtų išsaugotas nykstantis genofondas.
„1991 metais su profesoriumi Juozu Skaistučiu
Šveisčiu parašėme pirmą straipsnį apie tai, kad
senosios veislės yra nacionalinis turtas ir kad
svarbu išsaugoti genetinius išteklius“, - prisiminė
dr. V.Razmaitė.
Senųjų veislių gyvulių ir paukščių pradėta ieškoti
po visą Lietuvą. Gyventojų ūkiuose buvo rasta
šėmųjų ir baltnugarių galvijų, vietinių šiurkščiavilnių avių, kiaulių, o vištinių žąsų teko ieškoti
užsienyje. Jų kiaušinių buvo atsivežta iš Rusijos.
Išperinus viščiukus, Lietuvos gyvulininkystės institute pradėtas senosios lietuviškos žąsų veislės
atkūrimas.
Anot Lietuvos gyvulininkystės instituto mokslininkės, pirmiausia susirūpinta kritiškiausioje
situacijoje atsidūrusiomis senosiomis veislėmis.
Tačiau, kol rūpintasi senosiomis populiacijomis,
sunyko naujesnės veislės, sukurtos XX a. Tad ir
jos įtrauktos į programą „Nykstančių Lietuvos
senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.
Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2007
metų duomenimis, Lietuvoje žemaitukų veislės
arklių (tarp jų ir stambiųjų žemaitukų) yra išlikę
334, Lietuvos sunkiųjų arklių - apie pusė tūkstančio. Gerokai mažiau yra Lietuvos šėmųjų ir
baltnugarių galvijų – per 160, o senojo genotipo
žalųjų galvijų – apie 100. Daugiau išlikę senojo genotipo juodmargių galvijų – 347. Yra apie
1000 Lietuvos senojo genotipo baltųjų kiaulių,
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Entuziastingo žemaitukų augintojo Vido Kūloko lietuviški žirgai ir jų raiteliai dažnai pelno apdovanojimus.

o Lietuvos vietinių kiaulių - tik apie pusė šimto.
Daugiausia šalyje išlikę senojo genotipo juodgalvių avių – arti 2000, o šiurkščiavilnių avių skaičius nesiekia 100.
Prieš ketvertą metų šalyje buvo suskaičiuotos
335 vištinės žąsys. Dabar šių paukščių sumažėjo.
Įsipareigojimo išlaikyti pulką vištinių žąsų atsisakė ne vienus metus šiuos paukščius auginęs
ūkininkas Algirdas Bielinis. Dabar didžiausias
vištinių žąsų pulkas yra Lietuvos gyvulininkystės
institute.

Vietinės kiaulės kėlė ekonomiką
„Iki šiol kritiškiausioje situacijoje yra Lietuvos
vietinės kiaulės. Nedaug kas jas laiko, nes neapsimoka. Pašarai brangūs, o skerdyklos nesuinteresuotos jas pirkti“, - pastebėjo dr. V.Razmaitė.
Tarpukario Lietuvoje senųjų veislių kiaulės kėlė
ekonomiką, nes sėkmingai buvo eksportuoja-

mos į Vakarų šalis. Intensyvinant kiaulininkystę,
jos atsidūrė ties išnykimo riba.
Lietuvos vietinės kiaulės yra lašininio tipo, o
dabar populiarios raumeningos veislės. Tačiau
pastebima, jog gyventojai vėl ima vertinti senųjų
lietuviškų kiaulių lašinius. Be jų būtų skurdesnis
ir tautinio paveldo produktų sąrašas.
Tai patvirtina Kėdainių rajone ekologiškai ūkininkaujantis Donatas Vaitelis, auginantis Lietuvos vietinių ir baltųjų veislių kiaules. Jas ūkininkas gano lauke, kaip tai darė mūsų seneliai. Anot
ūkininko, natūraliu būdu išaugintoms riestauodegėms pirkėjų netrūksta.
Kaip teigia specialistai, vietinės veislės tinkamiausios ekologiniams ūkiams, nes jos geriausiai
prisitaikiusios prie vietos sąlygų, yra atsparesnės.
Lietuvos vietines kiaules lengva atpažinti, nes
jos turi išskirtinį tipišką požymį – karoliukus po
kaklu. Tvirtinama, kad dėl šio išskirtinumo Lie-
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tuvos vietinės riestauodegės yra unikalios, nes
Europoje daugiau tokių kiaulių neišliko.

kartoti Vytauto Didžiojo žygį ir priminti apie šių
arklių išskirtinumą.

Anot mokslininkų, ekspedicijų metu pavyko
surinkti negiminingų vietinių kiaulių požymių
turinčių paršelių, iš kurių atkurta minimali šios
veislės populiacija. Ir dabar vienintelė stabili vietinių kiaulių banda yra Lietuvos gyvulininkystės
institute.

Žemaitukų augintojai negaili jiems komplimentų. Kaip sako žirgyno savininkas Vidas Kūlokas,
lietuviai būtų neįdomūs be žemaitukų. Žinomas
arklių augintojas šia veisle susižavėjo perskaitęs
mokslininkės Valės Macijauskienės knygą „Žemaitukai“.

Šioje mokslo įstaigoje laikomos suformuotos
genofondinės Lietuvos žalųjų, šėmųjų ir baltnugarių galvijų, Lietuvos baltųjų kiaulių ir šiurkščiavilnių avių bandos.

Anykščių rajone ūkininkaujančiam Arvydui
Pasmokiui arčiau širdies Lietuvos sunkieji arkliai. Dauguma Lietuvos kaimuose laikomų
arklių yra šios veislės. Tačiau ne visi jie grynaveisliai. Buvęs ristūnų treneris ir lenktynininkas
laiko 14 šios saugomos veislės arklių. Programoje „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir
naminių paukščių išsaugojimas“ dalyvaujantis
ir išmokas gaunantis aistringas arklių mylėtojas
tvirtina, kad žirgus augina labiau dėl malonumo
nei naudos.

Lietuvos gyvulininkystės institutas dalyvauja KPP
priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“
programoje „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių
gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, pagal
kurią ūkininkams, laikantiems senųjų veislių gyvulius ir paukščius, skiriamos išmokos.

Legendiniai žemaitukai
pakartojo istorinį žygį
Iš saugomų retų senųjų veislių labiausiai pagausinti pavyko žemaitukų, stambiųjų žemaitukų,
sunkiųjų arklių ir juodgalvių avių populiacijas.
Žemaitukai yra viena seniausių veislių Europoje, kuri išgarsėjo lietuvių karuose su kryžiuočiais.
Šie legendiniai arkliai ne kartą buvo atsidūrę ties
išnykimo riba. 1994 metais žemaitukų Lietuvoje
tebuvo likę 30. 1997 m., įkūrus Žemaitukų arklių
augintojų asociaciją, daugiau dėmesio skirta
šiems arkliams išsaugoti, veisti ir populiarinti.
Žemaitukai pasižymi atsparumu, ištvermingumu, nereiklumu pašarams, žavi gražiu kūno sudėjimu.
Ištvermingumą žemaitukai pademonstravo
2010 metais surengtoje 2000 kilometrų istorinėje kelionėje iki Juodosios jūros. Taip norėta pa-
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„Tai mano pomėgis. Prie žirgų esu prisirišęs nuo
vaikystės, rūpinimasis jais suteikia daug džiaugsmo. Negausinu sunkiųjų arklių bandos, gerinu
jų veislę. Man patinka baltakarčiai“, - pasakojo
ūkininkas.

Populiarėja juodgalvės avys
Lietuvoje dabar nemažai auginama ir genofondinių juodgalvių avių. Populiarinant šią veislę, didelis indėlis priklauso Lietuvos avių augintojų asociacijos pirmininkui, valstybinės įmonės „Šeduvos
avininkystė“ direktoriui Juozapui Mikučiui.
„Šeduvos avininkystės“ įmonėje yra vienintelis
genofondinių juodgalvių avių veislynas. Veislinį
branduolį sudaro apie 600 ėriavedžių.
„Juodgalvės avys tikrai neišnyks. Dabar jos labai
populiarios, nes jas auginantys žmonės gauna
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paramą. Anksčiau išmoka buvo tik už ėriavedę,
o dabar ir už prieauglį. Kodėl neauginti, kai yra
finansinis paskatinimas? Be to, genofondinės
avys nelepios ir nereiklios, atsparios klimatinėms
sąlygoms, o avienos paklausa auga, vertinga ir
pusiau plona vilna“, - teigia J.Mikutis.
Anot įmonės vadovo, siekiant išsaugoti avių
genofondą, itin kruopščiai vykdomas selekcinis darbas. Selekcininkai labai saugo juodgalves
aveles. „Tiems, kurie perka iš mūsų genofondines
avytes ir dalyvauja veislinėje veisimo programoje, parenkame negiminingus avinus. Reikia išlaikyti 4 negiminingas genealogines linijas. Mažose
bandose to padaryti nepavyksta, todėl kartu
vykdome veisimo programą“, - tvirtino J.Mikutis.

rama - po 28 EUR už avį per metus. Tokia pati išmoka priklauso ir genofondinių Lietuvos šiurkščiavilnių avių augintojams.
Už vieną Lietuvos sunkiųjų arklių veislės arklį
numatyta parama - 191 EUR, o už žemaitukus
ir stambiuosius žemaitukus – po 198 EUR per
metus. Už šėmuosius galvijus (karves, telyčias,
veislinius bulius) – po 180 EUR už galviją, tiek
pat skiriama ir už Lietuvos baltnugarius galvijus
(karves, telyčias, veislinius bulius) ir už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius
galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius). Už
senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) skiriama po
65 EUR per metus. Už vištinę žąsį mokama pati
mažiausia išmoka - 3 EUR per metus.

Už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis
(ėriavedes, avytes, veislinius avinus) skiriama pa-

Lietuvos sunkiųjų veislės arklys.
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Darbus palengvina elektriniai ir dyzeliniai krautuvai.

„Naradavos“ obuoliai – nuo
vidurvasario iki žydėjimo
Miglė ŽELMENYTĖ
Modernizavo saugyklas
Ne vienam tautiečiui sodininkystė asocijuojasi
su nuo tarybinių laikų šalyje garsiu „Naradavos“
sodininkystės ūkiu. Kiekvieną rudenį Pasvalio
rajono Pajiešmenių gyvenvietė, kurioje šis ūkis
įsikūręs, tapdavo mažu studentų miesteliu. Daugelį metų pasvaliečiams skinti obuolius padėjo
studijuojantis jaunimas.
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Pasvalio krašte sodininkystės tradicijos siekia dar
tarpukario metus. Čia klestėjo Juodžionių dvaro
savininkų Šilkarskių sodas ir medelynas, kuris ir
davė pradžią „Naradavos“ ūkiui.
Dabar sodininkams vienas sudėtingesnių uždavinių - surasti talkininkų sezoniniams darbams.
„Nors dabar darbas sode tapo lengvesnis, labiau
mechanizuotas, rasti darbininkų nėra lengva.
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Kai kurie dirba tik iki pirmo atlyginimo“, - atsidūsta UAB „Naradava“ direktorius Aloyzas Grygalis, šiame ūkyje dirbantis dar nuo 1982 metų.
Šiemet Pasvalio rajono sodininkai obuolius skynė beveik iki lapkričio pradžios. Anot ūkio vadovo, apie 300 ha plote plytintys sodai sunokino
apie 3000 tonų obuolių - vidutinišką derlių.
Sodininkai pastebi, kad svarbu ne tik išauginti
geros kokybės obuolius, bet ir juos išlaikyti iki
pavasario. „Naradavos“ ūkis pastaraisiais metais
daugiausia dėmesio ir skyrė obuolių saugykloms
modernizuoti. Naujos vaisių saugojimo technologijos įdiegtos 12-oje saugyklų. Dar dvi baigiamos įrengti. Lėšas teks kaupti dar trims saugykloms modernizuoti.
Sodininkystės ūkis į saugyklų modernizavimą investuoja ir savo, ir Europos Sąjungos bei Lietuvos
nacionalinio biudžeto paramos lėšas. „Naradava“
įgyvendino jau ne vieną Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos (KPP) finansuotą
investicinį projektą. Pasvaliečiai du kartus pasinaudojo supaprastinta paramos, kurios maksimali suma vienam projektui – 150 tūkst. litų,
teikimo tvarka ūkiui modernizuoti. Paramą gavo
ir pagal priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją
veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas
ir rinkodara“. Maždaug 2,5 mln. litų vertės projektui buvo kompensuota 40 proc. išlaidų.

Obuolius išlaiko iki pavasario
Naujose vakuuminėse saugojimo kamerose, kuriose azoto generatoriumi išretinamas deguonis,
obuoliai gražios prekinės išvaizdos nepraranda iki pavasario. „Balandžio ar gegužės mėnesį
obuoliai atrodys kaip neseniai nuskinti ir išliks
sultingi bei nesusitraukę. Maža to, naujos tech-

Anot „Naradavos“ vadovo Aloyzo Grygaliaus,
moderniose saugojimo kamerose obuoliai gražios
prekinės išvaizdos ir sultingumo nepraras iki pavasario.

nologijos taupo elektrą“, - modernių kamerų
efektyvumą įvertina „Naradavos“ direktorius.
Pasvalio rajono sodininkai keturias modernias saugyklas pastatė savo lėšomis, o KPP paramos lėšomis atnaujino 8 saugojimo kameras, kuriose sutalpina apie 900 tonų obuolių. Prieš 25 metus pastatytų saugyklų pastatas gerai išsilaikęs, todėl buvo
atnaujinamos tik obuolių saugojimo kameros.
Naujose vakuuminėse kamerose obuoliai be
jokių apdorojimų žiemoti paruošiami per porą
parų. Automatiškai palaikant deguonies ir an-
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glies dvideginio režimą ir vos aukštesnę nei nulinę temperatūrą, vaisiai išlaikomi 2 - 3 mėnesiais
ilgiau nei ankstesnėse saugyklose.
„Pernai jau kovo viduryje visi obuoliai buvo parduoti ir visos kameros liko tuščios.
Po Naujųjų metų kas dieną iš saugyklų į prekybos centrus išvežame dešimtis tonų obuolių“, sako A.Grygalis.
Sodininkystės ūkio vadovas pastebi, kad darbą
palengvina įsigyti elektriniai bei dyzeliniai krautuvai. Įgyvendinant KPP remiamą projektą, investuota ir į konteinerius – tiek medinius, tiek
plastikinius. Įsigyti ir specialūs automobiliai,
skirti produkcijai vežioti.
Supaprastinta tvarka gautos paramos lėšos investuotos į izoterminį šaldytuvą, kuriuo į prekybos
centrus pristatomi geros prekinės išvaizdos obuoliai. Bendrovei labai reikėjo ir modernios cisternos
nuo tarybinių laikų veikiančiame vaisių perdirbimo ceche pagamintai šviežiai tyrei vežioti.
„Šie pirkiniai brangiai kainavo, tačiau jie labai reikalingi. Gerai, kad investicijas perpus kompensavo parama“, - naujais pirkiniais patenkintas sodininkystės ūkio direktorius.
Nauja cisterna, užpildyta bendrovės perdirbimo
ceche ką tik pagaminta obuolių tyrele, kasdien
kursuoja į Rygą ir atgal. „Naradavos“ bendrovė
jau kelintus metus gauna užsakymus iš Latvijos
tyrę gaminti. Latviai prašo vis daugiau šios vaikams skirtos produkcijos, todėl perdirbimo cechas dirba ir naktį.
„Per parą pagaminame 20 tonų šviežios tyrės. Ją
skubame nuvežti į Rygą, kur gaminamas galutinis produktas. Visi turime apsisukti per 18 val.,
kad būtų pagamintas jokiais konservantais ne-
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papildytas, visiškai natūralus maistas vaikams.
Įsipareigojome pagaminti per 1000 tonų šios tyrės, kuri verdama tik iš ‚,Telisare“ veislės obuolių“,
- pasakojo A.Grygalis.
Rugsėjį pasvaliečiai gamino tyrę iš antaninių
obuolių. Ji buvo skirta vietos rinkai. Ceche gaminamos ir mišrių obuolių tyrės. Jei užsakovai
pageidauja, čia gaminami ir džemai.
Perdirbimo ceche perdirbama apie ketvirtadalis
viso sodininkystės ūkio obuolių. Kai kurių rūšių,
pavyzdžiui, antaninių obuolių tenka pirkti iš gyventojų ir kolegų sodininkų. Dalį krituolių obuolių pasvaliečiai parduoda supirkėjams.

Sodai imlūs darbui ir investicijoms
„Naradavos“ bendrovės direktorius sako, kad,
norint išsilaikyti rinkoje ir atlaikyti konkurenciją, reikia nuolat atsinaujinti, diegti šiuolaikiškas
technologijas ir mažinti sąnaudas.
Nors šalies vartotojai vertina lietuvišką produkciją, jų pasirinkimą dažnai nulemia kaina. Sodininkai apgailestauja, kad kainas nustato lenkai,
kurie mūsų rinką užpildo pigesniais vaisiais ir
daržovėmis. Atlaikyti kaimyninės šalies, kur
vaisiams ir daržovėms taikomas vos 3 – 5 proc.
pridėtinės vertės mokestis, konkurenciją gana
sudėtinga.
Sodininkai ir daržininkai po ilgų derybų jau
buvo pasiekę, kad jų produkcijai iki panašaus lygio būtų sumažintas pridėtinės vertės mokestis,
tačiau pasiektą susitarimą su valdžia pakoregavo
prasidėjusi ekonominė krizė.
„Mūsų lietuviški obuoliai ne taip intensyviai auginami kaip Lenkijoje, todėl pirkėjai ir vertina
vietinę produkciją. Tačiau mes negalime konkuruoti su lenkais ir dėl didelio pridėtinės ver-
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tės mokesčio skirtumo, ir dar dėl skirtingo lito
ir zloto kurso. Dėl to jie mums gali privežti pigesnės produkcijos“, - sodininkų rūpesčius išsakė
A.Grygalis.

žinti, kad šios veislės lepesnės. Sodininkai pamatė, kad nereikia kopijuoti lenkų ar čekų, nes
mūsų klimato sąlygos vis dėlto atšiauresnės“, pasakojo A.Grygalis.

Anot ūkio vadovo, reikia atsižvelgti ir į tai, kad
sodininkystė, kaip ir kitos žemės ūkio šakos, labai priklauso nuo gamtos sąlygų. Šalčiai, sausros,
krušos padaro nemažai nuostolių sodams. Štai
2010 – ųjų žiemos šalčių padaryta žala jaučiama
iki šiol. Tą žiemą iššalo daugybė medelių, nuostoliai siekė apie 6,5 mln. litų.

„Naradavos“ sodininkai savo sodus numatę atnaujinti 2013 metais. 20 ha plote ketina pasodinti 20 tūkstančių atsparesnių veislių medelių.
Pasak ūkio direktoriaus, veisiant naują sodą, tenka atsižvelgti ir į vartotojų skonį. Tiesa, jį nuspėti
nėra lengva.

Sodininkystės specialistas pastebi, kad šalyje sodai nesiplečia. Daug investicijų ir rankų darbo
reikalaujanti šaka nėra patraukli. „Sodai reikalauja daug rankų darbo. Reikia genėti, skinti, rūšiuoti. Mes turime apie 300 ha sodų ir apie 100
darbuotojų – 65 dirba nuolat , o kiti – samdomi
sezoniniams darbams. Reikia mokėti atlyginimus, mokesčius, investuoti į pastatus, įrangą,
techniką, o obuolių kaina jau daug metų beveik
nesikeičia“, - dėstė „Naradavos“ direktorius.

Sodininkystės ūkis neskuba atsisakyti ir senų
sodų, kurie atsparesni šalčiams ir kenkėjams. Be
to, senųjų veislių vaisiai labai vertinami dėl maistinių savybių. Rūgščių obuolių sultys ir tyrės vis
labiau populiarėja Vakaruose, kur dominuoja
saldesni desertiniai obuoliai.

Vakariečiai vertina senųjų veislių vaisius
„Naradavos“ soduose dera keliasdešimties veislių obelys. Tokia didelė įvairovė patenkina visokį
žmonių skonį. Be to, tai padeda išlaikyti tolygesnį derlių, nes vienoms veislėms labiau tinka saulėtos dienos, kitoms – drėgnesnės, skirtingas ir
veislių atsparumas šalčiams.
Pasvalio rajono sodininkystės ūkyje vaisius
veda ir senas sodas, ir žemaūgės ar pusiau žemaūgės obelys. „Septynerius metus nesodinome naujų medelių ir, manau, dėl to nepralošėme. Tie, kas puolė sodinti iš Europos atvežtas
naujas veisles, nudegė. Daug medelių neatlaikė
mūsų permainingų žiemų. Naujų veislių vaisiai
gražiai atrodo, yra skanūs, tačiau tenka pripa-

Nauja cisterna šiemet bendrovei itin praverčia –
kasdien į Rygą pasvaliečiai veža vaisių perdirbimo ceche
pagamintą šviežią obuolių tyrę.
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Populiariausia ūkininko Tomo Petkaus produkcija - sūriai.

Nuo krizės gelbėjasi
perdirbdamas pieną
Giedrė SAVICKAITĖ
Šilalės rajone Šilų kaime gyvenantis ūkininkas Tomas Petkus sėkmingai ūkininkavo
ketverius metus. Pasinaudojęs Europos Sąjungos parama, modernizavo savo pienininkystės ūkį. Atėjus sunkmečiui, reikalai ėmė po truputį blogėti. O kai pieno supirkimo
kainos nukrito beveik per pusę, ūkininkas nusprendė pieno nebeparduoti, o perdirbti.
Petkaus gaminamus sūrius, sviestą, grietinę ir kastinį greitai pamėgo Šilalės ir Šiaulių
gyventojai. Dabar, norint nusipirkti šių natūralių skanėstų, tenka ir eilutėje pastovėti.
Į pagalbą ES parama
Gyventi kaime ir padėti tėvams prižiūrėti gyvulius Tomui Petkui patiko nuo pat vaikystės. Vasaras jis praleisdavo grėbdamas šieną, šerdamas
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ir melždamas karves. Nesibaidė Tomas ir darbų
virtuvėje – iš mamos išmoko sukti sviestą ir sūrius spausti. Baigęs vidurinę, įstojo į Pajūrio žemės ūkio mokyklą ir, įgijęs ūkininko–augalininko specialybę, ėmė ūkininkauti savarankiškai.

Giedrė SAVICKAITĖ. Nuo krizės gelbėjasi perdirbdamas pieną

Patirties ir žinių Tomui netrūko, tačiau, norint
ūkį plėsti, reikėjo daugiau technikos. Jis nusprendė pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“
T.Petkus nusipirko 85 tūkst. litų vertės traktorių.
Pagal priemonės „Standartų laikymasis“ Pieno
direktyvą įsigijo visą reikalingą pieno melžimo
ir laikymo įrangą. „Europos Sąjungos pagalba
ypač naudinga pradedantiems ūkininkams, juk
be paramos tokios įrangos tikrai nebūčiau galėjęs įsigyti“,– sako žemdirbys. Pasiėmęs paskolą,
T.Petkus įsigijo didelę 120 vietų fermą. Šiuo metu
ūkininko bandoje tik 30 juodmargių veislės karvių, tačiau ateityje ūkį žada plėsti. Šiuo metu
žemdirbys valdo 80 hektarų žemės, iš jos 20 hektarų apsėja grūdais.

Pajuto sunkmetį
Sėkmingai ūkį plečiantis žemdirbys pajuto sunkmetį. „Kai pieno kainos nukrito nuo vieno lito
dešimties centų už litrą iki keturiasdešimties
centų, supratau, kad gali nebepavykti grąžinti paskolų, todėl reikia ieškoti išeities“,– sako
vyriškis. Išeitį energingasis ūkininkas surado:
liovėsi vežti pieną į supirkimo punktus, ėmė jį
perdirbti pats. Nusipirkęs reikalingus katilus ir
separatorius, ūkininkas šalia namų esančioje
patalpoje pradėjo gaminti grietinę, sūrį, sviestą,
kastinį. „Gaminti šiuos produktus mokėjau nuo
vaikystės, pasiskaičiau knygų ir man visai neblogai pavyko“,– pasakoja. Gavęs Maisto ir veterinarijos tarnybos leidimus, vyras savo produkcija
pradėjo prekiauti Šilalės ir Šiaulių turguose. „Kas
mėnesį už kiekvieną prekybos vietą sumoku po
700 litų, produktus reikia nuvežti, jiems pakuoti
perku specialią plastikinę talpą“,– prekybos išlaidas vardijo ūkininkas. Prekiauti savo perdirbtais
pieno produktais naudinga. Per dieną T.Petkus
perdirba beveik 400 litrų pieno. „Pagaminu apie
70 sūrių ir 30 litrų grietinės, paskui iš jos darau

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų
programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“
T.Petkus nusipirko 85 tūkstančių litų vertės traktorių.
Pagal priemonės „Standartų laikymasis“ Pieno direktyvą
įsigijo visą reikalingą pieno melžimo ir laikymo įrangą.

kastinį ir sviestą“,– pasakoja. Ūkininkas tikina,
kad kiekvieną dieną parduoda visą savo pagamintą produkciją.

Prie pieno produktų - eilutė
Užsukus į Šilalės turgų matyti, kad prie ūkininko
produkcija prekiaujančios Almos Šidlauskienės
išties būriuojasi eilutė pirkėjų. „Jau kelintą kartą
čia perku sūrių, nes jie skanūs, šiek tiek pigesni
nei parduotuvėje, o svarbiausia – be jokios chemijos“,– tikina nuolatos Tomo Petkaus produkciją perkanti Birutė. Šiuo metu galima įsigyti trijų
rūšių Tomo Petkaus gaminamų sūrių – riebaus,
liesesnio su kmynais ar be jų. Sūrių kainos svy-
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ruoja iki penkių litų. Litrą pieno ūkininkas parduoda už litą septyniasdešimt centų, 200 gramų
sviesto galima įsigyti už 3 litus, pusė litro grietinės kainuoja keturis litus. „Viską perka panašiai,
nėra taip, kad kažkoks gaminys būtų itin populiarus. Konkurentų nedaug, tik kai kurie pirkėjai susigundo nusipirkti pieno iš pavienių pieną
po turgelį nešiojančių moterėlių“,– pasakoja
T.Petkaus produkcija prekiaujanti Alma. Konkurentų gausa nesiskundžia ir pats ūkininkas.
Jo teigimu, Šiauliuose savo produkcija prekiaujančių ūkininkų daugiau nei Šilalėje, bet tai nėra
labai populiarus verslas.

Prekiautų ir prekybos centre
Beveik visą produkciją ūkininkas gamina pats.
Jam dažnai padeda mama, tenka ir žmonių sam-

T. Petkus prižiūri juodmargių veislės karves.
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dyti. Šiuo metu jis samdo keturis darbuotojus.
Pasak T.Petkaus, rasti jaunų gabių žmonių kaime
nelengva, todėl dažniausiai tenka samdyti darbuotojus, gyvenančius tolokai – kituose kaimuose. Ateityje ūkininkas planuoja paįvairinti perdirbamos produkcijos asortimentą. „Šiuo metu
eksperimentuoju, galvoju, kokių čia įdomesnių
sūrių prigaminti. Bandžiau rūkyti – nepavyko, tikiuosi, gal ką įdomaus pavyks sumanyti“,– pasakoja. T.Petkus domisi galimybėmis savo produkcija prekiauti kitose vietose. „Girdėjau, žadama
leisti ūkininkams prekiauti prekybos centruose.
Nelabai įsivaizduoju, kaip tai vyks. Bet jei prekybos centrai geromis sąlygomis išnuomotų savo
lentynų, prekiauti neatsisakyčiau“,– savo planus
atskleidžia jaunasis ūkininkas.

Miglė ŽELMENYTĖ. Smegduobių krašte išaugo pavyzdiniai ekologiniai ūkiai

„Tatulos programa“ jau septyniolika metų organizuoja ekologiškų gėrybių muges ir turgelius.

