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Registrų centro oficialiais duomenimis, šiuo metu užsienio piliečiai valdo per 130 sklypų, sudarančių per 650 ha žemės ūkio paskirties žemės ir per 200 ha miško.
O kiek valdo neoficialiais duomenimis? »5 psl.
P e t ro l i n g ė s n u ot r .

Merkinės piramidė vėl garsėja
Stasys STACEVIČIUS
Rašytojas

„AgroBalt 2010“ parodos
šūkis – „Tiesiai iš ūkio“
Šių metų balandžio 29 d. – gegužės 1 d. Lietuvos parodų
ir kongresų centre „Litexpo“ surengta reikšmingiausia ir
didžiausia Baltijos regione tarptautinė specializuota žemės ūkio, maisto bei pakuočių pramonės paroda „AgroBalt 2010“. Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerija.

Kupolas ir bauda

- Teisėjas turi gerą humoro jausmą, nes baudos mano mamai
skyrė 13 tūkst. Lt., tai yra tūkstantį kartų padaugintą velnio tuziną, – irgi su humoru pasakojo
Povilas Žėkas, kuris prieš 8 metus Dzūkijos nacionalinio parko
teritorijoje, savo mamos sodyboje, Česukų kaime netoli Merkinės, pastatė trišonę metalinę piramidę.
Geros nuotaikos nestokojo ir
Povilo mama, sodybos šeimininkė Onutė, kuri tądien bendravo su
advokatu ir sužinojo, kad piramidė, kadangi ji „be pamatų“, nebuvo pripažinta savavališka statyba.
O didingas stiklo ir metalo kupolas stovi ant pamatų... Pastatytas
praėjusių metų gruodį, jis sukėlė
ir Dzūkijos nacionalinio parko, ir
Alytaus apskrities valdinininkų
pasipiktinimą. Kodėl be leidimo?
Onutė ir Povilas atsako paprastai:
nebūtų gavę valdininkų leidimo,
todėl jį „davė Dievulis“... Dabar
Jo valioje – nugriaus ar ne.
„Širdžių šventove“ vadina piramidę, kupolą ir savo sodybą
Povilas su mama.

/4 psl.

Parodos šūkis – „Tiesiai iš ūkio“

Du Povilai - piramidės įkūrėjas Povilas Žėkas ir piramidės lankytojas, technologijų mokytojas Povilas Raugala.
A UTORI A US n u ot r .

Kai viešėjau pas juos, žmonės noriai pasirašinėjo peticiją
reikalaudami, kad kupolas būtų
išsaugotas. Ne vienas svarstė, kodėl danų kiaulidės, prie Lietuvos
upelių pastatytos, toleruojamos,
o štai naujas ir gražus statinys,
kuris skatintų ir turizmo plėtrą,
negali būti įteisintas?

O po naujuoju stikliniu kupolu be žodžių meldėsi tie, kurie
tikisi atgauti sveikatą, numalšinti skausmą dėl artimųjų netekties... Su bendrakeleiviais,
nors ne viskuo skubam tikėti,
elgėmės pagal Povilo surašytas
taisykles. Juk šeimininkus reikia
gerbti. »6 psl.

Jau 18 kartą surengtos parodos
tikslas – stiprinti regioninį bendradarbiavimą, tolygią kaimo
regionų plėtrą, žemės ir maisto
ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinti smulkųjį ir vidutinį
verslą kaimo vietovėse, užmegzti regioninių žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių bei institucijų kontaktus su kitomis šalimis,
atskleisti narystės Europos Sąjungoje poveikio kaimo regionų
plėtrai privalumus ir iššūkius.
Renginio dalyviai - ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos bei
NVS šalių įmonės, iš viso daugiau kaip 200 dalyvių iš 10 šalių.

Tęsdama geriausias savo
tradicijas šiemet paroda savo
turinį papildė rinkos diktuojamomis aktualijomis. Paroda ir
savo dalyvius bei lankytojus
pasitiko šūkiu – „Tiesiai iš ūkio“.
Tradiciškai parodos struktūra apima tris pagrindines dalis:
verslo, vartotojišką ir politinę.
Verslo dalyje akcentuojamos
smulkaus ir vidutinio verslo galimybės. Šios srities atstovams
sudaryta išskirtinė galimybė
prisistatyti, sudaryti ir palaikyti gerą įmonės įvaizdį, įvertinti
produktų
konkurencingumą,
plėsti tarptautinę partnerystę ir
palaikyti jau esamus ryšius.
Verslo dalyje pristatytos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
skirtos technologijos, alternatyvioji veikla žemės ūkyje, o taip
pat atsiveriančios didžiulės Europos Sąjungos lėšų tikslingo panaudojimo galimybės. »8 psl.
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SAVAITĖS AI D AI

Miestuose ir kaimuose

Odė žemdirbiui

Jonas MAČIUKEVIČIUS
Rašytojas

Štai ir sulaukėme pavasario.
Po „krizinės“ žiemos visiems
reikėjo kažko gaivesnio, skaidresnio, viltingesnio. Kai kam
pasirodė, kad ir pati gamta atskubėjo paguosti žmogaus – sugniuždyto sunkmečio, apgauto
politikų ir jiems „akomponuojančių“. Tiesa, tradicinėje Kaziuko mugėje, kurioje šį kartą daugiau nei įprastai buvo
kaimo amatininkų pagamintų
dirbinių, ūkininkų pateiktų gėrybių, Vilniaus Gedimino prospekte kažkas šalia manęs stebėjosi: „Apie kokią krizę kasdien
žiniasklaida trimituoja?! Žiūrėkite, kiek čia gėrybių!“
Gėrybių visose mugėse tikrai
daug. Vienintelė Lietuvos ūkio
šaka – žemdirbystė - neapvylė,
virš žmonių galvų lyg bombelės
„nesproginėjo jokie burbulai“,
pakankamai buvo pagaminta
produktų ir savo rinkai, ir eksportui, o po visų „reformų“ išliko geros ateities perspektyvos.
Štai ir praėjusiais metais, esant
visuotiniam ekonomikos nuosmukiui, statistikai žemės ūkio
sektoriuje užfiksavo net 2 proc.
BVP augimą.
Prie to „sektoriaus“ mintimis ir norisi stabtelėti. Ir garsiai
aiktelėti: „Ak, koks nuostabus
tas mūsų kaimas, mūsų gelbėtojas!“ Man, kaip rašytojui, labai svarbu, kad jeigu ne jis, abejotina, ar būtų išlikusi gimtoji
kalba, raštija. 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 nei su ta aplinka susiję
veikėjų charakteriai, jų pasaulėjauta, išgyvenimo problemos?
Juk ir lietuvių literatūros istorijos pagrindas - valstietiškosios
literatūros tradicija. Prisiminkime garsųjį grožinės literatūros
pradininką Kristijoną Donelaitį
(kokia graži lietuviška pavardė!). Galima sakyti , kad pažinti
valstietiškąją, žemdirbiškąją lietuvių literatūros tradiciją, vadinasi, pažinti savo tautos dvasios
ir kultūros istoriją. Pažįstant
kaimiškąją tradiciją , galima
pasinerti į labai esmingą Lietuvos kultūros tarpsnį – spaudos
draudimo, klojimo teatrų, dar
gyvų (net Kaziuko mugėje demonstruotų) etninių tradicijų,
paveldo pavyzdžių gaivinančią
aplinką. Visa tai mums išsaugojo kaimas, Lietuvai padova-

nojęs Žemaitę, Keturakį, A.
Baranauską, Maironį... Kaip ir
neseniai mus palikusį mano žemietį literatūros klasiką Juozą
Aputį, talentingai vaizdavusį
mūsų kaimą ir paskutiniuosius
savo gyvenimo metus praleidusį jame.
Kaziuko mugėje dominavo
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. Nežinau,
kas ir kodėl nori mesti šešėlį
ant ministro-ūkininko, bet jo
buvimas su kaimo žmonėmis
visada alsuoja tikrumu, neturi politinės potekstės. Žiūrėdamas televizijos reportažus
apie ministro susitikimus su
ūkininkais, tarsi ir girdi kalbą
apie sėją ir pjūtį, apie tai, kaip
valstybei, neturinčiai nei naftos, nei dujų išteklių, bet nestokojančiai derlingų laukų ir
talentingų žmonių, neatsilikti
nuo Europos.
Iš ministro lūpų esu girdėjęs apie kai kuriuos pagrindinius šių metų Žemės ūkio
ministerijos prioritetinius darbus : verslo plėtrą kaime, žemės ūkio ir maisto produktų
kokybės gerinimą, eksporto
didinimą, teisinės ir administracinės žemės tvarkymo sistemos pertvarką, orientuotą į
racionalų žemėnaudų kūrimą,
atsinaujinančios energijos išteklių kaimo vietovėse plėtrą,
Žemės ūkio ministerijos ir jos
valdymo srities įstaigų valdymo modelio optimizavimą.
Kaziuko mugėje, žiūrėdamas ne tik į kvepiančias dešras
ir pyragus, bet ir kaimo menininkų drožinius, audinius,
nejučiomis mintyse prie Žemės ūkio ministerijos ėmiau
„derinti“ Kultūros ministeriją.
Kažkodėl niekur neteko girdėti nei apie pastarosios įstaigos
prioritetinius darbus, nei apie
valdymo optimizavimą, nei
apie veiklą, kad nebūtų uždaromos kaimo bibliotekos,
kad pro miesteliuose esančius
kiaurus kultūros namų stogus
nelašėtų vanduo, kad skambėtų senos ir melodingos lietuvių
liaudies dainos.
Toje pačioje Kaziuko mugėje sutiktam kolegai ėmiau
pasakoti apie savo santykį su
dviem ministerijomis, kurioms privalu rūpintis kaimo
(vadinasi, ir Lietuvos) ateitimi.
Kolega sarkastiškai paklausė:
„Nejaugi mes turime Kultūros
ministeriją?“
Ministeriją turime, o ministrą?!
Man dažnai kyla mintis, kad
į savo žemę maitintoją turime
daug investuoti materialaus ir
dvasinio prado. Žemdirbiui turime suteikti galimybę būti tikru tos žemės šeimininku. Tada
Lietuva galbūt ir neišsilakstys.

Sukaktuvės Lietuvos Respublikos Seime

Buvę ir dabartiniai Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai su Seimo pirmininke Irena
Degutiene.
P e t ro L i n g ė s n u ot r .

Į iškilmingą Kaimo reikalų komiteto 20-mečio paminėjimą Seime susirinko dirbę ir dirbantys agrarinio sektoriaus istorijos kūrėjai, buvę ir esantys
komiteto nariai: žemės ūkio ministras K. Starkevičius, A. Baura, E. Grakauskas, J. Jagminas, G. Kniukšta, J. Kraujelis, M. Pronckus, E. Pupinis, V.
Rinkevičius, P. Žeimys, kt.
Visus susirinkusiuosius pasveikino Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Komiteto pirmininkas
Edmundas Pupinis priminė Kai-

mo reikalų komiteto istoriją, dirbusius politikus. Pasak jo, praėjusius metus galima suskirstyti į
du svarbius etapus – reformų ir

narystės ES. Žemės klausimas
visais laikais buvo ir išliko vienas svarbiausių, sukeliantis daug
politinių diskusijų. Tuo tarpu dėl
žemės ūkio ekonominių santykių
valstybinio reguliavimo kildavusios aštrios diskusijos aprimo
Lietuvai prisijungus prie Europos
Sąjungos.
Buvęs komiteto narys, o dabar – ir žemės ūkio ministras,
Kazys Starkevičius pasidžiaugė,
kad nemaža dalis, formavusių ir
formuojančių žemės ūkio politiką, yra ūkininkai, „kurie jaučia
duonos kvapą, jaučia žemės alsavimą, jaučia tą prakaitą. Jaučia praeitį ir dėkoja likimui, kad
šiandien esame laisvi ir galime
ūkininkauti“.
Savo pastebėjimus išsakė ir kiti
buvę komiteto pirmininkai: Mykolas Pronckus, Jeronimas Kraujelis, Gintautas Kniukšta, Jonas
Jagminas, Viktoras Rinkevičius.
Tylos minute buvo pagerbti iškeliavusieji anapilin – Mečislovas
Treinys, Vaclovas Lapė.
ŽŪM inf.

