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Lenkiuosi darbščiam
kaimo žmogui
Dažnai lankausi Lietuvos kaime ir kiekvieną
kartą džiaugiuosi matydamas vis naujesnių
pokyčių. Pirmiausia – didžiuojuosi mūsų kaimo
žmonėmis ir esu jiems dėkingas už jų nuoširdų
triūsą. Išmintingai naudodamiesi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų ir ankstesnėmis
programomis, jie sugebėjo sukurti ūkį, koks
prieš dešimtmetį daugeliui atrodė lyg utopija.
Lenkiuosi kaimo žmonėms. Jei ne jie, mūsų
derybos su Europos Komisija ir išsiderėtos Lietuvai palankesnės sąlygos būtų bevertės. Pinigai, kad ir kokie dideli jie būtų, be žmogaus
yra bejėgiai.

Suprantu, nebuvo lengva. Neužtenka užauginti gerą produkciją, reikia ją parduoti. Ir
nors tarpukario Lietuvos ūkininkų užauginti
bekonai, avys bei pagaminti produktai Europos šalių rinkose turėjo savo vertę, daugiau
kaip per pusšimtį metų Vakarai juos pamiršo.
Sugrįžtame. Lietuviški produktai suranda savo
vartotoją ne tik Europoje, bet skinasi kelią ir į
kitas šalis.
Besiplečiančios rinkos – tai naujos galimybės kaimo žmogui, akivaizdžiai parodančios,
kad mes eksportuojame per daug žaliavos
ir taip gerokai sumažiname savo pajamas. ➤
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Didesnę pridėtinę vertę sukuria gatavas produktas. Ūkį subalansuoti gali gyvulininkystė.
Lietuvos klimato sąlygos ypač palankios mėsinei galvijininkystei ir avininkystei. Manau, kad
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais
ministerijos parengta nacionalinė gyvulininkystės plėtros programa ir skatinimo metodika
bus konkurencingos gyvulininkystės pagrindas.
Reikalaujanti daug darbo jėgos gyvulininkystė prisidės prie nedarbo mažinimo, kaimo
žmogaus pajamų didinimo. Mėsinė galvijininkystė ir avininkystė – galimybė sustiprėti
smulkiesiems ūkiams. Sveikintinas dalykas, jei
jie susikooperavę pradės steigti nedideles žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėles ir
taip sustiprins savo ekonominį stabilumą.
Šiandien mūsų ūkininkai naudojasi pažangiausiomis technologijomis, bet vis stiprėjanti konkurencija ragina diegti modernesnes
inovacijas. Tikiu, kad Europos inovacijų programa – tinkamas Lietuvos pasirinkimas, paskatinsiantis mokslininkus ir žemės ūkio produkcijos gamintojus per artimiausius metus
užmegzti tvirtą bendradarbiavimą, ūkiuose
diegiant mokslu pagrįstas inovacijas. Išmaniesiems ūkiams reikia aukštos kvalifikacijos
specialistų. Geras specialistas per valandą negimsta. Gerą specialistą reikia užsiauginti, todėl Žemės ūkio ministerija ėmėsi iniciatyvos
per edukacines programas jaunimui parodyti,

kad žemės ūkio specialybės nėra prastesnės ar
mažiau perspektyvios, o ūkininkavimas – ne
mažiau pelningas verslas.
Augantis specialistų poreikis – paskatinimas
kaimo jaunimui rinktis žemės ūkiui reikalingas
profesijas ir gįžti dirbti į savo gimtąsias vietas.
Jaunimas – mūsų kaimo gyvybė. Be jaunimo,
be vaikų juoko kaimas pradeda merdėti ir pamažu tampa žemės ūkio produkcijos gamybos
fabriku.
Ir vėl gręžiuosi į kaimo žmones. Ar išsaugosime savo kultūros lopšį, pirmiausia juk nuo jų
priklauso. Ačiū bendruomenėms, prisidedančioms kuriant ir jaunam žmogui gyventi patrauklų kaimą. Derybose su Europos Komisija, planuodami šalies biudžetą visada ieškome
būdų mažinti kaimo socialinę atskirtį, gerinti
gyvenimo ir darbo sąlygas, sudaryti geresnes
galimybes įgyti naujausių žinių.
Kai manęs klausia, už kokį ūkį esu, atsakau:
už konkurencingą, kokį mūsų kaimo žmonės ir
kuria.
Nors naujojoje kaimo plėtros programoje
Lietuvai numatytas kiek mažesnis biudžetas,
pasitikiu kaimo žmonių sugebėjimu jo lėšas investuoti tikslingiau ir efektyviau. Mūsų žmonės
seniai suprato, kad ne ES, o mes patys turime
žinoti, ko siekiame.
Prof. Vigilijus Jukna,
žemės ūkio ministras
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ginti derybose su Europos Komisija. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.
Tai labai reikšmingi metai, padarę didžiulę įtaką
tiek ekonominiam, tiek ir socialiniam gyvenimui.
ES rinka kaimo gyventojams taip pat sudarė galimybes padidinti savo pajamas. Kita to laikotarpio
nauda – atsivėrusios durys į pasaulį ir galimybė patiems pamatyti, kuo užsiėmė ir kaip gyveno žmonės kitose šalyse, kol mes kūrėme „šviesų rytojų“.
Tada ne vienas sau tvirtai pasakė: jei gali jie, ir aš
galiu taip gyventi.“

Pasijuto stabiliau
„Kai žmogus turi tikslą ir nori jį pasiekti, atsiranda ir galimybių. Jos atsivėrė pradėjus įgyvendinti
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą. Ūkininkiai diegia pažangiausias technologijas
ir inovacijas. Stiprėja augalininkystės, ypač grūdų
augintojų, ūkiai. Augant šalies gyventojų susidomėjimui sveika mityba, šokteli ekologiškų produktų paklausa. Tai padidina ūkininkaujančių ekologiškai skaičių ir pajamas. Patrigubėja paramą
gavusių jaunųjų ūkininkų. Žemės ūkio ministerija,
pastebėjusi, kad pradeda silpnėti tradicinis lietuvių
verslas – gyvulininkystė, programiniam laikotarpiui perėjus į antrąją pusę, susideri su Europos Komisija ir gauna jos pritarimą perskirstyti paramos
lėšas, didesnį dėmesį skiriant gyvulių augintojams.
Teigiamų pokyčių ilgai laukti nereikėjo. Gyvulių
skaičius pradėjo pastebimai didėti. Ši korekcija
nebuvo vienintelė. Ministerija lanksčiai reagavo į
kiekvieną besikeičiančią situaciją, atsirandančius

Dešimtmetis
ES keitė ekonomiką
ir žmonių mentalitetą
Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius įsitikinęs:
didžiausias pastarojo dešimtmečio pasiekimas – pasikeitęs
Lietuvos kaimo žmogaus požiūris į savo veiklą, naujoves,
galimybes ir į save patį.
Vilčių sugrįžimas
Per ilgus metus buvo susiformavusi nuomonė,
kad kaime lieka tie, kurie nebesugeba niekur kitur
prisitaikyti. Tad nieko stebinančio, kad laikui bėgant ir patys žmonės apie save pradėjo taip mąstyti. Nelengvai kėlėsi kaimas iš sąstingio.
„Pirmasis žadintuvo skambutis – žinia, kad į
Lietuvą ateina ES parama. Specialioji žemės ūkio
ir kaimo plėtros pasirengimo narystei programa
drąsiausiems šalies ūkininkams buvo startas kurti
modernų ūkį, – viceministras apžvelgia dienas, kai
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Žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje:
l 2004 metais dirbo 15,2 proc., o 2013-aisiais –

Žemės ūkio
viceministras
Mindaugas Kuklierius

8,4 proc. visų šalies užimtųjų. Tai sudaro
27 proc. visų kaimo gyventojų.
l Sukurta pridėtinė vertė, tenkanti vienam
užimtajam, nuo 11,8 tūkst. lito 2004 metais
padidėjo iki 38 tūkst. litų 2013-aisiais.
l Per valandą sukuriama pridėtinė vertė nuo
7,1 litų 2004 metais išaugo iki 20,1 lito 2013-aisiais.
l Realios kaimo gyventojų pajamos per
2004–2013 metus padvigubėjo.

Paramos
dydis
(mlrd. Lt)

SAPARD

2004–
2006 m.
KPP

2007–
2013 m.
KPP

0,866

2,1

7,89

ES lėšos
0,578
1,7
6,097
(mlrd. Lt)
			
naujus žmonių poreikius. Stengdamiesi, kad lėšos
būtų naudojamos racionaliai, efektyviai ir, žinoma,
skaidriai, per septynerius metus jos darbuotojai,
pasiekę Europos Komisijos pritarimą, daugiau kaip
dešimt kartų koregavo programos dokumentus, –
teigia žemės ūkio viceministras M. Kuklierius ir pasidžiaugia, kad programoje numatyta daugiau kaip
30 naujų investicinių ir kompensacinių priemonių.
– Išmokas pradėjo gauti ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Jos kasmet išmokamos daugiau kaip
350,7 tūkst. žemdirbių. Tai labai didelė paspirtis,
nes mažiau palankios ūkininkauti žemės užima
43,5 proc. viso šalies ploto. Kompensacinės išmokos padeda išlyginti ūkininkaujančių įvairiose vietose pajamų skirtumą. Naują kvėpavimą įgauna ir
smulkieji bei vidutiniai ūkiai. Jų savininkai supranta, kad konkurencingas ir modernus gali būti ne tik
stambusis ūkis. Sėkmę lemia sugebėjimas greitai
susiorientuoti rinkoje ir lankstus prisitaikymas prie
jos įnorių. Atsirandančios naujos veiklos, naujos iki
tol mažai augintos ar net visai neaugintos kultūros,
alternatyvūs verslai – akivaizdus įrodymas, kad
mūsų žmonėms nestinga ryžto, išradingumo bei
kūrybingumo. Ne tik mūsų tautiečių, bet ir svečių
iš kitų šalių mėgstama poilsio bei laisvalaikio leidimo vieta tampa kaimo turizmo sodybos. Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytų investicijų ir išmokų įvairovė pasiekia beveik kiekvieną šalies kaimo gyventoją. Per pirmąjį
narystės ES laikotarpį į šalies žemės ūkio ir kaimo plėtrą investuota apie 9,7 mlrd. litų paramos.
Kaimo gyventojų pajamas papildė daugiau kaip 10
mlrd. litų tiesioginių išmokų. Lietuvos žemės ūkis
ir maisto pramonė tapo vienomis stipriausių ūkio
šakų, sukuriančiomis 8,6 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. O svarbiausia – kaimo žmogus pajuto didesnį stabilumą ir pasitikėjimą.“ ●

žmonėse sukrutėjo viltis: o gal tikrai galima kitaip
gyventi? – Antrasis skambutis – Lietuvos įstojimas
į ES. Tai labai aktyvus metas tiek ūkininkams, tiek
ir Žemės ūkio ministerijai bei jos partneriams, siekiantiems, kad realią ES paramą pajustų kuo daugiau kaimo gyventojų. O tai priklausė nuo kiekvieno žodžio jų rengiamuose dokumentuose –
Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 metų plane,
įteisinančiame kompensacinę paramą, Bendrojo
programavimo dokumente, lemiančiame investicijų dydį, bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programoje – ir nuo sugebėjimo tą žodį ap-
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Ūkių skaičius pagal apskritis

Ūkių skaičius 2013 01 01

Alytaus

Kauno

Ūkių skaičius 2013 07 01

Klaipėdos Marijampolės Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Vilniaus

Vidutinis ūkio dydis nuo 7,8 ha 2004 metais padidėjo iki 9,63 ha 2014-aisiais.
Didesni ūkiai vyrauja Panevėžio (11,86 ha),
Šiaulių (12,89 ha), Tauragės (10,44 ha),Telšių (12,64 ha) ir Utenos (10,17 ha)
apskrityse. Rekordininkas – Telšių rajonas. Čia vidutinis ūkio dydis – 20,61 ha.
2003 metais ūkiai iki 10 ha sudarė 83 proc., 2013 metais – 72 proc. visų ūkių.

Ūkių skaičius pagal ūkyje naudojamą žemės plotą
(2013 metų liepos 1 dienos duomenys)

Šiandiena
kloja kelią rytdienai

0–3 ha

Kokia ji, lietuviško kaimo šiandiena? Tai, kas dabar moderniausia ir
pažangiausia, rytoj pralenks kas nors dar pažangesnio. Ir taip kasdien.
Lietuvos narystė ES, finansinė parama, atsivėrusios galimybės laisvai
judėti prekėms, įgyti naujų žinių ir patirčių, į mūsų šalies žemės
ūkio gamybą diegiamos inovacijos keičia žmonių gyvenimą. Pirmojo
narystės ES dešimtmečio ryškiausios tendencijos – daugėja stambiųjų
ūkių, atnaujinama žemės ūkio technika, stiprėja augalininkystė, ypač
grūdų ūkis, lietuviška produkcija įsitvirtina Europos rinkose.
Daugėja stambiųjų ūkių
Ūkių stambėjimas – viena iš ryškiausių dešimtmečio tendencijų. 2004 metų pabaigoje Lietuvoje
buvo registruota 319,9 tūkst. ūkių. Valdos iki 5 ha
sudarė 64 proc. visų valdų, o didesnės kaip 100
ha – tik 0,6 proc.
Didžiausi ūkininkų ūkiai registruoti Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, mažiausi – Alytaus, Kauno,
Vilniaus apskrityse.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
Ūkininkų ūkių registro duomenimis, Lietuvoje 2013
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metų liepos 1 dieną buvo registruota 115,46 tūkst.
ūkininkų ūkių. Jų skaičiui įtakos turi ūkių stambėjimas ir galimybė gauti paramą vyresnio amžiaus
žmonėms, pasitraukiantiems iš aktyvios žemės
ūkio gamybos.
Ūkių stambėjimas turi teigiamos įtakos modernizuojant ūkius, apsirūpinant technika.
Parama jauniesiems ūkininkams skatina naujų
ūkių kūrimąsi. Pavyzdžiui, vien per 2013 metų pirmą pusmetį susikūrė 1 660 naujų ūkių. Daugiausia
naujų ūkių susikūrė Vilniaus apskrityje (358), mažiausiai – Marijampolės (85).
➤

3–10 ha

10–20 ha

6%

20–30 ha

3%

30–50 ha

daugiau nei 50 ha

2%
31 %

17 %

41 %

Iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktos diagramos matyti,
kad Lietuvoje vyrauja ūkiai, naudojantys nuo 3 iki 10 ha žemės. Jų skaičius
(47 705) sudaro 41 proc. visų ūkininkų ūkių skaičiaus. 31 proc. (35 852) sudaro ūkiai iki
3 ha, o 17 proc. (20 061) – ūkiai, kurių bendras žemės plotas yra nuo
10 iki 20 ha. Stambiausi ūkiai, kurių bendras žemės plotas didesnis nei 50 ha,
sudaro 2 proc. (1 923) visų ūkininkų ūkių; 3 proc. (3 661) sudaro 30–50 ha ploto ūkiai ir
6 proc. (6 258) lieka ūkiams, kurių bendras žemės plotas siekia atitinkamai 20–30 ha.
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Ūkių skaičius pagal ūkyje naudojamą žemės plotą
(2014 metų birželio 1 dienos duomenys)

86 proc. (952 184,65 ha) visos ūkininkų naudojamos žemės yra nuosava. Iš privačių asmenų nuomojamos
žemės dalis siekia 10 proc., arba 113 459,23 ha, iš valstybės nuomojama 4 proc. (41 420,01 ha) žemės.
Dirbama žemė užima 90 proc., miškai – 9 proc., vanduo – 1 proc. visos ūkininkų naudojamos žemės.

Ateitis prasideda šiandien

Ūkiuose – nauja technika ir įranga
Pradedant rengimosi narystei ES laikotarpiu ir
baigiant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programa, didelis dėmesys buvo skiriamas žemės
ir maisto ūkio, miškininkystės sektoriaus konkurencingumui didinti. Vien per pastaruosius septynerius metus norintys modernizuoti savo žemės
ūkio valdas pateikė 13 685 paraiškas gauti paramą, iš jų 11 960 patvirtinta. Jiems skirta 3,46
mlrd. litų. Šios lėšos buvo naudojamos technikai ir
įrangai atnaujinti, nes nauja, moderni žemės ūkio
technika yra našesnė ir efektyvesnė – naudoja
mažiau degalų, padeda didinti darbo apimtį. Ūkių
apsirūpinimas modernia žemės ūkio technika gerina ūkininkų darbo sąlygas, tausoja gamtą ir mažina sunaudojamos energijos kiekį. 2010 metais,
palyginti su 2003-iaisiais, žemės ūkio gamintojai
turėjo dukart daugiau technikos. Sena technika
buvo keičiama nauja. Įgyvendindami investicinius

projektus ūkininkai pirko traktorius, javų kombainus, mineralinių trąšų barstomąsias, sėjamąsias,
šienapjoves, mėšlo kratytuvus, grūdų valomąsias
ir kitą techniką. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registro objektų skaičius kasmet
padidėdavo dešimtadaliu. Pagrindinė traktorių
registro objektų skaičiaus augimo priežastis yra
ES parama ūkininkams.
Daugiausia žemės ūkio technikos registruota Vidurio Lietuvoje – Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse, mažiausiai – Utenos ir Telšių
apskrityse.
Įsigyti technikos ypač paskatino supaprastintas
paramos teikimas mažiems projektams, kuriems
įgyvendinti teikiama iki 150 tūkst. litų parama.
2014 metų pradžioje Lietuvos ūkiuose buvo 249
497 įvairios žemės ūkio mašinos.
Daugiausia technikos yra įsigiję Šiaulių, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Alytaus, Vilniaus,
Panevėžio ir Biržų rajono žemės ūkio gamintojai. ●

Technikos skaičius rajonų savivaldybėse
2013 metais

Paraiškų skaičiaus kilimo dinamika 2004–2012 m.

Bendro deklaruoto ploto kilimo dinamika 2004–2012 m.

Technikos skaičius, vnt.
0-1000
101-3000
3001-5000
5001-7000
7001 ir daugiau
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Lietuviškiems šaltibarščiams
burokėlių gali ir pritrūkti

Lietuvos daržovių
augintojų asociacijos
direktorė Zofija
Cironkienė
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„Mokslininkams atskleidžiant vis daugiau ir daugiau raudonųjų
burokėlių pranašumų, ši nuo seno Lietuvoje auginama daržovė
Vakarų rinkoje įgyja vis didesnę paklausą. Ypač marinuoti
burokėliai. Išties keistai pasijustume, jei pavasarį, sumanę
pasimėgauti šaltibarščiais, jų patys nebeturėtume“, –
sako daugiau kaip 80 narių vienijančios Lietuvos daržovių
augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė ir
pajuokauja, kad daržininkus tobulėti ir modernėti privertė ES.

Z. Cironkienės teigimu, daržovių augintojams kelyje į rinką ES per dešimt metų pateikė ne vieną
išmėginimą. Lietuvoje auginamos daržovės nebeatitiko ES prekinių kokybės reikalavimų. „Norėdamas juos įvykdyti, turėjai nemažai investuoti. O
laukti nebuvo kada. Į Lietuvą plūstelėjo daržovės
iš kitų ES šalių. Kartą iškritęs iš rinkos, nelengvai sugrįši. Tad kiek įmanoma skubiau keitėme
daržovių auginimo technologijas, pirkome įrangas prekinei išvaizdai sukurti, suskubome statyti
šiuolaikines daržovių auginimo saugyklas. Galų
gale reikėjo sustyguoti logistiką, apsirūpinti šiuolaikinėmis transporto priemonėmis, kad daržoves
klientui galėtume pristatyti laiku. Be europinės
paramos mes nebūtume galėję tiek padaryti. Prie
daugelio modernių saugyklų, naujausios technikos
matome Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ženklą. Spręsdami iškylančias problemas, visada galime pasitarti su Žemės ūkio ministerija.
Ir patys daržovių augintojai vis labiau supranta,
kad susikooperavus galima sumažinti daržovių savikainą ir padidinti jų konkurencingumą, – daržininkų rūpesčiais dalijasi asociacijos direktorė. – O
čia dar užvirė emigracija. Daržovių ūkiai reikalauja
nemažai darbo. Daug kur pradėjo trūkti darbo rankų. Vienintelė išeitis – rankų darbą kiek įmanoma
mechanizuoti. Tai vėl nemažos investicijos. Bet
kai mūsų daržovėmis susidomėjo pasaulio rinkos,
mes jau buvome sukūrę modernų, pažangų ir konkurencingą ūkį. Būtent tada lietuviškos daržovės
labai paklausios buvo Rusijoje. Ir dabar mūsų daržininkų užaugintos morkos ten vienos paklausiausių. Plėtėsi ir vis labiau plečiasi Vakarų rinka. Daugiau ir įvairesnių daržovių pageidauja gyventojai.
Ir nors lietuviškos daržininkystės pagrindą sudaro
bulvės, morkos, burokėliai, kopūstai ir svogūnai,
mūsų daržovių augintojai imasi česnakų, cukinijų,
moliūgų, špinatų, įvairių rūšių ir tipų salotų, prieskoninių žolelių, krapų, lapinių petražolių ir salierų,
kininių kopūstų ir kt. Žinoma, besiplečianti rinka
vėl skatina tobulėti, nes atsiranda poreikis didesniems vienodo dydžio, formos ir įpakavimo daržovių kiekiams. Nemažai mūsų daržininkų užaugintų
daržovių yra ženklinama išskirtinės kokybės produkto ženklu. Vėl reikia investuoti, bet aukštesnės
kokybės daržovės ir pajamas didina.“

Ateinančiame finansinės paramos laikotarpyje
daržininkystei skiriamas prioritetas. Pasak direktorės, tai teikia vilčių, kad Lietuvoje didės daržovių
plotai. ●