Smegduobių krašte išaugo
pavyzdiniai ekologiniai ūkiai
Miglė ŽELMENYTĖ
Karstiniais reiškiniais unikaliame Šiaurės Lietuvos krašte prieš daugiau kaip 20 metų
pradėti kloti ekologinio ūkininkavimo pamatai.Tai buvo stiprus impulsas visos šalies
ekologinei žemdirbystei, padėjęs atsirasti ekologiškos produkcijos vartotojams. Šiaurės
Lietuvos karstiniame regione įkurta „Tatulos programa“ išugdė nemažą be sintetinių
trąšų ir chemijos ūkininkauti pradėjusių žemdirbių, dabar vadinamų ekologiškos žemdirbystės grynuoliais, būrį. Šie žmonės ekologiškai ūkininkauti ėmėsi, kai apie solidžias
išmokas nebuvo nė kalbos. Ir Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos
priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Ekologinis ūkininkavimas“
parama - ne svarbiausia jų paskata. Kaip sako tatulietė Valerija Taurienė, ekologinis
ūkininkavimas tapo gyvenimo būdu: „Kitaip gyventi ir mąstyti jau nebegalime.“
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Padėjo atsistoti ant kojų
Vienas pirmųjų šalyje ekologinį ūkį įregistravęs
Biržų rajono ūkininkas Vytautas Zurba sako, kad
pirmieji tatuliečiai į ekologinį ūkininkavimą paniro kupini entuziazmo. Smegduobių krašte, kur
aktyvūs karstiniai reiškiniai, labai svarbu apsaugoti požeminius vandenis nuo taršos. Tą suvokdami ūkininkai nusprendė atsisakyti sintetinių
trąšų ir chemijos.
VšĮ „Tatulos programa“ direktorius Almonas
Gutkauskas pabrėžia, kad pilotiniam tausojančios ir ekologinės žemdirbystės projektui pasirinkta jautriausia šalies agrarinė teritorija - Biržų
ir Pasvalio rajonai. Pirmąją Lietuvoje pertvarkos
į tausojantį ir ekologinį ūkininkavimą modelinę
programą pradėta rengti 1987 metais. Po šešerių metų, ją patvirtinus Vyriausybei, įsteigtas VšĮ
„Tatulos programa“ pirmtakas - „Tatulos“ fondas,
kuris skatino žemdirbius atsisakyti chemizuoto
ūkininkavimo. „1993 – 1996 metais teikėme ilgalaikius beprocentinius kreditus, garantavome
ekologiškų produktų realizavimą, skatinome
įvairių rūšių produkcijos perdirbėjus. Dar inicijavome valymo įrenginių statybas, finansavome mokymo programas. Vėliau dvejus metus
ūkininkams skyrėme subsidijas – po 300 litų už
hektarą, tačiau ši parama buvo skiriama ne didesniam nei 10 ha plotui. Subsidijavome ir kai
kuriuos produktus“, - prisimena A.Gutkauskas.
Anot V.Zurbos, „Tatulos programa“ ne tik paskatino pradėti ekologiškai ūkininkauti, bet ir padėjo atsistoti ant kojų ekologinius ūkius įkūrusiems
biržiečiams ir pasvaliečiams.

„Diskutuodami su buvusiu ES žemės ūkio komisaru Francu Fišleriu, aiškinome, kad, negavę
kompensacinės paramos, būtume nelygiaverčiai
konkurentai. Ekologinis ūkis reikalauja daugiau
darbo sąnaudų, reikia auginti atsparius augalus,
kurių sėklos yra daug brangesnės, ugdyti vartotoją. Komisaras pritarė, kad svarbiausia laikytis
pagrindinio principo - nepažeisti konkurencijos,
o kiekviena šalis pati gali nuspręsti, kaip skirstyti
paramą“, - pasakoja A.Gutkauskas.
Pasak „Tatulos programos“ vadovo, pastangos
nenuėjo veltui - Lietuvos ekologinių ūkių savininkai gavo didesnes kompensacines išmokas
nei ES šalys senbuvės ir kitos naujokės.
Lietuvai tapus ES nare ir atsiradus ekologinėms
išmokoms, šalyje prasidėjo sparti ekologinių
ūkių plėtra. Dabar Lietuvoje yra sertifikuota
daugiau kaip 2600 ekologinių ūkių - maždaug
dvigubai daugiau nei buvo 2004 metais. O ekologinių naudmenų plotai padidėjo kone pusketvirto karto – iki 150,7 tūkst. ha.
Ekologiniai ūkiai remiami Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos
„Ekologinis ūkininkavimas“ paramos lėšomis. Išmokos už daugiametes žoles siekia 438 Lt/ha, už
javus - 742 Lt/ha, už daržoves ir bulves - 1519 Lt/
ha, dar didesnės išmokos už vaistažoles – 1688
Lt/ha ir už uogynus bei sodus - 1781 Lt/ha. Ekologinių ūkių savininkams, kurie pretenduoja į
šias išmokas, taikomi itin griežti ekologinio ūkininkavimo reikalavimai.

Pirkėjų rado sostinėje
Kaip prisimena „Tatulos programos“ vadovas, artėjant Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą, teko
daug pasistengti dėl kompensacinės paramos.
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Ekologišką produkciją auginantys ūkininkai pabrėžia, kad be kompensacinių išmokų išgyventi
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„Tatulos programos“ direktorius Almonas Gutkauskas sako, kad Lietuvos gyventojai pradeda vertinti ūkininkų
išaugintą ekologišką maistą.

būtų sudėtinga. Mūsų gyventojų pajamos dar
nėra tokios didelės, kad galėtų kur kas brangiau
mokėti už ekologiškus produktus.
Be to, ekologiškai ūkininkaujant gaunami mažesni derliai, o darbo sąnaudos gerokai didesnės.
Brangesnė ir ekologiška sėkla. Ekologinės išmokos turėtų kompensuoti didesnes išlaidas ir derliaus praradimus.
Ypač daug rankų darbo reikalauja ekologiniai
daržininkystės ūkiai. Dėl to ekologiškai auginamų daržovių plotai nesiplečia, o mažėja. Kur
kas lengviau auginti javus. Todėl šalyje pradėjo
dominuoti ekologinė augalininkystė. Nedaug ir
ekologinės gyvulininkystės ūkių.
Įkvėptas „Tatulos programos“ Biržų rajone išaugo stambus Vaidutės ir Vytauto Stankevičių
ekologinis pienininkystės ūkis. Jų patirtis naudinga ne tik šalies pieno gamintojams. Stankevičių ūkyje ekologinio ūkininkavimo mokėsi rusai.

Jiems ūkininkai įteikė mokymų ekologiniame
ūkyje sertifikatus.
Ekologinių pienininkystės ūkių Lietuvoje nedaug.
Siekti, kad ūkis atitikų visus tokiems ūkiams keliamus reikalavimus, ryžtasi nedaugelis.
Kiek tenka plušėti daržininkystės ūkyje, galėtų
daug papasakoti Biržų rajono ekologinio ūkio
savininkai Daiva ir Arūnas Giedrikai. Prieš dešimtmetį ekologine žemdirbyste verstis pradėję
jauni žmonės sukūrė vieną pavyzdinių Lietuvos
ekologinių ūkių.
Apie pusę šimto įvairiausių rūšių daržovių ir
prieskoninių augalų rinkai tiekiantys biržiečiai
pirkėjų rado sostinėje. Nuolat iš Biržų į sostinę
šviežią produkciją vežantys ūkininkai turi nemažą nuolatinių vartotojų būrį, kurie vertina
kokybišką maistą ir yra suinteresuoti, kad ekologinio ūkio savininkai augintų daržoves. Rinkoje
gausėjant dirbtinių priedų prikimštų produktų,
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žmonės pradeda vertinti sąžiningai ir atsakingai
dirbančius ūkininkus.
Giedrikai sako, kad ekologiškas daržoves ravėti
tenka keturis ar penkis kartus. Daug kruopštumo reikia ankstyvą pavasarį sėjant ir po daigelį
rankomis sodinant įvairius augalus. Dar daugiau
rankų darbo prireikia dorojant nuimtą derlių
bei jį pateikiant pirkėjui.
Tačiau ekologine žemdirbyste susižavėję jauni
žmones jaučia savo nelengvo darbo prasmę. Jų
produktus perka jaunos šeimos, sveikata susirūpinę pagyvenę žmonės.

Daug pastangų vartotojui ugdyti
A.Gutkauskas neabejoja, kad pagrindinis ekologinių ūkių plėtros stimulas - vartotojas. Tačiau
išugdyti sąmoningą vartotoją taip pat nelengva.
„Tatulos programa“ jau septyniolika metų organizuoja ekologiškų gėrybių muges ir turgelius,
kurių tikslas - ne tik padėti ūkininkams realizuoti
ekologiškus produktus, bet ir ugdyti pirkėjus, suteikti jiems informacijos, kuo skiriasi ekologiški
produktai nuo išaugintų chemizuotame ūkyje.
Mugės rengiamos Biržuose, Panevėžyje, Vilniuje. Didžiausio šurmulio ir daugiausia ekologiškos
produkcijos gerbėjų sulaukiama sostinėje.

Pastaraisiais metais visuomenės informavimo
priemonės paskleidė daug informacijos apie
dirbtinius maisto priedus, jų įtaką sveikatai, apie
genetiškai modifikuotų produktų skverbimąsi
į rinką. Dalis gyventojų pradėjo domėtis, kokį
maistą jie perka ir ką valgo. Taigi, pradėjo augti
susidomėjimas ir ekologiška produkcija.
„Ledai buvo pralaužti, kai atsirado mobilieji turgeliai, nes iki tol ūkininkai didžiuosiuose turguose nebuvo laukiami. Tačiau atvertomis galimybėmis pasinaudojo ir perpardavinėtojai. Taigi,
atsirado ir painiavos“, - kalba A.Gutkauskas.
„Tatulos programos“ direktorius pabrėžia, kad
ekologinės produkcijos gamintojams ne į naudą,
kai painiojama kaimiška ir ekologiška produkcija. „Pirmoji yra iš kaimo, tačiau kaimiška produkcija nėra ekologiška. Ekologinis ir natūrinis ūkininkavimas - skirtingi dalykai. Natūrinis ūkis yra
ūkininkavimo apačioje, o ekologinis - viršūnėje.
Ekologiškai ūkininkaujant, reikia ne tik įdėti
daugiau darbo, bet ir įgyti kur kas daugiau žinių.
Ekologinė gamyba – viena iš žinių visuomenės
sudėtinių dalių“, - akcentuoja tatuliečių lyderis.
Pasak A.Gutkausko, ekonominė krizė paveikė
ekologiškų produktų vartotojus. „Pastaraisiais
metais apskritai sumažėjo vartojimas. Sumažėjo
pirkėjų ir mūsų mugėse, turgeliuose. Anksčiau
šiuose renginiuose lankydavosi pagyvenusi inteligentija, o prieš krizę ekologiška produkcija vis
labiau ėmė domėtis jaunos šeimos. Dabar jų labai
sumažėjo. Dalis emigravo, kiti priversti taupyti ir
kreditus mokėti kokybiško maisto sąskaita“, - apgailestauja „Tatulos programos“ direktorius.

„Deja, bet mūsų gyventojų maisto vartojimo
įpročiai gana prasti. Mums veža ne geriausius
produktus, o mes valgome bet ką. Vaikams sugadinami skonio receptoriai, iškreipiamas suvokimas apie sveiką mitybą. Mokėdami pigiai
žmonės negalvoja, kiek jiems ir jų vaikams ateityje kainuos prarasta sveikata ir darbingumas“,
- pastebi A.Gutkauskas.

Pažeidėjai meta šešėlį

„Tatulos programos“ vadovas pripažįsta, kad
žmonių sąmonės pokytis vis dėlto jaučiamas.

Ekologinio ūkininkavimo puoselėtojai susirūpinę, kad nevyksta ekologinės daržininkystės, so-
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cheminių medžiagų naudojimas gaminant ekologinę produkciją“, - žemdirbiams pritaria Žemės
ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamento direktorius Saulius Jasius.
VšĮ „Ekoagros“ duomenimis, 2010 metais iš 66
ūkių, tirtų dėl sintetinių medžiagų naudojimo,
20-yje jų aptikti neleistinų medžiagų likučiai.

Biržų rajone su vyru Arūnu ekologinę daržininkystę
puoselėjanti Daiva Giedrikienė nuo ankstyvo pavasario
iki vėlyvo rudens vartotojams tiekia daug įvairių
daržovių ir prieskoninių augalų.

dininkystės, uogininkystės plėtra. „Iš visų ekologinių ūkių žemėnaudos daržininkystė užima vos
0,3 proc., o sodininkystė – apie 1 proc. Blogiausia
tai, kad tokių ūkių vis mažėja. Pagyvenę žmonės
dėl amžiaus traukiasi, o jaunimas neužima jų vietos. Javus auginti lengviau, todėl ravėti daržovių
niekas nenori“, - prastas tendencijas akcentuoja
A.Gutkauskas.

Žemės ūkio ministerija jau ėmėsi drausminių
sankcijų. Viena jų – 2010 rugpjūtį pasirašytas
ministro įsakymas, kuriuo remiantis ekologinių
ūkių savininkams, nesilaikantiems nustatytų
reikalavimų, yra griežtinamos sankcijos ir nebus
teikiama parama.
Optimizmo teikia 2011 metų rugsėjį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotas Lietuvos ūkiuose užaugintų daržovių nitratų, pesticidų ir sunkiųjų metalų liekanų tyrimų
duomenys. Be kitų tyrimų, ekologiškose daržovėse buvo ieškota apie 300 galimų sintetinių
pesticidų liekanų. Nė vienu atveju pesticidų liekanų nustatyta nebuvo.

Ekologinių ūkių savininkams nemaloni ir kita
problema – piktnaudžiavimas ekologinėmis
išmokomis. Jie abejoja, ar įmanoma ekologinė
žemdirbystė kelių šimtų hektarų ūkyje. Ūkininkai skatina atsakingas institucijas nustatyti pažeidėjus, juos bausti ir paviešinti, kad nebūtų
metamas šešėlis ant sąžiningai dirbančių.
„Reikia griežtai bausti ūkių savininkus, kurių laukuose kiečiai gožia kultūras taip, kad nesimato,
kas pasėta. Tokių laukų savininkams parama neturi būti teikiama. Todėl pirmiausia būtina išaiškinti nesąžiningus ūkininkus. Antra neatidėliotinų veiksmų reikalaujanti problema – neleistinų

„Ekologinis ūkininkavimas tapo gyvenimo būdu.
Kitaip gyventi ir mąstyti jau nebegalime“, – ekologinę
pasaulėžiūrą skleidžia tatulietė Valerija Taurienė.
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Pasinaudojęs supaprastinta „Žemės ūkio valdų modernizavimo“ priemone Vigantas Astrauskas įsigijo naujų plūgų.

Kelmiškiui gera kiekviena diena
Lina MASILIONIENĖ
Kelmės rajono Kiškonių kaimo ūkininkas Vigantas Astrauskas dalyvavo ne vienoje
Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų (KPP) programos priemonėje. Dalyvaudamas
supaprastintoje priemonėje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, jis įsigijo modernų
per pusę milijono litų kainavusį kombainą. Dalyvaudamas antrajame šios priemonės
etape, savo technikos kiemą Vigantas papildė trąšų barstytuvu ir prikabinamu žolės
smulkintuvu. „Tokio man labai stigo, kad nebereikėtų pašarų sukti į ritinius. Aš ne prieš
ritinius, bet kad vieną susuktum, plėvelės reikia daugiau kaip už 10 litų. O kai jų susukti
reikia šimtus, tai susidaro dideli pinigai“,– pasakoja ūkininkas.
Pasinaudojęs supaprastinta „Žemės ūkio valdų
modernizavimo“ priemone V. Astrauskas įsigijo
naujų plūgų, sėjamąją bei mėšlo kratytuvą. Prieš
tai buvo Nitratų ir Pieno direktyvos. Gavęs Pie-
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no direktyvos išmokas, jis pakeitė fermų stogus,
įsigijo didesnį pieno šaldytuvą, o sulaukęs išmokų už Nitratų direktyvą, nusipirko teleskopinį
keltuvą.
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Karvės iš tolo sveikina šeimininką.

Žemaitiškas atsargumas
Vigantas neslepia, jog jis, kaip tikras lietuvis, o
tuo labiau žemaitis, į KPP paramą ilgai žiūrėjęs
itin atsargiai, nepatikliai. Bet paskui pamatęs,
jog ir vienas pažįstamas ūkininkas paramos gavęs, ir kitas... „Tada ir pagalvojau: negi aš žioplesnis už kitus? O kai pabandžiau, tai ir patiko.
Tik neišnaudoto paramos laiko jau atgal nebesugrąžinsi: kas ėjo, tas ir praėjo“,– apgailestauja
V.Astrauskas.
Vigantas sako, jog dalyvauti KPP programos
priemonėse jį skatino ir tai, jog kelyje nepasitaikę nereikalingų trukdžių: jam pagalių į ratus nekaišioję dažnai visų keikiami biurokratai.
Priešingai, nuoširdžių žmonių sutikęs ir rajono
žemės ūkio skyriuje, ir Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, ir aukščiausiose institucijose, ir
UAB „Dotnuvos projektai“, kurie, net nelaukdami, kol Vigandas visus parašiukus surankios,
patikėjo jam traktorių su visais padargais. Tie-

siog paskolino, suprasdami, kad tuo metu ūkininkas be technikos – kaip be rankų. O paskui,
kai viskas galutinai išsisprendė, naujutėlaitį
traktorių vietoj skolintos technikos atvairavo.
Ūkininkas sako, jog jis, gavęs ES paramą, apsirūpino visa pašarų ruošimo bei žemės įdirbimo
technika.
Vigantas mano, jog supaprastinta „Žemės ūkio
valdų modernizavimo“ priemonė buvo bene labiausiai „pašlovinta“ šalies ūkininkų. „Tik gaila,
kad, kol tokia atsirado, reikėjo laukti net vyriausybių pasikeitimo ir kito žemės ūkio ministro. Anksčiau, būdavo, šalies ūkininkams priekaištaudavo visi, kas netingėjo, jog šie ir tokie,
ir anokie, kad vangiai naudojasi ES parama ir
praleidžia progą atkusti, įsitvirtinti rinkoje...
Bet užteko pakeisti paramos taisykles, užteko
atsirasti supaprastintai priemonei, ir tie patys „vangūs“ ūkininkai bemat sujudo“,- sako
V.Astrauskas.
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Stebuklų užsienyje nerado
V.Astrauską Kelmės rajono žemės ūkio skyriaus
vedėjas Juozas Rimkus pristato kaip vieną perspektyviausių rajono ūkininkų, kuris, vykdydamas selekcinį darbą, šiandien yra pasiekęs puikių
rezultatų. Už juos V. Astrauskas buvo apdovanotas žemės ūkio ministro Padėkos raštu. „ Jo ne tik
pienininkystės rezultatai geri, - pasakoja žemės
ūkio skyriaus vedėjas, – visame ūkyje šauniai
tvarkomasi. O ir jis pats - šiltas, malonus, komunikabilus žmogus, viskuo besidomintis, daug
skaitantis, žingeidus, daug žinantis, bet nevengiantis ir pasitarti.“ „Juk kvailas ne tas, kuris nežino, bet tas, kuris nežinodamas neklausia“,- viena
iš esminių ūkininko gyvenimo taisyklių.
Vigantas prisipažįsta gan ilgai save lyginęs su
užsienio ūkininkais. Ir visada suprasdavęs, jog
yra... pranašesnis už juos. Jei kas nors nesisekdavo ar kokia didesnė bėda užgriūdavo, jis, kaip
tikras lietuvis, save paguosdavo, jog ir užsienio
ūkininkams nė kiek ne geriau einasi. Vigantas
ne vienus metus ir ne pas vieną fermerį Vokietijoje plušėjo, tad savomis akimis matė ir savo
kailiu patyrė, kaip jiems sekasi. Tiesa, tai buvo
senokai, mūsų Nepriklausomybės pradžioje,
kuomet signataras Antanas Račas vežė jaunus
šalies vaikinus pasisemti praktikos į Vokietiją.
Tarp jų buvo ir Vigantas. Pro imlaus vaikino akis
nepraslydo vokiška patirtis, o grįžęs stengėsi tai,
ką pamatė, pritaikyti tėvų fermoje. Jam, sako,
labiausiai patikę nedideli šeimos ūkiai, tačiau
greitai supratęs, jog maža pieno ferma neturi
perspektyvos, nes mūsų perdirbėjai mažiukams
ir moka daug mažiau.
Paskui jis, susiradęs pažinčių ir gerai išmokęs vokiečių kalbą, kasmet keliems mėnesiams pats nuvykdavo ten padirbėti ir, suprantama, užsidirbti.
Ir jokių stebuklų užsienyje nematęs. Tai Lietuvoje tikri stebuklai vykę, kai per šitokį trumpą sa-
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Tai vis pirkiniai už ES paramos pinigus.

varankiškumo laikotarpį sugebėjome daug kuo
nustebinti net užsieniečius, kurių ūkius kartų
kartos kūrė. O mūsų ūkininkai dažniausiai pliki
basi ant plyno lauko pradėjo... „Aš užsienyje pieną net į bidonėlius melžiau. Rask pas mus dabar
ūkininką, kuris taip darytų. O ir tvartus stačiausi
nė kiek ne prastesnius nei Vokietijoje. Įvertinkim
ir tai: mums ES parama buvo kur kas menkesnė,
nei ji teikiama ES senbuvėms. Tokia ji ir šiandien
liko. ES senbuvių akimis, mes iš viso esame dar
naujagimiai“,– konstatuoja ūkininkas.
Niekada sąmojo nestokojantis Vigantas pašmaikštauja, jog labai didelių turtų iš žemės ūkio
susikrauti jis nesitiki. Kai Lietuvoje tokios žemos
produkcijos supirkimo kainos, tai milijonieriumi
tapti, sako, tikrai negresia. Bet badu lietuvis irgi
nemirsiąs.

Pradžia - keturios karvės
Vienu perspektyviausių ūkininkų vadinamas ir
ministrų apdovanojimų sulaukiantis Vigantas
šypteli, jog jo ūkis prasidėjo... nuo keturių karvių. Tiek jo tėvai, pradėdami ūkininkauti pagal
Valstiečių ūkio įstatymą, teišgalėjo nusipirkti.
Tuo labiau, jog reikėjo lėšų ir žemės ūkio technikai, ir pastatams. Mat Viganto tėvai, kurių ūkį
jis dabar perėmė, nebuvo tikrieji kolchozninkai,
tad ir „kraičio“, kai iro „Gryžuvos“ kolūkis, tikėtis negalėjo. Viską teko pirkti aukcione. Tiesa,
kai šiandien atgalios pasižiūri, tos kainos tada
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tiesiog juokingos buvo, bet tuomet kaimo žmogus ir tiek „perkamųjų“ neturėjo. Antraip argi
jie nebūtų pirkę šalia dabartinės fermos buvusių pastatų. Bet pinigų neužteko, o šeimininko
neturintį turtą žmonės po plytą išnešiojo. Užtai
gerokai vėliau, kai Vigantas nusipirko prie fermų esančią žemę, pastatas labiau Berlyną po
bombardavimo priminė. Jam sutvarkyti lėšų
reikėjo daugiau nei naują pastatyti. Jeigu anuo
metu tas fermas būtų padovanoję ar bent pigiau
pardavę, tai ir ūkininkas stipresnis būtų buvęs, ir
griuvėsiai daug metų akių nebūtų badę. Vigantas neslepia, jog to pirkinio jam nereikėję, bet ir
nepirkti negalėjęs, nes nepajėgęs kasdien žiūrėti į tokias „dekoracijas“. Be to, juk svarbu, ir ką
žmonės, riedantys judriu keliu pro šalį, apie tokį
„apsileidėlį“ ūkininką galvoja.

„Ne visuomet juk vienoda...“
V. Astrauskas sako: „Vargu ar rastume visoje šalyje žmogų, kuris ūkininko dalią būtų rinkęsis
norėdamas lengvo, gero gyvenimo. Tačiau toks
gyvenimas net nebūtų įdomus. Čia kaip toj čigoniškoj dainoj: „Ne visuomet juk vienoda, būna
žydra, būna juoda...“ Antai sunkmetis pienininkystės ūkiams smogė žemiau juostos: pieno supirkimo kainos krito beveik perpus. O paskui
jos vėl šoktelėjo. Tačiau ūkininkas neabejoja, jog
pieno bei jo produkcijos visuomet reikės, nes tai
nėra prabangos prekės, be kurių galima išsiversti.
Žmonės juk vis tiek valgyti norės. Ir prisipažįsta,
jog net pačiu pienininkystei juodžiausiu laikotarpiu jam nekilę minčių atsisakyti nuostolinga
tapusios ūkio šakos. „Kiekviena ūkio šaka yra
savotiškai nuostolinga, tik žalos sulauki ne tuo
pačiu metu. Kai ūkis mišrus, tai tie praradimai
išsilygina. Nors didelio pelno neatneša ir mėsinė
galvijinkystė, bet bent jau širdies neskauda, jei
grūdų kainos žemyn nučiuožia, nes tuomet juos
sušeriu gyvuliukams“ ,– mąsto V. Astrauskas.

Šarolė veislės veršiuko gimtadienis.

Vigantas sako, jog mėsinės galvijinkystės jis ėmęsis tarsi netyčia, kai sumanęs atsikratyti mažiau
produktyvių pieninių karvių. Kryžmino jas su
mėsinių veislėmis ir taip mėsinių galvijų ferma
atsiradusi. Atsitikę tai pačiu laiku, kai struktūriniai fondai prioritetu pasirinko galvijinkystę.
Šiandien Viganto fermoje yra 32 mėsiniai buliukai, 38 telyčaitės ir 21 karvė. „Kol kas mano
fermoje yra įvairių veislių mėsinių galvijų, bet
ateityje, veikiausiai, liks tik Šarolė veislės galvijai“,
– svarsto ūkininkas.
Pieninių galvijų fermoje - per 130.

Ir ugnyje nedega
Žvelgdamas į ateitį, V.Astrauskas ėmėsi rekonstruoti tvartus. Tam, sako, dabar esąs palankus
metas, nes ir tokiems darbams galima gauti ES
paramos. Tad iki 2013-ųjų reikia suskubti tuo pasinaudoti. Atsiskaitęs už supaprastintą modernizavimo priemonę, ūkininkas dar suspėjo dalyvauti ir „Žemės ūkio valdų modernizavimo“
programoje. Sako, gero traktoriaus ūkiui reikėjo.
Girdėjęs jis ir apie ūkininkų produkcijos perdirbimui skiriamą ES paramą, tačiau vargu ar ja
pasinaudosiąs, nes per dideli esą jo primelžiamo
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pieno kiekiai. Nors tokia galimybe ūkininkas labai džiaugiasi ir su ilgesiu prisimena Pagryžuvyje šalia jo ūkio buvusį mėsos cechelį, gaminusį
itin aukštos kokybės produktus. Bet ankstesnės
valdžios iškelta reikalavimų kartelė privertė tą
veiklą nutraukti. Nors šiandien toji kartelė jau
protingai nuleista, bet to, kas jau sužlugdyta, nebesugrąžinsi.

savaiminis sauso šieno užsiliepsnojimas spalio
viduryje irgi atrodė neįtikėtinas. Tačiau, žino
Vigantas, tas padegimas tikrai nebuvo piktybinis, nes jis niekada su niekuo nesipykęs ir jokių
priešų nėra turėjęs. O juolab tokių, kurie šitaip
skaudžiai keršytų. Matyt, kažkas neatsargiai bus
nuorūką švystelėjęs… Juk pro jo daržinę vedė takas į tvenkinį, kuriuo nuolat kulniuodavo žvejai.

Ūkininkas šmaikštauja, jog jam nepriimtinas žodis „gana“. Sako, gana būsią tuomet, kai kryželį
statys. O kol žmogus gyvas, būtina ko nors norėti, siekti. Juk net vanduo kūdroje nejudėdamas
surūgsta, tai ką jau ten žmogus... Nors kiek čia
trūko, jog ir kryželį būtų pastatę. Kai karvė, meilės įsigeidusi, ant tvoros pakibo, o jis pabandė ją
nukelti, tik po trijų parų ligoninėje nubudo perskelta kaukole.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas J.Rimkus sako, jog
ir viesulai ne kartą ant Viganto pyktį išliejo. Vienąkart stogą nunešė, kitąkart daržinę nuvertė.
Bet šis niekada į paniką nepuolė. „Tokia jau jo
prigimtis, kad net iš pačių sunkiausių situacijų
išeities ieško šypsodamasis“,- sako vedėjas.

Klausaisi šio nuolat besišypsančio ūkininko ir
ima atrodyti, jog jam nebūna beviltiškai sunkių
metų. Kiekvieną mažesnę ar didesnę nesėkmę jis
sugeba pateisinti. Sako, kad iš dejavimo maža
naudos: nuo to nei pinigų daugiau atsiras, nei
derliai taps didesni. Per šitiek ūkininkavimo
metų juk visko pasitaikė: buvo alinančių sausrų, kuomet net melstis norėjosi į dangų žiūrint,
buvo potvynių, kai vanduo net į traktoriaus
kabiną brovėsi, buvo vėlyvų šalnų ir ankstyvo
gruodo. Bet ūkininkas niekuomet nenusiminė,
nes žino, jog Dievas visuomet paiso pusiausvyros: jei vienur atima, tai kitur prideda.
Ką ten gamtos išdaigos, jei ir tikras gaisras ūkininko nepalaužė. Nors buvo labai sunku - keletą metų po jo teko tiestis. Tos dienos Vigantas
niekada nepamirš: buvo spalio 13-oji, jis darbavosi fermoje, kai, kažko išėjęs į kiemą, pamatė,
kad pleška daržinė su visais pašarais. Išgelbėti
nieko nepavyko. Gaisrininkai tvirtino, kad pastatas buvo padegtas. Tokia versija neabejojo ir
pats padegėlis, nes daržinėje nebuvo elektros,
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Kad tik karo nebūtų
„Kad tik karo nebūtų“, – visiems, jo klausiantiems, kaip gyvenąs, atsako V. Astrauskas.
Iš pradžių toks jo atsakymas nuteikia linksmai,
o paskui priverčia susimąstyti, jog išties dar ne
tokių išbandymų žmonėms yra tekę iškęsti.

V.Astrauską Kelmės rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas
Juozas Rimkus pristato kaip vieną perspektyviausių
rajono ūkininkų, kuris, vykdydamas selekcinį darbą,
šiandien yra pasiekęs puikių rezultatų.

Lina MASILIONIENĖ. Elnininkystė – perspektyvi ūkininkavimo šaka

Ten, kur ganosi elnių banda...