Atsivedė tris
veršiukus
Balandžio 11 d. Kupiškio rajone, Bukėnų kaime, septynerių metų karvutė Margė savo šeimininkei Nijolei
Zaveckienei padovanojo šventę - atsivedė tris veršelius. Dvi karvytės ir
buliukas jau žaidžia gardelyje, tačiau
kol kas dar neturi vardų.
Trynukai – pirmas atvejis N. Zaveckienės gyvenime. Prieš keletą
metų karvytę Margę jai padovanojo kaimynai ūkininkai. N. Zaveckienė Margę užsiaugino, karvutė veršiavosi jau penktą sykį.
Ir veršiukai, ir karvė sveiki.
Jei veršiukai laimingai paaugs,
šeimininkė juos parduos. Ūki-

Nijolė Zaveckienė džiaugiasi netikėta Margės dovana.

ninkė pasidžiaugė, kad Margė
duoda daug riebaus pieno.
„Visumoje tai retas atvejis, biologiniu atžvilgiu žiūrint tai labiau išskirtinis atvejis. Paprastai
daugumoje atvejų gimsta vienas,
rečiau - du veršiukai. Trynukai –

retesnis atvejis“, - teigė Lietuvos
veterinarijos akademijos Gyvulininkystės katedros Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės
vertinimo laboratorijos vadovas
prof. Virgilijus Jukna.
„Šaltinio“ inf.

Didžiausi Lietuvos
žemvaldžiai

pirmininkas Edmundas Pupinis
sako, kad Seimo nariai, kiek gali,
gilinasi, kas vyksta žemės rinkoje, tačiau konkretesnės informacijos trūksta ir galima būtų remtis tik gandais.
Šiandien Lietuvoje gali būti iki
200 piliečių, valdančių 1.000 ha
ir didesnius ūkius (pagal oficialią
statistiką Lietuvoje tik 13 žmonių
turi daugiau nei 500 ha žemės).
Be to, jau nusitrynė riba tarp žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų,
nes daugumą pajų supirko jų vadovai arba verslininkai.
Skaičiuojant, kokius plotus
valdo didžiausi ūkininkai ir įmonių grupės, galima remtis tik
įmonių tinklalapiuose ir vadovų pasisakymuose pateikiamais
duomenimis.
„Šaltinio“ inf.

tačiau šiandien optimizmo mažiau. Iššalo žieminis rapsas, o
kai kuriose vietose - ir žieminiai
kviečiai. Bėda, kad sunku net atsėti - trūksta vasarinių javų sėklų
Kai kurių ūkininkų iššalo iki 90
proc. žiemkenčių.
„Šaltinio“ inf.

Didžiausių ūkininkaujančių žem
valdžių rikiuotė per praėjusius
metus pasikeitė – „Agrokoncernas“, kurio prezidentas yra Valstiečių liaudininkų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis, savo
dirbamus plotus padidino iki 25
000 ha ir iš pirmos „reitingų lentelės“ vietos išstūmė agresyviai
apimtį didinusią AB „Agrowill
group“ (AG), ši, nors ir valdo apie
29.000 ha, bet dirbti rengiasi tik
15.000, o likę plotai nuomojami.
Žemdirbiai su įmonių grupėmis
negali konkuruoti pirkdami ar
nuomodami reikalingus plotus.
Finansiniams
investuotojams
sklypai patrauklūs, nes galima
gauti išmokas ir sykiu – investicijų grąžą. Nors žemės ūkio
ministras Kazys Starkevičius
oficialiai kreipėsi į specialiąsias
tarnybas, prašydamas patikrinti,
kokie procesai vyksta žemės ūkio
paskirties žemės rinkoje, tačiau
aiškesnių atsakymų kol kas nėra.
Seimo Kaimo reikalų komiteto

Iššalo daug žiemkenčių
Šiemet grūdinių kultūrų augintojų viltys gali subliukšti – jie
nesitiki sulaukti pelningų metų.
Ankstyvą pavasarį manyta, kad
pasėliai peržiemojo sėkmingai,

P e t ro L i n g ė s n u ot r .

Kavos pupelėse yra
baltymų, kurie marina
vabzdžius
Paulas Mazzafera su kolegomis
nusprendė išsiaiškinti, ar globulinai kenkėjams yra nuodingi.
Eksperimentai su keturtaškio grūdinuko Callosobruchus
maculatus lervomis atskleidė,
kad nedidelis kavos baltymų
kiekis greitai numarina iki pusės kenkėjų. Globulinų gamybą
valdančius genus ateityje mokslininkai galbūt įterps į svarbias
maistines kultūras, kad augalai
galėtų patys baidyti kenkėjus.
Kita gera naujienas yra ta, kad
baltymai žmonėms, atrodo, nekenkia.
„Šaltinio“ inf.
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Gyvenimas provincijoje

Kaime stinga kaimyniškumo
Pateikiame Varėnos rajono gyventojų nuomones apie gyvenimą kaime.

Aldona Raugalaitė
Merkinė

Esu Merkinės kraštotyros muziejaus direktorė. Turiu tik vieną
pavaldinę – valytoją. Ji ,išvaliusi
muziejų, išeina į geresnius darbus. O aš... Šalau, žvarbau praėjusią žiemą nešildomoj buvusioj
stačiatikių cerkvėj, kur dabar
muziejus... Mane kankina sąnarių ligos. Aišku, galima elektros
krosnele pasišildyti, bet brangu...
Pinigus, gautus už bilietus, taupiau kompiuteriui, kurį valdžia
muziejaus reikmėms pagaliau
leido įsigyti.
Bet milijonų kultūra neuždirbs. Ir apskritai didžioji kultūra – ne pinigus uždirba, o dvasią
lavina... Tačiau kurie iš valdančiųjų daug atseikėjo kultūrai?
Štai 40 metų prabėgo nuo tos
dienos, kai mokytojas, duok,
Dieve, jam dangų, Juozas Vitkus
įkūrė šį muziejų, ir... 40 metų jo
niekas rimtai neremontavo! Aš
jau nekalbu apie prakiurusį stogą
Genocido aukų muziejaus, kurį
įkūrė, Dieve, duok jam dangų,
irgi mokytojas Juozas Kaupinis...
Pinigų rūpintis paveldu ir
kultūra reikia. Mano manymu,
visoje Lietuvoje kultūros finansavimas per daug priklauso nuo
valdančiųjų partijų. Juk pinigų iš
tikrųjų yra, tik jie nuplaukia ne
ten, kur reikia. Todėl provincijoje kultūrinis gyvenimas ir užpelkėja.
Visko būna Merkinėje, bet
gyventi čia dar ramu. Gal todėl,
kad ir vietiniai rimtuoliai, ir visokie “klajūnai“ klauso miestelio
policijos „šerifo“ Prano Krušniausio. Jis prasižengėlį , pasikvietęs į kabinetą, gali švelniai
pamokyti, gali ir griežtą žodį
tarti... Žiūrint, kas tas nusidėjėlis. Todėl merkiniškiai ypatingai
gerbia P. Krušniausią.

Jonas Prakapas
Varėnos seniūnija

Jaunystėj sėkmingai studijavau
fiziką, bet per maištingą savo
būdą patekau į sovietų armiją,
tarnavau parašiutininku. Paskui
Varėnos rajone padirbėjau trečiuoju komjaunimo sekretoriumi. Po kurio laiko skandalingai
išėjau kastuvu rausti melioracijos
griovių. Neakivaizdžiai baigiau
aukštuosius ekonomikos mokslus, dirbau ekonomistu vienoj

Alytaus gamykloj. Drąsiai politikuodamas, vos nepatekau į kalėjimą, todėl dirbau paprastu statybininku... Nepriklausomybės
pradžioje tapau Alytaus miesto
savivaldybės kontrolieriumi ir
pamačiau, kaip „jie“ grobsto biudžetą... Spjoviau į viską ir grįžau
į ramią tėvoniją vienkiemyje,
Laičiuose, kur paveldėjau tėvų
žemę.
Keikiu gydytojus, nes jie ilgai mane gydė ne nuo tos ligos,
kuria sirgau. Tapau priklausomas
nuo vaistų. O aš, nors jau senstelėjęs, auginu dvi dukreles, mat
ilgai rinkausi žmoną, vėlokai vedžiau. Su šeima sekmadieniais
važiuojame į bažnyčią , giminių
aplankyti arba prie gretimo ežero
ugnelės pakūrenti... Ir per šventes, ir darbymečiu būname kartu.
Čia mūsų tėvonija, mūsų dvasios
kraštas, bent kelių kartų kapai
ant kalnelio, čia mūsų prakaito
ir kraujo prisigėrę laukai, miškeliai, žole užžėlę bunkeriai... Pilnas paslapčių šis kraštas: pūgos ir
lakštingalos mano vienkiemyje
jas apgieda. Todėl su dukromis ir
nusprendėme: rinksime akmenis
tėvonijos laukuose, bulvėmis ir
lašiniais misime, bet uždarbiauti
į užsienius nevažiuosime ir jokiems švedams, airiams, anglams
nesilankstysime.

Antanas Milius
Merkinės seniūnija

Tik su žmona Onute ūkininkaujame atokiau nuo kaimo, tarp
Merkinės ir Druskininkų. Prieš
keliolika metų puoselėjome daug
vilčių, įsigijome technikos, auginome nemažai gyvulių ir paukščių, tačiau perspektyvų ir ramybės vis trūko. Prieš dešimt metų
- dėl matinininkų ir žemėtvarkininkų kaltės – su kaimynu susipykome dėl žemės. Kartą taip
susiėmėm, taip susipliekėm...
Štai kaip mes, tikri lietuviai,
žemę mylime! Net keista, kad
žmonos nepavydi mūsų tai žemei. Gal todėl, kad iš jos naudos
tikėjosi. Dabar jau ne itin tikisi.
Senstelėjome, aprimome, nesipykstame, draugaujame su tuo
kaimynu. O apskritai ne tik mano
kaime trūksta kaimyniškumo...
Žmonės pavydi kaimynui gero.
Štai gretimame sodžiuje gyvena
du broliai, kurie vienas kitą, jeigu galėtų, šaukšte paskandintų.
Kitame kaime du broliai skundė
vienas kitą dėl metro žemės. Ir
skunduose jie vienas kitą vadino
ne broliu, o kaimynu. Kaip vėliau
paaiškėjo, juodu pykosi dėl vieno
jų žmonos užsispyrimo. Kai ji
nurimo, tuomet broliai, pasiėmę
armoniką ir butelį, susitaikė susėdę prie stalo po tėvų obelim.
Bet būna ir gražių pavyzdžių,
kaip andai Burokaraistyje, par-

važiavęs iš Vilniaus aukštas pareigas užimantis kraštietis vidurvasarį suorganizavo viso kaimo
šventę. Pirmiausia kaimo kapinėse pasimeldę, vėliau nušienautoje pievoje šeimom, giminėm ,
kuopelėm susėdę, vaišinosi, šoko,
dainavo, varžėsi... Tąsyk visi lyg
ir santarvėj gyveno, nors nežinai,
kiek ta santarvė truks.