Daržovių augintojai, pasinaudodami parama, stato
modernias saugyklas.
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lankstesnis kelias iki pieno kvotų panaikinimo 2015
metais ir kt. Nuo pat BŽŪP reformos patikros pradžios Lietuva reikalavo, kad Europos Komisija imtųsi priemonių dėl tiesioginės paramos, skiriamos už
hektarą, suvienodinimo visose valstybėse narėse.
Lietuva yra maža valstybė, todėl, norint pasiekti rezultatų, derybose tenka ieškoti bendraminčių. Kartu
su aštuoniomis kitomis naujosiomis narėmis pateikėme deklaraciją dėl tiesioginių išmokų suvienodinimo ES lygiu“, – Lietuvos dalyvavimą BŽŪP apžvelgia ministras.
Jau 2010 metais Lietuva intensyviai rengėsi deryboms dėl naujosios BŽŪP reformos po 2013 metų.
Pasak prof. V. Juknos, derėtis teko labai nelengvai,
bet pavyko įtvirtinti dalį Lietuvos siekių reformuojant BŽŪP po 2013 metų: užtikrinti būtinybę teisingiau paskirstyti tiesiogines išmokas tarp valstybių
narių, sutelkti dėmesį į aktyvius ūkininkus, taikyti
tam tikrą paramos susiejimą su gamyba, išlaikyti rinkos reguliavimo priemones, veikiančias kaip
patikimas, saugumą užtikrinantis tinklas, stiprinti
kaimo plėtros politiką siekiant didesnio žemės ūkio
sektoriaus konkurencingumo, modernizavimo ir kt.
2011 metų spalio mėnesį prasidėjo ilgos ir sudėtingos derybos dėl BŽŪP 2014–2020 metais, kurias
pavyko sėkmingai užbaigti Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai metu. ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva žemės ūkio sektoriuje pasiekė vieną svarbiausių savo pirmininkavimo tikslų – oficialiai patvirtinti
BŽŪP reformos teisės aktai ir Pereinamųjų BŽŪP
nuostatų 2014 metams reglamentas. Šis oficialus
sutarimas užbaigė trejus metus trukusias intensyvias diskusijas ir derybas bei pozicijų derinimus tarp

valstybių narių ir svarbiausių ES institucijų. „Patvirtinti reformą buvo išties nemenkas išbandymas.
Pirmą kartą mes turėjome atsižvelgti net į 28 ES
valstybių poreikius, kurių kiekviena pasižymi savita ūkių struktūra, skirtingomis agronominėmis ir
ekonominėmis sąlygomis. Esame įsitikinę, kad pasiekėme puikiai subalansuotą rezultatą: išlaikėme
tvirtą bendrąją ES žemės ūkio politikos struktūrą,
atitinkančią ūkininkų poreikius. Patvirtintos pereinamosios BŽŪP nuostatos užtikrins sklandų perėjimą iš esamojo į naująjį 2014–2020 metų laikotarpį
ir dabartinių BŽŪP paramos priemonių tęstinumą.
Nuo 2015 metų sausio 1 dienos įsigaliosianti reformuota BŽŪP ir toliau bus esminė ES politika, kuri
leis užtikrinti, jog žemės ūkio sektorius bus tvarus,
produktyvus ir konkurencingas, – apie šalies poziciją siekiant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrai
sudaryti kuo palankesnes sąlygas kalba ministras.
– Šiuo metu vidutinis mūsų šalies žemdirbiams mokamų tiesioginių išmokų dydis yra mažesnis nei ES
valstybių narių vidurkis, tačiau didelis laimėjimas
pasiektas derybose dė 2014–2020 metų daugiametės finansinės programos. Pagal derybų rezultatus
nuo 2014 metų Lietuvai skiriama tiesioginių išmokų
suma didės kasmet iki tol, kol 2019–2020 metais
tiesioginės paramos lygis pasieks 196 eurus už hektarą, t. y. apie 75 proc. ES vidurkio. Tačiau mes ir
toliau visų lygių susitikimuose panaudosime visas
intelektines, diplomatines bei derybines galias ruošdami dirvą tolesniam tiesioginės paramos vienodėjimui tarp ES valstybių narių. Tiesioginės išmokos yra
labai jautri šalies biudžeto sudėtinė dalis, kuri daro
įtaką daugeliui žemdirbių.“ ●

Už kiekvieno skaičiaus –
ilgos derybos
Kalbėdami apie pastarųjų metų investicijas į šalies kaimą, retai
pagalvojame, kad už kiekvieno skaičiaus slypi ilgos derybos. Nuo
derybininkų sugebėjimo apginti savo šalies interesus priklauso paramos
dydis. Ne paslaptis, kad reikia rasti ir bendraminčių, ir užtarėjų. Žemės
ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna teigia, kad nuo pat įstojimo į ES Lietuva
aktyviai dalyvauja rengiant ir priimant sprendimus, susijusius su žemės ūkio
bei kaimo plėtra, ir siekia, kad šie sprendimai atitiktų šalies nacionalinius
bei bendrus ES interesus.
„Tiesiogiai dalyvauti derybose dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformų, tiesa, dar be
balsavimo teisės, pradėjome tik 2003 metais, kai
po stojimo į ES derybų pabaigos tapome stebėtojais
visose ES institucijose. Vėliau, 2008 metais, dalyva-
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vome BŽŪP reformos patikroje. Lietuva sėkmingai
įtvirtino daugelį savo prioritetų: pratęstas vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymas, išsiderėtas pereinamasis laikotarpis kompleksinės paramos
reikalavimų laipsniškam įgyvendinimui, numatytas

Lietuvos žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna
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SAPARD įgyvendinimas Lietuvoje

Turime tvirtą meškerę
žuviai pagauti

2004–2006 m. KPP įgyvendinimas

Lietuvai rengiantis narystei ES atvykę konsultantai tvirtindavo, kad gyvenime
svarbiausia turėti meškerę, o žuvį jau patys galime pasigauti. 2007–2013 metai –
tai išskirtinis kaimo plėtros laikotarpis, kai rankoje turintys meškerę pajuto labai
daug šalies kaimo žmonių. Parama kaimo plėtrai teikiama iš vieno fondo – Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, o visos priemonės sujungtos į vieną programą.
Ši programa tęsia ankstesniojo 2004–2006 metų laikotarpio investicinėmis ir
kompensacinėmis priemonėmis pradėtą veiklą, ją labai išplėsdama ir paįvairindama.
Produkcijos gamintojams –
naujos priemonės
Palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu, į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą
buvo įtraukta žymiai daugiau naujovių, tarp jų –
dėl mažų ūkių rėmimo. Paramos priemonės buvo
skirtos patiems įvairiausiems skirtingo amžiaus
žmonių poreikiams tenkinti. Sudarytos palankios
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galimybės pasinaudoti parama smulkiesiems bei
vidutiniams ūkininkams, taip pat sukurtos prielaidos kaime kurti alternatyviuosius verslus, plėtoti
tradicinius amatus, tautinį paveldą, kaimo turizmą,
įvairias paslaugas.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programai įgyvendinti buvo skirta 7,89 mlrd. litų, iš jų
6,097 mlrd. litų – ES lėšos, kita dalis buvo skirta
iš nacionalinio biudžeto. „Ryškiausias 2007–2013
metų programinio laikotarpio akcentas yra tas, kad ➤
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atsirado apie 30 investicinio ir kompensacinio pobūdžio priemonių, kuriomis galėjo pasinaudoti didžioji dalis šalies žemės ūkio ir maisto sektoriaus
ūkio subjektų. Palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu, ši programa suteikė didesnių galimybių gauti
paramą mažiesiems ir šeimos ūkiams. Didelis dėmesys buvo skiriamas tradicinio žemės ūkio sektoriaus, gyvulininkystės, plėtrai, – kalba žemės ūkio
viceministras Mindaugas Kuklierius. – Žemės ūkio
ministerija lanksčiai reagavo į besikeičiančią situaciją, naujus žemdirbių poreikius, todėl per visą
2007–2013 metų laikotarpį atlikta daugiau kaip
dešimt programos pakeitimų. Pasiekta, kad lėšos
būtų paskirstomos racionaliai, efektyviai ir, žinoma, skaidriai.“

Didino konkurencingumą
Programą sudarė keturios kryptys: pirmoji skirta žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus
konkurencingumui didinti (3,46 mlrd. litų); antroji susijusi su aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu
(2,75 mlrd. litų); trečioji – su gyvenimo kokybės
kaimo vietovėse gerinimu ir kaimo ekonomikos
įvairinimu (905,8 mln. litų); ketvirtoji kryptis –
LEADER metodo įgyvendinimas (464,4 mln. litų).
„Remiantis žemės ūkio ir verslo informacija, siekiant didinti žemės, maisto ūkio ir miškininkystės
sektoriaus konkurencingumą, programos lėšomis
Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojai įsigijo
daugiau kaip 20 tūkst. žemės ūkio mašinų, įren-
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ginių ir kitos technikos, įskaitant daugiau kaip 5
tūkst. traktorių. Pastatyta naujų ar rekonstruota
apie 500 gamybinių pastatų; įsigyta apie 10 tūkst.
technologinių įrangų, kurių vertė – beveik 2 mlrd.
litų. Parama suteikta ir daugiau kaip 2,2 tūkst. jaunųjų ūkininkų. Atnaujinant daugiau kaip 2 tūkst.
kilometrų melioracijos sistemų ir įrangų pagerintas nemažo šalies žemių ploto našumas, – kuo
Lietuvą praturtino 2007–2013 metų kaimo plėtros
programa, vardija viceministras. – Ir toliau buvo
mokamos įvairios išmokos. Už ūkininkavimą mažiau palankiose ūkininkauti žemėse buvo išmokėta
per 1 mlrd. litų. Stiprėjant gyventojų nuostatoms
dėl sveikos mitybos, augant ekologiško maisto paklausai, didėjo ekologiškai ūkininkaujančių skaičius. 2007–2012 metais ekologinių ūkių padaugėjo
beveik 30 proc. Paremta daugiau kaip 2,5 tūkst.
ekologinių ūkių, kurių bendras žemės plotas siekė beveik 170 tūkst. hektarų. Išmokėta 15,1 mln.
litų paramos už beveik 18 tūkst. hektarų „NATURA 2000“ žemės ūkio ir miškų teritorijų. Siekiant
didinti miškų ekonominę vertę patvirtinta daugiau
kaip 50 mln. litų paramos. Įveista daugiau kaip 24
tūkst. hektarų miško. Nuo senų laikų Lietuvos kaimuose klestėjo labai įvairi veikla, amatai. Po pusšimčio metų įvairovė vėl grįžta į mūsų kaimus. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
lėšomis buvo finansuojamas tradicinių amatų centrų kūrimas. Gyvenimo kokybė ir ekonomika kaimo vietovėse įvairinama alternatyviaisiais verslais.
Jiems buvo skirta 672,5 mln. litų paramos.“

LEADER svarba 2007–2013 metais

Skatinamas mokslas ir mokymasis

Viceministro teigimu, labai svarbus vaidmuo atgimstančiame kaime tenka LEADER metodui, kurį
įgyvendino vietos veiklos grupės.
„Tai ketvirtoji Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos kryptis. Šios krypties
priemonės padėjo spręsti savivaldybių ir kaimo
bendruomenių tarpusavio pasitikėjimo bei partnerystės ryšių, finansinių šaltinių vietos organizacijų
veiklai remti, paraiškų rengimo ir projektų kūrimo
patirties trūkumo, nepakankamo gebėjimo naudotis pažangiomis informacinėmis technologijomis
problemas. Parama pagal šią kryptį buvo teikiama
vietos veiklos grupėms, turinčioms patvirtintą vietos plėtros strategiją. 2007–2013 metų laikotarpio
LEADER programos tikslas – skatinti kaimo plėtrą
vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu. Tikslui pasiekti pasitelkiamos trys priemonės, – kalba
viceministras M. Kuklierius. – Priemonei „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“ buvo skirta 93
proc. visų LEADER programos lėšų. Vietos veiklos
grupės, pasinaudodamos šiomis lėšomis, įgyvendino projektus gyvenimo kokybei kaimo vietovėse
gerinti, ekonomikai įvairinti, socialinei atskirčiai
mažinti.
Vykdant LEADER metodą, vietos veiklos grupės
įgyvendino vietos plėtros strategijas, kurių vienos
biudžeto vidurkis – 9 mln. litų. Įgyvendinta daugiau kaip 3 tūkst. vietos projektų, sukurta beveik
300 darbo vietų.“

„Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos lėšos buvo naudojamos žemės ūkio moksliniams tyrimams, priartinant mokslą prie gamybos. Vienas tokių projektų – žemės ūkio mokslo
tinklo plėtros tikslais Lietuvoje įsteigtas integruotas
mokslo, studijų ir verslo centras „Nemunas“, – pabrėžia viceministras M. Kuklierius. – Inovacijų taikymas gamyboje skatina ir pačius ūkininkus gilinti
žinias, domėtis naujausia informacija. Šioje srityje
ūkininkų pagalbininkai – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmai, kitos viešos
ir privačios konsultavimo įstaigos. Mokymuose bei
konsultacijose žemės ir miškų ūkio temomis dalyvavo per 30 tūkst. asmenų. Ir vėl grįžtu prie žmonių. Džiugina, kad į kaimą pradeda sugrįžti jauni
žmonės. Net tie, kurie gyvena emigracijoje, vis labiau domisi kūrimosi Lietuvos kaime galimybėmis,
nes supranta, kad ir čia jie gali gauti ne mažesnes
pajamas, sukurdami sau ir kitiems darbo vietas.
Dar vienas narystės ES pranašumas – galimybė
susipažinti su kitų šalių patirtimi, jose įgyti žinių ir
šias pritaikyti savo veikloje. Ateinančios vis naujesnės ir modernesnės technologijos – puiki motyvacija augti bei tobulėti ir džiugu, kad mūsų ūkininkai, mūsų kaimo žmonės vis labiau supranta naujų
žinių, mokslinių atradimų ir jų pritaikymo gamyboje svarbą. Pasiekimai įgyvendinant Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą yra pagrindas
naujo finansinio laikotarpio iššūkiams.“ ●

23

Ateitis prasideda šiandien

Ateitis prasideda šiandien

KPP priemonių įgyvendinimas Lietuvoje
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Su tuo sutinka ir patys grūdų augintojai. Pasak Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininko Romo
Majausko, Lietuvos narystė ES jų veiklai davė nemažai pliusų. Pirmiausia – atsivėrė Vakarų rinka.
Joje ir kainos normalios. „Kol nebuvome ES nariai,
būdavo, užauginęs derlių skambini pirkėjui, siūlai
grūdus, o jis tau: girdi, sumokėk už tai, kad atvažiuosiu išsivežti, – sako asociacijos, vienijančios
per šimtą grūdų augintojų ir ūkininkaujančių daugiau kaip 30 tūkst. hektarų, pirmininkas. – Dabar
nebėra sunkumų realizuojant užaugintą derlių. Turi

paklausą tiek mūsų grūdai, tiek kukurūzai, rapsai,
pupos. Ir derliumi nuo ES senbuvių beveik nebeatsiliekame. Po truputį vejamės. Žinoma, tam įtakos
turi ir nauja technika, ir pažangios technologijos.“
Grūdų augintojai tikisi, kad mokslininkams skyrus
lėšų taikomiesiems tyrimams ir konkretiems bandymams jie turės į ką atsiremti, nes dabar, pasak
R. Majausko, pasiūlymų labai daug ir įvairių, o kiek
jie naudingi žemei, derliui, nėra ko pasiklausti.
R. Majausko teigimu, yra ir kita narystės ES
pusė – kartu su ja atkeliavo ir didesni aplinkosaugos reikalavimai, kai kurie apribojimai. „Žinoma,
tai galima vertinti kaip narystės minusą, bet kartu ir kaip teigiamą dalyką – augantys reikalavimai
skatino moderninti ūkius. Pasinaudodami ES ir šalies biudžeto parama, nemažai šalies grūdų augintojų nusipirko traktorių, kombainų, kitos technikos
ir įrangos“, – teigia pašnekovas.
Vieną stambesnių projektų įgyvendino Šiaurės
Lietuvos grūdų augintojus vienijantis žemės ūkio
kooperatyvas „Joniškio aruodas“. 2007 metais sunešę po 27 tūkst. litų pajinio įnašo, kooperatyvo
nariai už 525 tūkst. litų nusipirko pastatų ir išsinuomojo 5 ha žemės. Siekdami užtikrinti ilgalaikę sėkmingą veiklą, ūkininkai pasirinko brangią, tačiau
itin kokybišką ir patikimą garsios Švedijos įmonės „Tornum“ elevatoriaus įrangą, kurios vertė –
12 mln. litų. Dalis investicijų buvo kompensuota iš
Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos. ●

Grūdų derlius pats
savaime neatsiranda
Pastarieji keleri metai grūdų augintojams – tikras
aukso amžius. Geros klimato sąlygos lemia puikų
derlių, o rinkos kainos leidžia laisviau kvėpuoti.
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Lietuvos grūdų augintojų
asociacijos pirmininkas
Romas Majauskas
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EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI IR NACIONALINIO BIUDŽETO LĖŠŲ
PASKIRSTYMAS 2007–2013 M. TARP KRYPČIŲ
(ES paramos suma 6,096 mlrd. Lt, kofinansavimas 1,799 mlrd. Lt,
IŠ VISO: 7,896 mlrd. Lt)
„Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ – 3,459 mlrd. Lt,
„Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ – 2,754 mlrd. Lt, „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir
kaimo ekonomikos įvairinimas“ – 0,905 mlrd. Lt, „LEADER metodo įgyvendinimas“ –
0,464 mlrd. Lt, „Techninė parama“ – 0,313 mlrd. Lt

I kryptis 43,6 �

II kryptis 35,09 %

Lietuviai ekologiškus produktus
perka tiesiai iš ūkininkų

III kryptis 17,24 �
(LEADER lėšos (5,99 �)
įskaičiuotos į III kryptį)

TP 4,07 �

Žinoma, Lietuvoje užaugintų ekologiškų daržovių, mėsos galima rasti
ir parduotuvėse, ypač specializuotose parduotuvėlėse, bet vis daugiau
šalies gyventojų, pasak Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko
Sauliaus Daniulio, važiuoja pas ūkininką ir perka tiek mėsą, tiek daržoves.

„Nors Lietuvoje žmonės ir daržoves, ir gyvulius
ekologiškai augina jau seniai, ekologinis ūkininkavimas pagrindą įgavo tik įstojus į ES. Šis ūkininkavimas reikalauja nemenkų investicijų, tad be paramos neišsiverstume, – sako S. Daniulis. – Įstojus
į ES žmonės ėmė labai aktyviai domėtis ekologiniu
ūkininkavimu. Dabar ekologiškai ūkininkaujančių
skaičius mažėja, bet ūkiai didėja. Vis daugiau ūkininkų savo veiklą išplečia nuo žaliavos iki gatavo
produkto gamybos. Kai nuvažiavęs į kurią Vakarų
šalį susitinki su ūkininku ir jis pradeda pasakoti,
jog ekologinį ūkį vystė jo tėvas, senelis, suvoki,
kad mūsų ūkininkai dar tik mokosi.“
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Pasak S. Daniulio, labai didelės įtakos turi paramos dydis: nėra paramos – nėra ir produkto. „Numirusį prikelti yra sunkiau negu susirgusį pagydyti“, – sako S. Daniulis ir priduria, kad Kaimo plėtros
2007–2013 metų programoje numatytos išmokos
ekologiškai ūkininkaujantiems labai prisidėjo palaikant ekologinių ūkių gyvybingumą.

Nuo daržovių iki biodinaminių ūkių
2013 metais ekologiniam ūkininkavimui skirtas
plotas šalyje siekė apie 163,5 tūkst. hektarų. 2007–
2013 metų laikotarpio „Ekologinio ūkininkavimo“ ➤

29

Ateitis prasideda šiandien

Ateitis prasideda šiandien

2007–2013 metais gavusių išmokas pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas“
skaičius ir deklaruoti plotai
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

991

1 082

1 178

1 950

2 588

2 504

2 605

Iš jų gavę išmokas 817
gyvulininkystei

805

740

796

832

882

Plotas
(ha)

26 601

51 171

96 056

150 399

155 634

Skaičius

2 180

programos parama – 84 714 980 eurų. 2013 metų
pabaigoje sertifikuoti 2 549 ekologinės gamybos
ūkiai, jų naudojamas bendras plotas – 170 895 ha.
Vidutinis paremto ūkio dydis – 54 ha. Vyraujantis
ekologinio ūkio dydis – nuo 5 iki 50 ha.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ atskiriamas nuo
priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ ir tampa atskira priemone. Naujuoju programiniu laikotarpiu
ketinama paramos dydį diferencijuoti priklausomai
nuo ekologinio ūkio krypties bei dydžio. Svarstoma
intensyviausiai remti mišriuosius ūkius, sertifikuojančius augalininkystės produkciją ir laikančius sertifikuotus gyvulius. Tokio tipo ūkiai sudaro uždarąjį
gamybos ciklą, kuris ekologiškai ūkininkaujant yra
būtinas. Be to, šie ūkiai sukuria didesnę pridėtinę
vertę, tenkančią ploto vienetui, nei vienos gamybos krypties ūkiai. Sėklininkystės ir daržininkystės
ekologiniai ūkiai būtų antrojo prioriteto.
Lietuvoje vytosi ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, vaistažolių, bitininkystės, ekologinės gamybos perdirbimo ūkiai.
Ūkininkai ne tik realizuoja savo išaugintą produkciją, bet ir naudoja ją gatavam produktui gaminti.
Iš auginamų rugių ir kviečių kepama ekologiška
duona ir kiti duonos gaminiai. Didelė ekologiškai
užaugintų grūdų dalis sušeriama ekologiškai auginamiems gyvuliams. Ne tik šviežią, bet ir apdorotą
savo produkciją pateikia ekologiniai daržininkystės
bei sodininkystės ūkiai.
Didelio susidomėjo sulaukia ekologiniai vaistažolių ūkiai. Juose auginamos medetkos, čiobreliai,
melisos, mėtos, juozažolės, ugniažolės, ramunėlės, ežiuolės, kinmėtės, krienai ir kita. Vaistažolės
džiovinamos ir iš jų daromos arbatos, spaudžiamas
ekstraktas, aliejus.
Vartotojų pripažinimą pelno ekologiškai užauginta mėsa – tiek kiauliena, tiek galvijiena ar aviena.
Pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ ūkininkams mokamos išmokos kompensavo praradimus,
atsirandančius nenaudojant cheminių trąšų ir kitų
preparatų. Auginant natūraliomis sąlygomis kol
kas gaunamas mažesnis derlius, bet tai, pasak biodinaminių ūkių iniciatorių, tik laikinas dalykas.
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163 723