Elnininkystė – perspektyvi
ūkininkavimo šaka
Lina MASILIONIENĖ
Algirdo Laucevičiaus ūkio Šiaulių rajono Milvydų kaime dideliu nepavadinsi. Valdo
jis apie 90 ha. Tačiau pabuvojęs jo ūkyje, o ypač pamatęs šimtais skaičiuojamų elnių
bandą, ilgai nepamirši, tuo labiau, kai žinai, jog šis unikalus ūkis prieš keliolika metų
iškilo tuščioje plynėje, sumaniai pasinaudojus ES ir Lietuvos nacionalinio biudžeto paramos galimybėmis. Pirmuosius du traktorius A. Laucevičius į ūkį parvairavo gavęs
SAPARD programos lėšų, o dalyvaudamas supaprastintoje Lietuvos kaimo plėtros
2007- 2013 metų (KPP) programos priemonėje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
jis išgręžė giluminį gręžinį, įsigijo šieno vyniotuvą, kuris yra itin reikalingas kokybiškų
pašarų gamybai. A.Laucevičius ūkininkauja ir ekologiškai – turi 6 ha serbentyną. Jis
vis dažniau pagalvoja ir apie ekologišką elnių auginimą.
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Elniai baigė išnykti

Gimtinės trauka

Šiandien A.Laucevičiaus valdose ganosi per 300
elnių. Šis skaičius nuolat svyruoja: po pirklių apsilankymo ūkyje banda sumažėja, bet netrukus
patelės ją vėl savo jaunikliais papildo. Ūkininkas
primena, jog taurusis elnias yra labai senas mūsų
kraštų gyventojas, tačiau buvo jau beišnykstąs.
Veikiausiai, ne be žmogaus pagalbos. Pirmosios
Lietuvoje žvėrių apskaitos metu (1934 metais)
šalies miškuose buvo suskaičiuota tik... 18 tauriųjų elnių. Ačiū Dievui, šiandien po mūsų miškus vėl laksto gausios jų kaimenės, o dėl gražios
išvaizdos, neišrankamo maistui, nesudėtingos
priežiūros jie pradėti auginti ir nelaisvėje. Tačiau,
sako bandos savininkas, nors reikalavimai elnių
auginimui yra minimalūs, jis negalįs savo gyvūnų auginti ankštuose aptvaruose: „Tai laukiniai
gyvūnai ir jiems reikia erdvės, todėl kiekvienas
save gerbiąs tokios bandos savininkas augintinių
nelaikys įkalinęs. Jei laikai nors kokį gyvą padarą,
jį reikia mylėti.“

A.Laucevičius, kaip jau minėta, ūkį kurti pradėjo
tuščioje vietoje. Nors Milvydai - jo tėvų Jadvygos
ir Jono bei senelių Antaninos ir Jono Laucevičių
žemė, viską pradėti reikėjo nuo nulio. Tokiam
vyro sumanymui prieštaravo net žmona. Ne,
apie tokią bandą, kokią turi šiandien, Algirdas
tuokart tikrai nesvajojo. Jam pirmiausiai reikėjo
gimtinės, jos oro ir protėvių šaknų teikiamos stiprybės. Todėl senelių sodybos vietoje, kurią jau
ir gojelis buvo užžėlęs, jis pastatė koplytstulpį.
Antrąjį koplytstulpį pastatė buvusioje tėvų sodybvietėje. O trečiąjį - tiesiog kryžkelėje. Jis tarsi
simbolizuoja giminės genealoginį medį, ant kurio šakų „supasi“ nameliai, iš kurių kadaise Laucevičių vaikai išėjo į žmones. „Mes iš tėvų namų
išėjome penkiese. Kadangi esu tik vienas brolis
tarp keturių seserų, tai man juk privalu rūpintis
tėviške, kuri šiandien jau tapusi visos giminės
susibūrimų vieta. Ir savo vaikus mokau šią tradiciją tęsti bei prisakau tai daryti ir tuomet, kai
manęs nebebus. Juk medis tvirtas tol, kol turi šaknis. Taip yra ir su žmogumi“,- sako pašnekovas.

A.Laucevičius sako, jog gyvūno charakteris priklauso nuo žmogaus elgesio su juo. „Gyvūno patiklumas priklauso nuo to, kaip su juo bendrauji.
Teko matyti daug elnių augintojų, bet tik keletą
gražių pavyzdžių galiu paminėti. Labai sužavėjo
mano pirmųjų elnių savininkas čekas, kuris elnius pasikviesdavo švilpimu. Visai kaip pasakoje.
Jis taip mylėjo savo gyvūnus, kad net tuomet,
kai aš juos nupirkau, atvažiavo kartu pažiūrėti,
ar tikrai nebus skirti medžioklei ir kokiomis sąlygomis jie čia gyvens. O išvažiuodamas jis pagarbiai atsisveikino su savo augintiniais: nusiėmė
kepurę ir nusilenkė jiems. Su tuo čeku ir šiandien
mes artimai bendraujame, ne kartą jis pas mane
viešėjo, ir aš jį aplankau. Gal kam toks požiūris
atrodys sentimentalus, bet man tai gražus meilės gyvūnui ir sėkmingo verslo pavyzdys“,- kalba
elnių bandos šeimininkas.
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A.Laucevičių ne kartą pažįstami ir draugai ragino Milvyduose kurti kaimo turizmo sodybą,
nes čia jai tiesiog idealios sąlygos. Tačiau kol kas
jis tokios minties kratosi. Sako, kad pats linkęs
pasirinkti žmones, su kuriais nori bendrauti, ir
visai netrokšta tų, kurie turi daug pinigų, bet
dažnai neturi sielos. Net jeigu jokių materialinių
nuostolių tokie besieliai nepridarytų, jie neišvengiamai paliktų blogio energijos. O „kol kas“
A.Laucevičius sako todėl, jog įsiklauso į protingą
patarimą: „Niekada nesakyk „niekada.“

Pasitardamas su gamta
A.Laucevičius žino sėkmingo ūkininkavimo paslaptį: reikia gražiai sugyventi su gamta, o visa

Lina MASILIONIENĖ. Elnininkystė – perspektyvi ūkininkavimo šaka

kita ateis tarsi savaime, vienas darbas parodys
kitą. Štai ir apie jo sodybą iš pradžių buvo tik
mažesni aptvarėliai, kuriuose gyveno nutrijos,
triušiai. Pakankamai laisvai gyveno, kol dar didesnės laisvės neįsigeidė. Tuomet juos gerokai
praretino lapės. Paskui sodyboje atsirado danielių, muflonų, o galop ir elnių, kurie, tikina ūkininkas, yra labai jaukūs ir meilūs gyvūnai, bet
kiekvienas jų, kaip ir žmonės, turi savo charakterį. Antai Cimba yra labai meilus, pataikūnas ir,
vos tik nutaikęs progą, lenda bučiuotis, prašosi
glostomas. O pro Čigoną nepraslysta nė viena
elnyno gyvenimo smulkmena. Kad ir ką veiktum, Čigonas būtinai viską turi matyti, stebėti ir
vertinti. A.Laucevičius, patekęs į svetimą elnyną,
nesunkiai galėtų pasakyti, kaip su ta banda elgiasi jos savininkas. Sako, gyvūnai - it veidrodis,
kuriame atsispindi šeimininko elgesys. Jie yra it
maži vaikai, kurie mėgdžioja savo tėvus.

Algirdo Laucevičiaus kolekcijoje visi ragai turi savas
istorijas.

„Mėlynojo“ kraujo elniai
A.Laucevičiaus elnynas - veislinis. Čia vykdomas
selekcinis darbas, kryžminamos jau esamos veislės, išvedamos naujos. „Kiekvienos šalies europinis elnias skiriasi kūno mase ir, suprantama, charakteriu. Voljeruose auginamų elnių duomenys
yra žymiai geresni nei jų gentainių laisvėje. Tai lemia ne tik labai kruopštus selekcinis darbas, bet
ir gyvūnų priežiūra, jų maitinimas“ ,- sako elnių
augintojas Algirdas. Natūraliomis sąlygomis šie
gyvūnai minta tik žole, žieve - tik tuo, ką duoda
motulė gamta. O elnyno gyventojai gauna daug
ir gan įvairių „papildų“: obuolių, melasos, cukrinių runkelių viršūnėlių ir kitų gardėsių.
Šiuo metu Milvydų elnyne dominuoja čekų,
vengrų ir Naujosios Zelandijos elniai. Elnyno savininkas sako, jog vykdant selekcinį darbą vienas
svarbiausių uždavinių - išvengti kraujomaišos.
Reikia kryžminti tik negiminingus gyvūnus, veis-

lei atrenkant pačius geriausius iš geriausių. „Tą
darbą atlieku pats. Manau, jog tam turiu nemažai žinių ir daug patirties. Atrinkdamas veislinius
gyvūnus, privalau matyti, ne tik kaip jis atrodo
šiandien, bet ir koks jis bus po 4-6 metų. Šiuo
metu turime daug perspektyvių patinų“, - pasakoja ūkininkas.
A.Laucevičius pažada, jog jo elnyne niekada nebus skerdynių, t.y. čia nevyks medžioklės. Beje,
savitas pono Algirdo požiūris ir į medžioklę laukinėje gamtoje. Nors pats medžiotojas, tačiau
jam visiškai nesvarbus medžioklės laimikis. „Man
malonus medžioklės procesas, todėl vienodai
džiaugiuosi ir girių dievų pasiųsta jerube, zuikiu
ar meška“ ,- tvirtina A.Laucevičius.
Tokių Karelijoje tekę sumedžioti , bet trofėjais
nė kiek nesididžiuoja. Medžiotojas kur kas labiau džiaugiasi Karelijos pusnyne rastu meškos

89

I skyrius. Jie buvo pirmieji

apgraužtu briedžio ragu, kuris šiandien puošia jo
namus.
Tačiau ūkyje yra ir mėsos, nes tokiame būryje
neišvengiamai pasitaiko ir traumų, ir paliegėlis
vienas kitas atsiranda. Todėl elnių augintojai jau
seniai suka galvas, kur elnieną realizuoti. Jei jie
gebėtų susikooperavę pakrauti furgoną ir išvežti,
tarkim, į Vokietiją, tuomet apsimokėtų, nes apie
prekybą elniena Lietuvoje kalba dar labai miglota. „Ir iš kur tas aiškumas bus, - svarsto ūkininkas,
– jei prekybininkai už elnienos kilogramą yra
siūlę tik 15 litų, o patys ją parduoda už... 40 litų.“
Taip, A.Laucevičius žinąs apie KPP priemonę,
skirtą savos produkcijos perdirbimui, bet lygiagrečiai, sako, reikėtų rūpintis ir realizacija, nes
šiandien įsibrauti į rinką yra labai sunku. „Šiaip
jau elnienos poreikis tikrai juntamas: skambina
ir iš kavinių, ir iš restoranų teiraujasi“ ,-tvirtina
ūkininkas. Ir Elnių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Vaitiekūnas pritaria minčiai,
kad elnių auginimas verslu gali tapti tik tuomet,
jei augintojas turi nuosavą viešojo maitinimo
įmonę, jei yra išsprendęs realizacijos problemą.

Padės visiems
A.Laucevičius mano, jog elnininkystės verslo
perspektyvos didelės. Viliasi, jog ir ji vienądien
bus priskirta gyvulininkystės šakai ir už elnius
taip pat bus mokamos išmokos. Negerai, kai
mūsų valdininkija, įstatymų leidėjai nespėja koja
kojon su verslu. Tiesa, šiandien elniai jau skaičiuojami kaip sąlyginiai gyvūnai ir tai yra šiokia
tokia parama jų augintojams.
Algirdas sako, jog elniai gali tapti ir puošmena:
„Kaip sakiau, jie yra labai nereiklūs. Jei gera kultūrinė pieva, viename ha gali auginti 10 elnių.
Imti auginti šiuos gyvūnus galima ir nieko apie
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juos neišmanant. Padėsiu visiems, kurie panorės.
Pamokysiu ne tik auginti, bet patarsiu ir kaip
tvorą užtverti.“
Elnių augintojas tvirtina, kad dabar yra pats
metas pamąstyti apie elnių įsigijimą, nes sausį
ir vasarį vyks jų rūšiavimas. Jame gali dalyvauti
pirkėjai ir patys išsirinkti jiems patikusių gyvūnų.
Gali tai padaryti ir vėliau, kai elniai jau aptvaruose lauks pirkėjų.
O jei kas nors dar svarsto, verta elnininkyste užsiimti ar ne, Algirdas turi ir dar vieną argumentą:
„Bent jau širdies neskauda dėl labai žemų grūdų
kainų. Girdėjau, kad ūkininkai iš nevilties kažkuriais metais grūdais krosnis kūreno. Mano grūdus elniai suėda. Ir naudinga, ir gražu.“

Ragų verslas
Elnių puošmena - ragai. A.Laucevičius sako, jog
jie gali puošti ne tik elnių galvas, bet ir mūsų namus. Kol kas iš elnių ragų Laucevičių namuose
pagamintos kabyklos, šviestuvai. Bet ateityje,
veikiausiai, teks imtis baldų gamybos iš ragų, nes
jų per šitokį elnių būrį daug susidaro. Algirdas
sako, jog vieni elniai ragus pavasariais numeta, o
kitiems prisieina juos nupjauti, saugant jų pačių
sveikatą ar net gyvybę, nes kai prasideda ruja, tai
tokios kovos dėl meilės vyksta, kad net įsivaizduoti sunku. Pašnekovas pastebi, jog labai svarbu nuo bandos atskirti jauniklius, kurių ragiukai
dar liauni, bet labai smailūs. „Jei bandoje yra
keletas jauniklių, senis patinas jų prie „moterų“
neprileidžia. Tik kai visiškai iš meilės nusibaigia,
kai vos ant kojų bepastovi, tuomet jau neprieštarautų ir jauniklių meilei. Bet šie būna išdidūs ir,
sulaukę savo valandos, seniui atkeršija: apspinta
jį ir subado“,- pasakoja A.Laucevičius.

Ugnė TIMONYTĖ. Žemaičio ūkyje judama lėtai, bet užtikrintai

Remigijus Milašius sako, jog jo valdose daugiausia žieminių kultūrų.

Žemaičio ūkyje judama
lėtai, bet užtikrintai
Ugnė TIMONYTĖ
Kelmės rajono Pašiaušės kaimo ūkininkas Remigijus Milašius, dalyvaudamas Lietuvos
kaimo plėtros 2007- 2013 metų (KPP) programos priemonėse, sakosi įsigijęs viską, kas
buvo reikalinga jo 900 ha ūkiui: kombainų, traktorių, plūgų, purkštuvą, trąšų barstytuvą... Netgi turįs tai, ko šiandien jo ūkiui jau nebereikia, mat ilgą laiką ūkis buvo mišrus,
o jis, dalyvaudamas Standartų laikymosi programoje, įsigijo melžimo agregatų, pieno
šaldytuvų. Sako, tegul pabūna – valgyti neprašo, nes niekad negali žinoti, kada jų vėl
gali prireikti. Šiuo metu pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ vertinimui Milašiai yra pateikę dar tris paraiškas. Jas patenkinus, ūkis gautų per pustrečio
milijono litų.
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Pardavė pačiu laiku
Iki 2008-ųjų rudens Milašių ūkyje, nors dominavo augalininkystė, buvo per pusšimtį karvių.
Ūkininkas džiaugiasi, jog jam laiku pavyko jas
parduoti: „2008-ųjų rudenį jų į tvartą nebeparginėm. Nupirko visą bandą iš karto. Manau, jog
man labai pasisekė, nes netrukus taip čiuožė žemyn pieno supirkimo kainos, jog dar trupučiuką
padelsus bandos jau niekas nebūtų pirkęs. O aš
dar ir padorią kainą gavau. Taigi, visai netyčia nuspėjau artėjančią pieno sektoriaus krizę.“
Ūkininkas neslepia, jog pieno ūkio atsisakė dėl
lengvesnio gyvenimo. „Nesakau, jog mišrus ūkis
buvo nuostolingas. Gyvulys ūkyje visuomet yra
gerai, nes nuolat atsiranda prastesnio grūdo,
kurį galima sušerti. Be to, jei vienoje ūkininkavimo šakoje metai pasitaiko prastesni, tai kitur išloši. Visose ūkio šakose vienodai gerų metų niekada nebūna, kaip nebūna jų ir vienodai blogų.
Bet, turėdamas gyvulių, visuomet esi prie ūkio
pririštas, tuo labiau, kad ir darbininkų pasisamdyti nėra paprasta. Šiandien tikrai džiaugiamės
pienininkystės atsisakę, o ateityje - kaip Dievas
duos, kaip sveikata leis. Tad pagal Standartų lai-

Milašių ūkyje – nauja, moderni technika.
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kymosi programą įsigyti pieno šaldytuvas bei
melžimo agregatas dar gali ir praversti“, – pasakoja R. Milašius.

Vietoj rusiškų Don‘ų
Dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų (KPP) programos priemonėje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ Remigijus Milašius į savo gražų technikos kiemą parvairavo
puikų vakarietišką traktorių ir kombainą. Iki tol
dirbęs su sena rusiška technika, ūkininkas prisipažįsta iš karto pajutęs skirtumą: naujųjų pirkinių su ankstesne jo technika nė lyginti negalima,
nes būtų tas pats, kas lyginti dieną su naktimi.
„Žemės ūkio valdų modernizavimo“ priemonėje
dalyvavau pirmiausiai todėl, kad norėjau įsigyti
naują, gerą kombainą, nes turėjau du pasenusius Don‘us. Paskutiniaisiais metais kuliant javus
jau tekdavo kombainų samdyti. Kai reikia nukulti 600 ha, tai su tokiu kombainu juos sunku
įveikti. O kai samdyti reikia, tai ne kada nori, o
kada gauni. Žinot, koks tas žemdirbio gyvenimas
- vis nuo gamtos esi priklausomas. Už tai dabar
- kitas reikalas: ir sparta, ir kokybė, ir, pagaliau,
komfortas“, – džiaugiasi ūkininkas.

Ugnė TIMONYTĖ. Žemaičio ūkyje judama lėtai, bet užtikrintai

Panašius pagiriamuosius žodžius Remigijus kalbėjo ir apie naująjį traktorių bei už paramos pinigus
įsigytus plūgus ir kitus priedus: purkštuvą, trąšų
barstytuvą, herminatorių. Tik šiek tiek nesklandumų buvę jį įsigyjant, mat traktorių pardavusi
firma dokumentus suvėlė, dėl to paramos išmoka trejetą mėnesių vėlavo. „Atrodo, neilgas laiko
tarpas tie trys mėnesiai, bet kai esi pririštas prie
banko palūkanų, tai šešetas tūkstančių šmakšt
ir dingo iš kišenės. Bet ką padarysi, juk visas ūkininko gyvenimas iš nuostolių susideda. Tačiau kai
žinai, jog projekto vertė yra 1 mln. 200 tūkst. litų,
tai būtų nuodėmė dejuoti“, – nenusimena R. Milašius.

naudojama, o ne kiurksos kaip technikos kiemo
papuošalas.“

Be džiovyklos - ne ūkis
Pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ R.Milašius įsigijo ir džiovyklą. Džiovykla, sako, nėra iš galingųjų: per parą joje galima
išdžiovinti apie 100 tonų grūdų, tačiau be jos
ūkininkas būtų kaip be rankų. Tuo labiau, jog
pastarojo laikmečio orus net sinoptikai sunkiai
nuspėja, o kai turi kur išdžiovinti, tai ir javapjūtės
lietūs nebėra tokie baisūs. „Kai ruduo lietingas,
tai džiovykla be pertraukų ištisą parą dirba apie
pusantro mėnesio“, – konstatuoja Remigijus.

Remiasi vienas į kitą
Remigijus sako, jog jam nereikėjo spręsti, kas
dirbs su modernia kompiuterizuota technika.
Už naujos technikos vairo sėdo Arvydas ir Artūras – du jo sūnūs. Tėvas pasvarsto, jog, veikiausiai, visai kitaip atrodytų jo ūkis, jei neturėtų
sūnų: „Kaime net gerą darbininką gauti yra sunku, o ką jau bekalbėti apie gerą mechanizatorių.
Visai kita kalba, kai juos turi savus. Juk ir liaudies išmintis byloja:„Dirba kaip sau.“ Šiuo atveju
jie dirba dar geriau, nes dirba tikrai sau.“ Tiesa,
abu Milašių sūnūs turi įregistravę ir savus ūkius,
abu jie dalyvavo „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“
paramos priemonėje, dabar pateikė paraiškas
pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Tačiau, neslepia tėvas, jų ūkiai
tvoromis neatskirti, o užauginto derliaus vienas
kitam gorčiais neseikėja: „Esame šeima ir vienas
kitam padedame, vienas į kitą remiamės. Vienas
sūnus, dalyvaudamas „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“ priemonėje, įsigijo skutiką, kitas - sėjamąją.
Dabar vienas pirks traktorių, kitas - kombainą.
Trumpiau sakant, ir ES paramos priemonėse
dalyvavome atsižvelgdami į bendrus ūkių poreikius, numatydami, jog technika bus maksimaliai

Ūkininkas džiaugiasi, kad turi pakankamai grūdų
saugyklų. Tik bėda, jog labai sunku atspėti, kada
pelningiau grūdus parduoti. Iš pradžių buvo manoma, jog jie brangesni pavasariop, gerokai po
pjūties. Bet paskui viskas apvirto aukštyn kojomis: laimėjo tie, kurie grūdus pardavė tiesiai
iš lauko. Nepataikė ūkininkas parduodamas ir
šiemet: brangiausiai už grūdus mokėjo per javapjūtę. Bet jis guodžiasi, jog visokių metų dar
bus ir kada nors vėl džiaugsis tie, kurie neskubės
parduoti derliaus, o galės palaukti palankesnių
kainų: „Ir šiųmetis derlius dar, manau, brangs, tik
reikia trupučiuką palaukti.“

Žiemines kultūras auginti lengviau
Ūkininkas sako, jog jo valdose daugiausia žieminių kultūrų, ypač gerai dera žieminiai rapsai:
„Net nežinau, kas čia kaltas: vasarinėms kultūroms netinkamos žemės ar tiesiog metai prasti
joms pasitaiko. Pavasariais būna tai per šlapia,
tai per sausa. Bet štai paskutinės dvi žiemos vėl
buvo nepalankios žiemkenčiams: prastai sudygo,
todėl nemažus plotus teko atsėti.“ Remigijus pasakoja, kad jau ir į sėklą imąs skersakiuoti: ar tik
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Artūras Milašius gyvatvore žymi naujo gyvenimo ribas.

nepakliuvo neatspari? Šiemet naujos kvietrugių
sėklos pirkęs, bet įpirko nedaug, nes šėtoniškai
brangi. Tona – 1,5 tūkst. litų, bet ūkininkas tikisi
jos pasidauginti, kad tik gera būtų.
R.Milašius negali pasigirti ir dideliais laukų masyvais. Sako, kokį gabalą gauna, tokį ir nuomoja.
Savos žemės gal apie pusantro šimto hektarų teturi. Nemažai jo plotų iš trihektarių susideda. Ir
atstumai tarp laukų nemaži – iki 50 km. „Į vieną
pusę iki pat Rėkyvos Šiaulių rajone nueina, o į
kitą pusę - iki Pagryžuvio. Už tai stengiamės kultūrų plotus kiek tik įmanoma stambinti: jei miežiai – tai miežiai, jei rugiai – tai rugiai, kartais ir
į dirvos tinkamumą kultūrai reikiamo dėmesio
nekreipiame. Su tokia brangia technika šitiek kilometrų dėl mažo gabalėlio neriedėsi“,– samprotauja ūkininkas.

Nuoma - subtilus dalykas
Ūkininkas sako, jog žemdirbiai, dalyvaudami
įvairiose ES paramos priemonėse, dažnai susi-
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duria su žemės nuomos problemomis. Gerai, jei
žemės išsinuomoti gauna iš valstybės, bet jei iš
privačių asmenų, tai įvairiausių nesklandumų
pasitaiko. Ypač blogai tuomet, kai žemdirbys
būna įsipareigojęs Nacionalinei mokėjimo agentūrai atitinkamą laikotarpį nekeisti žemės ploto,
o savininkas ima ir nebenuomoja. Užtai R. Milašius stengiasi sudaryti kuo ilgesnes nuomos
sutartis. Bet vis tiek su viena miestiete savininke
nesusipratimų neišvengė: „Dar vasarą ji man pasiūlė pirkti 12 ha žemės. Sutikau, dėl kainos nesiderėjau, mat ši žemė prieina prie mano valdų
– labai patogioje vietoje. Paskui dar keletą kartų
tą klausimą aptarėme, su visomis jos sąlygomis
sutikau, tik sandėrį įforminti vis laiko nesuradome. Atėjo rudens sėjos metas, aš pasiteiravau, ką
man daryti. Sako, sėk, o dokumentus, kai laisvesnio laiko turėsime, susitvarkysime. Aš įtręšiau ir
apsėjau, į hektarą po tūkstantį litų sudėjau, o
tuomet savininkė pareiškė, jog žemės nebeparduoda. Taip gavau pamoką, jog be oficialaus
dokumento ničnieko negali daryti.“ Bet šiemet,
pasidžiaugia Remigijus, jam pavyko išsinuomoti
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dar 200 ha. Tai dabar per visus tris Milašių ūkius
jau apie 1000 ha susidaro. „O pradėjau juk nuo
trihektario“,- šypteli Remigijus.

Žingsnis po žingsnio

tai gražu pažiūrėti. Jis labai atsakingai skaičiuoja savo pajamas ir išlaidas. O tokių kombainų,
kokį jis įsigijo dalyvaudamas programoje „Žemės
ūkio valdų modernizavimas“, visame rajone tėra
tik du. Sunku apsakyti, kaip iki R. Milašiaus atrodė technikos kiemas: net su auliniais išbristi būdavo sunku, o dabar nė neatpažintum. Ne veltui
jis ne vienus metus buvo Metų ūkio konkurso
prizininkas.“

Kelmės rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas Juozas Rimkus, tęsdamas šią mintį, sako: „ R.Milašiui,
kaip ūkininkui, tenka atlaikyti didžiulę konkurenciją. Šalia jo - danų kapitalo įmonės laukai, ūkio
bendrovės žemės. Į tą kraštą braunasi ir šiauliškiai.
Buvo metų, kai čia už hektarą po 10 tūkstančių
Lt mokėjo. Niekur kitur rajone tokių žemės kainų
nebuvo, išskyrus Pašiaušę. Kaip niekur kitur čia labai didelės ir žemės nuomos kainos.“

Žmogui reikia svajonės

J.Rimkus tęsia: „Ant tokių ūkininkų kaip
R.Milašius pečių Lietuvos žemės ūkis ir laikosi. Jo
ūkyje ranka rankon dirba dvi kartos. Tiek Remigijus, tiek jo žmona Dalia, abu žemės ūkio specialistai, savo patirtį ir meilę žemei perdavė sūnums. Jie irgi dalyvauja ES paramos priemonėse
ir visi bendrai įsigytu turtu naudojasi. Iš pažiūros
Remigijus - tylus, ramus žemaitis, bet kai padaro,

Remigijus pasidžiaugia, jog abu jo sūnūs neieško
laimės svetimuose kraštuose, nes ją geba rasti
čia, gimtojoje Pašiaušėje. Tėvas rodo į už upės
sodinamą gyvatvorę: čia kils jo Artūro sodyba,
ateityje gal ir kaimo turizmu susigundys. „Gal
svetimoms akims ir ne itin patraukli ši vieta, bet
mes gražesnės neradom, nes tai - gimtinė“,- sako
Remigijus, o Artūras tėvui pritariamai šypsosi.

Vedėjas Juozas Rimkus atkreipė dėmesį ir į Milašių sodybą, ypatingai tvarkingą ir gražią, kur
kiekvienas kampelis išpuoselėtas.

Remigijus Milašius savo laukų akmenį parrideno prie technikos kiemo ir papuošė jį artojo simboliu.
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Verda darbas.