Zanavykų krašto ūkininkai
drąsiai žvelgia į ateitį
Jau beveik du dešimtmečiai Sintautų seniūnijos (Šakių r.) ūkininkai Rūta ir
Gintautas Orintai verčiasi žemdirbyste. Pradėję ūkininkauti nuo 30 ha pasėlių šiandien sintautiečiai ūkininkai jau turi 414 ha dirbamos žemės, dalis
jos – nuosava. Ūkininkai pripažįsta, kad jų ūkiui sustiprėti, įsigyti naujos
našios technikos ypač padėjo į Lietuvą atėjusi Europos Sąjungos parama.
„Labai džiaugiamės, galėję pasinaudoti ES parama ir įsigyti naujos modernios technikos. Nepraleisime progos ir rengsime naują projektą, nes ūkyje
dar vis trūksta galingesnės technikos, modernių padargų“, – savo ateities
planų neslėpė ūkininkė Rūta Orintienė.

Pranas Raišutis
Matuizų seniūnija

Esu atsargos majoras iš kilmingos šeimos. Sovietmečiu buvau
tankų bataliono vadas, todėl
teko kariauti Afganistane. Kartą
įmečiau granatą į vieną įtartiną
namelį, o kai į vidų įėjęs pamačiau, kas žuvo, man praėjo noras
kariauti... Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, atsisakiau priesaikos, duotos Sovietų Sąjungai,
todėl dabar negaunu iš jos karininko pensijos. O iki senatvės
pensijos dar teks palaukti. Tačiau
dėl tokio poelgio nesigailiu...
Šiaip esu pajūrio gyventojas, bet
gyvenimo saulėlydyje, likęs vienišas, sutikau našlaujančią gražią
ir stiprią moterį. Ir likimo vėjai
mane atpūtė pas ją- į Dzūkiją.
Dideliame Matuizų kaime
dauguma žmonių dabar skursta,
nes „Matuizų plytinė“ dėl krizės
vos gyva, darbininkų atlyginimai
nedideli, ir tie vėluoja. Mano pažįstama jauna pora, auginanti du
vaikučius, atsidūrė gan keblioj
padėty. Pusę metų uždarbiauti į
Angliją išvažiuoja žmona, grįžta,
pabūna su šeima mėnesį, tuomet
jau vyras pusei metų važiuoja į
Angliją. Abu dar jauni, todėl toks
gyvenimas neseniai jų šeimos
vos neišsiskyrė. Jų augantiems
vaikams toks gyvenimo būdas
gali pasirodyti kaip įprastas. Vaikai ima manyti, kad jų gerovė
priklauso ne nuo gimtinės, ne
nuo Lietuvos, o nuo tolimos nepažįstamos Anglijos. Ar užaugę
jie galės pasakyti :“Kokia laimė ,
kad gimėm lietuviais. Kiek daug
mums davė Lietuva...“ Gerai,
kad jų tėvelis, kietas žemaitis,
žentuosna atėjęs, yra patriotas,
mažam ar dideliam tautiečiui
nebijo priminti: “Lietuviu reikia
būti.“ Nedaug sutinku žmonių,
patenkintų gyvenimu savo kaime. Nebent vienas kitas mokytojas, ūkininkas, verslininkas...
Vieni tūno užsidarę savyje ir
savo namuose , kiti, nežinodami,
kaip apsiginti nuo juos prislėgusios kasdienybės, girtauja. Net
nesuprasi, iš kur tam alkoholiui
pinigų ima.
Mano nuomone, gyvenimas
provincijoje taptų daug gražesnis, jeigu žmonės vieni su kitais
dažniau susišnekėtų, ir vienas kitas geras žodis taptų kūnu.
Kalbino ir fotografavo
Stasys STACEVIČIUS

Sintautų seniūnijos ūkininkai Rūta ir Gintautas Orintai su baime ėmėsi pirmojo ES
remiamo projekto, tačiau dabar jau drąsiai planuoja naujas investicijas, su konsultantais derina verslo planus dėl naujo projekto įgyvendinimo.
A u to r ė s n u ot r .
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
Perspektyvūs tik modernūs ūkiai

Ūkininkai yra pasirinkę specializuotą ūkininkavimo kryptį ir
verčiasi vien augalininkyste –
augina kviečius ir rapsus. „Derlingumas pernai nebuvo toks geras kaip ankstesniais metais, nes
užpernai rudenį pabrangus trąšoms jų visiškai nenaudojom. Ir
nesigailim, nes šiandien iš hektaro žieminių kviečių kuliam apie
6 tonas. Patręšus derlingumas
gal padidėtų tona, tačiau būtų ir
tūkstantis litų papildomai įdėtas.
Tokios investicijos šiandien tikrai neatsipirktų,“ – sakė Rūta
Orintienė.
Į ateitį ūkininkų šeima žiūri
optimistiškai, nes žino, kad įdėtas darbas ir investicijos nenueis
perniek. Šeimos ūkyje dirba ir
visus pagrindinius darbus bei investicijas padeda planuoti sūnus
Armandas, o darbymečiu talkina
ir anūkai.
Sintautų seniūnijoje Starkų
kaime ūkininkaujantys R. ir G.
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
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, pajutome, ką reiškia naujos technologijos. Dabar kitokio darbo jau
ir neįsivaizduojame. Žinoma,
rengiant pirmąjį projektą, baimės
buvo nemažai, nes teko iš banko
imti nemažą paskolą“, – prisimena ūkininkė R. Orintienė. Dabar,
anot ūkininkės, viskas atrodo
kitaip, todėl abu su vyru ir vėl
nusprendę rengti naują projektą
pagal 2007-2013 metų Kaimo

plėtros programą. Ir vėl ūkininkai kreipėsi į savo nuolatinę pagalbininkę Aušrelę Pukinskienę
– LŽŪKT Šakių konsultavimo
tarnybos konsultantę ekonomikai. „Mes labai džiaugiamės iš
Aušrelės gaudami visą reikalingą informaciją, ji mums labai
padeda, puikiai sutvarko visus
dokumentus, dabar rengia naują
projektą“, – kalbėjo ūkininkė R.
Orintienė.
Solidi finansinė kompensacija

Užpernai sintautiečiai ūkininkai
nusipirko naują universalią kombinuotą pneumatinę sėjamąją
„Horsch Pronto 4 DC“ ir galingą John Deer traktorių (330 AG).
Pagal Kaimo plėtros 2007-2013
metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
ūkininkams yra sudarytos galimybės 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 ūkininkų
Orintų asmeninės investicijos
gana didelės, tik traktorius kainuoja per 500 tūkst. litų, tai vien
už jį ūkininkai galės gauti virš
200 tūkst. litų paramos. Reikia
pasidžiaugti, kad ir šių didžiųjų
projektų įgyvendinimo tvarka jau
yra šiek tiek supaprastinta, mažiau finansinių skaičiavimų, jau
nereikalingas privalomas pasėlių
draudimas“, – sakė konsultantė ekonomikai A. Pukinskienė.
Dauguma ūkininkų šiuo metu į
ūkio modernizavimą investuoja
savo sukauptas lėšas, nes stengiasi išsiversti be banko paskolų.
Taigi, galimybė susigrąžinti dalį
išlaidų ir gauti ES paramą jiems
yra išties labai naudinga. Apskritai, anot A. Pukinskienės, esant
nestabiliai ekonominei situacijai,
nežinant lito ateities, dauguma
ūkininkų turimas lėšas stengiasi
tinkamai investuoti, įsigyti ūkiui
reikalingų priemonių.
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„Šaltinio“ svetainė

Gyvenimas prie Straujos
Gimęs 1947 m. Šilutėje, netoli jūros, vaikystėj svajojęs
tapti jūreiviu, šilto ir šalto ragavęs keramikas ir tapytojas Petras Pretkelis jau keturiasdešimt metų gyvena
Dzūkijoje, Zakavolių kaime, netoli Merkinės- prie pat
Straujos upelio. Jis tęsia savo mokytojo, garsaus puodžiaus amžiną atilsį Miko Miliausko bei kitų juodosios
keramikos meistrų tradicijas. Be to, P. Pretkelis prieš
Kokie vėjai tave atnešė prie
Straujos upelio?
Vaikystėj mėgau stebėti jūrą,
ypač pasišiaušusią. Vis prisimindavau, kad mano teta, visai jaunutė, 1912 m. nuskendo, plaukdama
garsiuoju „Titaniku“. Aš svajojau
apie tolimą plaukiojimą, norėjau
bent jau šturmanu tapti... Bet KGB
man neleido mokytis jūreivystės,
nes dėdė – buvęs partizanas... O
kai man buvo devyneri, su bendraamžiais žaidėme partizanus: iš
surengtos“ pasalos“ užpuolėm ir
akmenimis apmėtėm sovietų kariuomenės sunkvežimių koloną...
Todėl baigęs vidurinę mokyklą
apsisprendžiau pasaulio tolumas
pažinti studijuodamas geografiją
ir sėkmingai įstojau į Vilniaus universitetą. Laiką su bendrakursiais
leidome ne vėjais. Vieną vasarą,
pasirūpinę mažų jachtų, patraukėm buriuoti Kuršių mariose, paskui jau smėlynais ėjome per Kuršių neriją, kol susidūrėm su sovietų
kariuomenės daliniu, vykdžiusiu
kažkokias pratybas. Rusų kariškiai
supyko ir griežtai įsakė nešdintis
atgal... Mano bendražygiai namo
patraukė sausuma, o aš pasiryžau
Kuršių marias perplaukti įstrižai,
vienas nuburiuoti savo nedidele jachta į Klaipėdą. Bet užslinko
toks tirštas rūkas, kad vos nesusidūriau su motorlaiviu “Raketa”. Paskui prasidėjo audra, beveik
parą vėjo ir vandens srovės mane
blaškė, laikas ištįso: jau mačiau lyg
marių velnius, lyg angelus- regėjimai prasidėjo... Bet nuotykis baigės laimingai.
O geografo diplomo negavau,
nes po ketvirto kurso studentų
vasaros kūrybinėje stovykloje iš
Sartų ežero išlipau nuogas. Paskui,
tik rankšluosčiu apsijuosęs, atėjau
pusryčiauti į valgyklą... Mano bendrakursėms ir draugams pokštas
patiko, bet kad supyks viena rimta
dėstytoja, sovietinė davatka, kuri
jau seniai stebėjo mano elgesį, jos
nuomone, netinkamą tarybiniam
studentui. Ir tąsyk – labai riebiu
tarybiniu brūkšniu buvau išbrauktas iš universiteto- per žingsnį nuo
diplomo. Susikrovęs kelionmaišį,
leidausi per Lietuvą. Keliaudamas
po Dzūkiją pamačiau: prie Straujos ugnį kūrena aukštaūgis pagyvenęs puodžius, praalkusio ir gal
ištroškusio žmogaus akimis žiūri
į savo puikiai išžiestus, tačiau tuščius puodus... Užsimezgė pokalbis,
mudviejų mintys sutapo, ir aš iš
jo molio pabandžiau nulipdyti tai,
ką regėjau per aną košmarą Kuršių mariose... Taip meistras Mikas
Miliauskas tapo mano mokytoju
ir priglaudė po savo stogu. Buvo
1970 m. Mikas atrodė laisvamanis,
pasakorius, mergininkas, pokštininkas, tačiau tuo pat metu geras
inteligentiškas ir stiprus žmogus...

septynerius metus subūrė Zakavolių ir Pelekiškės kaimų bendruomenę, kurią sudaro beveik vieni menininkai, kurie dažnai susirenka pirmininko pirtyje ar pavėsinėje apmąstyti praeities ir kurti naujų planų. Neseniai „
Šaltinis“ ir paprašė P. Pretkelį pasakoti savo gyvenimo
istoriją ir pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir kūrybą
vienkiemyje, gamtoje.