Biodinaminiai ūkiai – kas jie?
Kol kas Lietuvoje atsiranda tik biodinaminių ūkių
užuomazgų, ir jos primena labiau filosofiją, o ne ūkininkavimą. Pasaulyje yra apie 4,8 tūkst. biodionaminių ūkių, turinčių maždaug 150 tūkst. ha. Ūkiai
išsibarstę 53 šalyse. Jų savininkų pagrindinis veiklos
variklis – suvokimas savo, kaip žemdirbių, atsakomybės už tvarų žemės įdirbimą, kad ji išliktų derlinga ir
ateinančioms kartoms. Šių ūkių iniciatorių įsitikinimu,
dirvožemis, augalai, gyvuliai ir žmonės gyvena ir veikia uždarame sąveikos rate. Visi darbai biodinaminiame ūkyje atliekami atsižvelgiant į dangaus kūnų įtaką.
Auginant kokybiškus produktus svarbų vaidmenį vaidina biodinaminiai preparatai. Vieni jų skirti
kompostuoti, kiti – augalų ir dirvos gyvybinėms jėgoms sužadinti. Pavyzdžiui, purškiamasis humuso
gerinimo preparatas gaminamas karvės rage.
Augalų sveikatingumui bei formavimuisi gerinti
naudojamas karvės ragų ir silicio oksido per vasarą subrandintas preparatas. Gaminant kompostą
naudojami šeši komposto preparatai iš vaistingųjų
augalų: ramunėlių, kiaulpienių, kraujažolių, valerijonų ir dilgėlių, iš ąžuolo žievės.
Kol kas Lietuvoje biodinaminiai ūkiai tik mezgasi
naudojant vieną ar kitą pačių susikurtą preparatą.
Biodinaminių ūkių pradininkai dirba glaudžiai
bendradarbiaudami su mokslininkais.

eurų, pagal programą „Tausojanti aplinką vaisių ir
daržovių auginimo sistema“ – 2 500 000 eurų.
Žemės ūkio ministerija, siekdama iš ES išsiderėti didesnę paramą šalies ūkininkams, stebi, kad ji
prisidėtų tausojant aplinką.
Kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytos išmokos už ekologinį ūkininkavimą mokamos siekiant išvystyti aplinką tausojantį ūkininkavimą. Nuo 2005 metų Žemės ūkio ministerijos
užsakymu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija atlieka
specialius tyrimus mineralinio azoto kiekiui dirvožemyje nustatyti. 2013 metais mineralinio azoto
kiekis dirvožemyje, palyginti su 2012-aisiais, sumažėjo ir siekė 57,7 kg/ha.
Mažinti klimato kaitą buvo siekiama per programos priemones miškininkystei vystyti. Auganti atsinaujinančios energijos gamyba iš žemės ir miš-

kų ūkio žaliavų rodo, kad einama tinkama linkme.
2007–2012 metais atsinaujinančios energijos gamyba didėjo. 2013-aisiais mišku apželdintas šalies plotas sudarė apie 33 proc. visos teritorijos, o
kasmet miškuose susidaro apie pustrečio milijono
kietmetrių šakų, krituolių, kelmų ir kirtimo atliekų,
kurios gali būti panaudojamos biokurui gaminti.
Vienas programos tikslų – išsaugoti biologinę
įvairovę, skatinti didelės gamtinės vertės ir tradicinių agrarinių vietovių plėtrą. Biologinės įvairovės
situaciją iliustruoja paukščių populiacija žemės ūkio
naudmenose, didelės gamtinės vertės žemės ir miškų ūkio vietovės, medžių struktūra. Vienas iš biologinės įvairovės rodiklių yra retų ir nykstančių veislių
gyvulių bei paukščių skaičius, kuris 2013 metais,
palyginti su 2012-ųjų statistika, padidėjo ir siekė
13,9 tūkst. gyvūnų. Daugelio nykstančių rūšių gyvūnų ir paukščių populiacija 2013 metais padidėjo. ●

Ūkininkavimas – ne priešas aplinkai
Kraštovaizdį saugantis ir aplinką tausojantis
ūkininkavimas – vienas svarbiausių rūpesčių moderininant žemės ūkio gamybą, diegiant naujas
technologijas. Juk nuo šiandienės veiklos priklauso, kokia bus mūsų žemė: merdės atidavusi paskutines gyvybines jėgas ar dosniai nokins gausų
derlių. Nuo šiandienio ūkininkavimo priklauso oras,
kuriuo ne tik mes vieni kvėpuojame, klimatas, dėl
kurio vis garsiau skamba pavojaus varpai, žemės
biologinė įvairovė. Šiems tikslams pasiekti Kaimo
plėtros 2007–2013 metų programoje kraštovaizdžiui tvarkyti buvo numatyta 113 428 619 eurų,
ekologiniam ūkininkavimui – 84 714 980 eurų,
nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliams ir naminiams paukščiams išsaugoti – 1 600 000 eurų,
rizikos vandens telkinių būklei gerinti – 3 268 016
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Žemė dosni
ją mylinčiam
Nuo senų laikų lietuviui žemė buvo šventa. Nusilenkdavo jai
iškeliaudamas ir bučiuodavo sugrįžęs. Ir nors laikas keičia
papročius, glaudus žmogaus bei žemės ryšys nenutrūksta.
Neatsitiktinai dauguma šalies ūkininkų renkasi žemdirbystę.
Iki šiol augalininkystė – labiausiai paplitusi žemės ūkio šaka,
sudaranti 60 proc. šalies bendrojo žemės ūkio produkto.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, pastaraisiais metais beveik 159,5
tūkst. asmenų deklaruoja pasėlius ir žemės naudmenas, kurių bendras plotas – 2 784 280 ha. Iš
jų ariama žemė užima apie 170 479 ha, sodai ir
uogynai – 13 329 ha. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2004 iki 2013 metų beveik padvigubėjo pasėlių plotai. Šalies ūkininkai
augina vasarinius ir žieminius kviečius, vasarinius

Populiariausios šalies ūkiuose auginamos
kultūros ir jų užimami plotai (tūkst. hektarų)
l Žieminiai kviečiai: 2011 metais – 266,9;
2012 metais – 418,7
Vasariniai
kviečiai: 2011 metais – 262,6;
l
2012 metais – 180,4
l Vasariniai nesalykliniai miežiai: 2011
metais – 212,6; 2012 metais – 177,9
Vasariniai
rapsai: 2011 metais – 219,9;
l
2012 metais –175,8
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ir žieminius rapsus, kvietrugius, rugius, salyklinius
bei nesalyklinius miežius ir kt.
Iš baltyminių kultūrų populiariausi žirniai. 2011
metais jais buvo apsėta 26 510 ha, 2012-aisiais –
beveik 24 495 ha ploto.
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vertinimu, pastarieji metai Lietuvos žemės ir maisto ūkiui
buvo vieni sėkmingiausių. Dėl gerų klimato sąlygų
padidėjo daugelio žemės ūkio produktų, ypač grūdų, gamybos apimtis. 2004 metais grūdinių kultūrų derlius buvo apie 2 916 900 t, 2013 metais –
4 550 000 t. Be abejo, augalininkystės plėtrą skatino pakilusios gūdų supirkimo kainos.
Analitikai augalininkystės sektoriui siūlo didinti
veiklos našumą, nes rekordinio derliaus galimybės
jau išsemtos, o grūdų supirkimo kainos pasaulio
rinkose prognozuojamos dešimtadaliu mažesnės
negu pernai. Palyginti su darbo našumo sukuriama pridėtine verte ES, Lietuva vis dar kelis kartus
atsilieka. Būdas didinti efektyvumą – technologijų
modernizavimas, inovacijų diegimas. Tam ypač didelis dėmesys bus skiriamas 2014–2020 metais. ●

II skyrius
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Nuo 2013-09-09 iki 2013-10-11 gautos paraiškos
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Prašoma suma
(mln. litų)

Numatytos
lėšos (mln. litų)

Galvijininkystė
Kiaulininkystė
Paukštininkystė
Avininkystė
Iš viso

668
18
13
5
704

167
11,7
11,1
0,804
191

45
10
3
2
60

nizuoti pageidaujama suma daugiau kaip triskart
lenkė galimybes.

Parengta plėtros programa
Kol buvo renkamos paraiškos, Žemės ūkio ministerija pradėjo įgyvendinti savo tikslą gyvulininkystei suteikti prioritetinį statusą. 2013 metais,
pasitelkiant mokslo ir švietimo įstaigų, ūkinių gyvūnų augintojų asociacijų, Žemės ūkio rūmų atstovus, buvo parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė 2014–2020 metų
gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa, parengtas veiksmų planas jai vykdyti. Preliminarus ➤

Galvijų skaičiaus dinamika nuo 2004 iki 2014 m. sausio 1 d.

Prieš keliolika metų per Lietuvos spaudą praskriejo
informacija: iš Kuršių nerijos išvežta paskutinė karvė. Poros
metų senumo statistika – beveik prognozė, kad po keliolikos,
o gal net kelerių metų ne tik šalies, bet ir pasaulio laikraščiai
fiksuos paskutinės karvės kelionę iš Lietuvos ganyklų.
„Žmogus visada renkasi paprastesnį kelią. Gyvuliui reikalinga
kasdienė priežiūra. Jam nepasakysi, kad šiandien sekmadienis
ir aš tavęs neprižiūrėsiu, nes ilsėsiuosi ar sumaniau išvažiuoti
paatostogauti. Ūkininkai labai greitai pajuto, kad kur kas
paprasčiau auginti javus. Pusę metų įtemptai padirbėjęs,
kitą pusmetį gali atsipūsti ir pajamas ne mažesnes gauti“, –
pastarųjų metų pokyčius gyvulininkystėje apibūdina žemės
ūkio viceministrė Živilė Pinskuvienė.

„Pastebėjome, kad pastaraisiais metais stiprėjant augalininkystei Lietuvoje smarkiai mažėja galvijų skaičius. 2004–2005 metais Lietuvos ūkininkai
laikė arti 950 tūkst. galvijų, o 2012-aisiais jų skaičius buvo sumažėjęs iki 670 tūkst. Reikėjo skubiai
imtis priemonių gyvulių mažėjimui stabdyti, nes tai

Paraiškų skaičius

negu daugelyje kitų šią ūkio šaką vystančių šalių.
2013 metais Lietuvoje deklaruota daugiau kaip
930,7 tūkst. hektarų ganyklų ir pievų. Turime ir
susiformavusias gyvulių auginimo tradicijas, sukauptą didžiulę patirtį. Pirmasis Žemės ūkio ministerijos žingsnis skatinant ūkininkus į savo ūkius
sugrąžinti gyvulius – 2013 metų iniciatyva tarp Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonių perskirstyti lėšas. Kad tai būtina, reikėjo
įtikinti Europos Komisiją. Gavus jos pritarimą, investicijoms į gyvulininkystę papildomai skirta 60
mln. litų parama. Pasinaudojant šiomis lėšomis prioritetas suteiktas galvijininkystei, kiaulininkystei,
avininkystei ir paukštininkystei. Ūkiams moder-

Į šalies ganyklas
sugrįžta galvijai

Greitoji pagalba – lėšų perskirstymas

Sektorius

Žemės ūkio
viceministrė
Živilė Pinskuvienė

kėlė vis didesnę grėsmę, kad ūkis bus išbalansuotas. Pirmiausia gyvulininkystė svarbi aprūpinant
šalies gyventojus įvairesniais produktais. Kitas
dalykas – neigiamas poveikis eksportui, – svarsto
viceministrė. – O kur dar prarandamos galimybės
ekonomiškiau ir efektyviau išnaudoti klimato sąlygas, nepalyginamai palankesnes gyvulininkystei
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Galvijų skaičiaus dinamika
2004–2014 m. mėnesiais

lėšų poreikis – 1 078 421 000 litų. Šią sumą ketinama skirti iš valstybės biudžeto asignavimų, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir kitų ES
finansinės paramos fondų lėšų. „Programos strateginis tikslas – suformuoti į vidaus ir užsienio rinką
orientuoto konkurencingo gyvulininkystės sektoriaus plėtros, nedarančios žalos ateities kartoms
ir užtikrinančios gyvulių augintojams pajamas, o
vartotojams – kokybišką produktą, prielaidas ilgalaikėje šalies žemės ūkio perspektyvoje. Pasiekus
strateginį tikslą, turėtų būti sudaryta palanki aplinka plėsti gyvulininkystės ūkius, realizuoti gyvulininkystės produkciją, didinti ūkinių gyvulių skaičių,
sukurta gyvulininkystės specialistų rengimo, taikomųjų mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų diegimo,
žinių perdavimo, konsultavimo sistema, sukurtas
patrauklus gyvulininkystės produktų įvaizdis šalyje
ir užsienyje, – apie sprendimą gyvulininkystę paskelbti prioritetine žemės ūkio sritimi kalba žemės
ūkio viceministrė Ž. Pinskuvienė. – Šio tikslo bus
siekiama skatinant kaimo gyventojus didinti ūkinių
gyvūnų skaičių ir plėsti gyvulininkystės produkcijos
gamybą, gyvulininkystės ūkiuose diegiant naujausias inovatyvias technologijas ir mokslo laimėjimus, užtikrinant aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės ūkiui būtinų specialistų rengimą, tobulinant
ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, saugojant
ūkinių gyvūnų genetinius išteklius; užtikrinant ūkinių gyvūnų gerovę ir sveikatingumą. Gyvulininkystės stiprinimas prisidės prie kaimo socialinių problemų sprendimo.“
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Niša – šeimos ūkiui
„Gyvulininkystė suteikia didesnių galimybių
kurtis ir konkurencingiems šeimos ūkiams. Atsižvelgiant į didėjančią klimato kaitą, dažnėjančius
staigius pokyčius rinkoje, gyvulininkystę su augalininkyste derinančių šeimos ūkių veikla yra ne tokia
rizikinga. Be to, pastaruoju metu augant šviežios
vietos ūkininkų ūkiuose pagamintos gyvulininkystės produkcijos paklausai, mažiesiems ir vidutiniams ūkiams atsiranda naujų pajamų didinimo
galimybių“, – pabrėžia viceministrė.

mėsinei galvijininkystei, 4,748 mln. litų mėsinei
avininkystei ir 40,698 mln. litų pieninei galvijininkystei. Vien per specialiąją (susietąją) paramą
2014 metais į gyvulininkystę bus investuota daugiau kaip 88 mln. litų. Siekiant, kad kuo daugiau
šalies gyvulių augintojų pasinaudotų šiomis galimybėmis, paramos teikimas įvertinant augintojų
siūlymus buvo kiek įmanoma labiau supaprastintas
ir liberalizuotas. 2014 metais paramos gavėjas turi
būti žemės valdos valdytojas, deklaravęs žemės
ūkio naudmenas; galvijas, už kurį teikiama parama, – ne jaunesnis kaip 12 mėnesių ir ūkininko
valdoje išlaikytas ne trumpiau kaip 60 kalendorinių
dienų. Galvijo amžius nustatytas siekiant sumažinti veršelių eksportą ir padidinti galutinio produkto
gamybą, nes galutinis produktas padeda sukurti
didžiausią pridedamąją vertę“, – gyvulininkystei
skatinti numatytas priemones pristato ir apie jų
įtaką Lietuvos ekonomikai svarsto Ž. Pinskuvienė.
Orientacinė išmoka už mėsinį galviją – nuo 304
iki 389 litų, už mėsinę avį – 59–105 litai, priklausomai nuo laikomų kiekvieno sektoriaus gyvulių
skaičiaus. Preliminari išmoka už toną parduoto pieno – 28 litai. Tikslūs išmokų dydžiai bus tvirtinami
metų pabaigoje, kai bus žinomas bendras atitikusių reikalavimus ūkininkų skaičius.
2015 metais specialiajai (susietajai) paramos
schemai numatyta skirti 13 proc. finansinio voko.
Iš tos sumos 20 proc. bus skiriama augalininkystei
ir 80 proc. gyvulininkystei. Parama bus teikiama

pieninei galvijininkystei (55 proc.) ir pieninei ožkininkystei (0,5 proc.), mėsinei galvijininkystei (40
proc.) ir mėsinei avininkystei (4,5 proc.).
„Specialiosios paramos schemos yra pagrindinės Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos priemonės. Per
jas gyvulių augintojus 2014–2016 metais pasieks
daugiausia lėšų – apie 400 mln. litų“, – pabrėžia
viceministrė Ž. Pinskuvienė ir apgailestauja, kad
senas tradicijas turinti kiaulininkystė, pastaraisiais
metais nukentėjusi nuo klasikinio, vėliau – nuo
afrikinio maro ir, nors nebuvo nė vieno susirgimo
atvejo, patyrusi apie 13,8 mln. litų nuostolių, iš
specialiosios (susietosios) paramos schemos nebus stiprinama. „Žemės ūkio ministerija kreipėsi į
Komisiją su prašymu iš dalies kompensuoti patirtus nuostolius. Europos Komisija pritarė ministerijos iniciatyvai ir numatė kofinansavimo galimybę
(iki 50 proc.) patirtiems nuostoliams dengti. Likusi
nuostolių dalis bus dengiama iš šalies biudžeto, –
apie kiaulininkystės sektoriaus patiriamus iššūkius
ir valstybės pagalbą padedant juos įveikti pasakoja
viceministrė. – 2014–2020 metais kiaulių augintojai galės naudotis ES parama ūkiams modernizuoti,
aplinkosaugos problemoms spręsti. Kadangi aplinkiniams gyventojams nepatogumų sukelia kiaulidžių skleidžiamas kvapas, svarstoma, kaip stambesnius kompleksus paskatinti gaminti biodujas ir
taip sukurti papildomą pridėtinę vertę. Skatintinas
ir smulkiųjų kiaulininkystės ūkių kūrimasis.“ ●

Galvijų laikytojų skaičiaus pasiskirstymas savivaldybėse
(2014 metų birželio 1 d. duomenys)

Specialioji parama gyvulininkystei
Vienos iš svarbiausių priemonių Nacionalinei
2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programai įgyvendinti yra Žemės ūkio ministerijos parengtos ir su Europos Komisija suderintos
gyvulininkystės plėtros specialiosios (susietosios)
paramos schemos. „Specialioji parama gyvulininkystės sektoriui buvo pradėta teikti jau 2011–2013
metais. Būtent ši parama padėjo stabilizuoti mėsinės galvijininkystės ir avininkystės sektorius,
pavyko gerokai padidinti mėsinių galvijų, avių ir
mišrūnų skaičių. Matydami, kad šios priemonės
pasiteisina, 2014 metais mėsinės galvijininkystės
ir avininkystės plėtrai pagal specialiąją (susietąją)
paramos schemą nuo viso ES paramos kaimo plėtrai voko numatome skirti 3,5 proc. Pienininkystei
papildomai dar skiriami 3 proc. bendro finansinio
voko lėšų. Tai sudaro atitinkamai 42,733 mln. litų
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Ilgesnis litas –
už gatavą produktą

Žemės ūkio rūmų
pirmininkas Andriejus
Stančikas

Jis pastebi, kad gyvulininkystė sudaro prielaidas
kurti subalansuotą žemės ūkį. „Nors pastaruoju
metu dėl rekordinio grūdų derliaus ir aukštų supirkimo kainų suklestėjo augalininkystė, Lietuvos
gamtinės sąlygos jai nėra pačios tinkamiausios.
Pavyzdžiui, maistinių kviečių mes nelabai galime
išauginti. Didžioji dalis mūsų ūkininkų išauginamų grūdų yra pašariniai. Be to, grūdų kokybė
labai susijusi ir su klimato sąlygomis. Jei javapjūtė drėgnesnė, mūsų grūdai tinka tik pašarui.
Pašarinius grūdus eksportuojame į šalis, kuriose
išvystyta gyvulininkystė. Mūsų užaugintais pašarais šeriami gyvuliai, sukuriama pridėtinė vertė,
o pagaminti maisto produktai atkeliauja į Lietuvą.
Mes esame tik žaliavos eksportuotojai. Didžioji
nauda lieka ten, kur pagaminamas galutinis produktas, – pabrėžia ŽŪR pirmininkas. – Savaime
suprantama, ir pas mus turėtų vystytis gyvulininkystė. Juo labiau kad mes tam turime ir sąlygas, ir tradicijas. Praėjusiame šimtmetyje Lietuva
buvo kiaulienos eksportuotoja. Dabar, kad ir kaip
keista, ji tapo importuotoja. Net ir saviems poreikiams nebeužsiauginame kiaulienos. Smulkieji ūkininkai galėtų specializuotis auginti kiaules.
Tada pašariniai grūdai būtų naudojami aukštos
kokybės produktui pagaminti. Būtų sukuriama
nepalyginamai didesnė pridėtinė vertė ir jau eks-
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„Sofos ūkininkus“ keiskime
į mėsinius galvijus

„Gerai, kad pagaliau atsigręžta į gyvulininkystę. Ji sukuria
didesnį bendrąjį vidaus produktą. Joje galima įdarbinti
daugiau žmonių. Daugiau darbo – didesnė tikimybė, kad
kaime pasiliks daugiau jaunimo“, – ministerijos sprendimą
suteikti prioritetą gyvulininkystei komentuoja Žemės ūkio
rūmų (ŽŪR) pirmininkas Andriejus Stančikas.
portuotume ne žaliavą, bet galutinį produktą.
Lietuviški produktai yra geri ir gerai vertinami,
ypač mūsų tradicinėse Rytų rinkose. Žemės ūkio
ministerijos numatytos priemonės gyvulininkystei
skatinti turės teigiamos įtakos gyvulių veislėms, o
tai leis pagaminti aukštesnės kokybės produktą.
Geresni produktai atveria daugiau rinkų. Tapę ne
žaliavos, bet galutinio produkto eksportuotojais,
mes gautume didesnes pajamas.
O ką šiandien darome? Vidutiniškai per metus
parduodame apie 120 tūkst. veršiukų. Tai irgi yra
žaliava, kurią parduodame, užuot panaudoję patys.
Gyvulininkystė labai svarbi ir agrokultūrai. Augalininkystė iš dalies alina dirvožemį. Ką mes grąžiname žemei, neturėdami gyvulininkystės? Atėjusi šiaudų granulių gamyba dar labiau ją nualina,
nes ūkininkai iš žemės nori išspausti maksimumą.
Tik laiko klausimas, kada dėl humuso stygiaus prasidės dirvos erozija. Pusiausvyrą išlaikyti gali tik
gyvulininkystė. Kartu gyvulininkystė mažina ir trąšų importą.
Prioriteto suteikimas gyvulininkystei yra viena
priemonių, padedančių Lietuvos ūkininkams sugrįžti prie tradicinės veiklos – pienininkystės, kiaulininkystės, stiprinti sėkmingai rinkoje įsitvirtinančią mėsinę galvijininkystę.“ ●

Lietuvos mėsinių galvijų
augintojų ir gerintojų
asociacijos direktorius
Darius Dzekčiorius

„Nematau kitos žemės ūkio šakos, kuri galėtų maksimaliai
išnaudoti mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Tai gali
padaryti tik mėsiniai galvijai, avys ir ožkos. Daugiau galimybių
pelningai pritaikyti šias žemes ir paskatinti iš žemės ūkio
pasitraukti „sofos ūkininkus“, mano supratimu, nėra. Kuriant
pieno ūkį keliami kur kas didesni reikalavimai negu auginant
mėsinius galvijus. Strategiškai valstybė labai tinkamai elgiasi
skatindama gyvulininkystę, ypač mėsinę“, – lyg kirviu kerta
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos
direktorius Darius Dzekčiorius.