Paežerių tvenkinys prikeltas
naujam gyvenimui
Lina MASILIONIENĖ
Šiaulių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius, pasinaudodamas 2007- 2013 metų
Kaimo plėtros programos (KPP) priemone „Žemės ūkio vandentvarka“, įgyvendino net
tris projektus: sutvarkė pavojų kėlusius Paežerių ir Gudelių tvenkinius bei 26,44 km
melioracijos griovių. Tai yra didžiulė KPP dovana viso rajono žmonėms, kurie šiandien
tais objektais naudojasi. ES finansavo net 90 proc. projektų vertės, savivaldybei iš savų
bekilo pridėti 10 proc. Projektų vadovas ir Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio
vedėjas Saulius Darginavičius sako, jog ir tie 10 proc. savivaldybei nebuvo maži pinigai,
o ypač kai darbai pasipylė per patį sunkmetį. Tačiau viskas būtų kainavę dešimteriopai brangiau, jei tvenkiniai būtų sugriuvę. Kiekvieną dieną pavojus, kad jie sugrius,
didėjo. Be to, vargu ar gamtai padaryta žala iš viso būtų ištaisyta.
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Tvenkinys kėlė pavojų
Šiaulių rajono žemės ūkio skyriaus melioratoriai
buvo iš tų, kurie netruko pasinaudoti Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 m. (KPP) priemone
„Žemės ūkio vandentvarka“ ir dalyvaudami joje
nusprendė pirmiausia gelbėti Paežerių tvenkinį, tvenktą beveik prieš keturis dešimtmečius.
Šis vandens telkinys kadaise atsirado užtvenkus
Upynos upelį, ištekantį iš Paežerių ežero, ir buvo
skirtas žmonių poilsiui ir kultūrinėms ganykloms
drėkinti. Jame netrukus priviso žuvų, todėl tvenkinį pamėgo žvejai.
Bet po daugelio metų tvenkiniui prireikė remonto. Atlikus potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimą, buvo
nustatyta, kad šlaitą sutvirtinusios plokštės jau
daug kur suaižėjusios, sandarinimo siūlės iširusios arba nutrūkusios. Kai kurios plokštės rastos
tiesiog sukritusios į vandens išplautas duobes.
Drenažo žiotys buvo užneštos dumblu, ištekėjimo vamzdžių siūlės suskilusios, įskilęs ir pats
ištekėjimo antgalis. Buvo rasta ir daugiau trūkumų. Įvertinus viso tvenkinio hidroįrenginių
būklę, prieita prie išvados, kad Paežerių tvenkinio hidromazgas ant Upynos upės nėra saugus
ir kad jo rekonstrukcijos darbų atidėlioti negalima. Taigi atsirado puiki proga pasinaudoti ES
paramos priemone „Žemės ūkio vandentvarka“.
Šiaulių žemės ūkio skyriaus melioratoriai buvo
vieni pirmųjų, pateikusių paraiškas.

Pasinaudojo maksimalia parama
Didžiausia numatyta priemonės „Žemės ūkio
vandentvarka“ paramos suma – 1035840 litų.
Šiauliškis melioratorių vadovas S. Darginavičius
sako, jog jie iškart apsisprendė siekti būtent
maksimalios paramos, nes objektas didelis, sudėtingas, jo įrenginiai jau visiškai susidėvėję. Jei

Melioratorių vadovas Saulius Darginavičius pripažįsta,
jog Paežerių tvenkinį išgelbėjo ES parama.

objekto susidėvėjimas nebūtų siekęs 30 proc.,
dar būtų buvę galima bandyti jį rekonstruoti,
paramos priemonės taisyklės tai leistų.
S.Darginavičius neslepia, jog Paežerių tvenkinio
renovacija ne visiems patiko. Matyt, tokie jau tie
žmonės, jog ir į gerą darbą kartais žiūri nepatikliai. „Blogas valdininkas esi, kai nieko nedarai,
blogas būni, kai ko imiesi. Vienintelė paguoda,
jog visa tai darėme ne sau, o tiems nepatenkintiems, dažniausiai besinaudojantiems tvenkiniu.
Jie kaip pro padidinamąjį stiklą žiūrėjo į viską, ką
darėme. Žiūrėjo ir skundus rašė“, – pasakoja melioratorių vadovas.
S. Darginavičius prisimena: kai tik jie pradėjo
įgyvendinti Paežerių tvenkinio rekonstrukcijos
projektą, išleido vandenį, tai ir pasipylė skundai į
įvairias institucijas. Jų autoriai suskaičiavo viską:
ir kiek varliagyvių galėjo išnykti, ir kiek žuvyčių
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nugaišo. Tik nė vienas „išminčius“ nepasiūlė,
kaip vandenyje būtų galima ką nors rekonstruoti, pakeisti susidėvėjusį hidromazgą. Pasak
S.Darginavičiaus, jie vandens išleidimo darbų
ėmėsi itin atsargiai: kasdien nuleisdavę maždaug
po sprindį, apie 15 cm, kad tvenkinio gyventojai
galėtų pasitraukti ten, kur jiems būtų saugu. Bet
ir atsargus darbas kai kam neįtiko. O didžiausia
nepasitenkinimo audra kilusi dėl vieno pono jubiliejaus, mat vandens išleidimas su jo asmenine
švente sutapęs. Šį faktą jis pavadino... politiniu
susidorojimu. O kaipgi kitaip: į šventę prie tvenkinio daug garbių ponų suvažiavo, o jame vandens nėra... „Aplinkosaugininkai mus suprato
ir darbams pritarė, bet save gamtininkais vadinantys žmonės to suprasti nenorėjo. Dabar visi
nesklandumai ir nesutarimai jau liko praeityje:
projektą mes įgyvendinome ir tuo labai džiaugiamės. Aš šiandien labai norėčiau paklausti buvusių tvenkinio „gynėjų“, kaip jie dabar jaučiasi.

Paežerių tvenkinys po rekonstrukcijos.
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Gal norėtų viešai pripažinti, kad įgyvendintas
projektas atnešė naudos ne tik Paežeriams, bet
ir viso rajono gyventojams bei jo svečiams“ ,–
mąsto S.Darginavičius.

Su gamta geriau nejuokauti
S.Darginavičius džiaugiasi, kad jų projektas pateko į pirmąjį paramos etapą. Pirmiausia todėl, jog
bet koks delsimas galėjo baigtis avarija. Tuo labiau, kad pradėjus rekonstrukciją paaiškėjo, jog
senoji šachta buvo per mažo skersmens, todėl
per polydžius nespėdavo surinkti vandens, kuris
tiesiog draskė įrenginį. Jis sako, kad situacija labai priminė šiandien skandalingai nuskambėjusį
vieno Kėdainių rajono kaimo užtvindymą. „Juk
ir mūsų krašto gamta jau sunkiai prognozuojama: tai liūtimis, tai krušomis prapliumpa. Gamtos nesutramdysime, bet pasinaudoję ES paramos KPP priemone „Žemės ūkio vandentvarka“
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išvengėme galimų nemalonumų“, – konstatuoja
projekto vadovas.
S.Darginavičius neslepia, kad ne viskas taip lengvai klojosi, nors ir nesitikėjo, jog šį darbą atlikti
bus paprasta. Būta baimės, kad darbus vykdančiai bendrovei nepritrūktų apyvartinių lėšų, nes
tik už jos gerą vardą rekonstrukcijai reikalingo
gelžbetonio niekas nedavė. „Pirmiausia medžiagų tiekėjai reikalavo avanso. Kiek pinigų pervesdavai, už tiek ir gelžbetonio gaudavai, o jo reikėjo
labai daug. Mes net į darbų atlikimo konkurso
sąlygas buvome įrašę, jog reikia turėti bent pusę
milijono apyvartinių lėšų. Kai kas už šį punktą
ant mūsų net pyko. Bet tokia šio objekto specifika: jam reikėjo daug medžiagų, vadinasi, ir apyvartinių lėšų“, – prisimena S. Darginavičius.

Pagalbos šaukėsi ir Gudelių tvenkinys
Prieš imdamiesi Paežerių tvenkinio projekto,
šiauliškiai dar gelbėjo Gudelių tvenkinį. Renovaciją jie atliko taip pat dalyvaudami priemonėje
„Žemės ūkio vandentvarka“. Gudelių tvenkinio
rekonstrukcijos vertė - 1 mln. 700 tūkst. litų. Šio
projekto tikslas – maksimaliai sumažinti Gudelių tvenkinio įrenginių avarijų tikimybę, grėsmę
žmonių saugumui, jų turtui bei aplinkai. „Jei
tvenkinys būtų griuvęs mums nespėjus renovuoti, pasekmės tikrai būtų buvusios liūdnos.
Kaip puiku, kad laiku sulaukėme ES paramos“,neabejoja melioratorių vadovas.
Gudelių tvenkinys buvo įrengtas užtvenkus
Kruojos upę ir dirbtinai devyniais metrais pakėlus vandens lygį: į 272,5 ha tvenkinio plotą tilpo
9186 tūkst. kub. m vandens. Potvynių metu jo
susikaupdavo gerokai per milijoną kub. m, o tai
kėlė didelę grėsmę. Dar 1998 m. Gudelių tvenkinys LR aplinkos ministro įsakymu buvo įtrauktas
į potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių

sąrašą, tačiau laikas bėgo, o priemonių nebuvo
imtasi. 2004 m. buvo atliktas hidrotechnikos statinio būklės įvertinimas, po kurio išvadų apie tai
išmanantiems specialistams net plaukai šiaušėsi:
tvirtinimo plokštės deformuotos daugiau nei 50
proc., plyšiai ir įgriuvos aukštutinio šlaito viršutinėje dalyje siekė iki 10 cm, atviros siūlės, tarp
plokščių buvo matyti išplautas gruntas... Nustatyta, jog destruktyvūs procesai vyksta ir toliau,
todėl iškyla realus pavojus, jog gali būti išplauta
ir pralaužta užtvankos dalis ties šachtine vandens pralaida, ir tada vanduo apsemtų Kalniškių, Eimučių, Narušaičių kaimus Šiaulių rajone
bei Diržių ir Gedvilių kaimus Radviliškio rajone.
Įvykus užtvankos avarijai, kaip rašoma patikros
akte, „jau per trejetą minučių būtų apsemtas
bei išardytas kelias Šiauliai - Panevėžys, o po 1
val. ir 18 min. būtų apsemta 13 km spinduliu 2,1
m bangos aukščio teritorija, kurioje gyvena 92
žmonės, yra 23 sodybos, būtų užlieta apie 1450
ha žemės ūkio naudmenų“, jau nekalbant apie
tai, kokia žala būtų padaryta gamtai. Tokios nelaimės, sumaniai ir pačiu laiku pasinaudojus ES
parama, buvo išvengta.

Sutvarkė griovius
S.Darginavičius džiaugiasi, jog jie spėjo pateikti
paraišką trečiam projektui ir rekonstravo per
26,44 km melioracijos griovių. ES parama šiam
projektui – 1 mln. 300 tūkst. Buvo rekonstruota Kruojos (Kairių seniūnija), Ringuvos ir Kulpės
(Šiaulių seniūnija), Einauto, Norupio ir Mūšos
(Grudžių seniūnija) sausinimo sistemų melioracijos grioviai bei juose esantys melioracijos statiniai. Šakynos seniūnijoje buvo sutvarkyta Švėtės
sausinimo sistema ir ten esantys melioracijos
statiniai, iš viso, 26,44 kilometrai griovių, 32 pralaidos, pagerinta 1246,75 ha viešojojo naudojimo melioracijos sistemų. „Tai didžiulis turtas, tik
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gal dar nesugebame tinkamai jo įvertinti“,- mano
S.Darginavičius.

Skubėjo burtis į asociacijas
S.Darginavičius sako, jog aktyvūs buvo ir jo rajono ūkininkai, suskubę burtis į asociacijas, kad
pasinaudotų „Žemės ūkio vandentvarkos“ priemone ir sutvarkytų jų teritorijose esančias melioracijos sistemas. Rajone iškart susibūrė net
penkios tokios asociacijos, kurių paraiškos buvo
pripažintos kaip tinkamos, tik štai pinigų pritrūko. Iš pradžių būta dvejonių, nes į kooperatyvą

Visų specialistų nuomonės svarbios.
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žiūrėta it į kolchozą, be to, reikėjo 10-ies proc.
savų pinigų. Bet greitai buvo susivokta, jog šiandien tiek nesuradus, ateityje reikės surasti visą
šimtą, nes dar keletas metų ir niekas jokios paramos nebeduos, turės kapstytis patys.

Turtingi tvenkinių
S.Darginavičius teigia, jog jų rajonas yra labai
turtingas tvenkinių. Kone kiekviena gyvenvietė
po tvenkinį turi. Iš viso jų rajone - 28. Už tai melioratoriai opių problemų šiandien nestokoja.

Giedrė SAVICKAITĖ. Auginti egzotiškus galvijus – vienas malonumas

Hailandų veislės karvė – meškiukas.

Auginti egzotiškus galvijus –
vienas malonumas
Giedrė SAVICKAITĖ
Lietuva – žalmargių karvių kraštas, bet vis dažniau galima surasti ir egzotiškesnių galvijų. Pavyzdžiui, į meškinus panašūs, sprindžio ilgio vilna besiplaikstantys hailandai
ar ramūs, bet labai balsingi šorthornai. „Neduok dieve, šorthornams tvarte vanduo
užšals, jie pasijus tokie nuskriausti, taip ims bliauti, jog pas juos nebus įmanoma kojos
įkelti. Obrakai daug kantresni: paiimi už ausies ir veski nors į Maskvą“,- apie mėsinius
galvijus, meiliai it apie vaikus, pasakoja Šilalės rajone Kantautalių kaime gyvenantis
ūkininkas Rimantas Rimkus.
Galvijų įvairovė
R.Rimkus augina keturis šimtus mėsinių galvijų.
Penkis šimtus hektarų žemės turintis ūkininkas
visoje Lietuvoje garsėja kaip egzotiškų mėsinių

galvijų augintojas. Nuo 1986 metų pradėjęs ūkininkauti vyriškis sako, jog jam teko daug ko auginti: vištų, paršelių, jaučių, vėliau ir melžiamų
karvių. „Atsirado problemų dėl švaros, dirbančių
žmonių trūko, visokie mastitai prasidėjo“,- apie
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kilmės limuzinus. R.Rimkaus laukuose ganosi ir
atskira mišri galvijų banda.

Karvės – meškiukai

R.Rimkus ekologiniame ūkyje augina šimtą hektarų
javų, jais šeria galvijus, nenaudoja jokios chemijos.

melžiamų karvių auginimą pasakoja ūkininkas.
Nuvykęs į Vokietiją, susižavėjo mėsiniais galvijais. Iš ten prieš penketą metų į jo ūkį atkeliavo
60 obrachų veislės karvių. „Buvo daug apleistų
pievų, krūmynų, kur neįmanoma nuvažiuoti ir
nušienauti. Šie gyvuliai pašarams nereiklūs - paleidi ir ganosi. Iš karto mano ganykloje dilgėles
gražiai nuėdė, o dobilus paliko. Kai nebeliko dilgėlių, dobilus pradėjo ėsti“,- apie egzotiškų karvių auginimo pradžią pasakoja ūkininkas. Galvijų augintojas sako, kad obrachai - bendrauti
nelinkę gyvuliai, todėl juos šeimininkui teko nuraginti. Šių galvijų mėsa itin liesa ir skani. „Riebalinio sluoksnio visiškai nėra, kai jaučius laikėme,
iš vieno būdavo maždaug keturiasdešimt kilogramų riebalų, o čia nė kilogramo nesusidaro“,pasakoja. Ūkininkas augina ir penkių veislių mėsines karves – vokiečių kilmės šortkornus ir sementalus, škotų kilmės haidlandus bei prancūzų
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Kiekviena veislė išsiskiria savitu charakteriu.
„Obrachai – įžūlūs ir agresyvūs, sementalai –
stambūs, panašūs į obrachus, bet ramesni, šortkornų mėsa labai skani ir marmuringa, be to, jie
labai ramaus būdo – už ausies paimi ir gali vesti,
kur nori“,- veislių ypatumus vardija R. Rimkus. Iš
visų ūkininko karvių išsiskiria beveik sprindžio
storumo vilna apaugę hailandai: ant galvijų akių
užkritusi vilna atrodo tarsi kirpčiukai. „Mano
meškiukai - aš taip juos vadinu“,- meiliai kalba
augintojas. Šios hailandų veislės karvės Švedijoje auginamos, kad palaikytų gerą agrarinę kalnų
būklę. Gyvūnų ypač stiprūs nagai, todėl gali lengvai laipioti kalnais, švarindami šlaitus. Kitose
šalyse jie laikomi kaimo turizmo sodybose, o R.
Rimkus dažnai šias karves veža į gyvulių parodas
Vilniuje. „Nė vieno dar nepjoviau, labai gražūs“,prisipažįsta. Įvairių veislių egzotiškos karvės neišrankios pašarui, dėl storo kailio nebijo šalčio,
todėl žiemą ramiausiai gali gulėti ant sniego.
Hailandų į tvartą, anot ūkininko, žiemą neuždarysi. „Bandžiau uždaryti, visas užtvaras išvertė“,pasakoja. Vis dėlto auginti egzotiškus gyvulius
ūkininkui labai patinka. „Džiaugsmas auginti tokius gyvulius, jokių didelių sunkumą, nuvažiuoji
pas juos ir atsipalaiduoji po visų darbų. Gyvulys
– ne daiktas, reikia priežiūros, darbo, bet jie atiduoda grąžą meilumu, grožiu“,- sako R.Rimkus.
Žinoma, mėsiniai galvijai auginami ne tik dėl
grožio. Kasmet mėsos perdirbimo įmonėms
ūkininkas parduoda maždaug po penkis šimtus
galvijų. Seniau jis turėjo savo mėsos perdirbimo
įmonę „Kontautėliai“, tačiau, laiku pajutęs pirmuosius krizės ženklus, įmonę gana pelningai
pardavė. Vis dėlto galvijų augintojas pripažįsta,
kad jo ūkiui galėjo nekaip baigtis, jei ne Europos
Sąjungos parama.
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Šilalės rajono žemės ūkio specialistai džiaugiasi R.Rimkaus galvijais.

Nenaudoja chemijos
Ūkininkas dalyvavo ne vienoje programoje. Pasinaudojęs ES struktūrinių fondų parama, teikiama pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, nusipirko būtiniausius
traktorius. Dalyvavo R.Rimkus ir Kaimo plėtros
2004 – 2006 metų plano priemonėje „Standartų laikymasis“. Pagal Nitratų direktyvą įsigijo
tris mėšlo kratytuvus, srutvežį ir dvi priekabas
skystą mėšlą vežti. „Tai buvo labai didelė parama. Pirmiausia, kai pirkau du mėšlo kratytuvus
ir priekabą, tai šimtu procentų Europos Sąjunga
kompensavo. Kitais metais - 75 procentus, tik 25
procentus reikėjo prisidėti”,- džiaugiasi ūkininkas. Tuo R. Rimkaus ūkio modernizavimas nesibaigė. Dabar jis dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros
2007 – 2013 metų programoje.
Ūkininkas dažniausiai trūsia vienas. Vis dėlto
vienam ūkio darbus nudirbti – sunku. Žiemą vy-

riškis samdo porą darbininkų, vasarą prireikia ir
penkių – šešių pagalbos.
R.Rimkaus ūkis – ekologinis. „Turiu šimtą hektarų javų, jais šeriu galvijus, nenaudoju jokios chemijos“,- pasakoja ūkininkas.
Ateityje, pagerėjus laikams, ūkininkas svajoja atidaryti nedidelę ekologiškos mėsos perdirbimo
įmonę. Kol kas ūkio plėsti nežada. „Plėsime, plėsime, praeis dešimt metų, kam palikti?“- svarsto
jis. Dvi ūkininko dukros žemės ūkiu nesidomi,
tačiau energingam tėčiui pavyko į ūkio darbus
įtraukti žentą. Dabar jis ūkyje nemažai padeda.
R.Rimkus tikisi, kad vėliau žentas perims ūkį
ir išsaugos šeimos ūkininkavimo tradicijas. Juk
saugoti išties yra ką - ant ūkininko namų židinio
nebetelpa įvairiausi žemdirbiški apdovanojimai.
Pavyzdžiui, 2008 metais R. Rimkaus ūkis išrinktas geriausiu Šilalės rajone.
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Algimanto Vaupšo ūkis garsėja išskirtine daržovių kokybe.

Daržovių ūkiui reikia
ir javų kombaino
Petrutė KELMECKAITĖ
Vienas stambiausių šalies daržovių augintojų Algimantas Vaupšas iš Kelmės rajono
Girnikų kaimo, dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų (KPP) programos priemonėje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, įsigijo galingą vakarietišką
traktorių, teleskopinį krautuvą, pneumatinę daržovių sėjamąją, barstomą daržovių
sėjamąją ir purkštuvą, o pagal supaprastintą „Žemės ūkio valdų modernizavimo“ priemonę - dar ir javų kombainą. Sako, ir toks daiktas daržovių ūkiui yra labai reikalingas.
Kopūsto galva nėra tuščia
A.Vaupšas prisipažįsta, kad dar sovietmečiu jis
buvęs daržininkas: auginęs ir parduodavęs dar-
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žoves, nors tokius žmones tuomet spekuliantais
vadindavo. Ūkininkas šmaikštauja, jog tikras
neišmanėlis buvo tas, kuris sugalvojo patarlę
apie tuščią kopūsto galvą. Buvo metas, kai ko-
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pūstai itin didelį pinigą nešė. „Dar sovietmečiu
auginau kopūstus. Tarybinio ūkio darbininkams
tuomet duodavo 50 arų žemės. Aš juos visus kopūstais užsodindavau, o derlių veždavau į Rusiją.
Dirbau tiekėju ūkyje, dažnai važiuodavau pirkti
technikai dalių, tad į ten - su kopūstais, atgalios su dalimis. Mašiną kopūstų parduodavau ir gaudavau visų metų atlyginimą. O per metus juk ne
viena tokia kelionė būdavo. Deja, šiandien iš anų
laikų tik prisiminimai liko“, – pasakoja ūkininkas.
Todėl kai keitėsi santvarkos, A.Vaupšas nė nesvarstė, kokią ūkininkavimo sritį naujam gyvenimui pasirinkti. Aišku - kopūstus. Iš pradžių nusipirko 5 ha, paskui žemės plotai vis didėjo, kol
pasiekė 450 ha. Pamažėl pirko ir buvusio Užvenčio tarybinio ūkio gamybinius pastatus, kurių
tuokart niekam nereikėjo ir kuriuose šiandien
ruošiamos daržovės. Už griuvenas, už vaiduokliais virstančius statinius, kurie jau ne tik langų
ir durų nebeturėjo, bet ir stogai buvo nulaupyti,
prašė kaip už dvarą. Ir A.Vaupšas mokėjo, nes tų
pastatų jo sumanymams įgyvendinti labai reikėjo. Jei ne jis, galima drąsiai sakyti, ir Užventis turėtų savo griuvėsių kvartalą, kokių (vaikų darželių, mokyklų, gamybinių kolchozmečio pastatų)
šiandien pilna Lietuva. Bet ūkininkas griuvenas
nupirko ir jas pavertė moderniu gamybiniu
kompleksu. A. Vaupšas neslepia, jog ne viskas
sklandžiai klojosi. Ant vieno jo pastatų nutūpė
raudonas gaidys, atnešęs ūkininkui apie pusantro milijono nuostolių. Tiesa, pastatai buvo
apdrausti, bet apie tai paklaustas jis tik kreivai
šypteli: „Taip, gavau draudimo išmoką, berods,
apie 30 tūkst. litų...“ Ūkininkas neslepia, jog krize
pravardžiuojamas ekonominis sunkmetis buvo
užsukęs ir į jo ūkį, sustabdė nemažai sumanymų:
„Ketinau pastatyti pasterizatorių, atnaujinęs
asortimentą norėjau pradėti stumti lenkus iš rinkos. Maniau, jog kokybiški gaminiai gali konkuruoti. Deja, kuriam laikui teko tokių sumanymų
atsisakyti. Bet neilgam. Šiandien pasterizatorių

Algimanto Vaupšo ūkyje gausus daržovių asortimentas.

jau turime, bet užklupo kita – perprodukcijos
– krizė. Šiemet daržovės gerai užderėjo, tad, suprantama, jų kainos žemos.“
A. Vaupšas negaili karčių žodžių bankininkams.
Pirkdamas techniką lizingu, po 4,7 proc. palūkanų suderėjo. Bet vienądien atėjo iš banko pranešimas, jog palūkanos jau - 12 proc. Taigi, jos susilygino su įmokomis. Niekas ūkininko neklausė,
ar jam tai priimtina, ar ne. Ir teko mokėti.

Konkurencija su lenkais, ir kiti nuotykiai...
Dėl konkurencijos su lenkais, sako A.Vaupšas,
kenčia ne tik Lietuvos daržovių augintojai. Perpardavinėtojai ir prekybos tinklai mieliau perka
lenkiškas daržoves, kurios yra labai pigios. „Šiandien lenkai į Lietuvą veža morkas po 8 cnt/kg,
kopūstus - 9 cnt/kg, bulves - 15 cnt/kg. Ir konkuruok su jais, kad gudrus“, – atsidūsta ūkininkas.
Vienintelė paguoda, kad žmonės nevalgę vis tiek
nebus. Kadangi daržovė šiandien yra pigiausia
maisto prekė, tikėtina, jog žmonės daugiau jų
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Ūkininkas svajoja apie pažangią techniką, palengvinsiančią rankų darbą.

ir pirks. Prieš itin pigią lenkišką produkciją jie
turį vienintelį pranašumą - kokybę. Tik bėda,
jog prekeiviai dažnai vartotojus mausto: jie ant
pigios svetimos prekės užklijuoja lietuviškos ženklą. „Mes visai netyčia atlikome bandymą. Mūsų
paprašė surauginti olandiškų kopūstų. Nors ir
neįtikėtina, bet tik po trijų savaičių jie pirmąją
rūgimo putą parodė. Mūsiškiai juk per savaitę
įrūgsta“, – prisimena A. Vaupšas. Į klausimą, kokią daržovę šiandien būtų pelningiausia sodinti,
ūkininkas atsako, jog visos jos yra nuostolingos:
„Tik vienos daugiau, kitos - mažiau. Pelnas priklauso ir nuo realizacijos vietos. Anais metais
žurnalisto paklaustas įvardinau vieną daržovę
kaip labai pelningą, tai kad puolė visi auginti...
Rudenį nebeturėjome jų kur dėti. Matyt, kiekvienam reikia atrasti savo.“
A.Vaupšas ne tik augina daržoves, bet ir jas perdirba. Gaminamos produkcijos sąraše - per 40
įvairiausių pavadinimų. Be to, tą patį produktą

106

jis, stengdamasis įtikti įvairiems skoniams, ruošia
skirtingai. Vienaip kopūstus ar agurkus jis raugia
Rusijos rinkai, kitaip - graikams, o dar kitaip - lietuvio stalui. Pvz., rusai nenori, kad raugintuose
kopūstuose būtų kmynų. Sako, vyriškumui kenkia. Taigi, dėl skonio paprastai nesiginčijama, tad
tenka gilintis ir į nacionalinių virtuvių ypatumus.
Algimantas prisipažįsta, jog perdirbdamas produkciją jokių amerikų neišradinėja, o naudojasi
iš vaikystės žinomais receptais: „Akmenukas,
dangčiukas, statinikė - viskas kaip namie. O skonis priklauso ir nuo kopūstų veislės, nes vieni
būna saldesni, kiti - rūgštesni, vieni - minkštesni, kiti - kietesni.“ Algimantas šypteli prisiminęs,
kaip jis pirmą kartą su raugintais kopūstais į parodą Vokietijon važiavo: „Žinau, jog buvo tokių,
kurie iš manęs šaipėsi, girdi, rado kuo vokietį
nustebinti. O aš nustebinau. Mano stendas buvo
pats lankomiausias: po puskilogramį sufasuoti
kopūsčiukai, pastatytos dvi taurelės su užrašu
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„Kvietrugių sultys“... Po 2 eurus už kilogramą mokėjo ir bemat viską išpirko .“

Linksmai liūdni prisiminimai
Algimantas neslepia, jog jis yra prekybininkas
iš pašaukimo. Dar mažas būdamas su močiute
garsiajame Žagarės (Šiaulių r.) turguje prekiaudavęs. Į Rusiją veždamas šviežius kopūstus, Algimantas greitai pastebėjo, jog ten itin noriai valgo
juos raugintus... O kiek įvairiausių nuotykių per
tokias keliones patirta. Sako, labai stora ir įdomi
knyga išeitų: „Sykį vežiau du furgonus šviežių kopūstų. Karštis beprotiškas, o muitininkams kažkoks dokumentas užkliuvo. Kol popierėlį pirmyn
- atgal siuntinėjau, beveik dvi savaitės praėjo. Kai
pradariau furgoną, vos nenugriuvau - kopūstai
sušutę, pamėlę.“ Bet net tokioje kritinėje situacijoje Algimantas namo su nuostoliais negrįžo: pasisamdė bobučių, šios nuo jo kopūstų nulaupė
sugedusius lapus. O kol moterėlės darbavosi, jis
spėjęs dar sunkvežimį svogūnų iš Kazachstano ir
dvi mašinas bulvių parduoti. Beje, „linksmiausi“
nuotykiai ir būdavę muitinėse, kol Algimantas
perprato „aprangos kodą“: „Apsivilkdavau vatinę šimtasiūlę, užsimaukšlindavau ausinę kepurę, „įkrisdavau“ į sportines kelnes, keletą dienų
nesiskusdavau. Ir tuomet tapdavau vienu iš jų
– prie manęs nekibdavo“, – prisiminimais dalijasi verslininkas. O vieną įdomiausių sandorių
Algimantas sudarė Nižnij Novgorode, kai pusantros tonos kopūstų sėklų išmainė į... arklių
pasagas. Mat Nepriklausomybės pradžioje buvo
pranašaujamas arklių auginimo bumas. „Ir dabar
dar turiu į pasagas sukamų varžtelių už kokį 50
tūkst. rublių“,- juokiasi ūkininkas.
Kaip linksmą nuotykį A. Vaupšas prisimena
ir kombaino, kurį ketino pirkti dalyvaudamas
KPP priemonėje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, įsigijimo istoriją. Parengė projektą,
sudarė sąrašą technikos, kurią ketina pirkti, bet

valdininkai javų kombainą iš to sąrašo išbraukė.
„Man pranešė, jog kombainą galiu panaudoti ne
pagal paskirtį. Išeitų, jog mieste sėdintieji mano,
jog kaimietis su kombainu pas mergas važinėja.
Man jis buvo verkiant reikalingas, nes nevykdydamas sėjomainos žemę bemat būčiau nualinęs.
Ūkyje, kuriame yra per 400 ha, bent trečdalyje jų
kasmet turi linguoti javai. Antraip gero daržovių
derliaus nesitikėk“,- porina ūkininkas ir čia pat
pasidžiaugia, jog kombainą jis vis tiek įsigijo, nes
pačiu laiku atsirado supaprastinta „Žemės ūkio
valdų modernizavimo“ priemonė.