Ar tais metais ir prasidėjo
juodosios keramikos atgimimas Merkinės apylinkėse?
Glazūruotus puodus gamino
Stasys Urvikis, Pranas Giedra ir
kiti, o juodoji keramika, turinti
pasaulyje ir Lietuvoje tūkstantmetes tradicijas, sovietmečiu buvo
beveik užmiršta. Tačiau 1970 m.,
apsilankęs mūsų apylinkėse, keramikas ir senųjų technologijų
tyrinėtojas Egidijus Talmantas
puodžiaus Stasio Mašalo sodyboje
gretimame Kačingės kaime rado
juodosios keramikos šukių. Tuomet E. Talmanto pakalbintas S.
Mašala prisiminė, kaip juodąją keramiką kūrė jo močiutė, kaip pats
pabandė, ir radosi gražių dalykų...
Išžiestus puodus ar nulipdytus kūrinius, kai šie išdžiūsta, pamažu sukrauni į degimo
krosnį, esančią lauke. Maždaug
po paros degimo, prieš krosnies
„uždusinimą“ , kai joje lieka tik
truputis žarijų ir tvyro pragariškas karštis, į pakurą primeti dervuotų medgalių... Senieji puodžiai kartais įmesdavo ir karvės
mėšlo. Dabar dar įvairiau paeksperimentuojam...
Gal geriausiai pavyksta mano
kaimynei keramikei Teresei Jankauskaitei, gyvenančiai gretimame Pelekiškės kaime. Jos molio
angelai, dvasiukai, puodynės ir
kiti juodosios keramikos kūriniai
kartais įgauna sidabro atspalvių, o
sykiais blizgančiam juodam fone
matyti prigesintų vaivorykštės
spalvų... Tai priklauso ir nuo molio, ir nuo degimo proceso, ir nuo
oro, kai buvo kūrenama krosnis...
Ypač gražiai jos kūrinai išdegė, kai
lauko krosnį dailininkė užkūrė per
patį uraganą Anatolijų, praūžusį ,
rodos, prieš devynerius metus...
Kaip ir kodėl subūrėte
dviejų kaimų, beveik jau išmirusių, bendruomenę?
Aišku, įregistravus bendruomenę, atsiranda galimybė, kad anksčiau ar vėliau bus palaimintas bent
vienas iš bendruomenės projektų ir
nubyrės šiek tiek pinigų iš Europos
fondų ar iš Lietuvos. Daug mąsčiau
apie senovinio vandens malūno atstatymą ant Straujos upelio. Jis,
aišku, ne miltus, o mintis, praeitį
ir dabartį maltų... Vandens malūnas taptų turistų ir vietos menininkų susibūrimo vieta, jame būtų
pardavinėjami mūsų bendruomenės kūriniai, skaitomos paskaitos,
rengiami tarptautiniai keramikų,
skulptorių ir tapytojų plenerai,
vyktų jaunųjų menininkų vasaros
ir žiemos stovyklos... Deja, vietos
valdinininkai dar nepalaimino
šitos idėjos. Kaip ir daugelio kitų
mano pasiūlymų. Mūsų 14 žmonių
bendruomenė kol kas Lietuvai ir
Europai yra davusi daugiau, negu

iš jos gavusi: du kartus – 2005 m.
ir 2007 m.- Dzūkijos nacionalinio
parko Merkinės parodų salėje surengėme dvi įspūdingas bendruomenės kūrinių parodas, poezijos
skaitymus... Parodas organizuoti
bendruomenės nariams pristigtų
jėgų, bet padeda didmiesčių menininkai, čia nusipirkę sodybėles,
į žentus ar marčias atėję.
Taigi tose parodose, kurias išradingai surengė keramikė Teresė
Jankauskaitė, matėme ir kauniečio Kęstučio Lanausko akmens
skulptūrų, ir V. Krėvės muziejaus
Subartonyse direktorės Evelinos
Buržinskienės darbų iš odos, jos
vyro Manto ir jų vaikų piešinių,
Teresės ir mano žmonos Janinos
keramikos kūrinių. Galėjome
įvertinti ir profesionalaus fotografo Narcizo Freimano iš Kauno parodoje eksponuotas nuotraukas. Poezijos ugnies parodos
lankytojams pažėrė poetas Stasys
Stacevičius ir Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė. Iš
vietinių senbuvių noriai dalyvavo mano kaimynas Alfonsas Bucevičius – jis į parodą atbogino
meniškai pagamintą šuns būdą...
Vėliau paroda buvo pergabenta į
Varėnos kultūros centro salę.
Norėčiau šiemet surengti trečiąją bendruomenės parodą, tik neaišku, ar bent iki rugsėjo bus užbaigtas Dzūkijos nacionaliniam parkui
priklausančio rūmo Merkinėje, kur
yra parodų saliukė, remontas... O
ir menininkai visi, aišku, savito
charakterio – žiūrėk, tarp savęs apsipyks, žiūrėk, kokį svarbų valdinininką velniop pasiųs...
Dabar kartu su Lenkijos turizmo kompanijomis bandysim
parengti naują turizmo projektą.
Turėtume dažniau savo darbus
pristatyti Vakarų šalyse ir sulaukti turtingesnių pirkėjų savo
sodybose.
Pone Petrai, ar kam nors
parduotumėt savo sodybą
prie Straujos už didelius pinigus?
Kai augini penkis vaikus ir jau
anūkų turi, o gyvenimas ir komercija ne visada sekasi, tai... Buvo
kilusi tokia mintis. Bet jau nekyla.
Juk šitą sodybėlę, tuomet medines
Miko Miliausko ir gausių jo mokinių dirbtuves, nusipirkau iš jo našlės Olgos po meistro mirties- 1984
m. Ir nusipirkau su vaiduokliu,
kurio iki tol nebuvo... Kad ims
naktim bildėti, vaikščioti, dūsauti,
kieme švytėti... Bet puodų nedaužė. O kai kurioms mano viešnioms
naktį prieš akis lovos gale nušvisdavo balta aukšto vyro figūra...
Įtariu, jog tai nerimo paties Miko
Miliausko vėlė, todėl praminiau
vaiduoklį Miku... Sykį ir sakau:
“Tu čia, Mikai, būk, o aš einu į

Petras Pretkelis pypkiuoja savo dirbtuvėje, nors jau pasiryžęs mesti rūkyti.

A UTORI A US n u ot r .

miestelį alaus išgerti...“ Tai kad
trenks vaiduoklis į sieną, aš net ant
grindų iš siaubo atsisėdau. O apsidairau – nieko nėra... Ir gyvenime
Mikas mėgdavo pokštus: įkaušę
su vienu kolega, dar jaunesni būdami, skersai plento Merkinėj prigulė – sakė, protestuodami prieš
per miestelį važinėjančius traktorius.... Būdavo, kokios jaunos
valdininkės krūtinę Mikas gražiu
Kremliumi pavadina... Daugybė
nuotykių buvo. Matyt, iš pradžių
nerado ramybės jis ir anapusybėj.
Paskui tos medinės mūsų
dirbtuvės lyg savaime užsiliepsnojo ir sudegė. Jų vietoj su talka
pastačiau mūriuką. Vėl vaidenosi. Tada kviečiau egzorcistus,
kurie vėlę ar vaiduoklį išvedė
iš namų. Tuomet mano žmona
Janina pajuto, kaip vaiduoklis
Mikas nematoma ranka bandė
įsikibti jai į krūtinę...

Prieš dešimt metų kilo dar
vienas gaisras. Atstatyti padėjo
mano bičiuliai- technologijų mokytojas Povilas Raugala, šaulys ir
statybininkas Vytas Rasiulis, kiti
geros širdies merkiniškiai .
Dabar jie dažnai apsilanko
mano pirtyje. Kartais ir žiemą iš
jos išlėkę neriame į ledinę Straujos srovę, jėgas atgaunam... O
vasarą gyvenimas čia virte verda.
Priimu ekskursijas. Ne kartą tas
pats Povilas Raugala iš Kauno rajono buvo atvežęs bent dešimt
dienų pastovyklauti ir pasidarbuoti su moliu savo mokinukus.
Ačiū už ryškius prisiminimus ir įdomias mintis.
Sėkmės „Šaltiniui“. Manau,
kad Lietuvos kaimui tokio laikraščio reikia.
Kalbėjosi Stanislovas VAIDILA

K ą r a š ė „ Š a l t i n i s “ 1 9 0 7 m .*

Sartininkai. (Ras. Ap. Kauno
g.). Mųsų žmonės dar vis tebemiega. Tauti6kai susipratusių
maža tėra. Apsišvietimu nieks
nesirūpina. Mokykloje dar vis
tebesėdi rusas- mokytojas, kurs
vaikus vien rusiškai mokina;
apie mokinimą vaikų lietuviškai
nieks nei neužsimena.
Laikas jau būtų sartininkiečiams pratrinti akis nuo ilgo
miego!
Tetutė.
Pašvitinys. (Šiaulių ap. Kauno
g.). Nuo 15 gruodžio mųsų mokykla liko be mokytojaus. Mokytojas-rusas atsisakė nuo vietos, o
lietuvio direkcija dar nepaskyrė.
Geistina būtų, kad pašvitiniečiai
senosios netikusios mokyklos
vieton įsteigtų parapijinę tikrai
katalikišką.
Pašvitinietis.
Šaukėnai. (Šiaulių ap. Vil. g.).
Ačiu Dievui jau ir mųsų žmonės
pradeda susiprasti. Noriai skaito
lietuviškus laikraščius ir lietuviškas knygas, rūpinasi taipogi

ir vaikų mokinimu savoj kalboj.
Štai ir neseniai per valsčiaus sueigą vyrai pareikalavo, kad Šaukėnų ir Kuršėnų mokyklose būtų
mokinama ir lietuviškai.
Tebūna garbė šaukėniečiams!
A.N.R.
Rumšiškės. (Kauno g.). Mųsų
žmonės, ačiu Dievui, jau pradeda
susiprasti, Štai 31 gruodžio dieną
vyrija, susirinkus į valsčiaus raštinę, nutarė pareikalauti, kad vietinėj mokykloj būtų išguldoma ir
lietuviškoji kalba. Rusas- mokytojas apsiėmė mokyt ir lietuviškai. Tik nežinia, ar pavyks jam
šitas darbas, ar negeriau būtų,
kad rumšiškiečiai pareikalautų
mokytojo lietuvio?!
-Tą pačią dieną nutarta pasirūpint statyti naują bažnyčią.
J.
Krukai. (Šiaulių ap. Kauno g.).
Valsčiaus mokykla tebenašlauja
be mokytojo. Vaikai šią žiemą
bėgioja po namus be mokslo.
„V.Ž/“.
Kalba netaisyta – red.
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Ak t u a l i j o s

Užsieniečiai perka nebrangią Lietuvos žemę
Pasinaudoję įstatymų landomis vis
daugiau užsienio piliečių Lietuvoje
įsigyja žemės bei miškų. Kol kas
įsigyja per tarpininkus arba steigdami juridines bendroves ir laukia
dienos, kai žemė bus parduodama
be apribojimų.
Tuo tarpu Lietuva dar tikisi pratęsti žemės pardavimo užsieniečiams ribojimo terminą. Tokia
galimybė buvo numatyta stojimo
į ES sutartyje.
Juozas VAITULIONIS
Oficialūs duomenys
neatspindi tikrosios padėties