„Su mėsinės galvijininkystės plėtra, tikimės, atsiras daugiau rinkų produkcijai realizuoti ir užsimegs
tiesioginiai kontaktai su jomis. Kol kas mums dažniausiai tenka bendrauti su tarpininkais, o tai nėra
pats geriausias produkcijos realizavimo būdas.
Vienas sėkmingesnių rinkos paieškų projektų yra
tarptautinis projektas „Baltijos lankų jautiena“,
kurį finansuoja antras pagal dydį Šveicarijos prekybos tinklas „Coop“. Šio tinklo parduotuvėse ne
tik Šveicarijoje, bet ir kitose Vakarų šalyse pasirodys trijų Baltijos valstybių galvijiena su prekės
ženklu „Baltic Grassland Beef“. Šis ženklas turėtų
padėti sustiprinti baltiško produkto pozicijas parduotuvių lentynose ir apskritai Vakarų šalių rinkose, – kalba D. Dzekčiorius. – Tikimės, kad Europos

Komisija palaikys Žemės ūkio ministerijos iniciatyvą sugrąžinti paramą galvijų veislinei medžiagai
įsigyti, nes tai vystant mėsinę gyvulininkystę yra
viena didžiausių investicijų. Galbūt ministerija ras
būdą iš dalies kompensuoti gyvulių draudimą. Iš
užsienio vežame brangią veislinę medžiagą, tad ir
gyvulių draudimas mums labai brangiai kainuoja.
Manau, kad Žemės ūkio ministerija, pastaruoju
metu daug daranti Lietuvoje stiprinant gyvulininkystę, ras dar daugiau svertų paskatinti ūkininkus
imtis šios žemės ūkio šakos. Pasaulyje intensyviai
augantis gyventojų skaičius – akivaizdus įrodymas, kad reikės vis daugiau maisto produktų. Lietuva turi puikias žalienas, tinkančias labai geros
kokybės jautienai išauginti.“ ●
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Didelių permainų metas
Už paramos lėšas pienininkyste užsiimantys
ūkininkai galėjo įsigyti naujos pieno gamybos, apdorojimo, perdirbimo bei tiekimo įrangos ir technologinių įrenginių, valymo ir kompiuterinės bei
programinės įrangos. Taip pat pasirūpinti naujų
gamybinių statinių statyba ir senųjų rekonstravimu, įsigyti naujų statybinių medžiagų, įsirengti
pienininkystės projektui reikalingus kelius, atlikti
vietinio vandentiekio ir kanalizacijos tvarkymą, įsirengti artezinius gręžinius.
Pieno ūkyje per pastaruosius metus įvyko didelių
permainų. Ūkiai ne tik modernėjo, bet ir stambėjo.

Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro duomenimis,
l 2004 metais vidutinis pieno ūkio dydis buvo

Karvių fermose
jau skamba muzika...

Žemės ūkio gamybos
ir maisto pramonės
departamento
Gyvulininkystės
skyriaus vedėjas
Vaidotas Prusevičius

Europa atėjo ir į Lietuvos karvides. Kad mūsų juodmargės
ir žalosios duotų daugiau pieno, neretoje fermoje skamba
muzika, o melžimas primena pramogą karuselėje. Vertinant
tai, kokią žemės ūkio produkcijos dalį sudaro pienininkystės
produktai, Lietuva tarp ES šalių narių užima 16 vietą.
Populiariausios mūsų melžiamų karvių veislės – Lietuvos
juodmargės (73 proc.) ir žalosios (22 proc.).

departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas
Vaidotas Prusevičius. – Siekiant diversifikuoti pieno
gamintojų veiklos riziką ir sudaryti sąlygas tradicinių kaimiškų pieno produktų gamybai, buvo skirta
13,7 mln. litų investicinė parama pieno ūkiams, gaminantiems pieno produktus. Per tą laikotarpį taip
pat koncentravosi pieno perdirbimo įmonės. Pasinaudodamos ES parama jos technologiškai pertvarkė ir modernizavo gamybą. 2004–2013 metais
pieno perdirbimo įmonėms modernizuoti ir pieno
supirkimo logistikai gerinti buvo skirta 109,2 mln.
litų. 2010-aisiais buvo skirta 50,8 mln. litų parama
kooperatinės pieno perdirbimo įmonės statybai. Tai
bus vienintelė Lietuvoje pieno gamintojų valdoma
pieno perdirbimo įmonė. Tikimės, kad ši įmonė padidins pieno gamintojų konkurencinę padėtį pieno
sektoriuje, sustiprins jų derybines galias.“

Nauji pieno realizavimo būdai

2,39 karvės ūkyje, 2014 metų pradžioje –
jau 4,92 karvės.
Per dešimt metų karvių skaičius su
mažėjo beveik 34 proc.;
l iš pieno gamybos pasitraukė per 130,8 tūkst.
pieno gamintojų, bet 31 proc. išaugo pieno
supirkimas. 2013 metais buvo
supirkta 1,339 mln. tonų pieno.

„Padidėjo pieno ūkių konkurencingumas: išaugo karvių produktyvumas, pagerėjo pieno kokybė.
Pasinaudodami kaimo plėtros programų lėšomis,
pieno ūkiai įgyvendino ES pieno, nitratų direktyvų reikalavimus, diegė aplinką tausojančius ūkininkavimo metodus, – pienininkystės dešimtmetį
apžvelgia Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės

Per 2004–2013 metus pieno produktų pardavimas išaugo 3,3 karto. 2013-aisiais pieno produktų
parduota už 3,89 mlrd. litų. Pastaraisiais metais
apie 63 proc. visų pieno produktų eksportuojama
į ES šalis, o 2003–2004 metais didesni pieno produktų srautai keliavo į Nepriklausomų valstybių
sandraugos šalis, JAV.
Lietuvai tapus ES nare, buvo įgyvendintos pieno
ir pieno produktų rinkos organizavimo priemonės:
pieno kvotos, intervenciniai pieno produktų pirkimai, parama privačiam sviesto saugojimui, eksporto
grąžinamosios išmokos, parama „Pienas vaikams“.
Siekiant populiarinti ekologiškų pieno gaminių vartojimą, formuoti sveikos mitybos įgūdžius, ➤

Karvių skaičius Lietuvoje 2004–2014 m.
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Nuo gamybos iki perdirbimo
Lietuvoje pienininkystei ilgą laiką buvo skiriamas
didžiausias dėmesys. Stodama į ES, Lietuva prašė
2,25 mln. tonų nacionalinės pieno gamybos kvotos ir pereinamojo laikotarpio, kad iki 2009 metų
galėtų gaminti įvairesnio asortimento geriamąjį
pieną, o pieno perdirbimo įmonės, pieno ūkiai ir
juose gaminamas pienas 2007 metais atitiktų ES
veterinarinius higienos reikalavimus. Per septynis
2004–2005 pieno kvotos metų mėnesius Lietuvoje buvo išnaudota 69 proc. perdirbti skirto pieno
kvotos.
Pieno ūkio modernizavimas ir restruktūrizavimas
buvo viena prioritetinių pieno ūkio plėtros krypčių
2004–2006 metais. Tuomet pagrindinės investicijų
kryptys buvo šaldymo bei melžimo įrangos, gamybinių pastatų renovacija ir naujų statyba, pašarų

40

ruošimo technikos, mėšlo utilizavimo įrangos įsigijimas. Parama šiai materialinei bazei sukurti buvo
teikiama pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų
programos priemonę „Pieno direktyva“.
Nauji standartai buvo diegiami pasitelkiant priemonę „Standartų laikymasis“.
Pienininkystės ūkiams ypač reikšmingas 2007–
2013 metų laikotarpis. Parama buvo teikiama
pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ veiklos sritį „Pienininkystės sektoriaus restruktūrizavimas“. Jos lėšomis galėjo naudotis visas
pienininkystės sektorius pradedant pieno gamyba
ir baigiant tiekimu rinkai.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
veiklai „Pieno ūkių restruktūrizavimas“ buvo skirta
16 370 108 litų parama. Pasirašyta 19 sutarčių, pagal jas pareiškėjams išmokėta 13 657 864 litai.
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skatinti ekologinį ūkininkavimą ir ekologiškų maisto produktų gamybą, žemės ūkio ministro prof.
Vigilijaus Juknos įsakymu nuo 2014 metų sausio
1 dienos nacionalinė parama teikiama tik už ekologiškus pieno gaminius. Vaikams, lankantiems
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigas, ir
pradinių klasių mokiniams bus nemokamai dalijami
ekologiški pieno produktai vietoj anksčiau dalytų
įprastų pieno gaminių.
2013 metais paramos priemonėje „Pienas vaikams“ dalyvavo 1 605 švietimo įstaigos, remiamų
pieno gaminių gavo per 200 tūkst. vaikų. Šiai paramai finansuoti skirta 19,73 mln. litų.
Tos priemonės taip pat turėjo teigiamą poveikį pieno sektoriui – 2004–2013 metais papildomų
nacionalinių tiesioginių išmokų už parduotą pieną išmokėta 755,8 mln. litų, eksporto subsidijų –
218,9 mln. litų, paramos už privatų saugojimą –
1,10 mln. litų; kitoms rinkos reguliavimo priemonėms – 6,1 mln. litų; pagal programą „Pienas vaikams“ – 53,5 mln. litų.

Lietuva rengiasi Pasauliniam
pienininkystės kongresui
Žemės ūkio ministerija ir pienininkystės sektorius rengiasi 2015 metais Lietuvoje vyksiančiam
Pasauliniam pienininkystės kongresui. Tai netie-
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sioginis pienininkystės sektoriaus stiprinimas tiek
vidaus, tiek užsienio rinkoje.
1903 metais įkurta Tarptautinė pienininkystės federacija yra subūrusi visų sričių kompetentingiausius pienininkystės specialistus. Jos veikla
apima visą pieno sektorių – nuo fermos iki stalo.
Šiuo metu federacijos narės yra 57 pasaulio šalys,
pagaminančios 86 proc. pasaulinės pieno produkcijos.
Federacija rengia svarbius standartus pieno sektoriui, kaupia ir skleidžia informaciją visais šį sektorių dominančiais klausimais, suteikia galimybę
susitikti ir bendradarbiauti kolegoms visame pasaulyje.                
Lietuva šios federacijos asocijuotąja nare tapo
2008 metais. Mūsų šaliai ypač svarbios ir naudingos konsultacijos moksliniais bei techniniais klausimais apie naujausius pieno tyrimų bei mėginių
paėmimo metodus, konsultacijos su tarptautiniais
ekspertais.
Pasaulinis pienininkystės kongresas yra svarbiausias pieno sektoriaus renginys, jame dalyvauja
apie 1 500 atstovų iš 60–70 šalių.
Lietuva yra pirmoji Rytų Europos regiono šalis
ir ES naujokė, kuriai suteikta galimybė organizuoti tokį kongresą. Šalies pieno gamintojams
kongresas yra puiki proga pristatyti savo produkciją. ●

Ūkininko Petro sėkmė
ir garbė dėvi tėvo švarku
Biržų rajono Lamokų ūkininko Petro Aukštikalnio ūkis – geriausias
2013 metų pieno ūkis. Laureatu paskelbtas 2014 metais „AgroBalt“
parodoje. Konkurse „Geriausias 2013 metų pieno ūkis“ jis surinko
daugiausia balų už sėkmingą pieninės gyvulininkystės vystymą.

Sėkmės raktas – tėvo pamokymuose
Pokalbio pradžioje Lamokų kaimo ūkininkas pabrėžia: jo garbė ir sėkmė dėvi amžiną atilsį tėvelio
Vytauto Aukštikalnio švarku. Tik šiltais žodžiais ūkininkas atsiliepia apie savo motiną Emiliją Aukštikalnienę, brolį, seseris, visus artimuosius. Giria sąžiningus, darbščius savo ūkio žmones. „Tėvų patarimai,
pavyzdys – brangesni už auksą, – sako P. Aukštikalnis. – Prisimenu tėvelio žodžius: „Būk žmogumi ir visi
dalykai išsispręs.“ Gyvenime nemačiau savo tėvelio
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girto, su cigarete, pikto. Ir mūsų motina tokia pat.
Kokie mes laimingi, kad šiandien ji šalia mūsų. Juk
ūkininkauju ne vienas – kartu su seserimi Vitalija ir
jos vyru Gediminu Kopūstais. Kartais mūsų nuomonės nesutampa, susiginčijame. Motinos žodis visuomet lemiamas. Ji mus sutaiko. Barniai, pavydas juk
niekam niekada nepadėjo ir nepadės.“
Jis turi brolį Saulių, dvynes seseris Stasę ir Vitaliją. Saulius ir Staselė sukūrė šeimas Panevėžyje. Petras ir Vitalija, baigę mokslus, grįžo į gimtąjį
Lamokų kaimą.
➤

43

Ateitis prasideda šiandien

Ateitis prasideda šiandien

regiono tarnybos vyr. specialistu, valstybiniu veislininkystės inspektoriumi Ričardu Vainausku, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų biuru.“
Ūkininkas Petras pripažįsta: jeigu ne ES parama,
tokio ūkio nebūtų. Įgyvendinta 12 ES finansuojamų projektų. Ir šiandien jis sako: pažangios technologijos palengvina darbą, bet...

Karves šeria pačių pagamintais pašarais
„Pienininkystės ūkiui „balus“ uždirba du dalykai: pašarų kokybė ir gyvulių priežiūra. Grūdines
kultūras auginame patys. Pašarus gaminame savo
malūne, perkame tik mineralinius papildus ir rapsų išspaudas. Mūsų pašarai – visaverčiai. Racionai
gyvuliams skaičiuojami pagal jų produktyvumą“, –
pasakoja ūkininkas.
Grūdinės kultūros, pasak ūkininko, auginamos
trijuose ūkiuose. Trys ūkiai deklaruoja apie 400 ha
žemės ir apie 100 ha ganyklų.

Petras Aukštikalnis (antras iš dešinės) kartu su šeima pasitinka Sekminių šventės svečius

Ūkį perėmė iš tėvo
Ūkininko tėvai, buvusi Jono Biliūno kolūkio karvių melžėja E. Aukštikalnienė ir karvių sėklintojas
V. Aukštikalnis, ūkį įkūrė 1992 metais. Su devyniomis karvutėmis: trys savos, o dar šešios gautos
už pajus iš reorganizuoto kolūkio. Pienininkystės
ūkio idėją pasiūlė V. Kopūstienė, Petro sesuo, diplomuota veterinarijos gydytoja. 2000-aisiais E.
Aukštikalnienė ūkį perrašė vyresnėliui Petrui. Nuo
to laiko pienininkystės ūkyje triūsia dvi šeimos: Petras bei Danutė Aukštikalniai ir Vitalija bei Gediminas Kopūstai.
„Visus darbus mes dalijamės ir įgytos mokslo
žinios labai praverčia“, – sako Petras. Jis – statybininkas. Atsakingas už projektus, tiekimą, statybas. Gediminas – mechanizatorius. Jo sritis – karvių šėrimas, pašarų gamyba. Vitalija, veterinarijos
gydytoja, rūpinasi bandos sveikata, veisimu. Kartu
su broliene Danute išleidžia melžėjas atostogų, pavaduoja jas poilsio dienomis. Ir savaitgaliais ūkis
nepaliekamas be šeimininkų priežiūros. Vieną savaitgalį pienininkystės ūkyje budi Aukštikalnių, kitą –
Kopūstų šeima. Ūkyje dirba devyni darbininkai. Per
darbymetį papildomai įdarbinami dar keli vietiniai.
Jie šienauja, renka akmenis, talkina statybos, remonto darbuose.

Ūkiui sukurti reikalingos žinios
Iš pirmo žvilgsnio P. Aukštikalnio ūkis buvusiose
tėvų sodybos valdose kyla kaip ant mielių. Daugėja pastatų. Šimtametės trobos vietoje išdygo du
nauji namai. Iš tolo šviečia fermos, ūkinių pastatų
stogai. Sumaniai pritaikydami savo žinias, kaupdami patirtį, racionaliai panaudodami Kaimo plėtros
2007–2013 metų programą ir ankstesnę europi-
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nę paramą, Lamokų kaimo ūkininkai per keturiolika metų sukūrė vieną geriausių ir moderniausių
pienininkystės ūkių Lietuvoje. Tinkamai šeriamos
karvės šiuo metu per dieną vidutiniškai, pasak
ūkininkų, duoda 20–25 kg pieno. Ūkyje yra apie
140 melžiamų žalųjų bei holšteinų veislės karvių
ir daugiau kaip 100 veislinių telyčių bei prieauglio.
2000-aisiais metais P. Aukštikalnio ūkiui suteiktas
Lietuvos žalųjų veislės veislyno statusas. Auginami
bei parduodami buliukai ir veislinės telyčios.

Jaunimas – už lengvesnį ūkininkavimą
Ūkininkai puoselėja mintį ir apie ketvirtą ūkį. Vitalijos ir Gedimino sūnus Aurimas šiemet kolegijoje
įgis automechaniko diplomą. Jis ruošiasi grįžti į ūkį.
Aurimo brolis Aurentas jau dirba 60, o pusbrolis
Šarūnas – 50 ha žemės. Aurentas ir Šarūnas parengė verslo planą ir įsigijo sėjamąją bei kombainą.
„Savais grynaisiais pinigais pirktas tik traktorius belorusas ir prieš metus – robotukas, pašarų
stumtuvas, – kalba ūkininkas ir džiaugiasi: – Kai
robotukas kas valandą karvėms pašarus pradėjo

pristumti, primilžis šoktelėjo po litrą iš kiekvienos
karvės. Vienintelė blogybė – robotukas fermoje
pasiklysta, kartais ir jam reikia botagėlio. Prie robotuko aš nelendu, jį kontroliuoja Gediminas arba
mūsų jaunimas, Aurentas ar Šarūnas.“
Aurentas – diplomuotas agronomas. Š. Aukštikalnis dar studijuoja informatiką. Abiejų šeimų ūkininkų dukros – Gintarė, Asta ir Aušra – miestietės,
gyvena Vilniuje ir Panevėžyje.
„Jaunimas prie karvių eiti nenori. Ir ne vien mūsų
vaikai. Šia tema ne kartą diskutavome su ūkininkais, pieno ūkių savininkais. Ir jų vaikai nenori perimti ūkio. Siūlo tėvams išskersti karves, tik tada jie
ūkį perims. Augins tik grūdines kultūras. Taip naudingiau. Jaunimas nenori vergauti, dirbti be poilsio
dienų, gyvuliams aukotis. Gyvulininkystės ūkyje
esi pririštas kaip reikiant“, – tikina Petras.
Paklaustas, ar per ūkininkavimo metus būta neišsipildžiusių, sudužusių svajonių, Petras nusišypso. „Kol neturėjome kompiuterio, galvojau: įsigysim, jis viską už mane nudirbs. Nieko panašaus.
Jeigu nori visas kompiuterio galimybes išnaudoti,
turi prie jo pasodinti specialistą, kuris jam užduotis
diktuotų. Tačiau reikėtų įkurti naują darbo vietą,
o tai man nenaudinga. Neapsimoka ir ūkį plėsti.
Susigundytume jį plėsti, viskas sugriūtų, viską reikėtų pradėti nuo pradžių. Grūdų sandėliai būtų per
ankšti, srutų rezervuaras, kombainai – per maži...
Verčiau jau turimą ūkį prižiūrėsim, puoselėsim.
Mūsų dienos jau atidirbtos. Iki šešiasdešimtmečio
tik trejų metų betrūksta. Nors tarp Pieno gamintojų
asociacijos valdybos narių aš pats jauniausias“, –
➤
šmaikštauja Petras.

Ar žinote, kad...
Produktyviausia Lietuvos žalųjų veislės antros
laktacijos karvė duoda 14 228 kg 3,52 proc. riebumo
ir 3,23 proc. baltymingumo pieno. Iš to pieno galima
pagaminti 501 kg sviesto ir 460 kg varškės, arba
2 505 pakelius sviesto ir 2 300 pakelių varškės po 200 g.
Produktyviausia holšteinų veislės antros laktacijos
karvė duoda 12 467 kg 4,05 proc. riebumo ir
3,19 proc. baltymingumo pieno. Iš jo galima
pagaminti 505 kg sviesto ir 398 kg varškės, arba
2 525 pakelius sviesto ir 1 990 pakelių varškės po
200 g. Tokios karvės yra P. Aukštikalnio ūkyje.
„Iš pradžių bandoje karvės buvo neproduktyvios. Galvijų bandą gerinome, grupavome taip,
kad jos būtų kuo panašesnės, turėtų kuo mažiau
eksterjero trūkumų, kad jas būtų galima lengviau
prižiūrėti. Problemų neišvengsi. Šioje srityje labai
pasitarnavo Vitalijos patirtis ir žinios, – sako P.
Aukštikalnis ir priduria, – konsultavomės ir konsultuojamės su Lietuvos žalųjų galvijų asociacijos, VĮ
„Šiaulių regiono veislininkystė“ specialistais, Biržų
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininku Adolfu Rinkūnu, Biržų, Kupiškio, Rokiškio
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Gyvos tradicijos – gyvame kaime
Aukštikalnių ir Kopūstų šeimos – įvairių renginių,
visuomeninių organizacijų rėmėjos. Per tradicinį
Vabalninko miestelio gimtadienį už nuopelnus savo
kraštui ūkininkų šeimoms buvo suteikta išskirtinė
garbė Žolinės aikštėje per garbingą ceremoniją
pakelti miestelio vėliavą. Ūkininkas P. Aukštikalnis
2013 metų Biržų krašto šviesuolių rinkimuose nominuotas Metų ūkininku.
„Vien darbu negali būti gyvas. Reikia pabendrauti,
pasidalyti džiaugsmais, rūpesčiais, laimėjimais“, –
tvirtina ūkininkas P. Aukštikalnis.
Pienininkystės ūkis į Lamokus sukviečia labai
daug žmonių. Čia vyksta įvairūs seminarai, lauko
dienos, melžėjų varžytuvės. Šiemet į P. Aukštikalnio ūkį vėl visus kvietė teatralizuota Piemenėlių
šventė. Per Sekmines į ūkį subildėjo daug garbingų svečių: ūkininkų, veterinarijos, veislininkystės
specialistų, kaimo bendruomenių lyderių, meno
mėgėjų, moksleivių. Visų laukė nuotaikinga diena,
pramogos, tradicinė kiaušinienė, karvių bandos
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vainikavimas ir nuotaikingos palydos į ganyklą.
Šiais metais, skirstydamiesi iš Sekminių šventės,
ūkininko Petro bendraminčiai, daugiausiai nusipelnę populiarinant Piemenėlių šventę, namo išsivežė po ūkininko prizą – vabalninkiečio tautodailininko Vido Jatulevičiaus išdrožtą angelą.