Ir gamta, ir varnos
Ūkininkas sako, jog verstis daržininkyste nėra
lengva. Jei nori išsilaikyti rinkoje, reikia auginti
įvairių daržovių, kad, kuriai nors neužderėjus,
viena kitą kompensuotų. O tai reiškia, jog reikia išmanyti daug agronomijos paslapčių, turėti
įvairios technikos. Daržovės – labai lepūs augalai: tai, žiūrėk, lietus išmirkė, tai saulė išdegino.
Labai ilgai net draudimo bendrovės daržininkų
laukų kratėsi. Be to, A.Vaupšo laukai, kaip ir kitų
užventiškių, kasmet nukenčia nuo varnų. „Kai
kopūstus pasodinam, tai apie porą savaičių neišlipu iš mašinos ir šautuvo iš rankų nepaleidžiu.
Vis suku ir suku ratus apie laukus. Yra buvę, jog
net trejetą hektarų varnos nurovė, per 100 tūkst.
litų nuotolio padarė, – pasakoja ūkininkas. –
Varnos gan mikliai darbuojasi: žirglioja vagos viršum, išrauna daigą, apžiūri šaknį, jei randa kirminą, praryja, jei ne - švyst daigą į šalį ir rauna kitą.“

Per 80 darbo vietų
A.Vaupšo ūkis to krašto žmones gelbsti nuo nedarbo. Rajono pakraštėlyje tai yra vienintelė vieta, kur darbo ištisus metus turi per 80 žmonių, o
kopūstų kirtimo metą dar papildomai po 40-50
žmonių dirba. Tačiau, pastebi ūkininkas, anaiptol
dar ne kiekvienas darbo vietą brangina. Kartais
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stikliukas yra už darbą brangesnis. Ir į bedarbius
jis kreivai žiūri: „Buvau priėmęs keletą darbuotojų, atsiųstų iš darbo biržos. Bet jie dirbti nenori.
Man aiškino, kad jiems darbo birža moka. Esu
įsitikinęs, kad bedarbių rėmimas - nereikalingas
valstybės pinigų švaistymas. Jei žmogus nenori
dirbti, tai turėtų būti jo paties, o ne valstybės
problema.“ Algimantas pateikia pavyzdį, kaip jis
kalbinęs lietuvaitį, kuris gyrėsi Londone uždirbąs
1000 eurų. „Aš jo klausiu, o kiek valandų tu dirbi?
Jis man sako, jog nuo 6 val. ryto iki 20 val. vakaro.
Bet tokius pačius pinigus ir mano ūkyje gautų,
jei 14 valandų per parą gerai dirbtų. Mūsų žmonės nori gauti atlyginimą kaip Londone, o dirbti
kaip sovietmečiu kolchoze“,– stebisi ūkininkas.
Be A.Vaupšo šiandien sunkiai įsivaizduojami ir
Užvenčio krašto kultūriniai renginiai. Kadangi
kaimo kultūra per visą Nepriklausomybės laikotarpį taip ir liko podukros vietoje, tai bet koks
didesnis renginys be rėmėjų nė neįsivaizduojamas. O kaipgi neparemsi, jei žmona Irma - Užvenčio kultūros namų šeimininkė? Per žmoną jis
ir Užvenčio krašte kadaise atsidūrė.

Taip dabar atrodo kažkada buvę „vaiduokliai“.
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A.Vaupšas paklaustas, ar turi nors kiek laisvo
laiko, atsako, jog savaitgaliais stengiasi nedirbti.
Jei skubūs darbai neužpuola - išsiruošia medžioklėn.

Pavyzdys kitiems
A. Vaupšo ūkyje netrūksta įvairių renginių: čia
vyksta Lauko dienos, čia atliekami išskirtinės kokybės produktų (IKP), kuriems keliami itin dideli
reikalavimai, auginimo bandymai.
A.Vaupšo ūkis yra išrinktas rajono Metų ūkiu,
ne kartą buvo tapęs tokių rinkimų prizininku.
Tarp daugybės apdovanojimų ir padėkų ant sienos kabo ir Sodros vadovo Mindaugo Mikailos
Padėkos raštas: „Jūsų ūkis – puikus pavyzdys ne
vien šio rajono ūkininkams. Jūsų veikla ir sumanumas padeda plėsti verslą, sukurti darbo vietų.
Svarbiausia ne laukti, kol ateis sėkmė, o aktyviai
jos siekti, pasitelkiant ne vien informaciją, bet ir
pagarbą tradicijoms. Vertiname ir gerbiame Jūsų
nuveiktus darbus, įgyvendinant idėjas, ir nuolatinį dėmesį valstybės socialiniam draudimui.“

II skyrius

II skyrius. Publicisto žvilgsniu

II skyrius. Publicisto žvilgsniu

Įspūdinga Lietuvos gamta – ne vieno rašytojo kūrybos įkvėpimo šaltinis.

Lietuva, kurią išvaikščiojau
Jonas MAČIUKEVIČIUS
Rašytojas

Tapome didesni europiečiai
Žmogus, nors ir gyvendamas vienkiemyje, yra
pasaulio gyventojas. Sodindamas medį prie savo
kiemo vartų, jį sodina ne tik sau. Bet kadangi
sąlyginiai dydžiai – teorijos sąvokos, nuo gilios
senovės mes esame įrėminti etnografinėse, geografinėse, politinėse ir dar kitokiose teritorijose,
kurios tampa mūsų savastimi, kurias mes tobuliname ir kurios mus tobulina. Šiandien mes dažniausiai sakome, kad esame Lietuvos ir Europos
Sąjungos gyventojai.
Nenoriu lyginti euroskeptikų ir euroentuziastų.
Žinau, kad vienokių ir kitokių esama. Net mūsų
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mintyse dažnai jie grumiasi tarpusavy. Ir ši realybė tokia akivaizdi, kad užmerkti prieš ją akių neįmanoma. „Lietuviais esame mes gimę...“, - skamba
ausyse, o žiniasklaida kasdien mums primena, kad
jau esame Europos Sąjungos piliečiai, ypač po to,
kai didžiausias euroskeptikas Čekijos prezidentas
Vaclovas Klausas paskutinis pasirašė po Lisabonos sutartimi. Ir dabar mes, nepriklausomai nuo
mūsų nuostatų, įvairiausių abejonių, tapome šiek
tiek didesni europiečiai, negu buvome prieš tai.
Vėliau bus dar kitos sutartys. O dar vėliau?
Prisimenu, prieš prezidentui V. Klausui pasirašant po minėta sutartimi, teko keliose vietose
bendrauti su kaimo žmonėmis, ir visur tiesiog

Jonas MAČIUKEVIČIUS. Lietuva, kurią išvaikščiojau

spontaniškai pokalbiai nukrypdavo į mūsų
narystę Europos Sąjungoje. Vyresnių žmonių,
penkiasdešimt metų vargusių sojuze, įtarus mąstymas apie buvimo kitoje sąjungoje įvairias negatyvias pasekmes visai suprantamas. Aš ir pats,
norėdamas jų nuostatomis patikrinti savąsias,
galbūt pakoreguoti savo sampratą, provokuodamas klausdavau, ar jie „už“, ar „prieš“. Kaimo
žmonės atsargūs, iš karto galutinio verdikto neištaria, bet ima dėstyti motyvus. Keletą jų paminėsiu: „V.M., dalyvaudamas 2007 – 2013 m. Kaimo plėtros programoje, protingai pasinaudojęs
ES parama, įsirengė modernią melžimo aikštelę,
ūkininkas P.Ž. įsigijo mėšlo kratytuvą, traktorių
ir srutvežį, o štai ūkininkas L.N. už ES lėšas prisipirko geros veislės jautukų ir dabar jo ūkis klesti.“
Išgirdau daug gerų dalykų: Europai padedant,
tvarkomi ir atsodinami miškai, medžiais užsodinamos dykvietės, švarinamos upės ir ežerai,
skatinami senoviniai amatai, skiriama lėšų kulinariniam paveldui išsaugoti, parkams atgaivinti...
Vienas žmogus, matyt, spaudos mėgėjas, iš kišenės
išsitraukė laikraštį ir visiems perskaitė, kad jau šiais
metais pieno produktų eksportuotojams išmokėta 13,98 milijonų litų ES eksporto subsidijų. O kad

kalba būtų linksmesnė, nepadėdamas laikraščio į
šalį, išpyškino: „Vyrai, kur mes, ubagai, be Europos
dėtumės? Štai net Klaipėdos simbolio – burlaivio
„Meridianas“ – be Europos Sąjungos lėšų negalime suremontuoti...“

Kaimiečiai džiaugiasi parama
Visų tų pokalbių metu įsitikinau, kad kaimiečiai
labai džiaugiasi ES parama, yra tikri, jog be tos
paramos nei jų ūkiai, nei visos Lietuvos kaimas
tokio proveržio nebūtų patyrę. Girdėdamas vien
tik „už“, pabandžiau provokuoti „iš kitos pusės“:
ar neprarasime savo tapatybės, savo seniausios
Europoje kalbos, kitaip sakant, – lietuvybės? „Jei
nenorėsime, tai ir neprarasime, – atsakė jaunas
ūkininkas. – Prisiminkite carinę Rusiją. Buvo net
lietuvišką spaudą uždraudę, o kas iš to išėjo? Aš,
pavyzdžiui, keikiau tą Klausą, kad jis ES neklauso
ir nepasirašo, jog Europoje būtų daugiau Europos.
Jis man kažkuo priminė Seime daug plepantį Petrą Gražulį. Žinoma, gal ten viskas buvo ir ne taip,
gal jam tikrai pavyko šiek tiek daugiau išsiderėti,
bet, kai jis suraitė tą savo parašą, aš vakare įsipyliau „lietuviškos“ ir išgėriau už tai, kad jau turėsime
ir Europos prezidentą, ir užsienio reikalų ministrą.

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos dalimi, turi ne tik ja praturtėti, bet ir savimi praturtinti kitų valstybių žmones.
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Europai padedant, skatinami ir senoviniai amatai.

Tegu ir bendrų įstatymų būna daugiau. Kai pasiklausau, kaip mūsų Seimas priiminėja įstatymus,
kaip juos keičia, paskui vėl keičia, man nuo to absurdo tiesiog vemti norisi. Kad taip neatsitiktų, aš
vėl „lietuviškos“ taurelę išlenkiu.“
Prisipažinsiu, man buvo gera klausytis, kaip žmonės džiaugiasi, kad jų vaikai ir anūkai gali studijuoti Europos universitetuose, kad galima visur
nuvažiuoti, kad nėra jokių užtvarų. Vadinasi, vis
daugėja Lietuvoje Europos, nes būti vien tik ES
nariu, mano galva, lyg ir per maža. Žinoma, narystė – vienas dalykas, tapatybė – kitas. Procesas tik prasidėjęs. Ir tą pradžią be galo apsunkino
pasaulinė krizė. Bet ir iš jos tikimės išsikapstyti
padedant ES.

Pradžia visada už kiemo tvoros
Ilgai ieškojau geriausio būdo, kaip šį tą papasakoti apie savo Lietuvą, kurią aš jau išvaikščiojau.
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Kaip papasakoti apie jos laukus, įvairius pokyčius kaime, kur jau visai kitaip ūkininkaujama, visai kitokia technika rieda laukais, o ir laukai, ypač
Europos Sąjungos dėka, visai kitokie nei tada, kai
pats jais jaunystėje vaikščiojau, kai brandinau
savo knygas. Literatūra visada buvo tarsi geras
veidrodis, parodantis visus kaimo pokyčius, jo
žmonių likimus. Kartą naiviai esu pagalvojęs,
kad dabar, kai „praeities kaimas nueina į praeitį“, o „ateities kaimas pradeda savo žygį į ateitį“,
į didžiąją Europą, visas netektis ir vertybes geriausiai padėtų suvokti mūsų literatūra, taiklūs
rašytojų pastebėjimai. Taip pamažu, galvodamas
apie kaimą, pradėjau mąstyti apie literatūrą, išbandytais takais vedančią per savo žemę.
Išvaikščiojau savo gyvenimo kelius. Daug ko
išmokau. Supratau, kad Europos Sąjunga - ne tik
mechaniškas darinys, kad Lietuva, tapusi jos dalimi, turi ne tik ja praturtėti, bet ir savimi praturtinti kitų valstybių žmones, kad dabar jau mūsų

Jonas MAČIUKEVIČIUS. Lietuva, kurią išvaikščiojau

vaikams teks kur kas didesnis palikimas – ne tik
Lietuva, bet ir Europa.
O pradžia visada už kiemo tvoros. Suvokti.
Pamilti. Išmokti. Įvertinti. Paimti. Perduoti. Save
atspėt dievadienio takuos! Pradėkime nuo to, kad
literatūra visada turi savo kilmę. Ji „žemaičiuoja“
ir „aukštaičiuoja“, ji persisunkusi gimtinės
miškelių kvapais, žmonių godomis... Ji visada
prasideda tavyje ir kažkur šalia tavęs, tavo brangiausiose vietose, tarp tavo brangiausių žmonių.

Į žemę maitintoją turime daug investuoti
Koks nuostabus tas mūsų kaimas, mūsų gelbėtojas! Man, kaip rašytojui, labai svarbu, kad
kaimas, neabejotinai, išsaugojo mūsų kalbą ir
raštiją. Yra toks terminas - georgika - Antikos
laikų literatūros žanras, kurio esminiai bruožai
– kaimo tematika, žemdirbio buities ir gamtos
vaizdai. Bet mūsų kaimiškoji literatūra – kur kas
daugiau nei kūrinio vyksmo aplinka, erdvė, tam
tikra teritorija. Gal net daugiau ir už su ta aplinka susijusiais veikėjų charakteriais, jų pasaulėjauta, išgyvenimo problemomis? Juk ir lietuvių
literatūros istorijos pagrindas yra valstietiškosios
literatūros tradicija. Prisiminkime garsųjį grožinės literatūros pradininką Kristijoną Donelaitį
(kokia graži lietuviška pavardė!). Galima pasakyti labai trumpai: pažinti valstietiškąją, žemdirbiškąją lietuvių literatūros tradiciją, vadinasi, pažinti savo tautos dvasios ir kultūros istoriją. Per
tą kaimiškąją tradiciją galima pasinerti į labai esmingą Lietuvos kultūros tarpsnį – spaudos draudimo, klojimo teatrų, dar gyvų etninių tradicijų,
paveldo pavyzdžių gaivinančią aplinką. Visa tai
mums išsaugojo kaimas. Jis mums dovanojo Žemaitę, Keturakį, A. Baranauską, Maironį... Kaip ir
neseniai mus palikusį mano kraštietį literatūros

Rašytojas Juozas Aputis talentingai vaizdavo senąjį
kaimą – jis paskutiniuosius savo gyvenimo metus
kaime ir praleido.

klasiką Juozą Aputį, talentingai vaizdavusį senąjį
kaimą ir paskutiniuosius savo gyvenimo metus
kaime praleidusį.
Pavasarį, kai lankiausi Kaziuko mugėje, į akis krito ir dvasinės, ir materialinės vertybės. Turime
talentingų, nagingų meistrų. Turime darbščių
ūkininkų. Mačiau, kaip jie, apstoję Žemės ūkio
ministrą (beje, irgi ūkininką) Kazį Starkevičių,
apie kažką entuziastingai diskutavo. Jo bendravimas su kaimo žmonėmis visada kažkoks tikras,
be politinės potekstės. Kalba sukosi apie sėją ir
pjūtį, apie tai, kaip valstybei, neturinčiai nei naftos, nei dujų išteklių, bet turinčiai derlingų laukų
ir talentingų žmonių, neatsilikti nuo Europos.
Man dažnai kyla mintis, kad į savo žemę maitintoją turime daug investuoti. Materialaus ir
dvasinio prado. Žemdirbiams turime suteikti galimybę būti tikrais gimtosios žemės šeimininkais.
Tada Lietuva galbūt ir neišsivaikščios.
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Šilalės rajono ūkininkui Tomui Raudoniui pradžioje parama strigo – pinigėlių teko palaukti. Pagelbėjo, paskolino tėtis.

Apie vieną labai didelę šeimą...
Henrikas VAITIEKŪNAS
Yra viena labai paprasta televizijos formulė:
jei nori, kad tavo laida patiktų žiūrovams, joje
reikia rodyti jūrą, lėktuvus ir... gražias moteris.
Tačiau tai niekaip nedera su vienu psichologų
pastebėjimu: jie teigia, kad priimtiniausios, geriausiai emociškai mus nuteikiančios spalvos
yra žalia ir auksinio rudens. O kur jas jūroje ar
debesyse rasi?
Didžiausio Rokiškio rajone 1200 hektarų ūkio
savininkas Eugenijus Neniškis šypteli ir ranka
mosteli nuotraukos ant sienos link: du žali kombainai auksiniame kviečių lauke. Bet kai pradedu sakyti, kad meno toje nuotraukoje nedaug,
ūkininkas visai nesusiraukia. Tik ima aiškinti,
kad fotografas jaunas ir nepatyręs buvo ir esmės
„neįkirto“.
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- Ar matai tą sunkvežimį nuotraukos krašte? klausia jis manęs.
Kai pasisakau matantis, Eugenijus darsyk šypteli
ir pradeda keistą, beveik neįtikėtiną pasakojimą
apie mažo miestelio kleboną Raimondą, kuris,
artėjančius lietaus debesis pamatęs, tądien sutrumpino mišias, į lauką savo mašinėle atlėkė ir...
pasisiūlė už sunkvežimio vairo sėsti. Dirbo iki vakaro. Bet taip ir liko nenufotografuotas.
Panašių istorijų yra prikaupęs ne vienas Lietuvos
ūkininkas. Ir Eugenijus Neniškis manęs, šiaip jau
televizijos žmogaus, ima klausti, kodėl mažieji
mūsų namų ekranai nusisuko nuo kaimo. Kodėl
šokiais žiūrovus vilioja, o skaniausio sūrio konkursus ignoruoja?

Henrikas VAITIEKŪNAS. Apie vieną labai didelę šeimą...

Atsakymą į šiuos klausimus, žinoma, nesunku
rasti: tereikia pradėti ir... apie pinigus kalbėti. Bet
kalbam ne apie televizijų, o apie Eugenijaus Neniškio pinigus.
Jei ne Europos Sąjungos parama, ūkininkas
šiandien, žinoma, turėtų ūkelį. Bet ne tokį – su
dviem naujais „John Deere“ kombainais, septyniolika (!) traktorių, tik per pusdienį apeinamais
sandėliais, remonto dirbtuvėmis ir visokiausiais
poilsio kambariais. Didžiuliame plote - net du
ūkiai. Tarsi du suremti pečiai. Mat šalia dirba ir
Eugenijaus sūnus Tolvydas Neniškis, dvidešimt
penkerius metus jau atšventęs, tačiau marčios
namolio dar neparvedęs. Skaitau technikos
kieme iškabintą apie ES paramą skelbiančią
medžiagą: pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų
įsikūrimas“ gauti vartomieji plūgai, traktorių
priekabos; pagal priemonę ,,Žemės ūkio valdų
modernizavimas“ (tėvo ir sūnaus atskirai) gauti
pinigai skirti įsigyti sunkvežimiui, sėjamosioms,
frontaliniam krautuvui, ražienų skutikliui, gausybei kitokios technikos.
- Tai už kiek iš viso ? - klausiu.
Na, ir koks lietuvis tau tiksliai į tokį klausimą atsakys? Ar už milijoną?
Abu šypsosi - ir tėvas, ir sūnus. Supratau, kad
per mažai užprašiau, ir bandau gudriau paklausti: kiekgi pas tėvą ir sūnų dirbantys kaimo vyrai
savo žmonoms pinigų parneša. Dabar jau pataikau: nes abu, vienas kitą pertraukdami, ima
aiškinti, kad jei žmogus kaime turi darbą, tai ir
uždirbti privalo. Kombainininkai sezono metu
ekologiniuose Neniškių ūkiuose gauna ne mažiau kaip 4000, o artojai – po 3000 litų per mėnesį.
Jei nebūtų ES paramos – nebūtų technikos, nebūtų uždarbio.

Tiesa, užkliuvau dar už keleto žodžių. Eugenijus
prasitarė, kad per 60 hektarų rapsų lauką tenka
ir penkiolika, ir daugiau kartų purkštuvu pervažiuot. Sąnaudos. Kuras. Laikas. Bet vyrai nuoširdžiai manęs nesupranta. Sakosi, kad įsipareigoję
dirbt sąžiningai. Ir todėl bet kada (taip ir pasakė:
“nors ir naktį“) gali kas iš Nacionalinės mokėjimo
agentūros atvažiuot – vargu, ar priekabių rasis...
O mane visuomet stebina mokėjimas. Žinios. Iš
kur visa tai ?
„Mano universitetas – gyvenimas“, - sako Eugenijus. Šiaip jis jau nuo jaunystės techniką mėgo
ir dabar diplomuotam inžinieriui patarti gali. Bet
aš įžiūriu dar vieną žinių šaltinį. Sūnus Tolvydas
– penktakursis Žemės ūkio universiteto studentas. Čia pat jau ir žemdirbiškų technologijų bei
vadybos specialisto diplomas. Na, o jei dar ir
žemdirbiškų mokslų ragavusią marčią tėvui parvestų...

Kaip tapti dar turtingesniam
Vėlei prisiminsiu TV. Dabar tokių reportažų jau
nedaug, tačiau vyresni pamena: patys nuobodžiausi vaizdeliai būdavo, kuomet operatoriaus
kamera klaidžiodavo tarp salėje sėdinčių ir kažką užsirašinėjančių žmonių. O tribūnoje vis
keisdavosi nežinia ką kalbantys. Kažką panašaus
atsitiktinai pamačiau ir praėjusį rudenį. Pačiu
nepatogiausiu, rytiniu, televizijos laiku. Tačiau,
kad ir kaip keista būtų, po šito reportažo redakcijai skambino neįtikėtina gausybė žiūrovų. Paaiškinu: televizijos reportažas (beje, parengtas
už ES pinigus) mokė Lietuvos žemdirbius, kaip...
mokytis. Todėl keletas trumpų ekskursų. Apie
daug kainuojantį žinių trūkumą.
Klaipėdos rajono ūkininkai Marijona ir Vaclovas
paraišką paramai gauti teikė pagal priemonę
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios
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„...Prisiminkime, kaip atrodėme Nepriklausomybės pradžioje, - sako Kelmės rajono Budraičių kaimo bendruomenės
narė Justina Viržintienė. - Mėšlo krūvomis paramstytos fermos, aplink jas - srutų akivarai...“

veiklos srities prioritetinį gyvulininkystės sektorių. Atrodo, viską sutvarkė teisingai, tačiau...
paramos negavo. Mat nežinojo, kad pieno ūkis
iki paraiškos ES paramai pateikimo turi veikti ne
mažiau kaip dvejus metus.
Kita klaidelė. Ūkininkas Anzelmas iš Anykščių,
jau ne pirmus metus gaunantis paramą už senųjų lietuviškų veislių išsaugojimą, paprašė pinigines išmokas padidinti: girdi, prisiaugino naujų
gyvulių, bemaž padvigubino lietuviškų avių
bandą. Bet ir Anzelmas negavo pinigėlių. Nes
paramos davėjui... pavėlavo žinias perduoti. O
padaryti tai reikėjo iki lapkričio pirmosios.
Na, ir dar. Stiprus ūkininkas Vitalijus iš Lietuvos
vidurio vos ne vos išsisuko iš itin keblios padėties. Parama iš jo nebuvo atimta, tačiau kurį laiką
tikrai kybojo ant plauko. Mat pateikęs paraišką
ir gavęs paramą pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo“ programos šeštąją veiklą - „Derlingų augalų
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juostos ar laukai ariamoje žemėje“ - įsėjęs raudonąjį ir rausvąjį dobilą, piktžoles jis naikino ne
rankomis, kaip programoje nurodyta, o technika. Negana to, jau buvo besiruošiąs ant žalienų ir
trąšų užpilti. Gerai, kad sustabdė pro šalį važiavę
tikrintojai. Nes dar kiek, ir paramos būt nelikę...
Daug ką reikia žinoti. Ar žino, pavyzdžiui, apleistas žemes mišku pasiruošę paversti ūkininkai,
kad po paramos gavimo tame miške viską daryti gali, tik štai Kalėdoms kertamų eglučių ten
sodinti – nevalia.
Daug tenka išmokti. Technikos nevaldysi be inžinerinių žinių. Ūkio - be elementarios buhalterijos. Ir išvada: jei nori Europos pinigėlių gauti, teks
pasimokyti.
Beje, jau girdžiu – Lietuvos ūkininkai skundžiasi,
kad laiko mokslams nėra, kad sunku ir ūkį prižiūrėti, ir „mokyklon eiti“. Bet Žemės ūkio ministe-

Henrikas VAITIEKŪNAS. Apie vieną labai didelę šeimą...

rija ramina ir kadais duotą pažadą tesi: ne besimokantys taikosi prie dėstytojų, o atvirkščiai. Jie
atvyksta tiksliai ir iš anksto suderintu laiku. Asmenims, susijusiems su žemės ūkio veikla, mokymai finansuojami 100 procentų. O didžiausia
paramos suma mokymosi projektui gali siekti
net 800 000 eurų (2 769 240 litų). Ir dar reikia
žinoti, kad, besimokantiems pagal LEADER programą, privalu laikytis valdymo reikalavimų, kurie pagal ES direktyvas – suderinti su tiesioginėmis išmokomis. Neaišku, kas tai? Mokymuose
paaiškės.
Beje, kai kas Lietuvoje suprasdamas, kad pinigai,
skiriami naujai technikai įsigyti ar veislinei bandai išlaikyti, sugrįžta, niekaip nesupranta, už ką
Europa duoda pinigų mokslams?
O gi tam, kad ne tik su savo laukais ar gražiomis
pievomis Europoje atsidurtume, kad ne tik ekologišką europinę produkciją gamintume: mūsų
galvose turi atsirasti ir europinis mąstymas, ir
europinės žinios. Tuomet galėsime būti konkurencingi.
...Kadais lietuviai sakydavo, kad geriau biednas
mokytas, nei turtingas kvailas. Bet laikai keičiasi, o senoji išmintis pamažu atsitraukia. Šiandien
turtingas kaime tampa tik tas, kas mokslų ragavo.

Ką pasakė Henris Fordas?
Marijampolės savivaldybės Varnupių kaime gyvenantis ūkininkas Saulius Stanynas 20 melžiamų karvių laiko ir dar 9 telyčias augina. Tačiau
kalbą pradeda ne kaip ūkininkas, o kaip koks laidos „Pinigų karta“ ekspertas: „Už nupjautą žolės
hektarą – 200 litų, išvartytas ir sugrėbtas šienas
– 100 litų, jo parvežimas – dar 200. Per praėjusią vasarą (viską rašiau ant popieriaus lapo) - 11
tūkstančių! Karvės man nuostolingos, nes už
pieną gaunami pinigai išlaidų nepadengia...“

Ūkininkas Saulius jau būtų gyvulius pardavęs.
Bet jį stabdo įsipareigojimai: iš Europos Sąjungos
fondų gauta daugiau kaip 100 000 litų: „Nežinau, ką daryt, bet esu tikras, kad išlikti gali tik
tie ūkiai, kuriuose auginama per šimtą karvių...“
O dabar – kitas pavyzdys. Griškabūdžio žemės
ūkio bendrovė. Galvijų bandoje – 1200 ( su prieaugliu). Melžiamų karvių – per 600. Pagal Nitratų
direktyvą ir „Pieno ūkio modernizavimo“ projektą iš Europos Sąjungos gauta 1,2 mln. litų. Pagal
ankstesnę 2004 – 2006 m. priemonę „Pieno ūkio
modernizavimas“ tiek pat jau paimta ir išleista.
Bendrovės ekonomistė Danutė Naujokienė rodo
popierius ir vardija: įsigyta moderni fermų įranga, įrengtas 4000 kubinių metrų mėšlo rezervuaras, įdiegtos naujausios pienininkystės technologijos ir nuolat didinama melžiamų karvių banda.
Žinoma, geriausiai paramos naudą įrodo primilžiai: per metus iš karvės jie padidėjo – sunku net
patikėti - apie 2000 litrų.
Išvada paprasta: aplinkoje, kurioje nuolat reikia
būti pranašesniam už konkurentus, kooperatyvai tikrai mažina gamybos sąnaudas, skatina
jos augimą. O žodžius visai nesunku ir skaičiais
įrodyti: pastaraisiais metais, kai parama kooperacijai išaugo daugiau nei 10 kartų, apie 40 kooperatyvų, veikiančių pieno sektoriuje, rinkai jau
pateikia per 20 procentų pieno žaliavos.
O dabar, mielieji, sugretinę faktus apie tuos du
pieno ūkius, patarkite, ką daryti ūkininkui Sauliui
iš Varnupių kaimo? Gal priminti jam, kad kooperatyvas – ne kolūkis, nuo kurio tiek metų bėgom?
„...Prisiminkime, kaip atrodėme Nepriklausomybės
pradžioje, - sako Kelmės rajono Budraičių kaimo
bendruomenės narė Justina Viržintienė. - Mėšlo
krūvomis apramstytos fermos, aplink jas – srutų
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net vienuolikos kilometrų vingį reikėtų supirkimo trasoje įveikti. Ir todėl ūkininkė Vanda ekologišką pieną iki šiolei parduoda kaip paprastą.
Tikiuosi, kad situacija greit pasikeis, o tiems, vienuolikos kilometrų lanksto išsigandusiems, taip
pat turime receptą. Istorinį tokį.