Nacionalinės žemės tarnybos
(NŽT) duomenimis, šiuo metu
Lietuvoje yra apie 6,5 mln. ha
žemės. NŽT generalinio direktoriaus Kazio Maksvyčio teigimu, pagal galiojančius teisės
aktus kol kas užsieniečiai žemės
ūkio ir miškų ūkio paskirties
žemės gali įsigyti ribotai – reikalaujama, kad jie Lietuvoje
gyventų ne mažiau nei trejus
metus bei verstųsi žemės ūkio
veikla. Tačiau žemės gali įsigyti filialus Lietuvoje turinčios
įmonės. Argi sunku įsteigti tokią įmonę? Labai nesunku, nes
tokioms įmonėms Lietuvos valdžia net teikia lengvatas – tik
ateikite, tik investuokite.
Registrų centro oficialiais
duomenimis šiuo metu užsienio
piliečiai valdo per 130 sklypų,
sudarančių per 650 ha žemės
ūkio paskirties žemės ir per 200
ha miško. O kiek valdo neoficialiais duomenimis?
„Oficialūs skaičiai nerodo,
kad užsieniečiai būtų supirkę
didžiąją dalį Lietuvos žemių.
Tačiau užsienio subjektai galbūt
perka Lietuvos žemę per Lietuvos piliečius. Deja, nustatyti tokius atvejus be specialiųjų
tarnybų pagalbos neįmanoma“,
- pripažįsta Nacionalinės žemės
tarnybos vadovas.
Ministras žino apie neteisėtus
žemės įsigijimo būdus

Stodama į Europos Sąjungą Lietuva prisiėmė daugybę sau nenaudingų įsipareigojimų. Stojimo sutartyje yra paminėta,
kad Lietuva įgyja teisę 7 metus
neparduoti užsienio subjektams
savo žemės ūkio ir miško paskirties žemės. Taigi terminas baigiasi kitąmet. Ar ne per anksti,
ar grėsmė jau praėjo? Be kita ko,
neužmirškime, kad stojimo sutartyje yra numatyta galimybė
terminą pratęsti dar trejus metus,
jeigu yra svarių argumentų manyti, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui atsiras didelių
trikdymų ar kils grėsmė Lietuvos
žemės ūkio paskirties žemės rinkai.
Terminas artėja, tačiau specialiosios tarnybos į šią sritį nosies nekiša. Sudėtinga. Štai net
Teisingumo ministras Remigijus
Šimašius sako, kad užsieniečiams
lietuvių vardu įsigyti žemės galima teisėtais ir neteisėtais būdais.

„Yra atvejų, kai užsieniečiai
valdo žemę, nors teisiniuose dokumentuose savininkai nurodyti
kiti“, - pripažįsta ministras.
Tai kodėl ministras nesiima jokių veiksmų? Kodėl neskambina
pavojaus varpais? Ministras aiškina, kad Lietuvoje yra daug nenaudojamos, dirvonuojančios žemės.
Tačiau patikrinę pamatysime, kad
paprastai dirvonuoja prasta žemė,
o užsienio piliečiai per tarpininkus superka geriausią.
Užsieniečių apetitas auga

Trūksta įrodymų? Štai vienas jų.
Pieno ūkį Raseinių rajone turintis Viktoras Ročka savo kailiu patyrė užsieniečių spaudimą.
Prie jo valdomo sklypo per tarpininkus žemes ėmė supirkinėti
vienas Vokietijos ūkininkas.
„Supratau, kad labai greitai
tolesnei ūkio plėtrai neliks laisvų plotų. Lėšų labai stigo, tačiau
buvau priverstas iš banko imti
paskolą ir kuo greičiau, nepalankiomis kainomis, pirkti dar likusią prie mano sklypo parduodamą žemę“, - pasakoja ūkininkas.
Palyginti su vakarų šalimis,
žemė Lietuvoje nebrangi, todėl
užsieniečiai naudojasi šia proga.
„Jei valdžia leis išparduoti
žemę, tai padarys nepataisomą
žalą ateinančioms kartoms. Po
kelių dešimtmečių Lietuvos ūkininkai gal atsistos ant kojų, galės
varžytis su užsienio žemdirbiais,
tačiau plėsti ūkius jie nebeturės
galimybių, nes viską valdys užsienio kapitalas“, – prognozuoja
V.Ročka.
Iš esmės ūkininko nuogąstavimus patvirtino nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovė „Colliers International
Advisors“.
„Danijos bei Vokietijos investuotojai domisi stambių, po
kelis šimtus hektarų žemės ūkio
paskirties sklypų supirkimu Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse“, - sako minėtos bendrovės
konsultantė Kristina Živatkauskaitė. Šiuo metu labai sunkiai
žemę įperka smulkieji Lietuvos
ūkininkai.
„Norėčiau didinti ūkį, tačiau
kaina kol kas neįkandama. Žinau ir priežastį – per tarpininkus
žemę brangiau superka užsieniečiai arba spekuliantai“, - sako 30
ha ūkį Kaišiadorių rajone turintis
A.Jautakis.
Danų ir vokiečių naudojami barjerai

Be kita ko, šiuos klausimus kelia ne tik lietuviai ar latviai. Juos
savo valdžiai pastaraisiais metais
pateikia ir Vokietijos, Olandijos
bei Danijos ūkininkai. Jie pastebi
grėsmę, kad vis daugiau žemės
superka kitų šalių piliečiai.
„Žemės, žinoma, niekas niekur neišveš, tačiau Danija turi
priklausyti danams. Tai – ne nacionalizmas, o natūralus noras.
Gal kada nors tolimoje ateityje,
kai nebeliks valstybių sienų, gal
tada bus kitokie poreikiai, tačiau
kol kas yra taip“, - aiškina savo
nuogąstavimus prie Horsenso

Pieno ūkį Raseinių rajone turintis Viktoras Ročka savo kailiu patyrė užsieniečių spaudimą. Prie jo valdomo sklypo per
tarpininkus žemes ėmė supirkinėti vienas Vokietijos ūkininkas.
P e t ro l i n g ė s n u ot r .

ūkininkaujantis Johanas Rassmussenas.
Beje, Danija moka ginti savo
ūkininkus nepažeisdama ES
reikalavimų. Galėtume ir mes
pasinaudoti šios šalies patirtimi. Neseniai Danijoje įsigaliojo
naujas reikalavimas žemės pirkėjams - negalima turėti žemės
ūkio paskirties žemės toliau nei
10 kilometrų nuo savo gyvenamosios vietos. Be to, dar reikalaujama, kad sandoriui pritartų
vietos bendruomenė. Beje, tokio
pritarimo irgi reikalaujama Suomijoje ir kitose šalyse. Kodėl šio
reikalavimo negalėtume įteisinti
Lietuvoje? Juk labai paprasta.
Kitos šalys turi kitokių svertų. Štai Vokietijos ūkininkai,
perkantys žemės ūkio paskirties
žemę, sulaukia svarios paramos.
Bankas
„Landwirtschaftliche
Rentenbank“ specializuojasi žemės ūkio paskolų srityje ir teikia
kreditus su dukart mažesnėmis
negu vidutinės palūkanomis.
Vokietijos ūkininkams taip pat
teikiamos paskolų garantijos,
dengiančios iki 80 proc. paskolos
sumos. Bankai šioje šalyje žemę
vertina kaip patikimą užstato formą, bent jau geresnę negu
pastatai.
Iki 2010 m. valstybinė žemė
Rytų Vokietijoje parduodama žemesnėmis negu rinkos kainomis,
o vėliau numatoma ją pardavinėti rinkos kaina. Nepaisant palankių sąlygų, Vokietijos juridiniai
asmenys ar spekuliantai nelabai
noriai perka valstybinę žemę.
Pagrindinė priežastis – reikia įsipareigoti ją dirbti 20 metų, o tai
yra labai rizikinga.
Derėsis dėl ribojimų pratęsimo

Seimas praėjusių metų pabaigoje
priėmė rezoliuciją „ Dėl žemės

Užsieniečiai turi dideles galimybes supirkti nemažą dalį Lietuvos žemės.

P e t ro l i n g ė s n u ot r .

ūkio ir miškų paskirties žemės
pardavimo užsieniečiams draudimo pratęsimo“.. Tikimasi, kad
žemės pardavimas bus sugriežtintas, o ribojimai pratęsti. Tokie
yra norai. O galimybės?
Seimas įpareigojo Vyriausybę
derėtis su Europos Komisija ir
įrodyti, kad pratęsti žemės pardavimo užsieniečiams draudimo
terminą būtina nors iki 2013 m.
Kiti siūlo terminą pratęsti net iki
2018 m.
Reikalavimams pratęsti ribojimų terminą pritaria iš esmės visos šalies ūkininkų organizacijos.
Šiuo metu tiek juridinis, tiek fizinis asmuo gali pirkti iki 500 ha
žemės. Daugelis ūkininkų norėtų padidinti žemės plotus, tačiau
negali dėl krizės patirtų nuostolių. Be to, šįmet atsirado naujų
mokesčių žemdirbiams, gerokai
mažesnis nei kitose šalyse ir ES
paramos dydis bei tiesioginės
išmokos. Ekspertai sako, kad
geriausiu atveju ūkininkai sustiprėtų po dvejų metų, žinoma,
jeigu bus geri derliai ir neužgrius
naujos nelaimės.
Pirmiausia pirk žemę

Logiška, kad pagrindiniai ir la-

biausiai motyvuoti žemės pirkėjai turėtų būti asmenys ją dirbantys, tai yra ūkininkai ar žemės
ūkio bendrovės. Tačiau ar taip
yra iš tikrųjų?
Nepatikslintais duomenimis,
ūkininkai tik apie 10 proc. nuosavybės teise valdo savo dirbamą žemę, kitą dalį nuomoja
dažniausiai iš fizinių asmenų.
Ar ūkininkai neperka, ar fiziniai
asmenys neparduoda? Vakarų
ES šalyse ūkininkas dažniausiai
nuosavybės teise valdo apie 90
proc. savo dirbamų plotų, o žemės kaina yra aukšta, bet stabili.
Taigi mūsų rinkoje padėtis priešinga.
Ūkininkai Lietuvoje solidžias
sumas investuoja modernizuodami ūkius, perka naują ir brangiai kainuojančią techniką, kitą
įrangą ir galvoja, kad žemė palauks. O gal išmintingiau būtų
pirkti kol kas palyginti pigiai
kainuojančią žemę, o techniką
nuomoti ar įsigyti naudotą, nes
ji bet kokiu atveju pinga ir nuvertėja, ko negalėtume pasakyti
apie žemę. Vienas išminčius pasakė: „Pirkite žemę, nes jos yra
ribotas kiekis ir niekas jos daugiau nepagamins“.
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Norite – tikėkite, netikite – patikrinkite...

Merkinės piramidė vėl garsėja
«1 psl. Todėl pirmiausia – susikaupimas maldoje prieš įeinant į
kupolą. Malda gali būti ir krikščioniška , ir kitos religijos, ir
paties mintyse sukurta. Paskui
– gyvenimiškų ir dvasinių intencijų apmąstymas. O tada jau
žingsniai po kupolu, kur pagal
Povilo ir Onutės sukurtas taisykles reikia melstis prie trišonės
metalinės piramidės. Iš pradžių
- sienų išorėj: prie Dievo Tėvo,
Dievo Sūnaus ir Šventosios Dvasios sienų... Tada jau neskubant
galima žengti į pačios piramidės
vidų...
Po kupolu skambėjo meditacinė muzika. Būreliai žmonių
meditavo be žodžių, kai kurie
užsimerkę, likę vieni su savo
skausmu ir viltim. O didžiulio
kupolo trikampiai langai visus,
esančius viduje, atspindėjo daugiau nei šimtą kartų... Kaip vėliau paaiškins pats Povilas, į piramidę galima atvažiuoti vakare,
temstant, atsivežti žvakę, ir, jai
degant kupolo viduje, pamatyti
šimtus savo atspindžių.
Tai mistika? Sakralumo paieškos? Nauja patirtis naujoviškoj
šventovėj? Vieni sako „taip“. Kiti
taria „ne“. Treti neskuba išsakyti savo nuomonę... Įdomiausia,
kad ne garsių šventųjų atvaizdai
puošia stiklinio kupolo erdvę, o
tavo paties atspindžiai daugybėj
stiklinių trikampių virš galvos. Ir
jeigu nesijauti esąs pakankamai
šventas, tai ar gali manyti esąs
šventovėj?
Kita vertus, sakralumo ieško
beveik kiekvienas žmogus, net
negalvojantis apie tai. Todėl Povilo piramidę Česukuose, netoli
Merkinės, turbūt galima pavadinti demokratiška šventove.
Tik ar „šventas“ yra triukšmas, kilęs dėl to paties kupolo,
pastatyto Dzūkijos nacionaliniame parke be valdžios leidimo? Ar
„šventa“ bauda ir reikalavimas
kupolą nugriauti? Šis skandalas
ir sukėlė naują piramidės lankymo bangą bei Povilo šalininkų
pasiryžimą ginti kupolą. Situacija ypatinga, unikali, gal net neturinti analogo Europoje.