Neskubėk kirsti, kol nepasodinai
Petras visą gyvenimą seka savo tėvo taku. Jis
pamena: kartą jam, jaunam, užkliuvo sodybos
kieme ant tako viena sena obelis. Jis tėveliui pasiūlęs: reikia tą obelį iš tako pašalinti, nupjauti.
Tėvelis tada jam atsakęs: „Kai obelį pasisodinsi,
pats ir galėsi nupjauti.“ Praėjo daug metų. Petras
jau pasodino savo sodą. Jau žydi ir jo pasodintas trijų vaikų bei penkių anūkėlių sodas. Valkoje, savo miške, valė valksmą, paliko ir gležnų
ąžuoliukų. Vaikams bei anūkams. Ūkininkas Petras visuomet randa laiko su savo vaikais aplankyti ąžuoliukų giraitę. Kaip greitai šie ąžuoliukai
auga... ●

Ne tik kalną –
ir krizę galima apeiti
Vazniškių žemės ūkio bendrovė (Kalvarijos sav.) susikūrė 1992 metais, reorganizavus
iki tol veikusią „Bangos“ žemės ūkio įmonę. Nuo jos susikūrimo pradžios bendrovei
vadovauja Artūras Miliūnas. Pradėjusi veiklą su 400 ha ir maždaug 400 galvijų,
iš kurių 100 buvo melžiamos karvės, Vazniškių ŽŪB daug dėmesio skyrė plėtrai,
tad palaipsniui didino dirbamų žemių plotus, galvijų skaičių, gerino techninę bazę.
Šiuo metu bendrovės dirbamų žemių plotai užima 1 435 ha, laikoma per
1 000 galvijų – 547 melžiamos karvės ir dar maždaug tiek pat prieauglio.
Laiku susiprato

Mama – ūkininko patarėja ir mokytoja.
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Pasak bendrovės vadovo, žemių plotai jau gana
tvirtai suformuoti. Šiemet savo laukuose bendrovė augina 88 ha žirnių, 133 ha kukurūzų silosui,
257 ha kukurūzų grūdams, 490 ha žieminių kviečių, 232 ha žieminių kvietrugių, pievos ir ganyklos
užima 238 ha. Bendrovėje dirba 34 darbuotojai.
Įgyvendinant bendrovės modernizavimo projektus, gerokai pagerėjo jų darbo ir buities sąlygos.
Atsiradus galimybei gauti lėšų iš struktūrinių fondų, Vazniškių ŽŪB įgyvendino ne vieną projektą.
Šiuo metu čia vykdomas ypač didelės apimties
projektas pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ veiklą „Nitratų direktyva ir investicijos į žemės ūkio produktų gamybą“, pasirašytos

Vazniškių ŽŪB vadovas Artūras Miliūnas tikina, kad
įdiegtos naujovės jau davė daug teigiamų rezultatų.

47

➤

Ateitis prasideda šiandien

Ateitis prasideda šiandien

2018-ųjų jų skaičius turėtų išaugti iki 800. Melžiamų karvių skaičiui didinti bendrovė naudoja savus
resursus – augina veršelius, telyčias. Vidutiniškai
kasdien iš bendrovės į Marijampolės pieno konservų kombinatą išvežama apie 13 t pieno. Bendrovė
priklauso pieno kooperatyvui „Lietuviškas ūkis“.
Realizuojant pieną orientuojamasi pagal rinką –
pienas tiekiamas ten, kur sąlygos geresnės ir kaina
aukštesnė.
Karvės naujajame komplekse laikomos palaidos. Pusiau šalto tipo karvidėse jos sėkmingai peržiemojo dvi žiemas ir net šalčiams siekiant iki 25
laipsnių fermos pastate temperatūra nenukrito žemiau nulio. Fermose visi procesai kompiuterizuoti.
Siekiant išvengti elektros srovės netolygumų, yra
sumontuoti srovės lygintuvai, sudėtos apsaugos;
jei elektra dingtų, įmonė turi savo generatorių, kuris tokiu atveju gamintų elektros energiją.
„Kai karvidėse įdiegėme visas technologijas, pieno kiekis per parą padidėjo visa tona. Kadangi pašarų racionas liko toks pats, manau, produktyvumui
įtakos turėjo karvių laikymo sąlygų pagerėjimas.
Karvių į ganyklas dabar negename, jos gauna subalansuotą pašarų racioną, per sezoną iš tų pačių
plotų šienaujame net keturis kartus. Stengiamės,

kad galvijai gautų kuo šviežesnę, jaunesnę žolę,
kad pašaras būtų kokybiškas, naudojame įvairius
priedus. Nauja melžimo metodika, kai karvės melžiamos karuselėje, taip pat pasiteisino. Estijos, Latvijos ūkiuose ši metodika taikoma jau ne vienus
metus ir davė neblogų rezultatų, tad mes taip pat
tikimės, kad naujoji sistema nenuvils. Karvės jau
priprato prie melžimo karuselės ir ją pamėgo. Jos
čia ne tik pamelžiamos, bet ir pasisuka – „papramogauja“, muzikos paklauso“, – pusiau juokais,
pusiau rimtai pasakoja Vazniškių ŽŪB vadovas.

Didesni šansai – moderniems
A. Miliūnas pasidžiaugė, kad Žemės ūkio ministerija gyvulininkystę pripažino prioritetiniu sektoriumi.
„Pagaliau atkreiptas didesnis dėmesys į gyvulininkystę. Tikriausiai tokį sprendimą lėmė sparčiai mažėjantis gyvulių ir gyvulininkystės kompleksų skaičius.
Esu įsitikinęs, kad didesnę perspektyvą turi modernūs pienininkystės kompleksai, kurie gali įdiegti naujas technologijas, užtikrinti geras gyvulių laikymo
sąlygas, subalansuotą šėrimą, aukštą pieno kokybę.
Būtent tokį kompleksą turės Vazniškių ŽŪB“, – tikina
bendrovės vadovas A. Miliūnas. ●

Moderniose karvidėse šiuo metu laikoma apie 400 melžiamų karvių.

dvi sutartys pieno gamybos veiklai modernizuoti
bei plėsti ir gamybos bazei modernizuoti pagal ES
standartus.
Bendrovės vadovas A. Miliūnas prisimena, kad ne
pačiu palankiausiu momentu buvo užsibrėžta vykdyti šį projektą. „Jį pradėjome ruošti 2008 metais,
tačiau prasidėjo didžioji ekonomikos krizė. Tam tikru požiūriu tai išėjo mums į naudą. Jei kompleksą būtume statę tuo metu, sąmatos būtų buvusios
gerokai didesnės, nes tiek statybinių medžiagų,
tiek statybos darbų kainos buvo labai išaugusios.
O dar pieno kainos tada stipriai krito. Nežinia, kuo
viskas būtų pasibaigę. 2009-aisiais bendrovė pirmą kartą nuo 1992 metų turėjo minusinį balansą.
Buvo iškilusi net bankroto grėsmė – tokie mums
buvo krizės padariniai. Tačiau pasibaigus krizei
ūkis vėl ėmė dirbti pelningai. Kadangi statybininkai
tuo metu stokojo darbo ir per krizę viskas šiek tiek
atpigo, nusprendėme, kad laikas grįžti prie planuoto projekto ir iš esmės atsinaujinti. Gavę ES para-

48

mą, pradėjome statybas. Viso projekto vertė sieks
net kelis milijonus litų; dalis jų bus iš paramos, o
kita – mūsų pačių lėšos. Pagal šį projektą jau pastatyta 400 vietų pusiau šalto tipo karvidė, pieno
blokas su praėjimo koridoriumi, čia buvo įrengta
40 vietų melžimo aikštelė – karuselė, sumontuota visa technologinė karvidžių įranga, pastatyti du
rezervuarai skystam mėšlui laikyti. Visa tai įgyvendinome šio projekto pirmajame etape, antrajame
etape pastatėme veršidę, dabar vykdomas trečiasis etapas – statome dar vieną 400 vietų karvidę,
veršiavimosi tvartą, dar vieną skysto mėšlo rezervuarą ir dvi siloso tranšėjas. Trečiąjį projekto etapą
ketiname baigti 2015 metų rudenį“, – įgyvendintus
ir būsimus darbus vardija bendrovės vadovas.

Ir karvės mėgsta pramogas
Planuojama, jog ateinančių metų pabaigoje bendrovėje turėtų būti apie 600 melžiamų karvių, o iki

Pieno bloke įrengta moderni melžimo aikštelė – karuselė.
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veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas,
įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ kooperatyvui buvo skirta 51 mln. litų paramos. Tai, kad
perdirbėjai su mumis pradėjo normaliai derėtis, yra
labai didelis Žemės ūkio ministerijos nuopelnas. Be
palaikymo, be paramos šiandien kooperatyvui būtų
labai sunku susikurti.“

Pusė investicijų – parama

Pieno upės
ne po lietaus atsiranda
Izidorius Balčiūnas iš Švenčionių rajono Pašaminės kaimo yra
stambaus pieno ūkio savininkas. Jo fermose auga per 400 galvijų.
Iš jų daugiau kaip 200 – melžiamos karvės. Augina Lietuvos
juodmarges ir žaląsias. Ūkininkas įsitikinęs, kad žemės ūkio verslas –
kaip sodas, jis reikalauja kantrybės. Ir galvijų skaičius, ir ūkininko
dirbami žemės plotai didėjo pamažu. Beveik du dešimtmečius
kryptingai ir nuosekliai dirbantis ūkininkas sako, kad tik po
penkiolikos metų sunkaus darbo jau šiek tiek daugiau pelno galėjo
skirti savo šeimos gerovei, nes iki tol viską investavo į ūkį.
Svarbiausias turtas – žmogus
Subūręs kolektyvą iš iširusios žemės ūkio bendrovės darbuotojų, ūkininkas brangina kiekvieną
žmogų – kiekvienas svarbus siekiant gerų ūkininkavimo rezultatų. Net per krizę I. Balčiūnas neatleido nė vieno žmogaus. Dar net papildomai priėmė.
Šiuo metu ūkyje dirba 15 žmonių. Ūkininko teigimu,
svarbu, kad žmonės sunkmečio nepatirtų, nes ūkiui
reikalingi nuolatiniai gerai savo darbą išmanantys
darbuotojai, o nuolatinis ieškojimas vis naujų nieko
gero neduoda. Jo ūkyje beveik visi darbuotojai dirba
nuo pirmųjų įsikūrimo dienų. I. Balčiūno įsitikinimu,
pagrindinis dalykas, padedantis išsaugoti žmones,
yra laiku mokamas normalus atlyginimas, socialinės
garantijos ir, be abejo, darbdavio elgesys – turi elgtis žmoniškai, dalykiškai bei kolegiškai.

Karvutės sunkmečio neišsigando
Sugebėjimas organizuoti darbus padėjo ūkininkui apsisaugoti nuo didesnių sukrėtimų. Net smarkiai kritus pieno supirkimo kainoms I. Balčiūnas
sugebėjo išsaugoti stabilų beveik 7 tūkst. kilogramų karvių produktyvumą. „Vietoj gamyklinių kom-
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binuotųjų pašarų pradėjau pats gaminti pašarus
su priedais. Taip pieno savikainą 30 proc. sumažinau“, – patirtimi dalijasi ūkininkas, dirbantis apie
350 ha žemės, iš kurios 70 ha – ariama.
I. Balčiūno pieno ūkis atitinka gerosios praktikos
reikalavimus, t. y. pamelžtą pieną pirkėjams gali
pardavinėti tiesiai iš fermos. Kai užgriuvo sunkmetis, o perdirbėjai už pieną mokėjo itin pigiai,
ūkininkas jau svarstė ir apie pieno pardavimą tiesiogiai vartotojams, bet stabdė per maža aplinkinė
rinka. Vežioti į Vilnių – didelės transporto išlaidos.
Juk šviežias pienas ne toks produktas, kurį nuvežęs gali kokiai savaitei palikti.

Kaip ir daugelis šalies ūkininkų, I. Balčiūnas nemažai pasinaudojo ES parama. Pradėjo dar nuo
Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros pasirengimo narystei ES programos (SAPARD). Tada atnaujino fermas, nusipirko dalį modernesnės technikos,
pašarų ruošimo ir kitos įrangos. Vėliau pasinaudodamas Kaimo plėtros 2004–2006 metų programos
priemone „Standartų laikymasis“ ir Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos priemonės
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pirmąja veiklos sritimi pirmiausia ėmėsi įgyvendinti Europos
Bendrijos reikalaujamą Nitratų direktyvą: pastatė
uždarą srutų rezervuarą, įsigijo srutovežių, srutų
siurblių, kitų įvairių mėšlo tvarkymo įrenginių, toliau modernizavo ūkį. Iš viso I. Balčiūnas į savo ūkį
jau investavo apie 3 mln. litų. Pusė tos sumos –
parama, kurią gavo per septynis projektus.
Naujausias ūkininko pateiktas projektas skirtas
pasirengti ūkio robotizavimui. Pasak Izidoriaus, turėdami šias technologijas per tris mėnesius ūkio
darbus galime „perduoti“ robotams.
„Labai teigiamas Žemės ūkio ministerijos sprendimas prioritetą teikti gyvulininkystei. Jau pirmieji
žingsniai rodo, kad stabilizuojasi gyvulių skaičius,
o kai kuriuose sektoriuose matomas ir augimas.
Galbūt tai paskatins ir jaunimą pradėti steigti pieno ūkius, nes per kelerius pastaruosius metus jų
nė vienas neįsisteigė“, – lūkesčiais dalijasi vieno
stambiausių pienininkystės ūkių savininkas.

Pieną gers ir rytoj
I. Balčiūnas tvirtina tikintis, kad jo veikla – pieno
ūkis – yra perspektyvus žemės ūkio verslas, todėl
į jį ir investuoja. Tiesiogines išmokas ūkininkas laiko tarsi premija už gerą darbą. Jos sudaro 10–15
proc. šio ūkio pajamų. „Tiesioginės išmokos ūkininkui jokiu būdu negali būti pelnas. Pelną turi atnešti darbas. Kitaip nebus jokio progreso, – svarsto
ūkininkas ir priduria, kad šiuolaikiniam moderniam
ūkininkui reikia daug ir įvairių žinių: teisės, vadybos, veterinarijos, verslo, finansų valdymo ir t. t. –
Čia ne karvę ar kiaulę tvarte pašerti.“ Izidorius prisipažįsta, kad būna tokių momentų, kai norisi viską mesti, – juk bene dešimtmetį dirbo be atostogų, kasdien nuo 6-os ryto iki 8-os vakaro. Bet kitą
dieną pašviečia saulutė, ir vėl grįžta gera darbinė
nuotaika. Be to, dar yra ir įsipareigojimai, kuriuos
reikia vykdyti.

Darbas save giria
Sėkmingai dirbantis ūkininkas neliko valdžios ir
visuomenės nepastebėtas. Vienas iš svarbiausių I.
Balčiūno ūkio įvertinimų – suteiktas gerosios praktikos ženklas ir 2010 metais gautas „Pažangiausio
pieno ūkio“ apdovanojimas.
Pašaminės kaimo ūkininko I. Balčiūno pieno ūkyje vyko respublikinis konkursas „Geriausia melžėja
2012“. Tai – taip pat įvertinimas, kadangi pripažinta,
kad jau daugelį metų I. Balčiūnas pažangiai ūkininkauja, modernizuoja gamybą. Konkurse dalyvavo ir
šio ūkio melžėjos, jos pelnė aukštus apdovanojimus.
2013 metais ūkininko I. Balčiūno veikla sulaukė aukšto įvertinimo skiriant Vilniaus apskrities
Kunigaikščio Gedimino vardinius apdovanojimus
labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono verslininkams, kultūros, švietimo ir kitų sričių atstovams
bei visuomenės veikėjams. ●

Kooperacija – ne vienas ražas
Pieno gamintojų ir perdirbėjų santykius, pasak
Izidoriaus, sureguliavo kooperatyvo „Pienas LT“
susikūrimas. Matydamas kooperacijos svarbą, ūkininkas tapo šio kooperatyvo nariu. „Vos pradėjus
veikti kooperatyvui perdirbėjai pieno supirkimo kainas vos ne dvigubai pakėlė, – teigia I. Balčiūnas. –
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų
perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją

Izidorius Balčiūnas (pirmas iš kairės) Kunigaikščio Gedimino vardinių
apdovanojimų įteikimo ir nominantų pagerbimo šventėje.
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didėjo vangiau, nes Lietuvos grynaveislių mėsinių
galvijų augintojai šalių kaimynių atžvilgiu atsidūrė
nepalankioje situacijoje.

Parama mėsinių galvijų augintojams
2011 metais buvo parengta Mėsinės galvijininkystės plėtros Lietuvoje programa. Žemės ūkio
ministerija, pasinaudodama Europos Komisijos
suteikta galimybe paremti ekonominių sunkumų
patiriantį gyvulininkystės sektorių, perskirstydama 2011–2013 metų tiesiogines išmokas parengė
specialią paramos schemą. Joje numatyta bendra
paramos suma už mėsinius galvijus – 29,5 mln.
litų. Tai sudarė 2,5 proc. bendro tiesioginėms išmokoms skirto finansinio biudžeto vienų metų laikotarpiui.
2012–2013 metų parama buvo didinama iki
3,5 proc. tiesioginėms išmokoms skirto biudžeto.
Tai sudarė po 41,3 mln. litų kasmet.
Už avis 2011 metais buvo numatyta 3,2 mln. litų,
o 2012–2013 metais – po 4,5 mln. litų kasmet.

Paramos rezultatas akivaizdus – vien 2013 metais 19 proc. padidėjo grynaveislių galvijų, 12 proc.
ūgtelėjo mišrūnų banda. Atsigauna ir mėsinė avininkystė. Per 2012–2013 metus avių skaičius padidėjo 60 tūkst. – iki 83 tūkst., o 2014-aisiais jau
perkopė ir 100 tūkst.

Pagrindas – veislinių galvijų branduolys
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Kylant gyvenimo lygiui, vartotojai vis dažniau
renkasi kokybiškesnę galvijieną. Tai vienas iš motyvų, skatinančių ūkininkus imtis mėsinės galvijininkystės. Juolab kad Lietuva tam turi geresnes
galimybes negu daugelis ES šalių. Dideli mažiau
palankių ūkininkauti žemių plotai – puikios ganyklos mėsiniams galvijams. Kadangi šie gyvuliai nereiklūs laikymo sąlygoms, tam būtų galima išnaudoti Lietuvoje esamus ūkinius pastatus. Turima
bazė mėsinių galvijų bandas leidžia padidinti iki

300 tūkst. galvijų. Šiuo metu auginama tik trečdalis galimo skaičiaus.
Mėsinė galvijininkystė nors ir jauniausias, bet labai dideles perspektyvas turintis šalies žemės ūkio
sektorius. Jo vystymo Lietuvoje pradžia – 1995
metai, kai į UAB „Šilutės veislininkystė“ iš Vokietijos buvo įvežtos 35 šarolė veislės telyčios ir trys
buliukai. Mėsinių galvijų populiacija ėmė sparčiai
didėti nuo 2003 metų, kai buvo pradėtos mokėti
subsidijos už užsienyje ir šalies viduje perkamus
grynaveislius mėsinius galvijus. Nuo 2008 metų,
nutraukus subsidijas, grynaveislių galvijų bandos

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į tai, kad
vienas iš svarbiausių mėsinės galvijininkystės sėkmės garantų yra grynaveislių galvijų branduolys,
2014–2020 metais ketina skirti nemažai dėmesio veislių selekcijos programoms, skatinančioms
efektyvų genetinio potencialo panaudojimą numatant mėsos kokybės bei ūkinių savybių gerinimo
kryptis. ●

Mėsinių galvijų skaičiaus kitimas 2009–2014 m.

Apie mėsinius galvijus Lietuvos ūkininkai sužinojo kiek anksčiau
nei prieš dešimt metų. Neįprastai atrodę gyvuliai šiandien sparčiai
plinta visoje Lietuvoje, nes vis daugiau vartotojų pageidauja
aukštesnės kokybės mėsos.
Išnaudojama tik trečdalis galimybių

Lietuvos ūkiuose labiausiai paplitę limuzinai, šarolė,
aubrakai, aberdinų angusai, galovėjai, herefordai,
hailendai, simentaliai, šorthornai ir kiti. Daugiausia gyvulių
importuota iš Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos, Airijos, šiek
tiek iš Danijos, Austrijos, Belgijos, Olandijos ir Estijos.

G

Kelią skinasi mėsinė galvijininkystė –
jauniausia žemės ūkio šaka

Kalbant apie mėsinių galvijų veisles, dažnai pajuokaujama, kad nėra prastų veislių, yra tik netinkamos joms laikyti sąlygos. Priklausomai nuo mėsinių galvijų ir jų mišrūnų brendimo laiko, ūkiuose
taikomos skirtingos mėsinių galvijų auginimo technologijos. Visų Lietuvoje laikomų mėsinių galvi-

jų veislės pagal galvijų auginimo technologijas ir
brendimą skirstomos į tris grupes: intensyviosios,
pusiau intensyvios ir ekstensyviosios.
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rame tvarte. Jie ten penimi ir ruošiami parduoti.
Kartu su karvėmis ganosi bulius reproduktorius,
kuris po nustatyto laiko yra keičiamas.
Praėjusiais metais D. Vaitelis aukcione Prancūzijoje nusipirko du limuzinų veislės jaunus bulius.
„Šių bulių genetika gera. Akivaizdžiai matosi, kad
jie aukštesni, ilgesni, platesne krūtine nei kiti bandoje buvę buliai. Ne veltui kiekvienas iš jų man
kainavo maždaug po 24 tūkst. litų“, – sako gyvulių
augintojas.
Kalbant apie mėsinių galvijų auginimą, išryškėja
dar viena itin gera limuzinų veislės galvijų ypatybė –
šios veislės veršeliai visada gimsta mažesni nei
kitų mėsinių veislių galvijų, o tai itin svarbi fiziologinė gyvulio savybė, nes nuo veršelio dydžio labai
priklauso pats veršiavimosi sėkmingumas.