Marijampolės rajono Kūlokų kaimo ūkininkas Juozas
Bekampis mums sakė, kad yra gimęs ant arklio tursenti,
mat nuo mažens juos su tėčiu prižiūrėjo.

akivarai. O kai atėjo Pieno direktyva - nauji šaldytuvai, naujos pieno linijos, aukščiausios rūšies ir
švariausias pienas! Vaizdelis skiriasi, kaip šviesiausia
diena skiriasi nuo juodžiausios nakties...“
Kad pieno primelžtų, reikia melžėjų. Jonavos rajono Paulinkų žemės ūkio bendrovėje anksčiau
jų dirbo penkiolika. Šiandien, modernizavus ūkį,
pakanka keturių. Ir tos nepersidirba. Bendrovės
pirmininkas Andrejus Štombergas dar vieną faktą priminė: algoms bendrovė netaupė – buvusio
penkioliktuko atlyginimus padalijo keturioms.

Kai visame pasaulyje žinomo automobilių koncerno magnato Henrio Fordo žurnalistai paklausė, ką jis daro, kuomet susiduria su, atrodo, neįveikiama problema, konvejerinės gamybos pradininkas atsakė: „Aš niekada nesakau, jog man
reikia, kad Jūs padarytumėte. Aš visada sakau,
kad man įdomu, ar Jūs sugebėtumėte tai padaryti...“
Beje, gal Jūs auginate ir šeriate nepaprastą karvutę? Gal Jūsų fermoje – Lietuvos šėmoji ar Lietuvos baltmargė?
Jei taip yra, tai žinote, kad senosios veislės – mažiau produktyvios. Tačiau nepamirškite Europos
Sąjungoje galiojančio principo: kompensuoti
skirtumą. Jei, pavyzdžiui, „sukultūrinta“ karvė
duoda laktacijos metu 5000 litrų, o genofondinė
– tik 4000, skirtumą ES tikrai kompensuos.
Ar nieko nepamiršom? Pamiršom!

Tačiau turime būti teisingi: ne visur pienu lyja ir
sūriais sninga.
Kelmės rajono Paliepšų kaimo ūkininkė Vanda
Kavoliūnienė paramą gauna. Tiesa, ne pienininkystei, bet ekologiniam ūkiui. Ir norėjo ūkininkė
Vanda užregistruoti ekologinį pienininkystės ūkį
– džiaugtumės ir mes, ekologišką pienelį pirkdami. Bet nepavyko. Problema – ne Europos
paramos įstatymas, ne kokios ministerijos valdininkai: slėpėsi ji pačiame Kelmės rajone. Mat supirkėjai ekologinį pienelį supirkti ...patingėjo. Jie
Vandai paaiškino, kad ši per toli gyvenanti: girdi,
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Anądien viename populiariame tinklalapyje perskaičiau buvusio Lietuvos užsienio reikalų ministro Povilo Gylio komentarą. Profesorius rašė niekaip nesuprantąs, kodėl už pakelį sviesto prieš
metus mokėjo vos ne puse lito mažiau, ir klausė
skaitytojų: gal žolė pabrango?
Mūsų knygos skaitytojams atsakymo diktuoti
nereikia: jie žino, kas, kada, kaip ir už kiek. Ir netgi numano, ką dėl tokių kainų apkaltinti galima.
Patikslinu: tikrai ne Europos Sąjungą.

Henrikas VAITIEKŪNAS. Apie vieną labai didelę šeimą...

Tėvų ir brolių takais
Jei kantrybės užteko ir vis dar skaitote, tai gal
prisimenate, apie ką pirmose pastraipose rašiau.
Ogi apie turtingiausią Rokiškio rajono ūkininką
Eugenijų Neniškį ir jo 25 metų sūnų Tolvydą. Tėvas su sūnum dirba ranka rankon ir, ko gero, visai
nesvarbu, kieno iš judviejų ūkin atkeliavo Europos Sąjungos pinigėliai, skirti kaimo darbams paremti. Sūnaus traktorius – tėvo laukuose, tėvo
kombainai kerta abiejų javus. Taip lengviau. Taip
patogiau, pigiau ir kaip gražu (gal pirmąsyk taip
sau leidau pagalvoti), kai kaimynai... pavydi.
Visada, kai rašau apie ES pinigus ir šeimą, įterpiu tą neįdomų, biurokratinį, sausą, tačiau nepakeičiamą skaičių: daugiau nei 80 proc. jaunųjų
Lietuvos ūkininkų, gavusių paramą, pirmuosius
savo prašymus ir planus įteikė tėvų paskatinti.
Jei kalbėtume apie priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš žemės ūkio gamybos“, tai skaičiai dar didesni: vaikams ir anūkams senoliai Lietuvoje perleidžia daugiau kaip 90 proc. ūkių. Kasmet tokių būna
daugiau nei šimtas. Ir, nors žurnalistams visuomet
rūpi nurodyti naujausią traktoriaus markę ar kombaino galingumą, dabar to nedarysiu.
Ukmergės rajono Virkščių kaime dirba jaunas
ūkininkas Arvydas Zabulis. Su tėvu laukuose jis
dirbo nuo keturiolikos metų.
Šakių rajono ūkininkas Jonas Antanavičius, vos
tik gavęs paramą, naują traktorių patikėjo sūnui
Juozui. O dabar nekantriai pilnametystės laukia
dar du būsimi šeimos ūkininkai Vytautas ir Martynas – Juozo broliai.
Tomui Raudoniui, ūkininkui iš Šilalės, pradžioje
parama strigo, pinigėlių teko palaukti. Pagelbėjo,
paskolino tėtis. Vėliau jaunasis ūkininkas, jau paramą gavęs, skolą šeimai garbingai grąžino.

Marijampolės rajono Kūlokų kaimo ūkininkas
Juozas Bekampis mums sakė, kad yra gimęs ant
arklio tursenti, mat nuo mažens juos su tėčiu
prižiūrėjo. O šiandien jis veisia Lietuvos sunkiuosius, naudojasi Europos fondų parama ir yra Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos prezidentas.
Krikšto mamą, manau, taip pat reikėtų laikyti
viena mieliausių giminaičių ir, žinoma, šeimos
dalimi. Mindaugas Kriaučiūnas, kaimo turizmo
sodybos šeimininkas iš Mikėnų (Ukmergės raj.),
su jam atitekusia krikštamotės sodyba norėjo
atsisveikinti. Juolab, kad ji gražioje vietoje, ir pirkėjų netrūko. Bet ir čia reikšmės turėjo šeimos,
giminystės bei kiti saitai. O paskui po ranka pakliuvo ES paramos kaimo turizmui projektai. Ir
dvi geros mintys, krūvon sudėtos, šiandien jau
vaisius neša: moralinį pasitenkinimą ir ekonominę naudą.
Ką čia, mielieji, jums beaiškinti: dažnai skirtingai
į pasaulį žiūrėdami, gal net skirtingai per rinkimus balsuodami, lietuviškai pasiginčydami ar
pasibardami, esame vienos šeimos nariai.
Tą šeimą, dažnai to net nepastebėdami, vadiname paprastai: Lietuva. Tai šeimai dirbam, tai
šeimai Europos pinigus išleidžiam, ir tai yra gerai.
O paskui, galbūt, kai mūsų jau ir nebus, kam nors
ateis mintis, kad yra labai gera turėti mažą šeimą
– savo ūkį. Dar geriau - didesnę šeimą – savo šalį.
Ir, galbūt, labai labai didelę šeimą, kuri vadinasi
Europa.
Kadangi nebūna šeimos be ginčų, tai, žinoma,
galite su manim ir pasiginčyti.
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Vėliau į Briuselį keliavo Lietuvos kaimo bendruomenių atstovai. Viena tokių delegacijų 2009 m. nusifotografavo
Europos Parlamente, prie ES šalių vėliavų.

Mūsų ekonomikos lokomotyvas
Česlovas SKARŽINSKAS
Bliūško mitai, keitėsi mąstymas
Niekada iš atminties neišdils 2004 –ųjų gegužės pirmosios įvykiai Briuselyje. Gal ne vienas
tautietis jau ir pamiršo, kad būtent tais metais
ir tą dieną Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.
O mes, Žemės ūkio rūmų darbuotojų, ūkininkų,
žurnalistų būrelis, drauge su Pasvalio kultūros
centro etnografiniu ansambliu „Rags“, vadovaujamu Daivos Adamkavičienės, tų metų gegužės pirmosios išvakarėse autobusu iš Kauno
per Lenkiją, Vokietiją, Olandiją nuriedėjome į
tolimąjį Briuselį. Buvome nuvykę atšvęsti mūsų
šaliai vieno reikšmingiausių 21 –ojo amžiaus įvykio, tapome neužmirštamų akimirkų liudytojai.
2004 –ųjų gegužės 1-ąją į Europos Sąjungą buvo
priimta net 10 naujų Senojo žemyno valstybių.
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Kiekviena naujoji narė Briuselyje vykusioje Europos žemės ūkio ir tradicinių produktų mugėje, skirtoje ES plėtrai paminėti, turėjo pristatyti
etnokultūros ir kulinarinį paveldą, amatus, savąjį
liaudies meną. Lietuvos atstovų pasirodymą šiame prestižiniame renginyje organizavo Lietuvos
jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, vadovaujama
šios organizacijos valdybos pirmininkės Erikos
Navalinskienės. Ir Lietuvos pasiuntiniai gražiai
reprezentavo savo valstybę Briuselyje.
Bet ne dėl šios vienos priežasties dažnai tenka
prisiminti Briuselio įvykius. Todėl, kad Lietuva
tapo ne tik pilnateise Europos Sąjungos nare,
kad nuo 2004 metų gegužės 1-osios mūsų valstybei atsivėrė neribotos galimybės modernėti,
pamažu įveikti atsilikimą nuo išsivysčiusių šalių. Ypač šios permainos buvo aktualios mūsų
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žemės ūkiui. Žinoma, dar ir šiandien ne vienas
oponentas įsikibęs laikosi nuostatos, kad mūsų
žemės ūkis buvo labai stiprus, kad pagal pagaminamos žemės ūkio produkcijos kokybę gerokai
pirmavo tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Bet tik
Sovietų Sąjungoje. Jau pirmaisiais Nepriklausomybės metais, pakeliavę po Daniją, Olandiją, Vokietiją ir kaimynę Lenkiją, įsitikinome, kad mums
pernelyg didžiuotis savo žemės ūkiu nereikėtų,
o su Europos teikiama pagalba būtina skubėti
įveikti...baisų atsilikimą. Pakeliavę po išvystytas
žemės ūkio šalis, pamatėme, kad, išskyrus darbščius savo žmones, gražią gamtą, lyg daugiau nieko ir neturime, nes kai kurios mūsų technologijos buvo pasenusios bemaž šimtu metų...

tariant, didėjo gamyba. Ekonomistai ir ekspertai
teigiamai įvertino padėtį Lietuvos žemės ūkyje.
Bet, jei ne Europos Sąjungos pinigai, teikiami
per mūsų Kaimo plėtros programos priemones,
biesas žino, kaip būtų buvę. „Žemės ūkis yra lokomotyvas, o ne mūsų ekonomikos priekaba“,
- Kaimo plėtros programą gyrė ekonomistas ir
politikas prof. Kęstutis Glaveckas. Anot profesoriaus, gera programa jau po kelerių metų subrandino savo vaisius.

Taigi pamažu bliūško sovietinis mitas, jog mūsų
žemės ūkio padėtis puiki. Pamažu vadavomės iš
senojo mąstymo. Gaila, ne visiems pavyko pasikeisti. O kai kas gal keistis ir nenorėjo. Kad ir
sunkiai, nepatikliai įžengėme į Europą, bet šiandien visiškai nesigailime tokio žingsnio. Europos
Sąjungos parama per palyginti trumpą laikotarpį neatpažįstamai pakeitė situaciją Lietuvos žemės ūkyje. Šiandien jau turime daug modernių
pienininkystės ir augalininkystės ūkių. Ne gėda
ir pasaulio žemės ūkio pirmūnams danams parodyti. Ne vienas mūsų ūkininkas, gaudamas net
gerokai mažesnes tiesiogines išmokas už daugelį
senbuvių Europos Sąjungos šalių žemdirbių, iš
karto sugebėjo konkuruoti, įsitvirtinti perpildytose Vakarų ir Rytų rinkose.

Labiausiai buvo menkinama SAPARD-o, vėliau –
ir kitų fondų parama. Bet kai lietuvis žemdirbys
pajuto europinės paramos naudą, numojo ranka
į auksaburnius, ėmė savo galva gyventi. Netrukus
tokiems auksaburniams, užsivėrus keliams į kaimą, nebeliko nieko daugiau, kaip pagal partijų sąrašus patraukti į Seimą...

Šiandien, regis, ir didžiausi niurzgliai jau nutilę,
nepriekaištauja ir negąsdina kaimo žmonių sukurtu baubu: girdi, Europa, duodama pinigų, siekia mus...apgauti...

Didžiuojamės
Žinoma, labiausiai atsitiesti mūsų ūkininkui padėjo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės. Europos Sąjungos parama Lietuvai ypač buvo veiksminga sunkmečiu.
Net pirmaisiais pasaulio finansų krizės metais
žemės ūkyje, vienintelėje ūkio šakoje, augo bendrasis vidaus produktas, didėjo eksportas. Kitaip

Mūsų delegacijai vadovavo Lietuvos jaunųjų ūkininkų
ratelių valdybos pirmininkė Erika Navalinskiene.
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Artėja jubiliejus
Dar tik po kelerių metų švęsime buvimo Europos Sąjungoje dešimtmečio sukaktį, o kaip neatpažįstamai per pastaruosius metus pasikeitė Lietuvos kaimas. Kone kiekviename šalies regiono
kampelyje įvykdyta įvairių projektų: įsigyta našios technikos, pastatyta modernių fermų, sandėlių ir kitokios paskirties ūkinių pastatų. Kaimo
plėtros programos priemonės padėjo vystyti ir
kaimo turizmo verslą, kai kuriuos amatus... Skeptikams, nenorintiems suprasti Europos Sąjungos
paramos svarbos, šiandien norisi tiesiai pasakyti
- be Europos pinigų, kitokios jos teikiamos pagalbos, mūsų žemės ūkis nebūtų pakilęs iš pelenų. Prikelti sugriautą ir atsilikusį žemės ūkį tegali
tik dideli pinigai, o jų Lietuva paprasčiausiai neturėjo ir tikriausiai niekada neturės. Apskritai iki
šiol keista girdėti abejonių dėl Europos Sąjungos
narystės naudos. Gal Vokietijai, Didžiajai Britanijai ar Prancūzijai ji ir nėra itin naudinga, bet
Lietuvai – tai išsigelbėjimas nuo skurdo ir teisinių džiunglių.
Neperdėsiu teigdamas: narystė Europos Sąjungoje padėjo įžengti į kur kas aukštesnę civilizaciją. Manau, turime dėkoti ir Likimui, kad mums
šitaip pasisekė. Bet nebūkime ir naivūs – toli
gražu ne visi europiečiai nekantriai mūsų laukė,
strimgalviais puolė mums į glėbį. Tik Europos
Sąjungos senbuvių šalių vadovų politinė valia
lėmė pertvarką Senajame žemyne. Kad ne itin
džiaugsmingai mūsų buvo laukiama prie Europos vartų, byloja ir mūsų įsimintos kelionės į
Briuselį vienas epizodas.

„Siurprizas“ pasienyje
Lietuvos ir Lenkijos pasienio Kalvarijų kontrolės poste itin akylai buvo tikrinami mūsų pasai.
Tokia iki gegužės 1 – osios tebegaliojanti dokumentų tikrinimo tvarka mūsų, delegacijos narių,
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nenustebino. Bet šiame pasienio poste, teužtrukę vos pusvalandį, Vokietijos link per Lenkiją autobusu riedėjome visą naktį. Įveikę net ir tamsoje daugelyje vietų remontuojamas Lenkijos kelių
atkarpas, pagaliau ryte ir Vokietijos žemę pasiekėme. Lengviau atsikvėpę, atsidūrėme demokratija ir tvarka garsėjančios valstybės pasienyje.
Bet, pasirodo, per anksti ir apskritai be reikalo
kaip vaikai džiūgavome - net penkias valandas
vokiečių pasieniečiai bandė mūsų delegacijos
narių kantrybę. Ilgiau kaip pusdienį buvome
savotiškai įkalinti vokiečių pasieniečių. Neleido
įriedėti mūsų autobusui į jų žemę – nors plyšk
iš nevilties.
Gerai, kad netikėtai ilgą laukimą praskaidrino
mūsų šaunieji dainininkai ir šokėjai pasvaliečiai,
surengę neplanuotą koncertą pasienyje. Patogiai šalikėje įsitaisęs, gitara ėmė groti Pasvalio
folklorinio ansamblio „Rags“ muzikantas Sigitas
Paliulis, o armoniką virkdyti – Stasys Kuodis.
Tuojau prie muzikantų prisijungė ir ansamblio
dainininkės bei šokėjos Audra Stankevičienė,
Daiva Adamkavičienė, Daiva Čeponienė, Dalia
Bitinienė ir kiti pasvaliečiai. Netrukus į šaunių
ansambliečių būrį įsiliejo visi mūsų delegacijos nariai bei pasienio kontrolės poste taip pat
užstrigę lenkai. Drauge ne tik ne vieną skambią
lietuvišką dainą užtraukėme, bet gal ir tuziną
šokių sutrypėme, kol prie mūsų priėjo vokiečių
pasieniečiai.
Mūsų delegacijos vertėjas ir gidas Vytautas Sidaras, ilgais vešliais plaukais, tankia barzda bei
įspūdinga išvaizda primenantis lietuvių pagonių
krivį, vokiečių pareigūnų delikačiai pasiteiravo,
kodėl jie šitiek valandų mus užlaikę. Šie atsakė,
kad labai kruopščiai privalėję ištirti mūsų lietuviškus pasus – ar jie nėra padirbti. Dėl to jiems
neva net ir mikroskopą teko pasitelkti... Iš pradžių pamanėme, kad vokiečiai ir toliau iš mūsų
tyčiojasi, bet kai su jais įsikalbėjome, po truputį
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Dzūkija nuo seno garsėja etnografiniais ansambliais ir muzikantais. Šiame Lietuvos krašte kultūrinės tradicijos dar
labiau sustiprėjo - jas puoselėja jaunimas. Visada žavi Nedzingės jaunimo ansamblio, vadovaujamo mokytojos
Vandos Mockevičienės (ketvirta iš dešinės), koncertai.

ėmėme atlėgti ir iš dalies pateisinti jų gal net perdėtą atsargumą bei įtarumą. Ir štai kodėl. Pasirodo, kai kurie mūsų tautiečiai net iš švento dalyko neseniai ėmė biznį daryti – lietuviškus pasus
pardavinėti Rytų šalių piliečiams, o mūsiškei policijai meluoti, kad juos pametę... Be to, iš dalies
galima pateisinti perdėtą vokiečių pasieniečių
budrumą ir dėl kitų priežasčių - lietuviai per metus Vokietijoje padaro apie 7 tūkst. nusikaltimų.

Tomo Mano žodžiai
Kad ir kaip ten būtų, vis dėlto su mumis vokiečių pasieniečiai, švelniai tariant, pasielgė ne visai
korektiškai. Juk jie iš pat pradžių mūsų vertėjo
buvo informuoti, kad skubame į Briuselį, jog
pakeliui į Belgijos sostinę dar norime aplankyti
garsiąją Drezdeno paveikslų galeriją. Deja, dėl
vokiečių pareigūnų kaltės garsios Europos dailės
galerijos neaplankėme, nes Drezdeną pasiekėme
tik vėlų vakarą. O muziejai tokiu metu nedirba.
Dėl to labai apmaudu buvo. Juk daugelis mūsų
nepamatė Ticiano, Rubenso, Rembranto, Diure-

rio, Džordžonės ir kitų senosios Europos menininkų paveikslų.
Šioje aštuonių dienų kelionėje Vokietijoje teko
svečiuotis mažiausiai valandų, bet bene dažniausiai dar ir dabar prisimenu tą netikėtų kontrastų šalį. Vis nedyla iš atminties ne kartą girdėti
nevienareikšmiai šios didžios tautos vertinimai:
vokiečiai yra protingi, drausmingi, veiklūs, darbštūs bei romantiški, mėgstantys keliauti žmonės.
Bet kažkodėl po nelinksmų nuotykių vokiečių
pasienio poste šįkart kur kas labiau įsiminė didžiojo Vokietijos rašytojo Tomo Mano žodžiai,
kuriais jis taip apibūdino savo tautiečius: „ Jeigu
kas Vokietiją mėgintų pakeisti vakarietiška prasme, kėsintųsi į geriausią ir svarbiausią ypatybę problemiškumo dovaną, kuri yra jos tautiškumo
esmė.“
Žinoma, kai vėliau ne kartą vykome į Briuselį, tokių kuriozų Vokietijos pasienyje jau nepasitaikė,
nes paprasčiausiai nebuvo jokios kontrolės. Buvome vieninga Europos Sąjunga.
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Varėniškiai muzikantai (iš kairės) Danielius Taraila ir Pranas Ulbinas puoselėja tautinį paveldą.

Svarbi valstybės ląstelė
Nuo 2004 –ųjų gegužės 1-osios daug nutiksėjo
valandų, iš esmės pakito Lietuvos kaimas. Žinoma, į gera. Lietuvos kaimo plėtros programos
priemonės subūrė ir Vietos veiklos grupes, paskatino vykdyti didžiulius projektus, paakino
kaimiečius kurti, turtinti savo kraštą, sustiprino bendruomeniškumą. Jie šio darbo ar misijos
ėmėsi savo iniciatyva, kai dar neseniai, prieš du
gerus dešimtmečius, toks kaimo žmonių savarankiškumas būtų neįmanomas. Europos plėtra
dvasisiškai išlaisvino mūsų kaimietį. Gal fizine
prasme kaimas per pastarąjį dešimtmetį ir stipriai nukraujavo (prarado nemažai gyventojų),
bet dvasingumo gerokai padaugėjo. Kitaip tariant, kaimo bendruomenė atgauna prigimtines
savo vertybes: senolių kultūros tradicijas, amatininkystę. Žodžiu, kultūrinį ir istorinį paveldą.
Ir nuo senų senovės, ir Lietuvoje iki pirmosios
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sovietų okupacijos kaimo bendruomenė buvo
viena svarbiausių valstybės ramsčių. Panašiai
apie kaimo bendruomenę mąstė ir dėl jos stengėsi Romos imperatorius Publijus Elijus Andrianas, valdęs II amžiuje. Andriano valdymo metais
buvo tiesiami nauji keliai, statomos bibliotekos,
vadinamos visuomeniniais proto aruodais. Tuo
pat metu provincijoje buvo vystomi verslai,
žemdirbystė ir prekyba. Valdovas teigė, kad blogybės susikaupia tuomet, kai atsiranda pernelyg
daug begėdiškai turtingų ar beviltiškai nuskurdusių žmonių. Dėl to Andrianas siekė, kad tarp
dviejų kraštutinumų įsivyrautų pusiausvyra.
Būtent Kaimo plėtros programos priemonės ir
mažina socialinę atskirtį kaime. Anot garsaus
mūsų aktoriaus Regimanto Adomaičio, jei kaimas bus gyvybingas, bus gyvas ir miestas, nes tik
kaimas išsaugojo mūsų kalbą ir kultūrą.
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Atkakliausieji ūkininkai jau žino,
kaip prisivilioti sėkmės aitvarus
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
Žemdirbystės tradicijos Lietuvoje senos ir garbingos, o ūkininkavimo išmintis, kaupta
per ilgus dešimtmečius, ir toliau perduodama iš kartos į kartą. Taip buvo nuo seno, taip
yra ir šiandien. Tačiau nūdienos ūkininkai dirba jau kitaip - daug sparčiau ir našiau,
su moderniausia technika, vadovaudamiesi naujausiomis mokslo žiniomis. Ir neslepia,
kad itin ryškų žemės ūkio technologinį šuolį pirmiausia paskatino Europos Sąjungos ir
Lietuvos nacionalinio biudžeto teikiama finansinė parama.
Svarbiausia – tikslingos investicijos
Jau daugiau nei dešimtmetį į Lietuvą atkeliaujančios Europos Sąjungos paramos fondų lėšos iš esmės pakeitė Lietuvos kaimą. Itin sėkminga laikoma
pastaraisiais metais įgyvendinama Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programa. Lyginant su
ankstesniais ES paramos laikotarpiais - SAPARD,
Kaimo plėtros 2004 -2006 m. programa – dabartinės Kaimo plėtros 2007-2013 metų paramos
priemonės yra išskirtinės, kadangi šiuo laikmečiu

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT)
Šakių rajono konsultavimo biuro konsultantėekonomistė Aušrelė Pukinskienė jau daugiau nei
dešimtmetis rajono ūkininkus konsultuoja Europos
Sąjungos paramos teikimo klausimais, rengia
investicinius projektus.
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šaliai teko išgyventi nelengvą, visą Europą apėmusią ekonominę krizę. Siekiant, kad ES parama būtų
kuo sėkmingiau įsisavinama, buvo nustatyta supaprastinta paramos administravimo ir gavimo tvarka. Priimti tikrai lemiami ir svarbūs sprendimai, kurie turėjo ypač didelę įtaką žemės ūkio valdų modernizavimui. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
metų programoje numatytas prioritetas ūkiams,
kurių valdos dydis iki 150 ha dirbamos žemės. Ši
ir kitos naujos nuostatos bei prioritetai davė itin
akivaizdžių teigiamų rezultatų. Per šios programos
įgyvendinimo laikotarpį iki šiol pateikta beveik 499
tūkst. paraiškų paramai gauti, prašoma paramos
suma sudaro 5,3 mlrd. litų, o patvirtinta parama
siekia 3,8 mlrd. litų. Iš viso 2007-2013 metų programai įgyvendinti skirta 7,896 mlrd.litų. Programoje
numatytų finansuoti krypčių ir priemonių sąrašas
ilgas ir įvairus, tad ir žemdirbių pasirinkimo galimybės tikrai plačios.
Viena populiariausių paramos priemonių Suvalkijos regione - „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Nuo jos nedaug atsilieka tokios priemonės,
kaip „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“. Naudojantis Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos parama lyderių
pozicijų nenori užleisti Zanavykų krašto Šakių
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rajono žemdirbiai, kurie ES parama naudojosi ir
tebesinaudoja itin aktyviai.
2010 metų statistika rodo, kad Šakių rajone įregistruota 3500 ūkininkų ūkių, 118 iš jų - naujai įregistruotų. Rajone, kuris gali pasigirti įspūdingais javų
derliais, išlikę gana nemažai stambių žemdirbystės
ūkių, dirbamos žemės turinčių ne po vieną tūkstantį hektarų. Stambiesiems ūkiams, be abejo, pirmiausia reikalingos investicijos žemės ūkio technikai modernizuoti, naujoms technologijoms įdiegti.
Štai Laimutės Stonkuvienės agroserviso įmonė,
įsikūrusi Šakių rajono Žvirgždaičių kaime, valdanti
kelis tūkstančius hektarų dirbamos žemės, naudoja pačią moderniausią javų auginimo ir dorojimo
techniką ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Įmonėje
įgyvendintas ne vienas ES finansuojamas projektas.
Modernia šiuolaikine technika, našiu darbu savo
ūkyje gali pasidžiaugti ir vienas stambiausių Šakių
rajono ūkininkų Antanas Blockis, turintis daugiau
nei tūkstančio hektarų augalininkystės ūkį. Jis yra
įgyvendinęs keletą ES finansuojamų projektų pagal
Kaimo plėtros 2004-2006 metų bei 2007 -2013
metų programų priemones. „Jeigu yra galimybė
pasinaudoti Europos Sąjungos parama ir modernizuoti savo ūkį, jos negalima praleisti. Juk šios
paramos nauda akivaizdi“ ,- įsitikinęs ūkininkas
A.Blockis. Aktyviai tokia parama žemės ūkiui naudojasi ir kiti stambesnieji Šakių rajono ūkininkai,
valdantys nuo kelių šimtų iki tūkstančio ir daugiau
hektarų dirbamos žemės.

Sustiprėjo smulkių ir vidutinių
ūkininkų sluoksnis
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių
rajono konsultavimo biuro konsultantė- ekonomistė Aušrelė Pukinskienė jau daugiau nei dešimtmetis rajono ūkininkus konsultuoja Europos Sąjungos paramos teikimo klausimais, rengia investicinius projektus. Jos sukauptą patirtį ir patarimus
ypač vertina rajono žemdirbiai. Biuro konsultantė

LŽŪKT Šakių konsultavimo biure nuolat lankosi
ūkininkai, kuriems patarimų negaili nuolatinė jų
pagalbininkė Aušrelė Pukinskienė. Šakių rajono
Griškabūdžio seniūnijos ūkininkai Laimutė ir Sigitas
Kriaučiūnai, nusprendę pasinaudoti Kaimo plėtros
programos 2007-2013 m. priemonėmis, pirmiausia
apie savo investicinius planus nutarė pasikalbėti su
konsultante-ekonomiste Aušrele Pukinskiene (dešinėje).