Skirtingos nuomonės ir dvasiukai

Prieš 5-7 metus, kai daugelis
televizijų laidų paskelbė, jog piramidėje galima pasveikti net
nuo vėžio, žmonės, tikėdamiesi
stebuklo, į ją važiavo būriais...
Povilui tuo metu, pasak jo paties,
„balsas iš aukščiau“ diktavo jo
būsimą knygą „ Žodis, apšviečiąs pasaulį“. Kupolo ir medinių kryžių šalia dar nebuvo, bet
paslaptingos jėgos, veikiančios
kūną ir sielą, buvo jaučiamos
ne tik piramidės viduje, bet ir
išorėje. Pagalvojau: gal po žeme
yra geologinių lūžių, požeminių
vandens srovių ar metalo rūdos.
O ir kraštovaizdis čia ypatingas:
miškingi kalneliai, netoliese teka
Merkys, o gretimame miške –
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių
karių kapinaitės.
Pagaliau, juk žinoma daug
vietovių, turinčių savitos energijos. Štai Vilniaus Katedros

aikštėje galima pajusti ramybę,
o prie Aušros vartų – energiją,
kuri lyg kaitina sielą. Bent jau
aš pajutau, kad prie piramidės
Česukuose nematomos jėgos suvirpina, nutvilkdo gal net labiau
negu prie Aušros vartų. Tie patyrimai – kiekvieno asmeniški.
O kaip tie „stebuklingi pagijimai“ Povilo piramidėj? Dar
prieš kelerius metus Onutė Žėkienė paaiškino, kad jokios statistikos jie neveda: visa „buhalterija“- pas Dievulį... Beje, malda
dažniausiai padeda pasveikti –
nebūtinai piramidėje ar bažnyčioje. Tai tikėjimo ir valios dalykai, tačiau vietovė ir jos įvaizdis
irgi reikšmingi.
Prieš keletą metų vienas solidaus amžiaus ponas pamanė, kad
piramidė išgelbės jį nuo vėžio.
Susižavėjo naujove. Nežinau, ar
piramidės dėka, tačiau dar gyvas,
ir pensijos sulaukė... Tik nuomonę seniai pakeitė, kai katalikų
dvasininkai „paprotino“: jeigu
„ balsas diktuoja knygą, tai gali
būti tik velnio balsas .“ Taip kategoriškai nedrįsčiau teigti. Štai
poetas Sigitas Geda yra sakęs,
kad niekad nežinai ,ar įkvėpimo
metu per tave prabils velnias, ar
angelas. Tiesiog laiko reikia, kad
atsirinktum.
O kaip išgyventi piramidės
įkūrėjams, jeigu lankymas, kaip
jie skelbė nuo pradžių, nemokamas? Povilas savo pagalbininkų
įvardyti neskuba, sako, padeda
visi šventieji ir pats Dievulis.
Aišku , ir žmonės.
Vieniems piramidė pagelbėjo.
Kitiems gal ir nelabai. Gal vienam kitam ir pakenkė. Aišku tik,
kad katalikų dvasininkai ir medikai pajuto konkurenciją. Savo
neigiamą nuomonę dabartinis
Merkinės klebonas, bažnytinės
teisės mokslų daktaras Robertas
Rumšas atvirai išsakė prieš keletą
metų:“ Kristaus apreiškimas yra
baigtas, o tai, kas vyksta piramidėje, yra erezija.“
Pasak Merkinės seniūno Gintauto Tebėros, jis nenusiteikęs
prieš piramidę, tačiau niekas iš
merkiniškių jam dar nepasigyrė
pasveikęs joje. Be to, kyla daug
įtarimų dėl panašumo į sektą.
Egzistuoja dvasinis lyderis Povilas, parašęs savo knygą- lyg savotišką Šventąjį Raštą. Yra pusiau
slaptų rėmėjų, daugybė pasekėjų
ir garbintojų. Ar skaudžiai nenusvils tie, kas iš piramidės tikėsis
stebuklų? O kaip greitai ir pažeidžiant įstatymus pastatytas
kupolas. Visa tai neskaidru. Ir
asimetriškas kryžius piramidės
viršūnėje, pasak seniūno, nekelia pasitikėjimo. Ir kodėl rėmėjai
slapti? Ar tai nepanašu į tarptautinę sektą?
Tačiau prieš keletą metų vienoj TV laidoj ginti Povilo ir
jo piramidės stojo Vytautas V.
Landsbergis jaunesnysis- kino
režisierius ir poetas. Anot jo, ši
sistema žinoma seniai ir ji veikia,
tad piramidės baidytis nereikėtų,
tik derėtų laikytis Povilo instrukcijų ir patarimų.
Įdomią nuomonę išsakė vie-

nas verslininkas iš Dzūkijos,
nepanoręs skelbti savo pavardės.
Pasak jo, trišonė piramidė yra
blogai, tiesiog nesąmonė... Turėtų būti keturšonė, tradicinė,
orientuota į keturias pasaulio
šalis. Pats tokią iš ąžuolo strypų buvo pasistatęs savo sode,
net keletą metų eksperimentavo. Įsitikino, jog jo ąžuolinėje
keturšonėje piramidėje ilgesnį
laiką pabuvę pagerėja benzinas ir
vynas, automobilio akumuliatoriai ir padangos sustiprėja, tampa
skanesni ir ilgiau negenda maisto produktai, o cigarečių kenksmingumas labai sumažėja. Deja,
ne visi verslininko artimieji jo
eksperimentus suprato, tad eksperimentuotojui piramidę teko
nugriauti.
Pasaulyje visokių piramidžių
žinoma: nuo milžiniškų Egipto
faraonų, prieš tūkstančius metų
pastatytų, iki miniatiūrinių. Mažytėj, keliolika gramų sveriančioj
piramidėj, sakoma, patys paaštrėja skutimosi peiliukai ir adatos, o brangūs papuošalai atgauna
blizgesį... Tačiau Povilas Žėkas į
savo piramidę žiūri kaip į šventovę, ir, negalėdamas jos išplėsti
pagal galiojančius įstatymus, tą
stiklinį kupolą, padedant rėmėjams, pastatė kaip koks „Dievulio
išdykėlis“.
Beje, mums lankantis, Povilas rodė nuotraukas, darytas kupolo viduje. Jose matomi skraidžiojantys burbuliukai, rutuliai,
maži ir dideli. Tai, anot Povilo,
dvasiukai ir dvasios, kurie kartais leidžiasi nufotografuojami...
Tikėjimas ir netikėjimas seni
kaip žmonija.
Griaus ar ne?

Pasak Dzūkijos nacionalinio parko vyriausiojo architekto Vlado
Kniubo, vis dėlto Povilui ir Onutei Žėkams reikėjo eiti teisiniu
keliu: užsakyti kupolo projektą
ir statyti teisėtai... Tačiau jie tikriausiai nesitikėjo, kad valdžia
palaimins sumanymą. O gal reklaminio šurmulio sąmoningai
siekė? Tačiau dabartinis Statybų
įstatymas nenumato kito sprendimo – tik nugriauti savavališkai
pastatytą objektą.
Teismas skyrė jau minėtą net
13 tūkst. Lt baudą Onutei Žėkienei, tačiau galutinis sprendimas
dėl paties kupolo likimo kovo
mėnesį teismo dar nebuvo priimtas. Atsirado daug piramidės
užtarėjų, ir situacija tapo kebli.
Anot V. Kniubo, blogai, kad kupolas Česukuose matyti net nuo
Merkinės piliakalnio. Jis darko
gamtovaizdį . Paties kupolo architektūra iš išorės žiūrint nėra
itin vertinga, gal kitaip atrodo,
žiūrint iš vidaus.
Beje, ir griauti būtų labai
sudėtinga, nes šimtai grūdinto
stiklo lakštų tvirtai įmontuoti į
plieno konstrukcijas. Ir tų užtarėjų gausa... Pasak V. Kniubo,
jau ir jis būtų linkęs užtarti,
ir Varėnos savivaldybės meras
Vidas Mikalauskas... Tik kaip?
Nebent reikėtų pakeisti Statybos įstatymą?

Žėkų sodyba šalia piramidės.

Tačiau visi norėtų problemą
išspręsti civilizuotai, ir, anot V.
Kniubo, gal geriausia išeitis būtų
– sudaryti specialią komisiją,
kuri susėstų prie derybų stalo ir
sudėliotų visus taškus.
O piramidės įkūrėjai Onutė ir
Povilas Žėkai kartoja, kad bus
taip, kaip Dievas nuspręs. Povilas priiminėja lankytojus, savitai
filosofuoja ir, atrodo, jaučiasi neblogai. Beje, ir jo knygoje “Žodis, apšviečiąs pasaulį“ parašyta,
kad gimdamas jis neverkė... Taip
labai retai būna.
Neseniai vienas iš piramidės
lankytojų pasakojo, jog atvažiavęs tik iš smalsumo, tačiau po
stikliniu kupolu kažkodėl prisi-

S ta s i o STAC E V I Č IaUS n u ot r .

minęs jaunystėj prarastą gražią
moterį... Nedaug besimeldęs, nes
bandęs nufotografuoti rutulio
formos dvasias, kurių nuotraukas
yra rodęs Povilas... Po apsilankymo piramidėje likimas jį tą pačią
dieną netikėtai nubloškė pas tą
moterį, apie kurią buvo pagalvojęs po stikliniu kupolu. Tik ar
bus iš to susitikimo grūdų – jau
kita tema.
O šiaip į „ Širdžių šventovę“
galima žvelgti rimtai ir imtis
mokslinių ar ezoterinių tyrinėjimų. Galima žiūrėti atlaidžiau lyg į suaugusių žmonių žaidimą.
Ar kaip į naujos religijos užuomazgą. Aišku tik, kad piramidė
gyvenimą daro įdomesnį.

Patarimai

Šeši patarimai
norintiems mesti rūkyti

1. Tvirtai nustatykite datą, kada
mesite rūkyti, ir pasakykite ją
mažiausiai trims žmonėms.
2. Surašykite visus asmeniškesnius argumentus, kodėl rūkymas
jums kenkia. Pvz.: „Cigaretės
palieka geltonų dėmių ant mano
pirštų ir dantų“.
3. Surašykite privalumus, metus
rūkyti. Pvz.: „Didžiuosiuosi savimi ir nesijausiu nejaukiai prieš
nerūkančius“.
4. Atsikratykite detalių, primenančių rūkymą. Jei rūkydavote
automobilyje, pašalinkite peleninę ir išvalykite automobilio vidų,
kad jis maloniai kvepėtų.
5. Nustokite savęs klausinėti, kodėl negalite mesti rūkyti. Didinkite ryžtą, užduodami sau tokius
klausimus: „Ar žinai, kaip gerai
jausies metęs rūkyti?“, „Kam
panaudosiu sutaupytus nuo cigarečių pinigus ir energiją?“. Klausinėkite savęs tol, kol pasijusite
geriau.
6. Jei trokštate cigaretės, atsipalaiduokite ir giliai įkvėpkite.
Pakartokite tai tris kartus. Naudokite šį būdą tik tada, kai tikrai
reikia.