Išmokos kompensuoja išlaidas pašarams
Kalbai pakrypus link kompensacinių išmokų už
ekologinį ūkininkavimą, D. Vaitelis atsako be užuolankų: ekologiniuose ūkiuose iš hektaro prikuli 2–4 t,
o įprastai ūkininkaudamas – po 6–8 t. „Mūsų išsigelbėjimas – išmokos, kurios buvo numatytos Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje. Žemės
ūkio ministerija, suprasdama mūsų situaciją, išsiderėjo, kad ir toliau jos būtų mokamos ekologiškai

ūkininkaujantiems. Išmokos kompensuoja skirtumą, atsirandantį dėl ūkininkavimo būdo. Be jų ekologiškai ūkininkauti neapsimokėtų, nes galo su galu
nesudurtumei“, – sako Donatas.
Už mėsinius galvijus, ūkyje išlaikytus ilgiau nei
metus, ūkininkas gauna 500 litų išmoką.
„Kalbos, kad ši išmoka per maža, neatitinka tikrovės. Mano skaičiavimais, už 500 litų galima užsiauginti pašarų, kurių pakanka gyvuliui iki reikalingo
svorio nušerti. Taigi mėsinių galvijų augintojams
valdžia nuperka pašarus, belieka tik dirbti“, –
išmokomis nesiskundžia D. Vaitelis.
Šiuo metu vis garsiau kalbama apie tai, jog europinės išmokos bus susietos su vadinamąja žalinimo programa. Augalininkyste užsiimantys ūkiai
privalės dalį žemių paversti pievomis, nes tik tuo
atveju jie bus remiami ES fondų.
„Manau, kad daugelis ūkininkų ims laikyti bent
šiek tiek gyvulių ir jiems tai bus naudinga. Tai atitiks dabartinę Žemės ūkio ministerijos paskelbtą
gyvulininkystės plėtros prioriteto strategiją, kuri,
mano nuomone, iš esmės tikrai yra teisinga. Be
to, augalininkyste užsiimantys ūkininkai visą žiemą
savo darbuotojams, nenorėdami jų prarasti, moka
algas už dyką, o čia jiems bus sudarytos galimybės „prasimankštinti“ prižiūrint gyvulius“, – dėsto
D. Vaitelis. ●

Besiskundžiantys
išmokomis gerokai persūdo
Beveik dešimtmetį Žostautų kaime (Kėdainių r.) ekologiškai ūkininkaujantis Donatas
Vaitelis tvirtina, kad ekologinis ūkis perspektyvus ir progresyvus gali būti tik tuomet,
jei jis yra mišrus, nors ir tada be papildomų išmokų verstis būtų sunku.
Žemę gaivina lanksti sėjomaina
Šiuo metu D. Vaitelis dirba apie 350 ha žemės.
Jo ūkyje pievos užima apie 120 ha, likusioje dalyje
auginamos grūdinės kultūros. Donato gyvulių bandoje šiuo metu galima suskaičiuoti apie 150 galvijų, iš jų 70 – karvės žindenės. Visi galvijai – grynaveisliai limuzinai.
Ūkininko teigimu, mėsinių galvijų laikymas labai
daug prisideda prie to, kad jis gali ekologiškai tvarkytis ūkyje ir gauti palyginti didelį grūdinių kultūrų
derlių.
„Mano žemės gyvos. Jose gausu sliekų, kitokios
naudingos gyvūnijos. Kartkartėmis dirbamąsias žemes tręšiu galvijų mėšlu. Ūkyje taikau lanksčią sėjomainą. Vienus metus dirvoje auginu kviečius. Po
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jų sėju žirnius. Po žirnių – miežius, o dar vėliau –
avižas su dobilų įsėliu. Tada dvejus metus laikau
dobilieną ir vėl kartoju ciklą“, – patirtimi dalijasi
ūkininkas ir užsimena, kad nenaudodamas jokių
chemikalų ir mineralinių trąšų jis, priklausomai nuo
kultūros, prikulia apie 2,5–4 t javų iš hektaro.
Atsargai pasėja 50 ha avižų. Jei metai būna lietingi, užauga mažai žolės. D. Vaitelis iš avižų gamina javainį. Jei žolės gausu, avižas nukulia ir naudoja grūdus.

Bandai gerinti – Prancūzijoje pirkti buliai
Gyvulius Pernaravos seniūnijos ūkininkas laiko
trimis bandomis. Kiekvienoje yra per 20 karvių žindenių ir prieauglio. Vyresni buliukai laikomi atski-

Donatas Vaitelis yra mišriųjų ekologinių ūkių šalininkas.

55

Ateitis prasideda šiandien

Ateitis prasideda šiandien

Kristina ir Arūnas Martinėliai pasirinko jau XIV amžiuje Škotijoje augintus hailendus.

nė. – Paramos nauda labai akivaizdi. Tai ir ūkininkui
mokamos išmokos, ir parama investiciniams projektams įgyvendinti. Šiandien mes savo ūkyje taikome pažangiausias pašarų ruošimo technologijas,
kurias įdiegėme pasinaudodami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemone „Žemės
ūkio valdų modernizavimas“. Įgyvendinome tris
pagal šią priemonę finansuojamus projektus. Įsigijome pašarų ruošimo technikos, gyvulių gaudyklę, aptvarus, galvijų apžiūros stakles, elektronines
svarstykles, neužšąlančias lauko girdyklas ir kitų
gyvulių priežiūros priemonių.“

Škotų senbuviai įsitvirtina
Lietuvoje
Širvintiškių Kristinos bei Arūno Martinėlių ūkis tarptautinėje žemės ūkio ir maisto
pramonės parodoje „AgroBalt 2014“ pelnė „Geriausio 2013 metų mėsos ūkio“
nominaciją. Ūkininkai augina grynaveislius hailendų veislės galvijus.
Smailiaragiai egzotai traukia smalsuolius
Pasak K. Martinėlienės, šią jau XIV amžiuje Škotijoje augintų mėsinių galvijų veislę rinkosi dėl kelių
priežasčių. Kadangi nei ji, nei vyras nėra baigę zootechnikos mokslų, rinkosi paprasčiau auginamus ir
mažiau priežiūros reikalaujančius galvijus. „Hailendai mažesni už kitus mėsinius galvijus. Karvės gana
lengvai veršiuojasi, atsiveda nedidelius veršelius.
Jiems nereikia tvartų. Užtenka ir pernykščių šiaudų sukrauti į pašiūres, kad galėtų sausai atsigulti.
Jie atsparūs ligoms ir ištvermingi. Ne itin reiklūs
pašarams. Jiems tinka ir krūmokšniais apaugusios
pievos. O svarbiausia, jie – ramūs, taikūs ir neagresyvūs“, – pasakoja K. Martinėlienė apie iš pirmo
žvilgsnio gan grėsmingai atrodančius smailiaragius
Lietuvos laukams nebūdingus egzotus jos ūkyje.
Martinėlių ūkis pastaruoju metu tampa ir turizmo
traukos bei švietėjišku centru. Pasižiūrėti jų laukuose besiganančių galvijų atvyksta vis daugiau svečių,
ypač moksleivių. Nors tokie susitikimai atima nemažai laiko, Kristina su Arūnu nemano, kad tai –
beprasmis dalykas. Juo toliau, juo labiau Lietuvos
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didžiųjų miestų vaikai nebežino, iš kur atsiranda
mėsa, pienas. O ir kaimo mokyklų vaikams įdomu.
Kas žino, galbūt ne vieno širdelėje, apsilankius ūkyje, pamačius čia augančius gyvulius, užgims noras
savo gyvenimą susieti su kaimu, su ūkininkavimu,
gyvulininkyste.
Pirmuosius hailendus ūkininkai atsivežė 2006
metais iš Vokietijos. Tada nusipirko devynias telyčaites ir buliuką. Dabar laiko 25 karves žindenes,
du bulius reproduktorius ir 51 įvairaus amžiaus galvijų prieauglį.

Ekologinio ūkio perspektyvos didesnės
„Ūkininkavimas – vyro idėja. 1996 metais įkūrėme ūkį. Jo pradžia buvo keli Arūno iš močiutės
paveldėti hektarai. Ėmėmės augalininkystės, bet
Širvintų rajono žemės nėra derlingos. Chemizuotas
ūkis jose neturi perspektyvos, todėl 2005 metais
ėmėmės ekologinio ūkininkavimo. Pasakysiu atvirai
– tam įtakos turėjo atsiradusios išmokos už ekologinį ūkininkavimą, – sako Kristina. – Turime per
380 ha. Dalį ploto užima ganyklos, kitą dalį skiriame

Paragavęs skonio nepamirši

pasėliams. Auginame grikius, žieminius kvietrugius
ir kviečius, miežius, žirnius, raudonuosius dobilus.
Laikantis sėjomainos pavyksta gauti neblogą derlių.
Dalį jo parduodame Lietuvoje, dalį realizuojame užsienyje, ypač Vokietijoje.“

Stipriausias ramstis – finansinė pagalba
„Mums, ūkininkams, gera žinia yra Žemės ūkio
ministerijos sprendimas didesnį dėmesį skirti gyvulininkystei, o svarbiausia – numatyti labai konkrečias paramos priemones. Be paramos – nežinau,
kiek mūsų šalyje būtų ūkininkaujančių žmonių. Gyvulininkystės paskelbimas prioritetiniu žemės ūkio
sektoriumi leis ūkininkams greičiau apsispręsti, ką
rinktis, o pasirinkusiems – nesiblaškyti ir kryptingai
siekti geresnių ūkininkavimo rezultatų, – Lietuvos
žemės ūkio politiką teigiamai vertina K. Martinėlie-

„Mes labiau orientuojamės į veislininkystę ir stengiamės parduoti gyvulius auginti. Tačiau dauguma
pirkėjų pageidauja telyčaičių. Buliukus tenka skersti. Anksčiau juos veždavome į skerdyklą. Ten juos
paskersdavo, išdorodavo, mums telikdavo perduoti
produkciją savo pirkėjui. Dabar tai padaryti kur kas
sunkiau, nes dėl labai sugriežtėjusių reikalavimų
skerdyklos galvijų nebeskerdžia. Būtų gerai, jei atsirastų parama nedidukėms skerdyklėlėms įrengti,
kurios labai reikalingos vieną du galvijus per mėnesį
paskerdžiantiems ūkininkams“, – užsimena K. Martinėlienė.
Hailendų mėsa labai skani, vertinama, nes joje
mažai riebalų. Pasak ūkininkės, kol jos neparagauji,
nė neįsivaizduoji, kuo ji skiriasi nuo pieninių veislių
galvijų mėsos.
Martinėliai turi ypatingą mėsos ruošimo būdą. Paskerstų galvijų mėsa vieną savaitę brandinama nulinėje temperatūroje. Ir nors netenkama dalies svorio, taip paruošta mėsa yra aukščiausios kokybės.
Ūkininkai mėsą parduoda iš namų ir kreiptis į prekybininkus kol kas neketina. ●
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„Daugiau negu pusė veislininkystei skirtos paramos atitenka genetinės kokybės ir produktyvumo
tyrimams, nes tai iš esmės yra veislininkystės pagrindas, nuo kurio priklauso viso gyvulininkystės
sektoriaus sėkmė, – sako Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos viršininkas Vilius
Rekštys. – Šiuolaikinė gyvulių veislininkystė yra
mokslinių ir gamybinių, teorinių ir praktinių veterinarinių priemonių visuma, kuria siekiama didinti
gyvulininkystės sektoriaus ekonomiškumą, konkurencingumą, kelti produkcijos kokybę, išsaugoti
gyvulių genetinę įvairovę, didinti produktyvumą.
Svarbus veislininkystės žingsnis – inovacinių selekcijos metodų diegimas.“

Parama veislininkystei – lengvesnė našta
ūkininkams
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Ilgus metus laikomų gyvulių banda buvo gerinama vienu metodu – atranka. Mokslu grindžiama
gyvulių veislininkystė Lietuvoje pradėta XX amžiaus pradžioje – po Pirmojo pasaulinio karo. Tada
gyvulių veisimu rūpinosi žirgynai ir gyvulių draugijos.
Sovietiniais metais Lietuvoje dirbo šešios tarpregioninės valstybinės veislininkystės įmonės.
Rinktinių bulių ir karvių palikuonys buvo auginami trijuose centruose. Kiekviename rajone veikė
tarpūkinės galvijų sėklinimo įmonės. Galvijų kilmė
buvo tikrinama Baisogalos kraujo tyrimo laborato-

rijoje. Galvijai buvo tobulinami 35 veislininkystės
ūkiuose ir 156 fermose. Atskiruose veislininkystės
ūkiuose buvo dirbama su kiaulėmis, avimis, arkliais ir paukščiais.
Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, veislininkystei buvo skiriamas didelis dėmesys. Šalies laukuose pasirodė iki tol mažai kam matytų mėsinių
galvijų, avių, ožkų, kitų gyvulių. Be geros veislės
gyvulių nesukursi pažangaus ir konkurencingo gyvulininkystės ūkio. Rengiantis narystei ES, Žemės
ūkio ministerija, siekdama paskatinti šalies ūkininkus gerinti bandas, inicijavo paramos teikimą įsigyjantiems veislinių gyvulių, gerinantiems turimų
genetinius išteklius ir produktyvumą, atliekantiems
tyrimus, tvarkantiems kilmės knygas.

Gyvų galvijų (KN kodas 0102) importas į
Lietuvą 2012–2013 m.

1,04

Seniausias ir patikimiausias metodas –
atranka

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į ūkininkų pageidavimus, inicijavo paramos veisliniams
gyvūnams įsigyti atnaujinimą. Kadangi 2007 metais ši priemonė buvo baigta ir suformuota nuostata, kad jos niekada nebereikės, ministerijai teko
įtemptai derėtis su Europos Komisija dėl šios paramos priemonės atnaujinimo. Pagaliau žemės
ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos iniciatyva
buvo gautas pritarimas rekomenduojant dengti
iki 50 proc. veislinės medžiagos įsigijimo išlaidų.
Europos Komisijai pritarus šios paramos teikimo
galimybei, parama galėtų būti pradėta teikti jau
nuo 2015 metų.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro duomenimis, 2014 metų pradžioje šalyje
buvo 20,382 tūkst. grynaveislių mėsinių galvijų
ir 104,053 tūkst. mėsinių mišrūnų. Šio sektoriaus
gyvulių skaičius sudaro daugiau kaip 18 proc. visų
šalyje auginamų galvijų skaičiaus.
Per pastarąjį dešimtmetį padidėjo karvių produktyvumas. Pernai iš kontroliuojamos karvės
primelžta 6 766 kg pieno. Palyginti su 2003–2004
metais, karvių produktyvumas išaugo 1 535 kg. ●

2,32

Nuo senų laikų Lietuvos ūkininkai dairėsi pieningesnės karvės
veršiuko, grakštesnės ar tvirtesnės kumelės kumeliuko. Geros veislės
gyvulys buvo ūkio garbė ir pasididžiavimas, o kraičio duota pieninga
karvė rodė, kad iš neprastos giminės jaunamartė atitekėjo.

Ministerijos siekis – padėti įsigyti veislinių
gyvulių

7,70

Ūkio turtas,
garbė ir pasididžiavimas

Siekdama paskatinti gyvulininkystės plėtrą, Lietuva iki 2020 metų iki 70 proc. rems visus pieno,
kontrolinių penėjimų, bulių produktyvumo tyrimus.
Iki 100 proc. bus dengiamos kilmės knygų tvarkymo išlaidos. Ši priemonė leidžia tiksliai žinoti,
kiek ir kurių veislių gyvulių turime, o kartu stiprina veislininkystės asociacijas. Tradiciškai paramos
numatyta tarptautinėms parodoms, forumams.
Stiprinant veislininkystę teigiamos įtakos turės ir
buvusioje Panevėžio veislininkystės bazėje kuriamas importo bei eksporto centras, kuriame vyks
parodos, aukcionai, bus surenkami ir karantinuojami gyvuliai. Kuriamas centras – pagrindas tolesniam sėkmingam gyvulių eksportui.
Dar viena paramos veislininkystei priemonė

– genetinių išteklių rėmimas. Jau parengta šios
priemonės programa ir įgyvendinimo taisyklės,
kuriomis vadovaujantis kiekvienais metais bus teikiama parama selekciniams branduoliams išlaikyti,
numatoma, kiek linijų, kiek šeimų ir kiek gyvulių
reikia saugoti.

Kitos šalys

2013 m.
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Gera naujiena šilališkiams
ūkininkams
Žinia, kad Žemės ūkio ministerija gyvulininkystę skelbia prioritetiniu
žemės ūkio gamybos sektoriumi, – gera naujiena Šilalės rajono
ūkininkams. Rajono žemės nedžiugina grūdinėmis kultūromis, tad
dažnas ūkininkas imasi gyvulininkystės.
Juodgalvės atkeliavo pirma paramos
Pačiame Šilalės rajono pakraštyje, Gulbiškių kaime, nedideliame ūkelyje triūsia Irena Žymančienė
kartu su vyru Antanu. Žymančiai melžia penkias
karves, tvartuose mykia jų prieauglis. Vasaros
pradžios žaluma lepinasi 56 lietuviškos juodgalvės
avys su ėriukais.
Simboliška, kad ūkininkai, prisidedantys prie
juodgalvių avių genotipo saugojimo, gyvena senovinėje žemaitiškoje troboje. Tai tarsi papildo jų veiklą.
„Prieš penkerius metus sugalvojau įsigyti avių.
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Tada nieko neplanavau, tik norėjau jų turėti. Net
negalvojau nei apie dalyvavimą programose, nei
apie paramą. Kaimo žmogus griebiesi visokiausių
darbų, įvairiausių šakų, kad atrastum tą vieną aukso gyslą, iš kurios galėtum pragyventi ir šeimą išlaikyti, – kalba moteris. – Sužinojusi apie Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklos
sritį „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir
naminių paukščių išsaugojimas“ nusprendžiau užpildyti reikalingus dokumentus išmokoms gauti.
Žinoma, norint gauti paramą, reikia ir pačiam duo-

ti: avių banda turi būti kontroliuojama, o augintojas turi tapti Avių augintojų asociacijos nariu. Už
visa tai imamas mokestis. Tikiuosi, gyvulininkystę
paskelbus prioritetiniu žemės ūkio gamybos sektoriumi, ir smulkieji sulauksime didesnės paramos.“

Kompensacijos saugo senąsias veisles
Senųjų veislių gyvūnai yra ne tokie produktyvūs, tad išmokomis siekiama padėti ūkininkams,
gaunantiems mažesnes pajamas. Avių augintojai
neslepia, kad iš juodgalvių avių būtų gaunamos
gerokai didesnės pajamos jas kryžminant su produktyvių mėsinių veislių avimis. Deja, tai juodgalvėms keltų išnykimo grėsmę.
Tačiau genofondinės avys turi ir pranašumų. Jos
gerai prisitaikiusios prie vietinio klimato, nelepios
ir nereiklios. Neriebi ir skani jų mėsa.
„Smulkiajam ūkininkui darbų daug, o pajamų šie
darbai ne kažin kiek atneša. Išmokos – nemaža
paspirtis. Juodgalvės avys sėklinamos sulaukusios
vienerių. Per metus jos ėriuojasi vieną kartą, – patirtimi dalijasi šilališkė I. Žymančienė ir priduria, –

gyvulys gimdydamas patiria didžiulį stresą. Dažną
tik gimusį ėriuką tenka mokyti žįsti, o kartais net
iš buteliuko maitinti. Juodgalvės – labai prieraišios.
Aptvare paskui mane ir avys, ir ėriukai lyg šuniukai
sekioja. Gražu žiūrėti, kaip vakare suskambus indams, kuriuose atnešame avižų ir kviečių mišinio,
jos vorele traukia į pastogę.“
Žymančiai kompensacines išmokas gauna ir už
mėsinius galvijus, dalyvavimą priemonėje „Pusiau
natūrinis ūkininkavimas“. Gautą paramą, I. Žymančienės teigimu, jie investuoja įsigydami reikalingo inventoriaus.

Juodgalvių avių banda didžiausia
„Šiuo metu lietuviškos juodgalvės yra bene didžiausia avių banda. Apie 34 tūkst., – sako Lietuvos avių augintojų asociacijos specialistė Kristina Milišiūnienė, pati auginanti apie 550 motininių
juodgalvių. – O kai pradėjau formuoti veislinę bandą, jų gal kokie 8 tūkst. buvo belikę.“
Kai K. Milišiūnienė pirko juodgalves, nelabai iš
ko ir buvo rinktis – 1991 metais Lietuvoje buvo ➤
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išlikę labai mažai avių. Nusipirko iš byrančio kolūkio keturias avytes ir vieną avinuką. „Tada nebuvo
jokių išmokų. Avis pirkome vien todėl, kad nenorėjome labai dažnai pjauti žolės dideliame vyro tėvo
sode. Tegul ganosi avytės. Taip jos ir ganėsi. Mūsų
banda padidėjo. Pradėjome galvoti apie rimtesnį
avių auginimą. Kadangi mūsų avytės turėjo kilmės
dokumentus, avinus irgi susirasdavome kilmingus.
Apsisprendėme steigti veislininkystės ūkį. Tada turėjome dešimt avyčių ir vieną avinėlį. Dabar visas
avytes ir dalį patinėlių parduodame veisti. Žinoma,
likusius avinėlius parduodame mėsai, nes nėra kitos išeities arba avytės būna išbrokuotos“,–pasakoja juodgalvių avių augintoja.
Atsiradus paramai juodgalvių avių banda Lietuvoje padidėjo. Vienas avių bandos šuolis buvo
apie 2002–2003 metus, o kitas – apie 2009–2010
metus. Tai vėl susiję su naujomis išmokomis, at-
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siradusiomis įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programą. Pasak K. Milišiūnienės, išmokos kompensuoja papildomas išlaidas,
kurių augintojai patiria saugodami senąsias veisles. Jos reikalauja daugiau priežiūros, reikia organizuoti kergimus, kergti galima su kilmingu patinu,
reikia žiūrėti, kad ūkininkas nenusipirktų giminingo
avino; kainuoja ir kilmės dokumentų išdavimas.
„Išmokos, kurias gauname pagal Kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Nykstančių
Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių
išsaugojimas“, kompensuoja papildomai patiriamas išlaidas, kurių neturi auginantys kitų veislių
avis“, – sako K. Milišiūnienė. Per praėjusį finansinį
laikotarpį už genofondines juodgalves ėriavedes,
avytes ir veislinius avinus buvo mokama 97 litų
metinė išmoka. ●

Tikram šeimininkui
rūpi gyvulio sveikata
Kiek pieno duos karvė, kokio svorio gyvulys užaugs, priklauso
nuo jo šėrimo, laikymo sąlygų, nuo to, kaip šeimininkas jį sugeba
apsaugoti nuo streso. Ilgus metus gyvūno ir žmogaus santykiai
buvo palikti vien tik šeimininko valiai.