A.Pukinskienė pastebi, kad pagal supaprastintą
paramos teikimo tvarką pastaraisiais metais ES parama pasinaudojo itin daug rajono ūkininkų. Ypač
suaktyvėjo vidutinių ir smulkesnių ūkių šeimininkai. Kaip žinoma, Šakių rajone stambus ūkininkas
tas, kuris turi tūkstantį ir daugiau hektarų dirbamos žemės, o vidutiniu laikomas toks, kuris valdo
kelis šimtus hektarų. Iki šimto hektarų dirbamos
žemės turintis žemdirbys kuklindamasis save vadina „mažiuku“ ūkininku. Suprantama, visai kitokia
ūkininkų gradacija būtų, sakykime, Dzūkijoje. Čia
mažažemis šakietis ūkininkas su keliomis dešimtimis hektarų jau būtų laikomas stambiu ūkininku.
Beje, didžioji dalis Šakių rajono stambiųjų ūkininkų
dirbamos žemės jau yra privati nuosavybė.
„Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos supaprastintos paramos teikimo taisyklės davė akivaizdžios naudos. Susigundė ir tie, kurie anksčiau
gana skeptiškai žiūrėjo į paramos teikimą iš ES
fondų. Vien į mūsų konsultavimo tarnybą kreipėsi kelios dešimtys ūkininkų, nusprendusių pirmą
kartą pabandyti pasinaudoti siūloma parama, nes
jie turėjo prioritetą paramai gauti. Smulkesniems
ūkininkams ankstesnė tvarka atrodė pernelyg
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Vienas stambiausių Šakių rajono ūkininkų Antanas
Blockis, parengęs ir įgyvendinęs jau net keletą
milijonines investicijas į jo augalininkystės ūkį atnešusių
ES projektų, įsitikinęs, kad ūkininkai turi nepraleisti
puikios galimybės pasinaudoti finansine parama ir
modernizuoti savo ūkius.

sudėtinga, jie bijojo gana nemažo popierizmo,
keliamų griežtų reikalavimų. Įsigaliojus supaprastintai tvarkai, mažiau žemės ir pajamų turintiems
ūkininkams atsivėrė reali galimybė sustiprinti,
modernizuoti savo ūkius. Džiugu, kad tie, kurie
įsidrąsinę žengė pirmą žingsnį, nesustojo, o kūrė
naujus planus ir vėl siekė paramos. Pajutę realią
investicijų naudą, tie patys ūkininkai per metus
paramos kreipėsi po du ar net tris kartus. Ypač
aktyvūs buvo jaunieji ūkininkai, kurie galėjo pasinaudoti priemone „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“,pasakojo LŽŪKT Šakių biuro konsultantė-ekonomistė A.Pukinskienė.

Investicijų nauda akivaizdi
Ši didžiulė ES finansinė injekcija konkretiems
ūkiams duoda akivaizdžių rezultatų - to nepaneigs ir didžiausi skeptikai. Tai patvirtina ir ūkių
ekonominių rodiklių analizė. Dirbdami kryptingai, laikydamiesi užsibrėžtų tikslų, ūkininkai pasiekia tikrai gerų rezultatų. Šakių r. konsultavimo
tarnyba yra atlikusi analizę tų ūkių, kurie įgyvendino investicinius projektus. Buvo surinkti kelių
metų rezultatai, atliktos ekonominės analizės.
„Akivaizdu, kad šiuose ūkiuose gerėja ne tik gamybiniai rodikliai, padidėja augalų derlingumas,
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produkcijos kokybė, bet ir mažėja gaminamos
produkcijos sąnaudos. Nauja moderni technika,
purkštuvai, traktoriai, kombainai yra daug našesni, todėl darbas efektyvesnis, daug tiksliau ir
taupiau vyksta sėja, tręšimas, kiti darbai“,- sako
konsultantė-ekonomistė A.Pukinskienė. Tos
pačios nuomonės ir ūkininkai. „Mes savo ūkyje
pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos
priemones įgyvendinome projektą „Pieno ūkio
modernizavimas“. Tai buvo jau antras rimtas
projektas. Anksčiau esame įgyvendinę projektą
pagal 2004-2006 m. paramos priemones. Investicijas taip pat skyrėme pieno ūkio modernizavimui, pašarų gamybos kokybei gerinti, reikalingos
technikos įsigijimui. Daugelio reikalingų įrengimų, negavęs ES paramos, tikrai nebūčiau savo
jėgomis įsigijęs. Dabar galiu tik pasidžiaugti, kad
naudodamasis parama įsigijau naują šienapjovę,
ruloninį presą, ražienų skutiką, pieno ūkiui labai
reikalingą elektros generatorių, nes elektros srovė dažnai nutrūksta, taip pat nusipirkau pašarų
dalintuvą, srutovežį, kitokios geros technikos.
Taigi, svarbiausia ir reikalingiausia šienavimo
technika jau apsirūpinome, bet norų, ką nors
naujo, modernesnio įsigyti, visada buvo ir bus.
Manau, kad ūkininkams ES parama labai reikalinga. Suprantama, tenka prisiimti tam tikrų įsipareigojimų, kurių esi priverstas laikytis, ir, aišku,
neužsnūsti, nuolat eiti į priekį“,- tokia patyrusio
ir sumanaus Sintautų seniūnijos Skardupių kaimo ūkininko Valentino Kamaičio nuomonė. Jis
tėvų sodyboje sėkmingai ūkininkauja kartu su
žmona Diana jau daugiau nei dešimtmetį.
Apskritai, kiek teko kalbėtis apie ūkininkavimą
su Šakių rajono ūkininkais, o jų susidarytų tikrai
nemažas pulkas, visi kalbintieji, pasinaudoję ES
finansine parama, drąsiai tvirtino, kad ši parama
jų ūkiams davė didžiulės ir akivaizdžios naudos.
O dažnas dar pridurdavo, kad šiais laikais „niekas
niekam nieko dykai nedalina“, tad natūralu, kad
,norėdamas gauti projektinių pinigėlių, ūkininkas
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turi ir pats šiek tiek padirbėti prie projekto, jausti
atsakomybę, laiku pateikti reikalingas ataskaitas.

Mokomasi ne tik iš knygų, bet ir iš klaidų
Kaip ir kiekviena pradžia, taip ir Europos Sąjungos
skirtos paramos lėšos Lietuvos kaimo plėtrai buvo
įsisavinamos neišvengiant tam tikrų nesklandumų, biurokratinių slenksčių. „Pradžia buvo sunki ir ūkininkams, ir mums, konsultantams. Ypač
buvo nelengva tiems, kurie pirmieji ryžosi įgyvendinti SAPARD projektus. Reikalavimai ir popierizmas - didžiuliai, biurokratizmo tikrai daug.
Neslėpdami nerimo, važiuodavome į Nacionalinę
mokėjimo agentūrą, veždavome dokumentus keletą storiausių segtuvų. Vargo būdavo nemažai.
Atsimenu vieną Šakių rajono ūkininką, su kuriuo
kartu vykome į Vilnių. Taigi, tuomet vargšas ūkininkas ant dokumentų, susegtų į du storus segtuvus, savo parašus dėjo pusę dienos! Negana to,
dirbo trise: viena moteris antspaudavo, kita - lapus vertė, o ūkininkas raitė parašus. Tokia buvo
pradžia. Pastaraisiais metais situacija visiškai pasikeitė. Ne tik sumažėjo biurokratinių reikalavimų,
bet ir pasikeitė Nacionalinės mokėjimo agentūros
darbuotojų bei ūkininkų tarpusavio bendravimo
stilius. Anksčiau NMA specialistai, ne paslaptis, į
ūkininkus žiūrėdavo kaip į potencialius nusidėjėlius, vagis ir sukčius, o vėliau nuomonė apie juos
kardinaliai pasikeitė. Atsirado kitoks požiūris į
dirbantį kaimo žmogų ir suvokimas, kad ūkininkas iš tiesų mažiausiai nusikalsti linkęs žmogus“,prisimena senus laikus konsultantė-ekonomistė
A.Pukinskienė. Dabar į jos kabinetą dažnai užsuka
ūkininkai tiesiog šiaip pasikalbėti, padėkoti už pagalbą, pasidžiaugti, jog sėkmingai pavyko įgyvendinti projektą, kad darbas laukuose su naujuoju
kombainu ar sėjamąja einasi sklandžiai. „Visada
stengiuosi ūkininkams patarti, kad kiekviena investicija turi būti gerai apgalvota, ekonomiškai
pagrįsta. Jei ūkininkas turi 150 ha dirbamos žemės,
kažin ar verta būtų pirkti milijoną litų kainuojan-

tį javų kombainą“,- sako A.Pukinskienė. Anot jos,
geri ūkiškumo ir racionalaus darbo pavyzdžiai yra
tie, kuomet ūkininkai kooperuojasi ir naudojasi
modernia technika bendrai. Pavyzdžiui, Šakių rajone ūkininkaujantys jauni ūkininkai Audrius Giedraitis ir Giedrius Adomaitis sėkmingai kooperuojasi, dalijasi technika ir ekonomiškai tikrai tik
išlošia. „Įgūdžiai ateina su patirtimi. Gali perskaityti daug knygų apie tai, kaip važiuoti dviračiu,
bet kol juo nepradėsi važiuoti, neišmoksi. Tas pats
ir su ūkininkavimu ar sėkmingu paramos įsisavinimu. Dalyvavimas projektuose, mano manymu,
ūkininkus išmokė drausmingumo, tvarkingumo.
Jie priprato, kad būtina teisingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, laiku vykdyti visus įsipareigojimus,
visapusiškai išpruso, gavo įvairių sričių žinių, įgijo
tam tikrų gebėjimų, pasitikėjimo savimi. Dabar
pas mane ateina inteligentiški, pasipuošę, orūs
ūkininkai, nešini segtuvais po pažastimi. Ūkininko
įvaizdis pasikeitė. O segtuvai su dokumentais vis
storėja ir didėja...“,- šypsosi ištikima rajono ūkininkų pagalbininkė A.Pukinskienė. Ir nepamirškime,
kad šiandien ūkininkas kaime yra pagrindinė visos bendruomenės atrama. Jokie renginiai, darbai
kaime neapsieina be vietos ūkininkų pagalbos,
finansinės paramos. Kaimo mokyklos, kultūros
įstaigos, vaikų darželiai - visi žiūri į ūkininkus, nuolatinius talkininkus, geranoriškus rėmėjus.

Rengdami ES finansuojamus projektus, Skardupių
kaimo ūkininkai Diana ir Valentinas Kamaičiai
pagrindines investicijas numatė skirti pienininkystės
ūkiui modernizuoti, pašarų gamybos kokybei gerinti.
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2011 metais gyvulininkystės plėtrai atiteko didžiausia žemės ūkio valdų modernizavimui numatytų lėšų dalis - net 65
proc. (84,5 mln. Lt).

Panevėžio apskrities ūkiai –
ES paramos įsisavinimo lyderiai
Miglė ŽELMENYTĖ
Kaip Lietuvos žemdirbiams sekasi įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų
programos lėšomis remiamus projektus, bene geriausiai žino Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai. Panevėžio apskrities rajonų ūkininkams patariantys
konsultantai pabrėžia, kad šio regiono žemdirbiai – aktyviausi projektų vykdytojai
ir europinės paramos naudotojai. Tai rodo, kad ir žemės ūkio konsultantams darbo
nestinga.
Panevėžio apskrities žemdirbius pasiekė daugiausiai Kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos (KPP) paramos lėšų. Jie lyderiai pagal
prašomos ir gautos paramos sumą.
Daugiausiai investicinės paramos Panevėžio regiono ūkiams skirta iš KPP pirmosios krypties
„Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sekto-
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riaus konkurencingumo didinimas“ biudžeto.
Pagal antrąją kryptį „Aplinkos ir kraštovaizdžio
gerinimas“ Panevėžio apskritis – trečioje vietoje,
o pagal ketvirtąją kryptį – „Leader metodo įgyvendinimas“ – ketvirtoje vietoje. Šiame regione
ne tokios populiarios trečiosios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonominis įvairinimas“ priemonės.
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Populiariausia – mažoji parama
Aktyviausi apskrityje – Panevėžio rajono žemdirbiai. Tačiau iniciatyvos nestokoja ir kitų rajonų
ūkininkai, žemės ūkio įmonės ir kooperatyvai.
Kaip tvirtina Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnybos Biržų ir Kupiškio rajonų konsultavimo
biurų vadovai Kęstutis Armonas ir Aušra Petronytė, šių rajonų ūkininkai labiausiai suinteresuoti parama, teikiama žemės ūkio valdų modernizavimui ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.
Žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui patvirtinus supaprastintą paramos gavimo tvarką,
ūkininkai ir žemės ūkio įmonės skubėjo pasinaudoti mažąja parama – iki 150 tūkst. litų vienam
projektui. Per metus vienas ūkis galėjo teikti du
projektus pagal supaprastintas taisykles ir gauti
iki 300 tūkst. litų paramą.
Tokios sąlygos sudarytos siekiant paskatinti ir
pagyvinti smulkesnius ūkius. Tačiau šiomis galimybėmis pasinaudojo ir stambieji ūkininkai.
Anot konsultantų, tai buvo populiariausia KPP
priemonė. Ūkininkų aktyvumo nenuslopino ir
sunkmetis. „Krizės metais paraiškų buvo pateikta gal net daugiau. Turbūt todėl, kad ir daugiau
būta skatinimo išnaudoti palankias paramos gavimo galimybes“, - pastebėjo K.Armonas.

pateikti keliolikos puslapių paraiškoje. Ūkininkai
tuo pasinaudojo ir, teikdami po kelias paraiškas,
įsigijo nemažai naujos žemės ūkio technikos, padargų. Taigi per pastaruosius metus investuota
tikrai nemažai“, - teigė Kupiškio rajono konsultavimo biuro vadovė.
Konsultantai pastebi, kad atsiradus supaprastintai paramos gavimo tvarkai ūkiai neatsisakė
ir stambių žemės ūkio valdų modernizavimo
projektų. Augalininkystės ir pienininkystės ūkiai
investavo į stambius pirkinius, todėl prašė didesnių paramos sumų.

Pasinaudojo gyvulininkystei
suteiktu pirmumu
Siekiant sustiprinti šalies gyvulininkystę, šiemet
KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ paramos prioritetai skirti šitam sektoriui.
Gyvulininkystės plėtrai atiteko didžiausia žemės
ūkio valdų modernizavimui numatytų lėšų dalis
- net 65 proc. (84,5 mln. Lt). Augalininkystei skirta 33 proc. priemonės biudžeto lėšų – 43 mln.
litų, o paslaugoms žemės ūkiui modernizuoti – 2
proc. (2,2 mln. Lt).

Tai patvirtina ir žemės ūkio technikos pardavėjų
informacija, kad per pastaruosius metus technikos pardavimai nuolat augo.

Šalies ūkiuose mažėjantis gyvulių skaičius verčia
aktyviau gaivinti šį žemės ūkio sektorių. Juk Lietuvoje nuo seno buvo plėtojama gyvulininkystė,
o dabar gyventojams tenka valgyti importuotą
kiaulieną ir jos produktus. Auga triušienos, galvijienos, avienos paklausa, tad būtina paskata ir
tokių ūkių savininkams.

Pasak A.Petronytės, apie 60 Kupiškio rajono
konsultavimo biuro klientų gavo paramą ūkiams
modernizuoti. „Be abejonės, aktyvumas išaugo,
kai galima buvo teikti tik paraiškas be didelių
projektų ir greitai gauti atsakymą dėl tinkamumo paramai gauti. Pakako reikalingus duomenis

Auginti gyvulius Lietuvoje yra palankios sąlygos,
tik jos neišnaudojamos. Įvairiose šalies vietovėse dar nemažai apleistų žemių, kuriose galėtų
ganytis avys, mėsiniai galvijai. Pastarųjų augintojai skatinami ir pagal Žemės ūkio ministerijos
patvirtintą Mėsinės galvijinkystės plėtros pro-
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Biržų rajone itin išpopuliarėjo programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikla „Ražienų laukai per žiemą“. Kone kas
trečias augalininkystės ūkio savininkas dalyvauja šioje veikloje.

gramą. Joje pabrėžiama mėsinės galvijinkystės
plėtra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.
Pagal vieną iš Mėsinės galvijinkystės plėtros programos priemonių buvo parengta ir su Europos
Komisija suderinta speciali paramos schema,
pagal kurią numatytos tiesioginės išmokos už
mėsinius galvijus ir mėsines avis. Tikimasi, kad
šios priemonės sustiprins ne tik esamus galvijų
ir avių augintojus, bet ir paskatins naujų gyvulių
ūkių kūrimąsi bei plėtrą.
Anot A.Petronytės, pavasarį teikiant paraiškas
jau buvo atsižvelgiama į nustatytus prioritetus.
Pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas” antrąją veiklos sritį surinktos paraiškos
skirstytos pagal prioritetinius sektorius ir subsektorius.
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Pirmumo tvarka nustatyta šiems gyvulininkystės subsektoriams: mėsinei galvijinkystei, kitoms
gyvulininkystės šakoms, paukštininkystei. O augalininkystės sektoriuje tokie prioritetai: linininkystė ir sėklininkystė; sodininkystė, uogininkystė
ir daržininkystė; rapsų auginimas bei kitos augalininkystės šakos; cukrinių runkelių auginimas.
„Gyvulininkystei teikiami prioritetai buvo naudingi kupiškėnams, kurie nedelsdami tuo pasinaudojo. Šiemet sukruto smulkieji šeimos ūkiai,
iki šiol nesinaudoję parama. Penki ūkininkai jau
įgyvendino projektus“, - dėstė Kupiškio rajono
konsultavimo biuro vadovė.
Šio krašto ūkininkai paskubėjo gauti paramą ir
Nitratų direktyvos reikalavimams, ir naujiems
privalomiems bendrijos standartams įgyven-

Miglė ŽELMENYTĖ. Panevėžio apskrities ūkiai – ES paramos įsisavinimo lyderiai

Daugiausiai investicinės paramos Panevėžio regiono ūkiams skirta iš KPP pirmosios krypties „Žemės, maisto ūkio ir
miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ biudžeto.

dinti. „Du ūkiai pasistatė naujas mėšlides. Abu
ūkininkai buvo pasinaudoję Kaimo plėtros 2004
– 2006 metų plano Nitratų direktyvai skirta parama, tačiau padidinus gyvulių skaičių prireikė
daugiau investicijų“, - teigė A.Petronytė.
Šiemet ūkininkai skuba atitikti visus Nitratų
direktyvos reikalavimus, nes nuo 2012 metų ir
maži ūkiai privalės turėti įrengtas mėšlides. Pagal
pakeistą Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos
reikalavimų aprašą numatyti palengvinimai ūkininkams, vienoje vietoje laikantiems nuo 10 iki
100 SG ir kaupiantiems tirštąjį mėšlą. Jį bus galima kaupti tirštojo mėšlo rietuvėje prie tvarto.

jų - Kupiškio rajono mėsinių galvijų augintojas
Henrikas Gineika. Jis įsirengė mėsos cechą, kuriame išpjausto galvijieną.

Paplito ražienų laukai per žiemą
Panevėžio apskrities ūkininkai daugiausiai paramos gavo ir žemės ūkio valdoms modernizuoti,
ir pagal „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“ priemonę.
Ir Kupiškio, ir Biržų rajonuose parama pasinaudojo ir įsikūrė nemažai jaunųjų ūkininkų. „Jie ir
įsikūrimo paramą gavo, ir ne vieną valdų modernizavimo projektą įgyvendino. Dabar vėl ateina
ir domisi galimybėmis gauti paramą“, - pastebėjo
A.Petronytė.

Atsirado ūkininkų, kurie KPP paramos lėšomis
įsirengė produkcijos perdirbimo cechus. Vienas
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Anot K.Armono, Biržų rajone dar yra jaunų
žmonių, kurie nori perimti iš tėvų ūkį ir laukia
kvietimo teikti paraiškas pagal jiems skirtą priemonę. Tačiau jaunimas kuriasi ne tik perimdami
tėvų ūkius. „Ūkininkauti imasi ir jauni žmonės,
padirbėję užsienyje bei susitaupę pinigų“, - pabrėžė Biržų rajono konsultavimo biuro vadovas.
Panevėžio apskritis yra lyderė ir pagal gaunamas
agrarinės aplinkosaugos išmokas. Bene daugiausia jų atitenka biržiečiams, kurie yra aktyvūs ekologinius ūkius jungiančios „Tatulos programos“
nariai.
Konsultantai pastebi, kad itin išpopuliarėjo
programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikla
„Ražienų laukai per žiemą“. K.Armono teigimu,
kone kas trečias augalininkystės ūkio savininkas
dalyvauja šioje veikloje. Mat priemonė gana patraukli: reikalavimų nėra daug, o išmokos geros.
Paliekant ražienas per žiemą, siekiama intensyviai dirbamuose laukuose išsaugoti biologinę
įvairovę ir stabdyti dirvožemio eroziją.
Biržų rajono ūkininkai Vygantas Indrašius ir Kristina bei Jūris Milišiūnai augina Lietuvos genofondinius gyvūnus, už kuriuos skiriamos išmokos iš
programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių
gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ paramos lėšų. V.Indrašius laiko Lietuvos sunkiuosius
arklius, o Milišiūnai turi didelę Lietuvos juodgalvių avių bandą.

Nesiryžta alternatyvioms veikloms
Biržų ir Kupiškio rajonų konsultavimo biurų
vadovai sutaria, kad ūkininkai neišnaudoja paramos alternatyvioms veikloms ir neieško galimybių užsidirbti pajamų ne tik iš žemės ūkio
veiklos.
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Priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ teikiamomis galimybėmis susigundo tik vienetai. Pats
K.Armonas, vystantis augalininkystės ūkį, pasistatė vėjo jėgainę.
„Ūkininkai galėtų teikti sniego valymo, miško
tvarkymo ir kitas kaimo gyventojams reikalingas
paslaugas. Tačiau daugelis galvoja, kad pajamų
galima gauti tik iš žemės ūkio veiklos“, - ieškoti
alternatyvių pajamų šaltinių ragina konsultantas.
Biržų rajonas dėl karstinių reiškinių gana patrauklus turistams, tačiau paramos lėšomis plėtoti
kaimo turizmą biržiečiai nesiryžta.
Alternatyvi veikla, kuri paįvairintų kaimo ekonomiką ir pagerintų gyvenimo kokybę kaimo
vietovėse, nesulaukia ir didesnio kupiškėnų susidomėjimo. „Kupiškio kraštas garsus senosiomis tradicijomis, tačiau jas gaivinti ir siekti tam
paramos žmonės nesiryžta. Gal ir metas nebuvo
palankus, o gal ir entuziazmo stinga. Senieji kaimo gyventojai jau nebenori aktyvios veiklos, o
jaunimas turbūt dar nepasiruošęs puoselėti tradicijų“, - svarstė A.Petronytė.
Abiejų rajonų ūkininkai gana aktyviai naudojasi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
specialistų paslaugomis, kurios apmokamos KPP
paramos lėšomis. Įvairios konsultacijos – nuo
ūkių įvertinimo iki buhalterinės apskaitos tvarkymo - remiamos pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“. Konsultantai
įvertinta, ar ūkiai atitinka ES keliamus reikalavimus, o išsiaiškintus trūkumus padeda pašalinti.
Biržų rajono konsultavimo biuro specialistai tokias paslaugas teikia 40 ūkių, o Kupiškio rajono
konsultantai – daugiau nei 60 ūkininkų.

Bronė VAIČIULIENĖ. Į Kelmės rajoną atėjo per 46 mln. litų paramos

Gavus ES paramą, pastatytos modernios fermos, įsigyta pažangi pašarų ruošimo technika, padidėjo primilžiai bei
gyvulių produktyvumas.

Į Kelmės rajoną atėjo per
46 mln. litų paramos
Bronė VAIČIULIENĖ
LŽŪKT Kelmės biuro gyvulininkystės konsultantė

Populiari - supaprastinta priemonė
Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų (KPP)
programos priemonės, kuriose dalyvavo Kelmės
rajono ūkininkai, į rajoną jau pritraukė 46209089
litus. Daugiausiai dėmesio sulaukė programos
I kryptis „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės
sektoriaus konkurencingumo didinimas“. Pagal

šią kryptį gauta 371 paraiška, o išmokėta paramos suma - 37387340 litų (sutarčių pasirašyta už
40036391 Lt). Tiek pagal teiktas paraiškas, tiek pagal išmokėtą paramos sumą pati populiariausia
priemonė yra „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Pagal ją gauta 290 paraiškų, pasirašytos 206
sutartys, o išmokėtos paramos suma - 27817437
litai. Ypač didelis ūkininkų susidomėjimas buvo
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ir liko supaprastinta „Žemės ūkio valdų modernizavimo“ priemone. Manau, jei programos I kryptis „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ būtų atsiradusi anksčiau, mūsų rajone įsisavintos KPP paramos suma būtų gerokai didesnė. Supaprastinta
priemonė ypač buvo naudinga vidutinio dydžio
ūkių savininkams, kurie iki tol tarsi nerasdavo
sau tinkamos: vienoms priemonėms jie būdavo
tarsi per dideli, kitoms - per maži. Bendrasis šios
priemonės tikslas - didinti žemės ūkio konkurencingumą diegiant naujus procesus ir technologijas. Šia parama galėjo naudotis ūkininkai, žemės
ūkio bendrovės ir kooperatyvai, kurie paraiškos
teikimo metu atitiko nurodytus reikalavimus:
pareiškėjas – ne jaunesnis kaip 18-os metų, jo
valdos dydis – ne didesnis kaip 4 europinio dydžio vienetai (EDV), ūkis negalėjo būti naujai besikuriantis, iki paraiškos teikimo jis privalėjo būti
registruotas ne mažiau kaip prieš dvejus metus.
Reikalavimai išties minimalūs, todėl iškart mūsų
ūkininkai ir sukruto. Tik gaila, kad tai jie darė paskutiniaisiais metais, kuomet ėmė stigti pinigų. Jei
toks aktyvumas būtų buvęs nuo pat programos
pradžios, t.y. nuo 2007-ųjų, išmokėtos paramos
suma būtų tikrai didesnė. Štai dar ir praėjusį pavasarį gavome net 29 paraiškas supaprastintai
modernizavimo priemonei ir 4 paraiškas vadinamiems didiesiems projektams.

It dovanėlė, nukritusi iš dangaus
Pagrindinis skirtumas, lyginant supaprastintą
priemonę su kitų priemonių reikalavimais, pirmiausia yra tai, jog labai patrauklus jos administravimas. Per vieną mėnesį pareiškėjas gauna patvirtinimą. Jis jau gali nevaržomas planuoti kitas
investicijas, imtis kitų sumanymų įgyvendinimo.
Dideliu palengvinimu laikyčiau tai, jog paramos
siekėjui nebeliko reikalavimo skolintis iš kredito
institucijos. Anksčiau skolintis buvo galima tik
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Bronė Vaičiulienė: „Pasikeitė kaimai, išgražėjo sodybos,
žmonės tapo šviesesni.“

iš kredito įstaigos ir šalia kitų dokumentų, reikalingų paramai gauti, reikėjo ir banko garantinio
rašto. Atsiradus supaprastintai priemonei, pareiškėjui leista skolintis iš bet kur. Gali būti net
lobį darže atradęs. Žymiai sumažėjo ir popierizmo, kuris visada labai gąsdino kaimo žmogų. Nebeliko netgi įsipareigojimo dvejus metus drausti
pasėlius. Svarbiausia, teisingai užpildyti paraišką
ir pridėti atitinkamus dokumentus. Negalima
pamiršti ir to, jog supaprastintos ūkio modernizavimo taisyklės galiojo ir atgaline data, kaip tai
įvardindavo patys žmonės: priemonės įgyvendinimo taisyklėse yra numatyta, jog tinkamomis
finansuoti išlaidomis yra pripažįstamos ir tos,
kurios padarytos nuo 2007 metų rugsėjo 19 dienos. Jei ūkiui būtinas pirkinys buvo įsigytas iki
supaprastintos priemonės atsiradimo, beliko tik
užpildyti paraišką, mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir prie jų pridėti traktoriaus įsigijimo dokumentus. Daugelis
ūkininkų šią priemonę vaizdžiai vadino dovanėle, nukritusia tiesiai iš dangaus.

Bronė VAIČIULIENĖ. Į Kelmės rajoną atėjo per 46 mln. litų paramos

Kokybiški mūsų šalies žemės ūkio produktai kasmet užkariauja naujas rinkas.