Kokius pirkti įrankius

Prieš pirkdami naujus dirvos
dirbimo įrankius nuspręskite, kur juos geriausiai galėsite
pritaikyti.
Darbo įrankiai turi buti patogūs ir lengvi. Taip pat ne mažiau
svarbu, kokia įmonė jį gamino.
Kalbant apie įrankių patvarumą, galima pasakyti, kad pigiausi

tampa brangiausiais. Kauptukų,
grėblių, vielinės šluotos kotas
turi būti tokio ilgio, kad butų
galima dirbti nesusilenkus. Pažiūrėkite, ar visų įrankių kotai
glotnūs, kad neįsivarytumėte
rakščių dirbdami. Semtuvų kotai geriausi uosiniai. Laistytuvus
patartina pirkti tik iš cinkuotos
skardos, nes necinkuoti, o tik
nudažyti labai greitai rūdija.
Dirbti kastuvu ir kasamosiomis šakėmis bus daug patogiau, jei įrankių koto ilgis
atitiks Jūsų ūgį.
Kasimas vis dar vienas sunkiausių darbų sode. Pritaikę kastuvo ir šakių koto ilgį savo ūgiui,
galėsite šiek tiek palengvinti šį
darbą. Žemesniems žmonėms
tiks įrankis, kurio koto ilgis —
80 cm, aukštesniems — 90 cm,
vidutinio ūgio sodininkui – 85
cm. Čia reikėtų dar pridurti, kad
labai svarbi ir koto rankenos forma. D formos rankena sunki ir
nepatogi, panašios į sagą formos
tinka tik tada, jei kasama lengva
smėlinga dirva. Geriausi kastuvai ir kasamosios šakės, kurių
koto rankena yra T formos. Apskritai čia svarbu ir įprotis, prie
kokios koto formos Jūs esate labiau pripratęs.
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Naujam gyvenimui kaimą prikelia ES parama
Nuo šių metų balandžio 1 dienos pradedamos rinkti
paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos (KPP) IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Paraiškos bus priimamos iki metų pabaigos.
Nepraleis progos

Verslui atveria kelią

Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros
departamento Alternatyviosios
veiklos priemonių koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Sadovskaitė, bendro
pasitarimo su VVG, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie
ŽŪM ir ŽŪM atstovais metu
buvo nuspręsta visas priemonės „Teritorinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas“ lėšas paskirstyti krepšelio principu (kiekvienai VVG po lygiai). Toks lėšų
paskirstymas leis pačioms VVG
apsispręsti, kaip naudoti bendradarbiavimui skirtas lėšas.
Paraišką teikti ruošiasi ir
Janinos Augustinavičienės vadovaujama Kaišiadorių rajono
VVG.
„Ministerijoje sužinojome,
kad pagal šią priemonę galime pateikti net tris paraiškas.
Turime galimybę parengti
„minkštąjį“ projektą, skirtą susitikimams,
konferencijoms,
renginiams. „Kietasis“ būtų
skirtas objektų restauracijai,
statybai, o trečiasis – tarptautiniam
bendradarbiavimui.
Dabar šias galimybes svarstome, nes neketiname praleisti
progos gauti paramą“,- sakė
J.Augustinavičienė.

Gražinti ir turtinti kaimo žmonių
gyvenimą kaišiadoriškiams padeda įgyvendinama „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“.
Pagal ją per 6 metus bus įgyvendinti ne mažiau kaip 79 vietos
plėtros projektai. Jiems vykdyti
skirta 9 mln.110 tūkst. Lt parama.
Strategijoje numatyti keturi prioritetai. Pirmasis – Kaimo
verslų įvairinimas, gyventojų
užimtumo ir pajamų didinimas.
Antrasis - Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas, pritaikant
juos bendruomenės tikslinių
grupių poreikių tenkinimui.
Trečiasis - Infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas, išsaugant
kaimo kraštovaizdžio kultūros
identitetą ir viešąsias erdves ir
pritaikant jas gyventojų poreikiams. Ketvirtasis - Etnokultūros
paveldo išsaugojimas, plėtra ir
panaudojimas krašto tradicijų
išlaikymui.
Projekto įgyvendinimas pradedamas nuo pirmojo prioriteto. Praėjusių metų pabaigoje
NMA pateikta dokumentacija.
Suderinus parengtą kvietimą,
netrukus bus pradėtos rinkti vietos projektų paraiškos iš
verslo atstovų. Iš pateiktų projektų planuojama įgyvendinti

13: pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ – 4,
pagal priemonę „Kaimo turizmo
veiklos skatinimas“ – 9.
Konkurso būdu visiems projektams bus paskirstyta strategijoje šioms priemonėms numatyta parama - 1 mln. 372 tūkst. Lt.
Keis kaimo veidą
Pagal antrojo prioriteto priemonę „Visuomeninės paskirties
pastatų rekonstrukcija ir aplinkos
atnaujinimas“ planuojama finansuoti 23 projektus, tad dauguma
kaimų bendruomenių turės galimybę atnaujinti savo būstines.
Pagal priemonę „Jaunimo ir suaugusiųjų centrų kūrimas ir jų pritaikymas visuomeninei veiklai“ lėšų
gaus 3 projektai - rajone bus įkurti
3 jaunimo ir suaugusiųjų centrai. Visiems šio prioriteto projektams bus
išdalinta 2 mln. 850 tūkst. Lt.
2 mln. 116 tūkst. Lt atiteks trečiojo prioriteto projektams, iš kurių 16 – pagal priemonę „Prieigos
prie vandens telkinių, parkų ir
poilsio zonų įrengimas ir sutvarkymas“, 15 – pagal priemonę „Sporto
aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių
sutvarkymas ir įrengimas“.
„Tai - pati gausiausia projektų grupė, kurią įgyvendinus
pagražės mūsų aplinka”,- sakė
J.Augustinavičienė.
Iš ketvirtajam prioritetui skirtų 950 tūkst. Lt bus įgyvendinti 8
projektai pagal priemonę „Etnokultūros paveldo objektų išsaugojimas“ bei įkurtas tradicinių
amatų centras.

Už 950 tūkst. Lt bus įgyvendinti 8 projektai pagal priemonę „Etnokultūros paveldo objektų išsaugojimas“ bei įkurtas tradicinių amatų centras.
P e t ro L i n g ė s n u ot r .

„Projekto įgyvendinimo trukmė – šešeri metai. Per šį laiką
investavus tiek lėšų, mūsų kaimai turėtų smarkiai pagražėti”,vylėsi J.Augustinavičienė.
Parama - įvairi
J.Augustinavičienė tikina, kad
svarbu kuo aktyviau įsisavinti
ES skiriamas paramos lėšos. KPP
priemonių tam tikrai pakanka.
Šiuo metu priimamos paraiškos pagal IV krypties „LEADER
metodo įgyvendinimas“ priemones „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ bei „Parama
VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir
aktyviai pritaikyti“. Baigus vertinti projektinius pasiūlymus,
nuo balandžio 6 d. paraiškas
pagal priemonę „Techninė pagalba“ galės teikti Nacionalinio
kaimo tinklo nariai.

Kaip pažymėjo I.Sadovskaitė,
LEADER metodas įgyvendinamas remiantis visais KPP III
krypties „Gyvenimo kokybė
kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonių tikslais – „Perėjimas prie ne
žemės ūkio veiklos“, „Parama
verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo skatinimas“,“Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“.
Pasak vyr.specialistės, VVG
vietos plėtros strategijose gali
numatyti ir kitas priemones,
kuriomis siekiama III krypties
tikslų. Taip pat LEADER metodas
netiesiogiai susijęs su KPP I ir II
krypčių tikslais ir priemonėmis.
Daugiau informacijos apie
VVG galimybes siekti ES paramos galima rasti ŽŪM tinklalapyje www.zum.lt.
ŽŪM inf.

Parama pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ – dar prieinamesnė
Žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo žmones skatindama užsiimti ne tik žemės ūkio veikla, vasario viduryje
patvirtino naują priemonės „Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklių redakciją. Nuo šiol
taikomi supaprastinti tinkamumo kriterijai pareiškėjams
ir jų projektams, be to, projektui įgyvendinti iki 2010-ųjų
pabaigos teikiama iki 1,7 mln. litų parama.
Paraiškų pagal šią priemonę laukiama iki 2010 metų
gruodžio 31 dienos.
Užsiimti alternatyvia
veikla gali ir ūkininkai,
ir labai mažos įmonės
Naudodamiesi Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos minėtosios priemonės
parama, ūkininkai gali plėtoti
verslą ir amatus kaip žemės ūkiui
alternatyvią veiklą. Šia priemone
siekiama ne tik padidinti kaimo
žmonių užimtumą, verslumą,
sumažinti atotrūkį tarp miesto ir
kaimo, bet ir išsaugoti senuosius
amatus būsimosioms kartoms.
Kreiptis paramos ne žemės
ūkio veiklai plėtoti gali kaimo
gyventojai, ūkininkai ir kaime
veikiančios labai mažos įmonės,
užsiimančios žemės ūkio veikla.
Atsisakyti iki tol vykdytos žemės ūkio veiklos nėra būtina –
ja galima verstis ir toliau. Paramos paraišką pareiškėjas turi
teikti individualiai.

Didžiausia paramos suma –
1,7 mln. litų
Ketinantieji pereiti prie ne žemės ūkio veiklos gali tikėtis,
kad bus finansuojama iki 65
procentų visų tinkamų projekto
išlaidų ir iki 75 procentų tiems,
kurie nuspręs plėtoti tradicinius
amatus. Šios naujosios taisyklės
taikomos pareiškėjams, kurie
alternatyviems verslams prašo
daugiau kaip 260 tūkst. litų.
Pagal šią priemonę didžiausia paramos suma vienam projektui yra iki 690 560 litų, kai paramos kreipiasi ūkininkas arba
labai maža įmonė, užsiimanti
arba projekto įgyvendinimo
metu ketinanti užsiimti apgyvendinimo paslaugų teikimu.
Nuo šių metų vasario 21 dienos
iki gruodžio 31 dienos didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 1,7 mln. litų.

Primintina, kad pareiškėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu
tuo pačiu metu negali dalyvauti
kitose investicinėse programos
priemonėse.
Parama- ir įvairioms
paslaugoms teikti, ir
tradiciniams amatams puoselėti
Parama pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“
gali būti skiriama tik projektams, pagal kuriuos vykdoma
veiklos rūšis patenka į remiamų
veiklos rūšių sąrašą. Taigi paramą galima gauti:
• maisto produktų ir gėrimų
gamybai;
• apdirbamajai gamybai, pavyzdžiui, tekstilės, odos, medienos gaminių, papuošalų,
muzikos instrumentų, sporto
reikmenų, žaislų gamybai ir
pan.;
• remonto ir įrengimo paslaugų teikimui;
• statybos darbų atlikimui ir
susijusių paslaugų teikimui;
• meninei, pramoginei ir poilsio organizavimo veiklai;
• aptarnavimo veiklai, pavyzdžiui, įvairioms taisykloms, skalbykloms, kirpykloms ir pan. įrengti;
• tradicinių amatų puoselėji-

mo veiklai ir kt.
Svarbiausia, kad pagal šią priemonę parengtas projektas būtų
skirtas alternatyviam, o ne žemės
ūkio verslui plėtoti. Beje, pareiškėjai gali gauti paramą ir energijos
gamybos verslui steigti arba plėsti – už gautas lėšas galima įsigyti
arba įsirengti įrenginių, gaminančių energiją, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.
Supaprastinti tinkamumo
kriterijai
Siekiantiems paramos taikomi
tam tikri tinkamumo reikalavimai, tačiau naujojoje redakcijoje jie yra šiek tiek supaprastinti. Prašydamas paramos
alternatyviai veiklai, pareiškėjas visų pirma turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą, o jo
pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ar paslaugų žemės
ūkiui teikimo ataskaitiniais ir
(arba) einamaisiais metais iki
paramos paraiškos pateikimo
sudaro ne mažiau kaip 50 procentų visų pareiškėjo ūkinės
veiklos pajamų.
Svarbiausia – projektas turi
būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, kurioje yra ne daugiau
kaip šeši tūkstančiai gyventojų.