Irena Žymančienė augina senosios veislės lietuviškas juodgalves.
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Kaip pastebi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus
vyriausiasis veterinarijos gydytojas, valstybinis
veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis, per
pastaruosius metus labai padidėjo gyvūnų gerovė.
Tam įtakos turi dvi pagrindinės priežastys. Stambėjant ir modernėjant ūkiams, atsiranda daugiau
galimybių gyvūnų gerovei užtikrinti, ko finansiškai
nepajėgūs padaryti smulkieji ūkiai. „Kita priežastis – nuo 2013 metų asmenims, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programą, įsigaliojo nacionalinis reikalavimas užtikrinti gyvūnų gerovę. Šie reikalavimai taikomi visiems ūkiniams gyvūnams. Yra nustatyti bendrieji
ir specialieji reikalavimai. Specialieji reikalavimai
taikomi veršelių ir kiaulių laikymui, visais kitais
atvejais apsiribojama bendraisiais reikalavimais, –

apie gyvūnų gerovės užtikrinimo pokyčius kalba G.
Blekaitis. – Nustačius gyvūnų gerovės pažeidimų
taikomos sankcijos.“
Siekdama užtikrinti gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, valstybė ūkininkams teikia paramą šalutiniams gyvūniniams produktams utilizuoti, melžimo įrangai tikrinti, biologinės saugos priemonių,
skirtų visoms gyvūnų rūšims, reikalavimams
parengti. Siekiant išvengti karvių mastitų labai
svarbi priemonė – parama melžimo įrangai tikrinti. Specialistai įrangą tikrina nuvykę į ūkį, o radę
neatitikimų paaiškina, ką ir kaip sutvarkyti. Ūkininkui šios patikros nieko nekainuoja, nes visas
melžimo įrangos tikrinimo išlaidas dengia valstybė. Visos gyvūnų gerovės užtikrinimo ir biologinės
saugos priemonės labai svarbios užkertant kelią
ligoms plisti. ●
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meles į savą ūkį jis pirko 1989-aisiais iš tuo metu
buvusio Marijampolės valstybinio žirgyno. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, labai daug arklių buvo
išvežta į užsienį, kur didelė arklienos paklausa.
Ypač sparčiai mažėjo Lietuvos sunkiųjų veislės arklių ir jei keletas entuziastų nebūtų laiku užsimoję
šią veislę išsaugoti, jos tikriausiai Lietuvoje nebūtų
likę. J. Bekampis įsteigė pirmąjį Lietuvos sunkiųjų
arklių veislyną, buvo vienas iš iniciatorių kuriant
Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociaciją, šios vadovu dirbo net aštuonerius metus. J. Bekampis šiuo metu turi 68 Lietuvos sunkiųjų veislės
arklius ir 17 šiemet atsivestų kumeliukų, netrukus
dar trys turi gimti. Ši jo arklių banda išaugo būtent
Marijampolės žirgyno genofondo pagrindu – tai jis
pabrėžia todėl, kad kiekvienoje zonoje šių arklių
tipas, išvaizda šiek tiek skiriasi. Nuo pat pradžių J.
Bekampis dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programoje „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir
naminių paukščių išsaugojimas“ ir gauna paramą.
Vyras tikina, kad tai didelė paskata auginantiems
gal ne itin produktyvias, populiarias, bet tas gyvulių bei naminių paukščių veisles, kurios padeda
išsaugoti senąjį genofondą ir biologinę įvairovę.
„Net ir šiame technikos amžiuje lietuviai vis dar
turi nemažai sentimentų arkliams. Jei ne darbui,
tai dėl grožio arklį į ūkį nusiperka. Deja, vis ma-

žiau lieka žmonių, kurie moka arkliu žemės darbus
dirbti, ta karta jau baigiasi. Nežinia, kokia bus šių
arklių perspektyva ateityje, bet man rūpi, kad ši
Lietuvos sunkiųjų veislė išliktų. Aš savo vaikams
esu padovanojęs po kumelę, savo anūkėms krikštynų proga taip pat padovanojau po kumelaitę,
linkėdamas, kad po 18 metų kiekviena turėtų šių
arklių bandą. Daugelis atvyksta į mano ūkį tiesiog
šiais arkliais pasigėrėti. Juos augina tokie kaip aš,
kurie neskaičiuoja, tai apsimoka ar ne. Šie arkliai
nemokyti dirbti, tačiau kam reikia, išsimoko. Mes
veisiam prieauglį, jį realizuojame. Meluočiau, jei
sakyčiau, kad neparduodu arklių mėsai. Arkliena
– skani mėsa, paklausi užsienyje, tad arklius, kurie netinka veislei, tenka parduoti mėsai. Tačiau
pagrindinė šio ūkio funkcija – išsaugoti biologinę
įvairovę. Jei tuo niekas nesirūpintų, arkliai pamažu
išnyktų. Kaip ir šėmosios Lietuvos karvės, kurios
duoda gerokai mažiau pieno, bet kol ES remia senąsias veisles, apsimoka tokius galvijus laikyti“, –
tikina J. Bekampis.

Mėsiniai galvijai – užsieniui
J. Bekampis augina ir nemažai mėsinių galvijų. Pagrindinė mėsinių galvijų banda yra limuzinų ➤

Iš kartos į kartą išsaugojant
šeimos tradicijas
Kažkada keturi broliai Bekampiai pasidalijo giminės žemes ir kiekvienas sukūrė po ūkį.
Vienas iš brolių Juozas Bekampis, kaip kadaise jo tėvai ir seneliai, nuo pat mažumės ir
savo vaikus pratino prie žemės darbų, iš anksto planavo, kad šie toli nuo savo tėviškės
neatitrūktų, o baigę mokslus vėl čia sugrįžtų. Regis, tėvo sumanymui buvo lemta
išsipildyti: dukra Kristina baigė veterinarijos mokslus, o sūnus Vitas universitete baigė
agronomijos studijas ir abu sugrįžo į gimtąjį Kūlokų kaimą (Marijampolės sav.), ten
dabar jau turi po savą ūkį. Išliko ir didysis 600 ha tėvo ūkis, kuris garsėja auginamais
Lietuvos sunkiųjų veislės arkliais bei mėsiniais galvijais.
Didžiausi sentimentai – Lietuvos
sunkiasvoriams
Ūkininkas J. Bekampis, jo sūnus Vitas ir dukra
Kristina Bekampytė-Šiaudienė gyvena tame pačiame kaime, netoli vieni nuo kitų, todėl darbuose
vieni kitiems dažnai talkina. Kristina savo 60 ha
ūkyje laiko mėsinių galvijų bandą, avių, o Vitas
savo 100 ha ūkyje užsiima laukininkyste – augina
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javus ir rapsus. Tėvo, J. Bekampio, ūkyje auga ne
tik javai, rapsai, bet ir žirniai, pupos, avižos, didelius plotus užima pievos, ganyklos, mat ūkininkas
daug metų užsiima Lietuvos sunkiųjų arklių veisimu bei mėsine gyvulininkyste. Tačiau neatsisako ir
seno pomėgio – bitininkystės, taip pat laiko triušių,
įvairių naminių paukščių.
J. Bekampis ypač didelius sentimentus jaučia arkliams, nes su jais gyvenimas siejosi nuo pat vaikystės. Pirmąsias dvi Lietuvos sunkiųjų veislės ku-

Juozas Bekampis su sūnumi Vitu turi savus ūkius, bet darbuose visada vienas kitam būna pagrindiniai
pagalbininkai.
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veislės, taip pat jis laiko egzotiškųjų galovėjų, bet
daugiausia – per 100 karvių – yra mėsinių mišrūnės. „Bandą mišrinome todėl, kad mišrūnės karvės
yra pieningesnės, galima kergiant pakoreguoti pagal tai, kurios mėsos skerdiena tuo metu paklausi.
Jau kelerius metus visą savo produkciją išvežame
į Vakarus, Ispaniją, Italiją, Vokietiją, Lenkiją. Šių
metų vasarį išvežėme 100 galvijų į Italiją. Dabartiniu metu problemų su galvijų realizacija neturime.
Tačiau nors užsieniečiai mums moka daugiau nei
vietiniai supirkėjai, jie žino mūsų kainas, tad negauname tiek, kiek už tokius galvijus mokama Vakaruose. Galovėjų šiuo metu auginu nedaug. Labai
didelė jų paklausa čia, Lietuvoje, tad parduodu.
Nesudėtinga juos auginti, jiems nereikia pastatų, gerai žiemoja lauke. Vienas pirmųjų maždaug
prieš 10 metų iš Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės parsivežiau 10 veršingų galovėjų veislės karvių ir bulių. Apie limuzinų, kurių bandą turiu, veislę galiu pasakyti, jog šie galvijai su charakteriu,
bet nėra problemų su veršeliais – po pusvalandžio
veršeliai susiranda mamą, žinda, yra gyvybingi.
O štai šarolė tikri flegmatikai: gali dvi, tris paras
veršelis ramiai pragulėti – nesuprasi, jis valgęs ar
ne. O paskui išalkęs persiryja, tada sunegaluoja ir
jau jokie vaistai jam gali nebepadėti. Taigi, norint
galvijus auginti, reikia išmanyti kiekvienos veislės
ypatumus“, – pabrėžia ūkininkas.
Anot J. Bekampio, gyvulininkystė – ne pati lengviausia šaka. Augalininkystėje kur kas paprasčiau –
nereikia tiek samdomų darbuotojų ir pats gerokai
laisvesnis esi, o čia – nuolat „pririštas“. Nors galvijai ne pieniniai, melžti nereikia, bet kasdien tenka
juos pašerti, pagirdyti, stebėti, ar kuris neserga.
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Laisvo laiko beveik nelieka. Ūkininkas teigia, jog
ūkiui didelė paspirtis yra gaunamos išmokos už
mėsinius galvijus.

Gerą dirvą paruošė vaikams
Jaunasis ūkininkas V. Bekampis (28 metų) nesistebi ir nepyksta, kad jo bei sesers likimus iš dalies
suplanavo tėtis. Savame ūkyje vaikinas darbuojasi
šeštus metus. Dar studijuodamas Kaune, Žemės
ūkio universitete, Vitas jau turėjo savos žemės.
„Kūriau savą ūkį dalyvaudamas jaunojo ūkininko įsikūrimo paramos programoje, taip pat iš ES
gavau lėšų ir ūkiui modernizuoti. Lauksiu vėl naujų
galimybių gauti ES paramą, kad galėčiau investuoti į ūkio plėtrą. Paramos programos labai pasiteisino, nes jaunam ūkininkui sunku būna pradėti be
kitų pagalbos, nauja technika brangi ir jos įsigyti
savomis lėšomis be ES paramos gana sudėtinga.
Iš „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“ programos pirkau
galingą sėjamąją, o iš modernizavimo paramos įsigijau gerą traktorių su perspektyva į ateitį. Dabar
turiu apie 100 ha, norėtųsi ūkį kiek įmanoma didinti, bet trūksta žemių, dėl jų vyksta didelė konkurencija. Kai kurie mano laukai net už 25 km,
tenka tenkintis ir nedideliais plotais“, – sako jaunasis žemdirbys.
J. Bekampis neslepia, jog savo vaikams jau seniai planavo ateitį, norėjo, kad jie linktų link žemės
ūkio. „Gimė mintis įkurti jiems ūkius, kad kiekvienas turėtų savo ir nenorėtų viską palikę išlėkti į užsienį. Vaikus tikinau, kad ir savame krašte dirbant
žemės ūkyje galima neblogai gyventi“, – atvirauja
sumanusis ūkininkas. ●

Lietuvių produktai
pasauliui jau pažįstami
„Geresnis produktas padeda lengviau įsitvirtinti rinkoje,
jis brangiau parduodamas, o tai sudaro sąlygas žemės
ūkio gamintojams gauti didesnes pajamas“, – sako
Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto
pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis,
vertindamas, kaip rinkos paieškoms atsilieps Žemės ūkio
ministerijos sprendimas suteikti prioritetą gyvulininkystei.

Eksportas auga

Bekampių ūkiuose jau tapo tradicija auginti mėsinius galvijus ir arklius.
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2005–2008 metais žemės ūkio produktų eksportas nuo 4,2 mlrd. litų išaugo iki 8,9 mlrd. litų, o
2013-aisiais pasiekė 14,6 mlrd. litų. Žemės ūkio ir
maisto produktai sudarė 18,4 proc. viso Lietuvos
prekių eksporto. Eksportuojami tiek augalininkystės, tiek ir gyvulininkystės produktai. 2014 metais
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvos
įmonėms yra išdavusi leidimus vežti gyvūninės kilmės produkciją į 96 valstybes. Lietuvoje užauginti
grūdai pradėti sėkmingai eksportuoti į Turkiją, Saudo Arabiją, įvairias Afrikos šalis, pieno produktai – į
Rumuniją, Kazachstaną, Egiptą, veršeliai – į Izraelį.
Tradiciškai didžiausią eksporto dalį užima prekyba

Žemės ūkio gamybos
ir maisto pramonės
departamento direktorius
Rimantas Krasuckis

su Rusija. 2014 metais besikeičiant šios šalies politikai tiek gamintojai, tiek Žemės ūkio ministerija
pastovumui užtikrinti skatina ieškoti naujų rinkų.

Remiamas dalyvavimas tarptautinėse
parodose
Žemės ūkio ministerija yra parengusi įvairių priemonių naujų rinkų paieškoms. Pasak R. Krasuckio,
viena tokių priemonių – ūkininkams ir verslininkams
sudarytos lengvatinės sąlygos dalyvauti tarptautinėse parodose, eksportuotojams skirtose konferencijose ir seminaruose. 2014 metų pavasarį Žemės
ūkio ministerijos iniciatyva Lietuvos stendas pirmą
kartą pristatytas tarptautinėje maisto ir gėrimų ➤
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Ūkininkų auginami gyvuliai – lankytojus viliojantys „eksponatai“.

Tarptautinę žemės ūkio parodą „AgroBalt2014“ aplankė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė ir žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

parodoje „Foodex Japan 2014“. Tarp Japonijos ir
Lietuvos maisto pramonės atstovų užsimezgė diskusija dėl jautienos eksporto į šią šalį.
Pristatyti savo gaminius tiek platesniam vartotojų
ratui, tiek ir potencialiems pirkėjams padeda tradiciškai kiekvienais metais Lietuvoje rengiama tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda „AgroBalt“. 2014 metų parodos lankytojams, dalyviams
ir svečiams buvo surengtas seminaras „JAV rinka“.
Seminare dalyvavę JAV atstovai Lietuvos gamintojams rekomendavo eksportuoti į JAV vytintą ir šaltai
rūkytą kiaulienos kumpį, tokiu pat būdu pagamintas
dešras. Amerikiečiams vis labiau domintis ekologiškais produktais, svečių teigimu, savo nišą surastų
ir lietuviška jautiena, tik gamintojai turėtų užtikrinti
didelius jos kiekius. Prioriteto suteikimas gyvulininkystei, parama, skirta žemės ūkio gamybai, Lietuvos
gamintojams praveria ir didesnių rinkų duris.

Produkcijos reklama –
aukštų pareigūnų susitikimai
„Ieškant naujų rinkų veiksmingi yra šalies, Žemės ūkio ministerijos vadovų susitikimai su kitų šalių aukštais valstybės pareigūnais. Kad ir 2014 metų
gegužės pabaigoje įvykęs dvišalis Lietuvos žemės
ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos bei Brazilijos
žemės ūkio, gyvulininkystės ir maisto tiekimo ministro Neri Gellerio susitikimas, kuriame pasiekta
konkrečių rezultatų. Ministras N. Gelleris asmeniškai
pažadėjo tarpininkauti dėl žuvies ir pieno produktų
eksporto į Braziliją leidimų išdavimo“, – aukščiausio
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lygio valstybės pareigūnų bendravimo svarbą naujų
rinkų paieškoms pristato departamento direktorius
R. Krasuckis.
Rinkų paieškai dėmesio skiria ir Lietuvos ambasados.
Maisto produktai, eksportuojami į trečiąsias šalis,
turi atitikti tų šalių kompetentingų institucijų nustatytus reikalavimus. Reikia specialiai pritaikyti laboratorinius tyrimus, versti dokumentus į retas užsienio kalbas. Todėl labai svarbu užtikrinti atsakingų
institucijų operatyvumą.
„O Lietuvos produkcija išties konkurencinga. Kiek
teko dalyvauti tarptautinėse parodose, konferencijose, mūsų produktai, ypač per pastarąjį dešimtmetį, savo kokybe, sauga, natūralumu, įpakavimu
nenusileidžia kitų šalių produkcijai. Tikrai turime
kuo pasidžiaugti. Šiandien mes galime patenkinti
bet kokios rinkos reikalavimus. Žinoma, tik reikia
tais produktais sudominti kitų šalių vartotojus, o tai
nėra paprasta, ypač ten, kur mūsų produktų dar nežino“, – kalba R. Krasuckis.

giant į skirtingų sektorių poreikius, Lietuvoje gali
būti taikomi valstybės intervenciniai pirkimai, paramos išmokos už privatų produktų sandėliavimą,
kvotų schemos.
„Prieš kelerius metus aktyviai veikė valstybės intervencinio grūdų ir pieno miltelių pirkimo priemonė, bet jau kelinti metai tęsiasi budėjimo režimas.
Intervencinių pirkimų kainos gerokai mažesnės
negu rinkos. Europos Komisijoje esame kėlę klausimą, kad intervencinių pirkimų kainas reikėtų priar-

tinti prie rinkos, bet tai nedaroma motyvuojant tuo,
kad toks sprendimas gali tapti netoliaregiškos veiklos įrankiu“, – sako Žemės ūkio gamybos ir maisto
pramonės departamento direktorius R. Krasuckis.
Mokslininkų skaičiavimu, 2050 metais pasaulyje
gyvens apie 9 mlrd. žmonių, o tai 50 proc. padidins
maisto produktų paklausą. Tiek žemės ūkio produkcijos gamintojams, tiek perdirbėjams operatyviai
susiorientuoti rinkos pokyčiuose padeda Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras. ●

Rinkos saugikliai
Nors tiesioginės įtakos rinkose svyruojančioms
kainoms ministerija negali daryti, valstybė savo
rankose pasilieka tam tikrą priemonių paketą, padedantį apsaugoti savo gamintojus nuo per didelių
svyravimų. Tai rizikos valdymo priemonės, kurių
tikslas – stabilizuoti rinkas ir užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo
lygį esant dideliems kainų svyravimams. Atsižvel-

Parodoje apsilankė premjeras Algirdas Butkevičius, Europos parlamento narys Zigmantas Balčytis.
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Rinkoje auga ekologiškos
mėsos paklausa
Pasaulyje vis labiau plintanti sveikos mitybos idėja
koreguoja ir rinką. Auga ekologiškų produktų paklausa.
Lietuvos pievos – nepakeičiamos ekologiniams
mėsiniams galvijams auginti.
Gyvulininkystės vystymas leis geriau išnaudoti
Lietuvos gamtinius išteklius. Šalyje ne tiek daug
augalininkystei tinkamų žemių. Užtat daug žemių,
tinkančių pievoms ir galvijams auginti. Žemės ūkio
ministerijos sprendimas Lietuvoje skatinti gyvulininkystę yra pirmasis veiksmas pereinant prie optimalios žemės ūkio kūrimo praktikos efektyviai
naudojant gamtinius išteklius.
Kitas svarbus momentas – gyvulininkystės skatinimas teigiamai paveiks ir gatavą produktą. Iki
šiol kalbant apie gyvulininkystę galvoje buvo turima pienininkystė. Tačiau pieninių galvijų mėsa
tiek skonio savybėmis, tiek ir struktūra nėra pati
tinkamiausia vartotojui. Matyt, tai turi įtakos tam,
kad Lietuvoje labai nedaug vartojama jautienos.
Mums, mėsos perdirbėjams, labai svarbu, kad turėtume pakankamai žaliavos, iš kurios vartotojui
galėtume pateikti kokybišką galutinį produktą. Lietuvoje turime puikias sąlygas ekologinei mėsinei
galvijininkystei. Mėsiniai galvijai puikiausiai gali
užaugti ir ganydamiesi natūraliose pievose. Vien
žaliena užaugintų galvijų mėsa yra itin vertinga. Ji
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Šluotą perlaužti visada
sunkiau negu vieną ražą

Lietuvos mėsos perdirbėjų
asociacijos direktorius
Egidijus Mackevičius

labai gero skonio. Žmonės, paragavę tokios mėsos,
supranta, kodėl užsienyje taip vertinamas steikas.
Jautiena, kurios net ir dabar didžioji dalis gaunama
iš pieninių veislių, ir žaliena mitusių mėsinių galvijų
mėsa yra du nepalyginami produktai. Kokybiškas
produktas sudaro sąlygas plėsti ir įvairinti Lietuvoje gaminamų produktų realizavimo rinkas. Jau šiuo
metu lietuviški mėsos produktai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Lietuviški mėsos gaminiai
eksportuojami daugiau nei į 30 šalių. Ieškoti rinkų ir naujų vartotojų mums padeda ir Žemės ūkio
ministerijos bei jai pavaldžių institucijų sudarytos
galimybės dalyvauti tarptautinėse žemės ūkio ir
maisto produktų parodose, konferencijose, seminaruose, vykstančiuose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Juntame ministerijos rūpestį sprendžiant
eksporto klausimus, nes kiekviena šalis turi savų
reikalavimų ir operatyvus klausimų sprendimas,
ypač dabartiniame laikotarpyje, kai situacija komplikuojasi ilgalaikėse tradicinėse eksporto rinkose,
labai svarbus. ●
Egidijus Mackevičius

Teisės departamento
Teisės taikymo ir
kooperacijos skyriaus
Kooperacijos poskyrio
vyriausiasis specialistas
Gintautas Pečiuliauskas

Sena išmintis: vieną ražą gali labai lengvai
perlaužti, bet vargiai kas įveiks šluotą.
Kooperacija, kad ir kurioje srityje ji būtų,
visada primena tą sunkiai įveikiamą šluotą...
Susikooperavusieji tuo jau ne sykį įsitikino.