Pasikeitė požiūris į paramą
Per pastaruosius metus akivaizdžiai keitėsi ir kaimo žmogaus požiūris į ES paramą. Dingo atsargumas, dvejojimas, žmonės tapo aktyvūs. Manau, galiu drąsiai sakyti, kad „Žemės ūkio valdų
modernizavimo“ priemonė pagal supaprastintas
taisykles tapo viena iš populiariausių KPP paramos priemonių.
Beje, daug Kelmės rajono ūkininkų dalyvavo ir
,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“ programos priemonėje. Gavome 65 paraiškas, pasirašytos 56
sutartys. Rajono ūkininkai, dalyvaudami šioje
priemonėje, sulaukė 7601731 Lt investicijų.
Ankstesniame paramos etape, vykusiame 20042006 metais, daug rajono žemdirbių dalyvavo
,,Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės
ūkio gamybos“ priemonėje: 2004 m.- 215, 2005
m.- 230, 2006 m.- 208. Vėliau pasitraukiančių iš
prekinės žemės ūkio gamybos sumažėjo, nes tiesiog sumažėjo tokių, kurie atitiktų keliamus rei-

kalavimus. Didžioji dauguma ūkininkų, kuriems
pasitraukti leido amžius ir kurie turėjo ūkio perėmėjus, tai padarė anksčiau. Šia priemone, manyčiau, labiau džiaugiasi pasitraukusiųjų vaikai
nei patys senjorai. Ne kartą girdėjome jų vaikų
skundus, jog gaila į tėvus žiūrėti: eina įsikibę į
karvės uodegą ir šviesesnio gyvenimo nemato.
Kai įprato triūsti sovietmečiu galvos nepakeldami, tai ir velka ūkio jungą. Bet kai atsirado parama ankstyvam pasitraukimui, ir senjorai dar panoro žmoniškai pagyventi. Šiandien jie tuo tikrai
nuoširdžiai džiaugiasi. Ir jaunajai kartai dėl tėvų
daug ramiau.
Aktyviai žemdirbiai naudojosi parama ,,Pusiau
natūrinis ūkininkavimas“. Per 2004-2006 m. laikotarpį Kelmės rajono ūkininkai pateikė 183 paraiškas, netrūksta jų ir 2007-2013 m. etape, kuris, beje, irgi tapo paprastesnis – vietoj anksčiau
reikalautų 4 EDV, dabar liko 1 EDV. Šiais metais
užpildytos 5 tokios paraiškos. Turime gražių ekologinių ūkių, paskatintų ES paramos. Priemonėje
„Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vieto-
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vės aplinkosaugos apribojimai“ kasmet dalyvauja per pusketvirto tūkstančio žemdirbių. Taigi,
bendrame šalies kontekste kelmiškiai, nors ir žemaičiai, neatrodo vangūs. Priešingai, jie yra net
labai besidomintys naujovėmis ir teikiamomis
galimybėmis.

Žmonės viską apskaičiavo
Galiu pasidžiaugti, kad tarp mūsų rajono žemdirbių nėra tokių, kuriems būtų buvusios pritaikytos didesnės sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą. Akivaizdu, jog žmonės atidžiai rinkosi
paramos priemones, atsakingai viską apskaičiavo. Gal todėl jie net neišnaudojo visų galimybių.
Bet negali už tai jų barti, nes atsargumas dar
niekam bėdos nepridarė. Mūsiškiai labai atsargiai vertino bankų teikiamas paslaugas. Kartais
jie geriau atsisakydavo dalyvauti vienoje ar kitoje
priemonėje, nei ryždavosi imti paskolą, kad turėtų reikiamą įnašo dalį. Pripažinkime, jog anaiptol
ne visi bankai buvo geranoriški žemdirbiams.
Iš pradžių ūkininkus kiek gąsdino popierizmas,
būtinas paramai gauti. Būdavo, ateina mūsų klientas ir „velniuojasi“, kad dideli reikalavimai, kad
visokiausių popierėlių reikia, ir pasižada daugiau
niekada į tokią „balą“ nebristi, su jokiomis paramos priemonėmis nebeprasidėti. Bet, žiūrėk, vieną priemonę užbaigęs, jau dėl kitos ateina... Gal
tiesiog toks mūsų lietuviškas būdas - bambėti?

Pradžia – nedrąsi
Iš pradžių kaimo žmonės nepatikliai žiūrėjo ir į
pačią paramą. Juk nebuvo dar taip nutikę, jog
paprastiems žmonėms imtų kas nors ir duotų.
Jau greičiau atvirkščiai. Todėl jie gan atsargiai
žiūrėjo, kuo tas „monas“ baigsis, kaip seksis drąsesniam kaimynui. Bet greitai suprato, jog delsti
nebėra ko. Šiandien delsusieji netgi gailisi, nes
jau mato, jog laimėjo drąsiausieji. Prisiminkime
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kad ir Standartų laikymosi programos Nitratų
ir Pieno direktyvas. Iš pradžių jos buvo finansuojamos 100 proc. Pirmieji ūkininkai išsprendė mėšlo laikymo ir su jo tvarkymu susijusias
problemas, modernizavo pieno fermas. Vėliau
tam skirta parama mažėjo, o galop ji tapo tiek
pat finansuojama, kaip ir visa „Žemės ūkio valdų
modernizavimo“ priemonė. Tie, kuriems nieko
nekainavo Nitratų direktyvos įgyvendinimas,
manau, ramiai laukė ir daugelį kaimiečių išgąsdinusio reikalavimo mėšlides turėti nuo 100 sąlyginių vienetų. Dabar toks reikalavimas atšauktas, bet galėjo būti ir kitaip. Šiandien labai daug
norinčių būtų, bet finansavimas jau sumažėjo.
Gal ne veltui radosi liaudies posakis apie riziką ir
šampaną. Kažkas gali likti ir be jo.

Gyvenimas gerėja
Kalbant apie ES paramą, negalima nutylėti ir
apie išmokas už deklaruotus pasėlius, kurias
gauna vos ne kiekvienas žembirbys. Dėl to kasmet mažėja apleistų, nenaudojamų plotų, nes
tiesioginės išmokos mokamos tik už tuos, kurie yra geros agrarinės būklės. Gerokai padidėjo
mūsų laukų derlingumas, nes atsirado galimybių
geriau įdirbti žemę, pasėliai auginami taikant
pažangiausias technologijas. Kai ūkininkai įsigijo modernios žemės ūkio technikos, tai ir derliai tapo gausesni. Tą patį galima pasakyti ir apie
gyvulininkystę: pastatytos modernios fermos,
įrengta pažangi parašų ruošimo technika, padidėjo primilžiai bei gyvulių produktyvumas. Kad
ir kokie niurzgliai būtume, bet vis tiek privalome
pripažinti, jog gyvenimas gerėja. Kokie šiandien
traktoriai, kokie kombainai po ūkininkų laukus
važinėja! Jei ne ES parama, kažin, ar apie tokią
techniką būtume drįsę ir pasvajoti. O kaip pasikeitė mūsų kaimai, kaip išgražėjo sodybos.
Ir patys žmonės tapo daug šviesesni: atsivėrus
sienoms, atsirado galimybė po svečias šalis pasižvalgyti, naujų idėjų parsivežti.

Keičiasi kaimo veidas

Keičiasi kaimo veidas
Europos Sąjungos parama keičia Lietuvos kaimo veidą. Įvairios paramos priemonės
kaimo žmonėms suteikė naują gyvenimo impulsą. ES parama ypač svarbi ekonominės
krizės metu. Juk šiuo laikotarpiu, būtent dėl ES paramos, mūsų šalies žemės ūkis, vienintelis iš kitų ūkio šakų, ne tik kad nesmuko, bet ir turi bendrojo vidaus produkto prieaugį.
Gausi parama krizės metu padėjo mūsų ūkininkams išlikti konkurencingiems ne tik
vidaus, bet ir užsienio rinkose, net padidinti žemės produktų eksportą. Beje, dabartinės
Žemės ūkio ministerijos vadovybės pastangomis buvo įgyvendinta supaprastinta paramos gavimo tvarka - ji leido vidutiniams bei smulkiesiems ūkininkams įsigyti našios
technikos.
Šiandien jau sunkoka būtų besuskaičiuoti, kiek
tautiečių pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 m. programos priemonėmis. Kaip
konkrečiai ES parama keičia mūsų šalies žmonių
gyvenimus ir visos valstybės veidą, atskleidžia
įvairių Lietuvos regionų gyventojų nuomonės.

druomenė, dalyvaudama LEADER programoje,
įsirengė bendruomenės namus. Parašėme projektą, gavome pinigų, įsigijome statybinių medžiagų, o kad sutaupytume, rengėme talkas. Jei
ne ES parama, tai ir būtume likę be savo kampo
arba jį turėję dar negreitai.

Vilma Račkauskienė

Algis Meižys

Neįsivaizduoju, ar gali atsirasti nors vienas žmogus, kuris būtų nepatenkintas ES parama. Kai
šitiek įvairiausių programų ir jų priemonių, tai,
regis, kiekvienas gali tokia parama pasinaudoti,
tik, žinoma, nereikia žiopsoti. Štai mūsų ben-

Mūsų bendrovė, pasinaudojusi KPP priemone
„Miškų ekonominės vertės didinimas“ ir paruošusi investicinį projektą „Miško kirtimo ir apvaliosios medienos ruošos racionalizavimas“, įsigijo
puikią, modernią medvežę, kurios vertė - 755200

Raseinių rajono Biliūnų kaimo bendruomenės pirmininkė

UAB „Alzimedis“ direktorius
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litų. Paramos gavome 336 tūkst. litų. Tai yra didžiuliai pinigai. Daug miškų būtų reikėję iškirsti,
kad šitokius pinigus būtume gavę. Šis pirkinys
padidino gamybos apimtis nuo 14 iki 18 tūkst.
kubinių metrų, pardavimai išaugo beveik 20
proc., pelnas padidėjo iki 24 proc.

Arūnas Usis

Telšių rajono Upynos seniūnijos ūkininkas

Algis Dijokas

Šiaulių rajono Einoraičių kaimo ūkininkas

Aš jau esu eksūkininkas. Atsiradus KPP priemonei „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės
ūkio gamybos“, nusprendžiau ja pasinaudoti. Visus ūkio rūpesčius perleidau dukrai, o už lėšas,
gautas už pasitraukimą iš ūkio, nusprendžiau
statyti naują namą. Tai sovietmečio žmogus eidavo įsikibęs į karvės uodegą, kol nugriūdavo.
Dabar tam ES padarė galą ir suteikė galimybę
daug dirbusiam žmogui ne tik pailsėti. Gaudamas paramą, jis gali daug ką pradėti iš naujo, atrasti savo pomėgius, pakeliauti...
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Mano ūkyje įsisavinta daug ES paramos. Dalyvaudamas Nitratų direktyvoje įsigijau srutvežį ir
mėšlo kratytuvą, Pieno direktyvoje - 10-ies vietų
automatizuotą melžimo aukštelę ir šaldytuvą.
Modernizavus ūkį, praktiškai nebeliko fizinio
darbo. Visi duomenys nukeliauja į kompiuterį.
Dalyvaudamas KPP priemonėje „Žemės ūkio
valdų modernizavimas“ nusipirkau kombainą,
traktorių, sėjamąją su žemės įdirbimo agregatu,
pašarų dalintuvą, kukurūzų sėjamąją, įrengiau
automatines veršelių girdyklas bei automatines
pašarų dalijimo stoteles. Dar pasinaudojau ir
jauniesiems ūkininkams skiriama parama, gaunu
išmokas už ūkininkavimą nepalankiose žemėse.

Keičiasi kaimo veidas

Feliksas Šlėvė

Jadvyga Balvočiūtė

Pasinaudojau ne viena ES paramos priemone
ir ne vienas milijonas atėjo į mano ūkį. Pradėjau nuo SAPARD, o bevalgant ir apetitas kilo.
Susigundžiau dalyvauti supaprastintoje (KPP)
priemonėje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Labai reikėjo vaisių ir uogų saugyklų. Vien
šaldikliai per milijoną litų kainavo. Dar reikėjo
bent dviejų kamerų, tai bemat trys milijonai ir
susidarė. Tos kameros yra mano ūkio širdis, nes
čia - užšaldytos uogos, kurias galiu laikyti kiek
tinkamas. Dar ir dabar šaldiklyje yra pernykščio
derliaus, ieškau gero pirkėjo. Šaldiklio talpa - 600
tonų. Tiek talpos aš neišnaudoju, todėl vieną
kamerą nuomoju. Mano projektą finansavo 40
proc., tad paramos gavau 1 milijoną 300 tūkstančių litų. Argi buvo galima nesusigundyti?

ES parama labiausiai pakeitė kaimo vaizdą ten,
kur gyvena išmintingi žmonės, geri vadovai. Jie
sugebėjo racionaliai investuoti gautus europinis
pinigus, sukurti modernius ūkius, infrastruktūrą.
Būtų gerai, kad parama būtų naudojamasi dar
plačiau ir atsakingiau. Žmonėms reikia patikėti
savo galimybėmis. Mano ekologiniam vaistažolių ūkiui Mažeikių rajone irgi buvo suteikta
ES parama ūkinio pastato statybai. Tačiau dėl
administracinių nesusipratimų jos gavau mažiau, nei buvo galima. Manau, ES paramos efektyviam valdymui reiktų daugiau atidos.

Radviliškio rajono Arimaičių kaimo sodininkas

provizorė – farmakognostė
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Leonas Apšega

Danguolė Lingienė

Beveik prieš 20 metų laukuose sutikau žmogų, kuris sėją pradėjo su sėtuve rankose. Žemdirbys man
paaiškino, kad sėjamosios jam niekas neskolina,
technika sulūžusi – užsės lauką ir savo rankomis.

Be ES paramos mūsų ūkininkai nebūtų išsivertę.
Protingi ir turintys darbščias rankas galėjo tinkamai susitvarkyti ir plėsti savo ūkius. Gerai, kad
skiriama parama, skatinanti produktų gamybą.
ES parama galėtų pasiekti dar daugiau žmonių.
Turėtų būti didesnis priemonių pasirinkimas.
Norėjau pasinaudoti supaprastinta investicine
parama, tačiau savo braškių ūkio poreikiams negalėjau jos pritaikyti. Siūlomos priemonės labiau
tinka gyvulininkystės ir augalininkystės ūkiams.
Uogų augintojų - kiti poreikiai. Man nereikia
didelio traktoriaus ar pastatų rekonstrukcijos.
Europinių lėšų reiktų geresnėms trąšoms, nedideliam šiltnamiui, smulkiai technikai įsigyti.

Kupiškėnas, Kovo 11-osios Akto signataras

Tuo metu tokia situacija mane pašiurpino. O
dabar ūkininkų laukuose matau modernią techniką, įrengtas šiuolaikiškas fermas. Žemdirbiai
sugeba įsigyti ir tokių kombainų, kurie iš karto
žemę išpurena, patręšia ir apsėja. Nieko nebestebina automatizuotas gyvulių šėrimas. Kai kurie
augintojai jau turi net karves melžiančių robotų.
Be ES paramos mūsų žemdirbiai nebūtų galėję
investuoti tokių didelių pinigų. Tai leido konkuruoti su kitomis Europos valstybėmis. Aišku,
efektyvioms investicijoms reikėjo įžvalgos, žinių.
Nemažai žemdirbių, sėkmingai modernizavę
ūkius ir įdiegę mokslu grįstų technologijų, gyvena visai neblogai. Žemė jau tapo vertybė, o
maisto kainos kyla. Tačiau nerimą kelia tai, kad ir
ateityje mūsų ūkininkams norima skirti mažesnę paramą nei ES senbuvėms valstybėms. Kainos panašios, prekių judėjimas yra laisvas, todėl
mūsų žemdirbiams sunkiau konkuruoti.
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Anykščių rajono braškių veislininkystės ūkio savininkė

Keičiasi kaimo veidas

Algirdas Bielinis

Jonas Kvedaravičius

Lietuvos žemdirbiai, matyt, sugeba labai gerai
pasinaudoti ES parama. Tiek daug laukuose dirbančios naujos technikos nepastebiu kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje ar Latvijoje. Akivaizdu, kad didžiausią postūmį duoda investicinė
parama. Pavyzdžiui, mano kaimynas nusipirko
našų traktorių, kombainą. Tai labai sustiprino jo
ūkį, pagerino darbo sąlygas.

Europiniais pinigais kaimas pasinaudojo netolygiai. Tai priklauso nuo žmonių sugebėjimų,
turėtų pradinių lėšų. Ir mūsų bendruomenė įgyvendina projektą. Bėda ta, kad vargina administraciniai rūpesčiai.

Panevėžio rajono paukščių augintojas

Savo paukščių ūkyje sėkmingai pasinaudojau Nitratų direktyva. Pasistačiau mėšlidę, nusipirkau
technikos. Ir už genofondines žąsis gaudavau
išmokas, bet jos pasirodė per mažos. Vilioja supaprastinta paramos tvarka, tačiau mano smulkiam ūkiui tai nepasimokėtų, nes tektų konkrečiam laikui įsipareigoti, atsirastų papildomų buhalterinių rūpesčių.

Panevėžio rajono Paliūniškio kaimo
bendruomenės pirmininkas

Labai svarbu, kad ūkininkams kompensuoja didelę dalį investicijų į naują techniką. Tai didelė
parama. Gerai, kad ne vienas stipresnis ūkis gali
padėti vietos bendruomenėms: lėšomis, technika ar tvarkant aplinką. Smagu, kad remiami ir
kraštovaizdžio tvarkymo projektai, padedantys
saugoti gamtą. Jei nebūtų ES paramos, žemės
ūkis bankrutuotų.

ES parama mūsų žemės ūkiui dar labai reikalinga. Technika greitai modernėja, jos kainos aukštos. Retas ūkininkas įstengtų įsigyti. Dar labai
svarbu, kad mūsų žemdirbiai gautų tokio pat
dydžio išmokas kaip ir kiti europiečiai.
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Povilas Medžiuolis

Edita Rastenienė

Gerai, kad remiami žemdirbiai. Tačiau galėtų
būti paprastesnis paramos administravimas. Apmaudu, kad dalį reikia atiduoti draudimo kompanijoms, vargina įsipareigojimai penkeriems
metams ir pan. Labai daug naudos davė Nitratų
direktyva, Pieno direktyva. Keturis kartus pasinaudojau supaprastinta ES paramos teikimo
tvarka ir esu patenkintas, gavęs kompensaciją už
įsigytą techniką. Liūdina, kad kosminiu greičiu
išaugo trąšų, technikos, žemės kaina. Kad galėtume konkuruoti, turėtume gauti tokio pat dydžio
išmokas, kaip ir ES senbuviai.

Žemdirbiai sėkmingai naudojasi ES parama.
Savo apylinkėje nežinau nė vieno bankrutavusio
ūkininko. Jie stengiasi atnaujinti techniką ir plėsti ūkius, kad galėtų būti konkurencingi. Skaniausią paramos pyragą valgo tie, kurie jau turėjo
tvirtesnius ūkio pagrindus. Dalis žmonių vengė
rizikos ir nepasinaudojo naujomis galimybėmis.

Anykščių rajono pieno gamintojas
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Kupiškio rajono ūkininkė

Džiaugiuosi, kad savo ūkyje pasinaudojome
supaprastinta tvarka ir nusipirkome modernų
traktorių. Dabar dirbame daug sparčiau, o svarbiausia - šiuolaikiška technika padeda tausoti
sveikatą. Naujo traktoriaus net negali lyginti su
senu dūmijančiu griozdu: jis dirba tyliau nei lengvasis automobilis. Be ES paramos šalies žemės
ūkis niekaip nebūtų išsilaikęs. Jei dabar nutrauktų išmokas, žlugtume. Tuomet žemdirbiams tektų sekti į užsienį dirbti išvažiavusių darbininkų
pėdomis.

Keičiasi kaimo veidas

Vidas Martinonis

Laimutė Zaborskienė

Kiekvienas gali pastebėti, koks postūmis suteiktas Lietuvos kaimui. Laukuose dirba moderni
technika, atnaujinami ūkiai. Pavyzdžiui, mano
kaimas virto priemiesčiu. Čia smulkieji žemdirbiai baigia išnykti. Žmonės suprato, kad 2-3 ha
nelabai apsimoka dirbti. Reikėjo tik noro ir daugiau drąsos pasinaudoti ES parama. Nežinau
žemdirbio, kuris gailėtųsi ją paėmęs. Man pačiam buvo labai naudinga ,, Jaunojo ūkininko įsikūrimo“ parama. Sėkmingai du kartus pasinaudojau ir supaprastintos tvarkos investicinėmis
lėšomis. Be tokios paramos būtų egzistavusios
nebent didžiosios bendrovės.

Lietuvos kaimas pasikeitė, tačiau dar per mažai.
Ūkininkai sustiprėjo, o daugelis paprastų žmonių europiniais pinigais nesinaudojo. Pasikeitė
tarpusavio santykiai: dalis žmonių nenori savo
žemės dirbti, bet ją nuomoja ir pasiima išmokas.
Reiktų pastebėti, kad subsidijos ūkininkams nekompensuoja nuostolių, patiriamų dėl pigesnės
užsienietiškos produkcijos. Tačiau jei nieko negautume, tuomet iš viso apie jokią konkurenciją
negalėtume kalbėti.

Panevėžio rajono ūkininkas

Utenos rajono ekologinio ūkio savininkė,
Sprakšių kaimo bendruomenės pirmininkė

Įpratome prie europinių lėšų. Sėkmingai buvo pasinaudota parama jauniesiems ūkininkams, investicijomis į žemės ūkio valdas. Pavyko atnaujinti techniką ir savo ūkyje. Galėtų tokios programos tęstis.
ES parama pasinaudojo ir mūsų bendruomenė:
įsigijome kompiuterių, įsivedėme internetą...
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Gediminas Laužikas

Ričardas Doveika

Europinėmis lėšomis labai gerai pasinaudojo
stambūs ūkiai. Be jų tokia plėtra būtų neįmanoma. Tačiau mane skaudina, kad atsitiesti negalėjo smulkieji ūkininkai. Jų kišenėse švilpia vėjas, o
skolintis banke rizikinga. Be to, naudotis parama
reikia ir gebėjimų, ir drąsos. Buvo labai naudinga paramos priemonė jauniesiems ūkininkams.
Mano sūnus ja norėjo pasinaudoti, tačiau nesuspėjo. Būtų gerai, kad tokia parama tęstųsi.

Materialinėmis injekcijomis į kaimišką bendruomenę, tuo, kad šiandien atsiranda jaunųjų ūkininkų, kad kaimas atsigauna daugelyje sričių,
randasi naujų veiklos ir saviraiškos formų, mes
turime tik džiaugtis. Turime dėkoti visoms galimybėms ir skatinti, kad atsirastų kuo daugiau
aktyvių žmonių, kurie eitų tuo keliu. Žinoma,
visur slypi pavojų. Yra pavojus užsiauginti rezultato siekiančią visuomenę, kuriai procesas nėra
toks įdomus. Daug yra pavyzdžių, kai žmogus atbunka, praranda prasmę dirbti, stengtis ir nuolat
iš visuomenės reikalauja pagalbos. Nuolat sako:
„Mano situacija prastesnė, privalai man padėti.“
Todėl pagalbą turime teikti labai paprastu principu: duoti ne žuvį, o meškerę, kuria žmogus galėtų tą žuvį pasigauti. Investuoti į tokią pagalbą
ir sutelkimą, skatinant asmeniškai prisidėti prie
kaimiškos aplinkos gerinimo, yra kelias, kuriuo
šiandien eiti teisinga.

Kupiškio rajono ūkininkas
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Kunigas

Keičiasi kaimo veidas

Tadas Almonaitis

Rimas Rutkauskas

Manau, ES parama tikrai naudinga, tačiau reikia
šiek tiek padirbėti, kol ją gauni. Net ginčytis neverta - ES paramos lėšomis ūkininkai modernizuoja
ūkius, įsigyja naujos technikos. Tai tikrai labai
naudinga ūkininkui. Naudodamasis ES parama,
pastačiau džiovyklą ir grūdų bokštus. Nemanau,
kad ūkininkams reikėtų bijoti dalyvauti ES projektuose. Kai kas mano, kad, jei pradedi varstyti bankų duris, prisiimi paskolų, tau ateityje gali grėsti
bankrotas. Tai – klaidinga nuomonė.

Nudžiugino naujovės, siekiant paramos pagal
Kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programą.
Ūkininkams buvo suteikta galimybė pasinaudoti
parama pagal supaprastintą tvarką. Tikrai labai
geras dalykas. Viskas vyksta daug greičiau, paprasčiau, mažiau biurokratijos. Gerai, kad pagaliau atėjo dirbti protingas žemės ūkio ministras.
Anksčiau gauti paramą buvo tikrai sudėtinga ir
praktiškai nenaudinga, todėl nedalyvavau jokiuose projektuose. Dabar nusipirkau traktorių,
sėjamąją, trąšų barstyklę. Žinoma, jaučiame tam
tikrų ekonominių sunkumų. Gaila, kad žmonės
šiandien laikraščiuose vien tik gąsdinami krize.
Gal čia specialiai taip daroma, siekiant kažkokių
tikslų?

Vilkaviškio rajono Šernėnų kaimo ūkininkas

Vilkaviškio rajono Bačkiškių kaimo ūkininkas
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Arūnas Maksvytis

Regimantas Adomaitis

Jei ūkininkai negautų Europos Sąjungos teikiamos
paramos, ūkio plėtra būtų daug lėtesnė, dirbti
būtų sunkiau. Dabar Europos pinigai žemdirbius
gelbsti. Aš nuosavos ir nuomojamos žemės šiandien turiu per tūkstantį hektarų. Dalyvavau keliuose ES remiamuose projektuose: ir SAPARD,
ir Struktūrinių fondų, o dabar dalyvauju 2007 –
2013 metų Kaimo plėtros programoje. Bendros
investicijos sudaro kelis milijonus litų. Pagal projektus pirkau naujos modernios technikos, sandėliavimo įrangą. ES parama, žinoma, reikia kuo
aktyviau naudotis, tačiau būtų geriau, jei įgyvendinant projektus sumažėtų popierizmo, susirašinėjimo.

Kiek iš žiniasklaidos suprantu, ta parama – gerai. Ypač jauniems žmonėms. Juk ir kaime yra
žmonių, bandančių išgyventi įvairiais būdais,
visokiausių iniciatyvų sugalvojančių, pavyzdžiui,
augina avių bandą ar kokį perdirbimo cechą atidaro. Žinau, kad stambūs ūkiai gauna išmokas.
Dabar be technikos jau neišsiversi, paskui arkliuko uodegą vaikščiodamas – ne daug ką išauginsi. Bet liūdnoka, kad vis mažiau jaunimo kaimuose. Dažnai jaunimas perėmęs blogiausius
sovietinius įpročius. Juk kiek jaunų žmonių kaime visiškai prasigeria. Mūsų kaimo moralė ano
laikmečio sužlugdyta. Prieš karą kaimo žmonės
nerakindavo trobos. Tai, kas surašyta Dievo
įsakymuose, kaime buvo šventi dalykai. Paskui
Dievo įsakymas „nevok“ buvo pakeistas įsakymu
„vok“. Ir tapo ne nuodėme, o garbe. Nugvelbsi
ką iš kolūkio - tu jau šaunuolis. Taip visos okupacijos griovė kaimo moralę, nors kaimo žmogus visada buvo labai moralus. Laimei, kaime yra
žmonių, blogybių, alkoholizmo maro išvengiančių, kuriančių, veikiančių.

Vilkaviškio rajono ūkininkas
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Aktorius

Keičiasi kaimo veidas

Rita Mikutienė

Odeta Bacevičienė

Mūsų seniūnijoje Europos Sąjungos lėšos daug
ką pakeitė. Smagu, kad kaimo žmonėms sutvarkyta ambulatorija. Žemaitkiemio bendruomenės nariai – aktyvūs, veiklūs, dalyvavo daugelyje
projektų. Išleido knygelę apie Žemaitkiemį. Labai
daug ūkininkų dalyvauja Kaimo plėtros programos priemonėse: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”,
„Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio
gamybos“, „Pusiau natūrinių ūkių rėmimas“. Seniūnijoje gyvenančių žmonių sodybos gražiai sutvarkytos. Dažnai semiamės patirties iš kolegų,
išvykstame svetur. Noriu pasiguosti, kad Žemaitkiemio seniūnijos kaimai tuštėja. Jaunimo išvykimą skatina gera didžiųjų miestų demografinė
padėtis. O štai Kelmės rajone kaimuose gyvena
daug žmonių, ten daugiau ir jaunimo. Kai kaime daug žmonių, tuomet ir iniciatyvų daugiau.
Būdama Slovakijoje, žavėjausi kaimais, kuriuose
daug mažų vaikų, daug veiklos, veikia nedidelės
įmonėlės.

Manau, Europos Sąjungos parama ūkininkams
labai naudinga ir reikalinga. Mums teko įgyvendinti ne vieną projektą, pasinaudoti gana nemaža finansine parama ir tokiomis galimybėmis
tikrai labai džiaugiamės. Įgyvendinome du SAPARD projektus, dalyvavome Struktūrinių fondų paramos priemonėse. Vykdome projektus
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų
programos priemones.

Ukmergės rajono Žemaitkiemio seniūnė

Šakių rajono Slavikų seniūnijos ūkininkė

Mūsų ūkis – augalininkystės, turime beveik 500
ha dirbamos žemės, todėl didžiausios iki šiol
skirtos investicijos žemės ūkio technikai modernizuoti. Stengiamės taikyti naujausias technologijas, produktyviai dirbti. Kai gerai apskaičiuoji,
dirbi, planuoji, ne taip baisu ir paskolą iš banko
imti ar tam tikrus įsipareigojimus prisiimti. Manau, jei gali, reikia viskuo, kas siūloma, naudotis.
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