Reikia prisiminti, kad projektams, kurių įgyvendinimo vieta
yra savivaldybės centras, parama neteikiama.
Ūkininkui ir labai mažai įmonei taikomi skirtingi reikalavimai. Ūkininkas turi turėti arba
siekia įgyti tam tikrą išsilavinimą
ir įsipareigoja nuo paramos sutarties pasirašymo dienos projekto įgyvendinimo laikotarpiu
kelti kvalifikaciją verslumo srityje. Taip pat pareiškėjui reikia
turėti individualiosios veiklos,
numatytos projekte, pažymą.
Labai maža įmonė, prašydama paramos, turi vykdyti
projekte nurodytą veiklą ne
mažiau kaip vienerius metus iki
paramos paraiškos pateikimo ir
gauti iš šios veiklos pajamų. Be
to, ji turi būti savarankiška ir įsipareigoti tokia išlikti mažiausiai
penkerius metus.
Daugiau informacijos apie
paramą pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą galima rasti Žemės ūkio
ministerijos tinklalapyje www.
zum.lt.
ŽŪM inf., Užs. Nr. 01
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tradicijos

„AgroBalt 2010“ parodos
šūkis – „Tiesiai iš ūkio“
«1 psl. Vartotojiškoje parodos
pagrindinis dėmesys skiriamas
bendravimui su vartotojais,
verslo ryšiams. Pagrindinės šios
dalies temos – maisto produktų
pramonė, kulinarinis paveldas,
pakuotės, medžiagos, įrengimai, ekologinis ūkininkavimas,
kaimo plėtra, veislininkystė,
gėlininkystė ir daržininkystė,
žemės, sodų ir miškų ūkio technika ir kt.
Politinės „AgroBalt 2010“ dalies pagrindinis renginys – pirmąją parodos dieną, balandžio
29-ąją,
politinis-ekonominis
forumas „Gyvenimo kokybė
kaime bei galimybės naujosios
ES finansinės perspektyvos kontekste“.

ES paramos įsisavinimui –
ypatingas dėmesys
Parodoje buvo galima ne tik
apžiūrėti lankytojų pamėgtas
veislinių žemės ūkio gyvulių,
žirgų, taip pat – populiarias žemės ūkio technikos ekspozicijas,
apsilankyti ūkininkų turgelyje, susipažinti su margaspalve
tautinio paveldo gama, bet ir
dalyvauti gausybėje renginių,
skirtų Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos (KPP)
įgyvendinimo aktualijoms.
Žemės ūkio ministerijos specialistai KPP priemonių naujoves ir pakeitimus, supaprastinas
administravimo taisykles bei
galimybę pasinaudoti parama
kuo platesniam pareiškėjų ratui
išsamiai pristatė seminare “Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
m. programos įgyvendinimo aktualijos”.
Kadangi šiandien nemažai kaimo gyventojų planuoja
statyti vėjo jėgainę, seminare
„Mažų vėjo jėgainių plėtros galimybės ir ypatumai Lietuvoje“
specialistai paaiškino vėjo jėgainių statybos reikalavimus, kainas, galimybę gauti ES paramą.
Apsilankusieji seminare „Biologiškai sklaidžių atliekų tvarkymas“ daugiau sužinojo apie
galimus šių atliekų tvarkymo
būdus: biodujų gamybą, kompostavimą, substratų apdorojimą, gautų produktų panaudojimo galimybes.

Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius: „Visi renginiai
yra orientuoti į galimybę ūkininkams dar sėkmingiau plėtoti
savo veiklą ir nepraleisti galimybės pasinaudoti Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos paramos lėšomis“.
P e t ro L i n g ė s n u ot r .

Aktyviai dalyvauti seminare
buvo kviečiami ir vartotojai. Jie
dalyvavo diskusijoje apie maisto
produktų kokybę, padedančią
geriau išnaudoti ūkininkų privalumus, sukurti produktui pridedamąją vertę ir patenkinti vartotojų poreikius.
Sužinojo daug naujovių
Kauno technologijos universiteto Maisto instituto specialistai
seminare „Produktų gamyba
savo ūkyje“ aptarė tradicinių ir
naujų pieno produktų gamybos
ūkiuose ir mažose įmonėse ypatumus, pristatė mėsos ir mėsos
produktų geros gamybos savo
ūkyje gerą praktiką.
Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto
specialistai seminare ,,Pieno
ūkio tvarkymo aktualijos ir patirtis” apžvelgė pieno ūkio tvarkymo aspektus ir pasidalino
patirtimi organizuojant pieno
produktų gamybą ūkyje.
Lietuvos žemės ūkio universiteto surengtame seminare
„Netradicinių augalinių žaliavų
panaudojimas maisto produktų
kokybei gerinti“ buvo galima
sužinoti, kaip netradicinėmis
žaliavomis – topinambais, alieji-

niais moliūgais, burnočiais, galima praturtinti rinkoje paklausių
produktų – duonos ir konditerijos gaminių kokybę bei praplėsti jų asortimentą.
Besidomintieji kitų šalių
ekologine žemdirbyste atvyko
į Vokietijos Mecklenburg-Vorpommern žemės ūkio, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos
ministerijos surengtą seminarą,
kuriame susipažino su šios žemės ekologinės žemdirbystės
ypatumais.
Mokymus pristatys Leader
programa
Žemdirbių ir kaimo gyventojų
tęstiniam profesiniam mokymui
buvo skirta Programos Leader ir
žemdirbių mokymo metodikos
centro organizuojama konferencija “Kompleksinės paramos
ir agrarinės aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimas”.
Joje buvo pristatoma ūkininkų ir kaimo gyventojų tęstinio
profesinio mokymo, žemės ūkio
ir kaimo plėtros specialistų mokymo ir konsultavimo sistema ir
aktualijos.
Taip pat vyko mokymai susiję su kompleksinės paramos
reikalavimų įgyvendinimu, ūkininkų ekonominių kompetencijų ugdymu, jaunų ūkininkų
kompetencijos tobulinimu, kiti
mokymai, susiję su 2007 – 2013
metų Kaimo plėtros programos
priemonių įgyvendinimu.
„Kadangi parodos šūkis - “Tiesiai iš ūkio“, todėl visi renginiai
yra orientuoti į galimybę ūkininkams dar sėkmingiau plėtoti
savo veiklą ir nepraleisti galimybės pasinaudoti Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos paramos lėšomis“, – pažymėjo Žemės ūkio viceministras
Mindaugas Kuklierius.
Žemės ūkio ministerijos inf.
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Apie akcijas

Dar rankinė nepilna?
Į kitą pusę puolate?
Kiekvienai akcijai – reklama:
„Kvailiams - nuolaida.“

Žvilgsnis į gyvenimą

Apsidairau. Diena gera.
Laukia kažkas Velykų.
Keista – gyvenimas yra,
O laiko jam neliko.

Grožis – jėga

Ir bedantis kandžiotis pradės,
Jei jam antsnukį kas nors uždės.

Grožis – tarsi cunamio banga:
Nei žingsnelio į dešinę, kairę.
Grožis – baisi jėga,
Ypatingai, kai ji už vairo.

Atsargumas

Pagalba

Pasipriešinimas

Visokios taisyklės galioja,
Jas krauna į galvą ir širdį.
Geriausia sakyt, ką galvoji.
Ypač, kai niekas negirdi.

Ak ir turėjo vyrukas galvą!
Negailėjo sveikatos, aistros...
Suteikė pirmą pagalbą,
Įžūliai paprašė antros.

Gyvenimo grimasos

Grožis išgelbės pasaulį

Liūdnai gyvenu,
Prarandu apetitą.
Tai, kas skanu,
Seniai apkramtyta.

Ne tik gėlytėmis grožimės,
Ne tik laiveliais Galvėje...
Kariniai lėktuvai – štai grožis,
Kuris pasaulį išgelbės...

Apie svečių įpročius

Girdėjau, kaip skundės bobutė,
Pas kurią kažkas viešėjo:
-Nors ir labai prašiau svečių
Dar pabūti,
Vis tiek neišėjo.

Iš elgesio taisyklių

Ne viską, brolyti, reikia taisyti,
Visiems nusilenkti neprivalu.
Jeigu aprengsi nuogą teisybę,
Ji taps melu.

Aktualus pokalbis

O kas po to?

-Virgi,
Malonu su tavimi pašnekėti.
-Kuo dabar dirbi?
- Mokesčių mokėtoju.

Manau, turiu teisę
Paklausti vyresniojo:
Po Paskutiniojo teismo
Ar būna amnestija?

Kaip atsiranda žmogus

Niuansai

Jau Petriukas vieną klasę baigė
Ir išdėstė būryje savų:
Nesvarbu, ką mokslininkai teigia,
Bet žmogus juk atsirado iš tėvų.

Kiekvienas gimsta laiku –
Lietuvis ir nencas.
Viskas – labai puiku,
O visa kita – niuansai.

skelbimai

Diskutavo vartotojai
Seminare „Vartotojui – kokybiški lietuviško ūkio produktai“
žemės ūkio ministerijos specialistai pristatė pagrindinę išskirtinės kokybės bei ES lygiu
pripažintų produktų koncepciją,
jų gamybos ypatumus, sertifikavimą ir ženklinimą.

Juokis ir bus smagu

Parodoje didelis dėmesys skirtas tautinio paveldo produktams.

P e t ro L i n g ė s n u ot r .
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MIŠKAI, ŽEMĖS SKLYPAI
Parduoda

ninkų sav.). 1 a - 2600 Lt. Tel.
(8-623) 01014.

34 a ž. ū paskirties sklypą Vieciūnuose (prie Druskininkų).
Tel. (8-616) 48116.

9 a n. v. sklypą Baltašiškėje
(Druskininkų sav.) už 160 tūkst.
Lt. Tel. (8-686) 43600.

42 a miško Kaziuliuose prie Avirio upelio (Druskininkų sav.) už
18 tūkst. Lt. Tel. (8-310) 47941.

13 a sklypą (2 km nuo Druskininkų) už 70 tūkst. Lt 3,5 ha
miško prie Seirijų už 17 tūkst.
Lt. Tel. 54887.

Du sklypus prie vandens telkinio
(8 km nuo Druskininkų): 0,12 ha
(1a-2 tūkst. Lt) ir 1,32 ha (1a-1
tūkst. Lt). Tel. (8-686) 53432.
96 a ž.ū. paskirties sklypą Gailiūnuose, prie Nemuno (Druski-

Henrikas Vaitiekūnas
Jolita Žurauskienė
Dizaineris Džiugas Šaulys

48,5 ha miško su žeme prie Merkio upės (1 ha - 15 tūkst. Lt). Tel.
52017, (8-616) 37521.
3 ha miško 1 km iki Liškiavos ež. 1ha
už 10 tūkst. Lt. Tel. (8-698) 89943.

Leidėjas – UAB „Gimtinės šaltinis“
Spausdina UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė
Kauno g. 51, 21372 Vievis
ISSN-2029-3488