Bandantiems teigti, kad kooperatyvai – ne lietuvio mąstysenai, aiškus įrodymas – istoriniai faktai.
Kooperacija Lietuvoje turi ilgametę istoriją – jau
1869-aisiais Vilniuje buvo įregistruotas pirmasis
kooperatyvas. Kooperacijos raidai reikšminga nuo
1923 metų veikusi kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“.
Socializmo metais padaryta žala kooperacijai dar
ir šiandien yra kliūtis ūkininkams burtis į kooperatyvus.

„Žemės ūkio ministerija, rengdama teisinius pagrindus paramos priemonėms įgyvendinti, nuolatos skiria dėmesio kooperatiniam judėjimui skatinti, sudarydama kuo palankesnes sąlygas remti
kooperatinių bendrovių veiklą, – apie kooperacijos skatinimą kalba Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos
skyriaus Kooperacijos poskyrio vyriausiasis specialistas Gintautas Pečiuliauskas. – Be abejo, žemės ➤
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ūkio gamintojų kooperacijai buvo reikšmingas praėjęs finansinis laikotarpis. Per šį finansinį laikotarpį buvo parengta, su Europos Komisija suderinta
ir įgyvendinta valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti priemonė, skirta kooperatinėms
bendrovėms bei kooperatyvams įsikurti ir veiklos
pradžiai remti.“
Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pagal
šią priemonę parama 2011 metais pasinaudojo 13, 2012
metais – 12, 2013-aisiais – 11 kooperatyvų ir kooperatinių
bendrovių. Aktyviausiai kooperacijai stiprinti skirta
parama naudojosi pieno gamintojai ir grūdų augintojai.

Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programą parama kooperacijos plėtrai skirta
pagal priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos
sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant
naujas pieno perdirbimo įmones“. Ši veiklos sritis
pieno gamintojams sudarė palankias sąlygas imtis
kooperuotai superkamo žaliavinio produkto perdirbimo veiklos.
Steigtis kooperatines bendroves ir kooperatyvus
skatino parama, teikiama per programos investicinės priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
antrąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų gamyba ir
(arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas“ ir per investicinės priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas
ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį
„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“.
„Akivaizdus programos skatinamasis poveikis
kooperacijos plėtrai. Žemės ūkio gamintojų kooperatyvai ir kooperatinės bendrovės kūrėsi naujuose
regionuose ir naujose žemės ūkio veiklos srityse“, –
sako G. Pečiuliauskas.

Kooperatyvai, nustatyta tvarka pripažinti žemės
ūkio kooperatyvais, naudojosi prioritetais gaunant
paramą. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2007–2008 metais pripažinimas žemės ūkio kooperatyvu suteiktas 13-ai,
2008–2009 metais – 35-iems, 2009–2010 metais –
30-iai, 2010–2011 metais – 39-iems, 2011–2012 metais – 45-iems, 2012–2013 metais – 38-iems,
2013–2014 metais – 32-iem kooperatyvams.
„Kooperatinis judėjimas buvo aktyvinamas ne
vien tik finansinės paramos priemonėmis. 2012–
2013 metais įgyvendintas bendras Vokietijos ir
Lietuvos projektas „Kooperatinių struktūrų plėtros
kaimo vietovėse skatinimas“. Tai buvo trečiasis
tokio pobūdžio projektas. Jį įgyvendinant suorganizuoti keturi Vokietijos ekspertų vizitai į Lietuvą; jų metu potencialiems kooperacijos dalyviams
suteiktos konsultacijos ir surengti keturi tarptautiniai praktiniai seminarai. Šis projektas Lietuvos
atstovams suteikė galimybę nuvykus į Vokietiją
susipažinti su ten esama gamintojų kooperacijos praktika“, – dar vieną kooperatyvų stiprinimo
priemonę pristato vyriausiasis specialistas.
Kooperaciją ir žemės ūkio gamintojų grupių kūrimąsi numatyta stiprinti ir įgyvendinant Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Pagal šią priemonę parama bus teikiama
pripažintoms gamintojų grupėms jų pirmaisiais,
antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais veiklos metais nuo pripažinimo. Šia parama
galės naudotis bet kuriame žemės ūkio sektoriuje
veikianti pripažinta gamintojų grupė. Be to, prioritetas bus teikiamas pareiškėjams, kurie turės
daugiau dalyvių. Jiems bus teikiama iki 100 tūkst.
eurų parama už kiekvienus veiklos metus. ●

Kooperacija – galimybė
ne vien smulkiesiems

Žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) dinamika
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Kooperatyvo
„Pienas LT“ valdybos
pirmininkas
Naglis Narauskas

„Turėdami pienovežių, mes pieną galime
parduoti tiems, kam jo reikia“, – sako Kauno
laisvojoje ekonominėje zonoje, Biruliškių kaime,
įsikūrusio žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“
valdybos pirmininkas Naglis Narauskas.

Kooperatyvas „Pienas LT“ įsikūrė 2008 metais. Pasak valdybos pirmininko, žemės ūkio produkcijos
gamintojai, iš pradžių labai atsargiai žiūrėję į kooperaciją, pamažu pradėjo suprasti, kad tai viena svarbesnių ūkininkavimo formų, padedančių susikurti
nepriklausomybę nuo perdirbėjų. „Mūsų narių, – o
jų turime apie 220, – ūkiai nėra patys smulkiausi.
Daugelis jų yra prekiniai. Tačiau tai pieno gamintojams nepadėjo išvengti perdirbėjų diktato. Apskritai
net patys stambiausi pieno ūkiai prieš perdirbėjus
yra bejėgiai. Perdirbėjai puikiai žinojo, kad, nenorėdamas parduoti pieno už sumažintą kainą, ūkininkas
gali jį vieną, kitą dieną išpilti į griovį, bet trečią die-

ną sutiks su bet kokiomis sąlygomis. Karvutei nepasakysi – tu pataupyk pieną, kol supirkėjai brangiau
už jį pradės mokėti. Tad derybos neturint rimtesnių
svertų negali duoti gamintojui palankesnio rezultato. Pieno gamintojams tie svertai – logistikos bazė,
nes perdirbėjas savų pienovežių gali ir neatsiųsti.
Visko nutinka, kai svertai tik vienoje pusėje. Todėl
pirmiausia ir ėmėmės kurti kooperaciją“, – mintimis
dalijasi N. Narauskas.
Kooperatyvo „Pienas LT“ nariai išsibarstę po visą
Lietuvą, tad prieš imdamiesi žygių pienovežiams
įsigyti pirmiausia nustatė pieno surinkimo maršrutus. Pienovežiams įsigyti reikalingos nemenkos ➤
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investicijos. Vienas modernus automobilis pienui
vežti su automatine mėginių ėmimo linija kainuoja
daugiau kaip 150 tūkst. eurų. Išeitis – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė
„Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“. 2009 metais „Pienas
LT“ parengė ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai
pateikė projektą „Žaliavinio pieno surinkimo ir pateikimo rinkai logistikos sistemos organizavimas“.
Bendra projekto vertė – 12 mln. litų, iš jų 5,5 mln.
litų sudarė ES ir valstybės iždo parama. Už tas lėšas kooperatyvas jau įsigijo 26 pienovežius, o dar
keturis planuoja įsigyti artimiausiu metu. Turėdamas pienovežių kooperatyvas per parą superka apie
350–400 t pieno.
2013 metais valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ žemės ūkio kooperatyvą „Pienas LT“ nominavo geriausiu pieno supirkėju per šimtą pieno gamintojų
vienijančių institucijų kategorijoje.
„Dabar, kai mes patys surenkame pieną ir vežame jį perdirbėjams, gamintojai pasijuto laisvesni
ir saugesni. Jie drąsiau planuoja investicijas į savo
ūkį, nes žino, kad jų pagamintas pienas bus parduotas jiems palankiausiomis kainomis. Nepavyksta
susitarti su Lietuvos perdirbėjais – mes vežame jį
tiems gamintojams, kuriems mūsų pienas reikalingas. Taigi gamintojas yra mažiau priklausomas nuo
perdirbėjo įnorių, – pabrėžia kooperatyvo „Pienas
LT“ valdybos pirmininkas N. Narauskas. – Žemės
ūkio ministerijos nuostata skatinti kooperaciją labai
svarbi stiprinant Lietuvos ūkininkų konkurencingumą, diegiant modernesnes ir pažangesnes technologijas, naudojant šiuolaikišką techniką.“
2013 metais žemės ūkio kooperatyvas „Pienas
LT“ pradėjo statyti pieno baltymų gamyklą. Čia bus
montuojama vokiečių gamybos technologinė įranga. Gamykloje bus gaminamas eksportui skirtas

nedenatūruotas aukštos koncentracijos pieno baltymas, naudojamas maisto ir farmacijos pramonėse.
Pradinis planuojamas gamyklos perdirbimo pajėgumas – 650 t pieno per parą, o įgyvendinus antrojo
etapo darbus – 1 200 t. Įmonėje planuojama sukurti apie 80 darbo vietų. Bendra kooperatinės „Pieno
LT“ gamyklos vertė sieks beveik 100 mln. litų. ES
parama – 51 mln. litų, likusi dalis – nuosavos kooperatyvo narių lėšos. ●
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Mokslininkai pelno apdovanojimus

Žemdirbio ir mokslininko
rankos glosto tą patį daigą
Žemdirbys ir mokslininkas – dažniausiai tai lyg du atskiri pasauliai.
„Būtų gerai, jei kaimo žmonės turėtume galimybę gauti labai konkrečias
mokslininkų rekomendacijas. Dabar tiek visko siūloma, o kaip
susiorientuoti, reikia to ar ne, nežinai. Ir pasiklausti nelabai ko turime“, –
įsikalbėjus apie inovacijų diegimą svarsto ne vienas ūkininkas. Ir dauguma
priduria, kad pasirenka tai, ką kas sugeba geriausiai parduoti.
76

Jau praėjusio šimtmečio pradžioje Lietuvos Vyriausybė susirūpino, kaip gerinant šalies ūkio potencialą pritaikyti mokslinius tyrimus. 1922 metais žemės ūkio ministro Jono Aleksos įsakymu
įkurta pirmoji specializuota mokslo tyrimo institucija – Dotnuvos selekcijos stotis. Šiuo metu
žemės ūkio srityje darbuojasi apie 500 mokslininkų. Žemės ūkio vystymo klausimus nagrinėja Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos sveikatos
mokslų universitetai, Sodininkystės ir daržininkystės, Gyvulininkystės, Agrarinės ekonomikos
institutai.
Už nuopelnus žemės ūkio mokslui dirbant biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės
plėtros) darbų ciklą „Veterinarinių preparatų kūrimas, jų ikiklinikinis-klinikinis ištyrimas ir gamybos įteisinimas“ 2014 metais mokslo premija įteikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos mokslininkams prof. Algimantui Petrui Matusevičiui, Antanui Stankevičiui (po mirties), Arūnui Rupšiui ir prof. Vytautui
Špakauskui.
Darbų ciklo autoriams, bandant ir tobulinant
įvairias metodikas, pavyko viename tirpale ištirpinti didesnį kiekį kalcio bei fosforo druskų ir išspręsti jų cheminio nesuderinamumo problemą.
Jie sukūrė keturis daugiakomponenčius tirpalus
parezės profilaktikai ir šia liga po veršiavimosi
sergančioms karvėms gydyti. Žaizdoms, sumušimams, patempimams, tendovaginitui ir sąnarius juosiančių audinių uždegimui gydyti sukurti
penki tepalai. Vienas jų – „Karbaseptas“ – 2009
metais apdovanotas aukso medaliu tarptautinėje
veterinarinių vaistų parodoje Lenkijoje. Slaptiesiems karvių mastitams diagnozuoti paruoštas
„Mastestas“. Taip pat susintetinti 48 nauji ketvirtiniai amonio junginiai. Naudojant juos ir kitas
medžiagas sukurtas dezinfekcinis tirpalas „Dezinfektas IV“.
Darbų ciklo, kuris apima tris patentus, dvi
mokslines monografijas ir 37 straipsnius, autoriai sukūrė 16 naujų veterinarinių preparatų, iš
jų 10 gamina UAB „Ruvera“. Jie ne tik naudojami Lietuvoje, bet ir eksportuojami į 14 Europos
valstybių.

verslo centras Lietuvos žemės, miškų ir maisto
ūkio sektoriui plėtoti. Slėniui „Nemunas“ buvo
skirta 12,5 proc. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ lėšų. Tačiau tokių
sėkmingų žemės ūkio mokslo ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžių nėra daug. Kaip pastebi
žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, be
mokslo, be diegiamų inovacijų nebus ir konkurencingo žemės ūkio. Žemės ūkio ministerija,
siekdama paskatinti glaudesnį mokslo, ūkininkų,
jų asociacijų ir konsultavimo institucijų bendradarbiavimą naujajame finansavimo laikotarpyje,
numato įgyvendinti Europos inovacijų partnerystės (EIP) priemonę.

EIP – žingsnis link bendrystės
EIP priemonė, siekianti našesnio žemės ūkio,
ES šalims narėms nėra privaloma. Tai kiekvienos
šalies pasirinkimas. Džiugu, jog Lietuva yra tarp
tų, kurioms rūpi, kad mokslas labiau priartėtų
prie gamybos.
Kalbėdama apie būsimą mokslo ir gamybos
partnerystę Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos
ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento
Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja ➤

Uždega geras pavyzdys
Lietuvos mokslininkai daugiausia sprendžia
fundamentalias kaimo plėtros ir žemės ūkio vystymo problemas. Svarbiausias visų tyrimų tikslas
– padėti valstybei pasiekti strateginius tikslus ir
įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus. Taikomieji tyrimai iki šiol sulaukia mažiau dėmesio,
negu reikalauja modernėjanti gamyba, besikeičiančios agroklimatinės sąlygos ir poreikis tausoti gamtinius išteklius. Mokslininkų ir verslininkų
bendradarbiavimo skatinimo pavyzdys – slėnis
„Nemunas“. Tai integruotas mokslo, studijų ir

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje už
taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės
plėtros) darbų ciklą „Veterinarinių preparatų
kūrimas, jų ikiklinikinis-klinikinis ištyrimas ir
gamybos įteisinimas“ mokslo premija įteikta
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos mokslininkams prof. Algimantui Petrui
Matusevičiui, Antanui Stankevičiui (po mirties),
Arūnui Rupšiui ir prof. Vytautui Špakauskui.
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vystyti“, o inovacijų sklaidos projektai, parengti remiantis EIP grupių įgyvendintų projektų rezultatais, galės būti finansuojami ir pagal kitas
priemones – priemonės „Žinių perdavimas ir
informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“,
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio
valdas“. Investicijoms, susijusioms su EIP įgyvendinamais veiksmais, numatytas ir 20 proc. didesnis paramos intensyvumas. Taikomųjų tyrimų
rezultatai bus išbandyti jau esamuose eksperimentiniuose bei žemės ūkio produkcijos gamintojų – EIP narių – ūkiuose ir bus siekiama, kad
naujausios moksliniais tyrimais pagrįstos technologijos greičiau pasiektų gamybą. Inovacija gali
būti sėkmingai praktikoje įgyvendinama nauja
idėja – produktas, paslaugos, gamybos procesas
arba naujas organizavimo būdas. Įgyvendinant
programą dėmesys bus skiriamas nuo pirminio

dr. Zita Duchovskienė sako: „EIP yra nauja kaimo plėtros inovacijas skatinanti priemonė, sujungianti tiek kaimo plėtrą, tiek įvairias mokslo
sektoriaus šakas. Kaip teigė 2013 metais Lietuvoje surengtoje konferencijoje „Inovacijos ir
bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir
perspektyvos“ dalyvavęs Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato
Aplinkos, genetinių išteklių ir Europos inovacijų
partnerystės padalinio vadovas Martinas Scheele, Europos inovacijų partnerystės siekiant žemės ūkio našumo ir tvarumo koncepcija sukurta
bandant sustiprinti mokslinių tyrimų ir inovacijų
vaidmenį žemės ūkyje, miškininkystėje bei kaimo
vietovėse ir glaudžiau susieti mokslinius tyrimus
bei praktinį ūkininkavimą naujame finansavimo
laikotarpyje. EIP siekiama sujungti mokslą bei
praktinį inovacinių metodų taikymą ir taip sukurti
aukštesnę pridėtinę vertę, didinti su inovacijomis
susijusių kaimo plėtros, kitų finansinių priemonių
panaudojimą ir jų sąveiką. Inovacijas skatinti galima per įvairias kaimo plėtros priemones: žinių
perdavimo ir informavimo veiklą, konsultavimo
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produkto gaminimo iki galutinio, vartotojui skirto, produkto.“

Naujos žinios pažangiam ūkininkavimui
EIP iniciatyva paskatins mokslininkus imtis
taikomųjų tyrimų, kurie reikalingiausi kuriant
konkurencingą ūkį. Tai Lietuvai atveria naujas
mokslo ir gamybos galimybes, kurios paskatins
inovacijų diegimą žemės ūkio gamyboje, atvers
dar vieną modernaus ir patrauklaus kaimo plėtros puslapį.
Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonės „Profesinio
mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų
perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ didžiausia paramos suma vienam
projektui siekė 690 560 litų, tinkamos išlaidos
buvo dengiamos 100 proc. ●

paslaugas, kaimo tinklus, LEADER programą ir t. t.
EIP būtina sieti ir su kitomis ES iniciatyvomis –
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politika, ES sanglaudos politika, regionine politika ir t. t. Sujungus skirtingas patirtis ir ES valstybių iniciatyvas,
įvairių ES fondų paramą, EIP tinklas taps puikia
gerosios patirties keitimosi ir praktine inovacijas
skatinančia priemone. EIP iniciatyvai įgyvendinti
bus kuriamos veiklos grupės. Labai svarbu, kad
jose dalyvautų skirtingų patirčių bei kompetencijų turintys ūkininkai, mokslininkai, gamintojai,
žemės ūkio sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų atstovai, patarėjai bei konsultantai. Veiklos grupėse bus dalijamasi naujausiais mokslinių
tyrimų plėtojant naujus įgūdžius, paslaugas bei
produktus rezultatais, ieškoma mokslo žiniomis
pagrįstų problemų sprendimų. Susivienijus įvairaus profilio specialistams galėsime įveikti kaimo
plėtros iššūkius ir įgyvendinti konkrečius projektus. Grupių kūrimasis ir jų įgyvendinami bandomieji projektai bus finansuojami pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos naujos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį
„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai
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tyrimai ekologinėje žemdirbystės sistemoje; organinių medžiagų ir atliekų kompostavimo bei
vermikompostavimo procesai ir kiti jų perdirbimo
būdai.
Įgyvendinant projektą keturiuose skirtinguose
Lietuvos rajonuose esančiuose ekologinės gamybos ūkiuose buvo atliekami parodomieji bandymai. Bulvių bandymas buvo atliekamas Vlado Elsbergo ūkyje (Šiaulių r.), žieminių kviečių – Juozo
Trakymo (Kaišiadorių r.), žieminių rugių – Valentino Genio (Ukmergės r.) ir daugiamečių žolių –
Aleksandro Stulginskio universiteto ūkyje.
2010 metų liepos mėnesį surengtos 4 lauko
dienos. Jų metu 99 ūkininkai ir kiti besidomintys ekologiniu ūkininkavimu buvo supažindinti su
bulvių, žieminių kviečių ir žieminių rugių bei daugiamečių žolių auginimo technologijomis, kurios
taikomos šiuose ūkiuose, ir auginant šiuos augalus rekomenduojamomis taikyti technologinėmis
inovacijomis. Dr. J. Pekarsko teigimu, pritaikius
technologines inovacijas auginant atskirus žemės
ūkio augalus, smarkiai padidėjo jų derlingumas,
pagerėjo išaugintos produkcijos kokybė.
„Mokslo ir gamybos sąveika yra būtina, o
ypač ekologiniuose ūkiuose. Be mokslo žymesnės pažangos mūsų šalies ūkiuose sunku tikėtis“, – pabrėžia biomedicinos mokslų daktaras
J. Pekarskas.
Mokslininkų darbuose randa vietos augalininkystės sektorius. Lietuvos sodininkystės ir dar-

Mokslininkai bandymus
atliko ekologiniuose ūkiuose
Aleksandro Stulginskio universitetas įgyvendino projektą
„Technologinės inovacijos ekologinės gamybos ūkiams“.
Projekto vadovas biomedicinos mokslų daktaras Juozas
Pekarskas teigia, kad vadovaujamo projekto pagrindinis tikslas –
ekologinės gamybos ūkiuose diegti technologines inovacijas,
kurios leistų šiuose ūkiuose padidinti žemės ūkio augalų
derlingumą, pagerinti išauginamos produkcijos kokybę, ir
su šiomis technologinėmis inovacijomis supažindinti kuo
platesnį ratą ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų ar ketinančių
ekologiškai ūkininkauti.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą projektui įgyvendinti buvo skirta beveik 400
tūkst. litų parama. „Šio projekto idėja galvoje ruseno jau seniai. Nežinojau, ar tai bus projektas,
ar kita forma. Aleksandro Stulginskio universiteto
ekologinės gamybos ūkyje ir universiteto Agroekologijos centre jau seniai organizuojame lauko
dienas. Daug ūkininkų galėjo pamatyti naujausias
ekologiškų žemės ūkio augalų auginimo technologijas, kurias mes patys sukūrėme. Pirmoji lauko
diena kaip tik ir buvo suorganizuota šiame ūkyje.
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žininkystės institute 2013 metais buvo atliekami
įvairūs su augalininkyste susiję moksliniai darbai.
Įgyvendinant projektą „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų malus
genties augalų genų identifikavimas“ buvo aiškinamasi, kaip stiprinti obelų atsparumą vienai žalingiausių ligų – rauplėms.
Projekto „Mikrožalumynų maistinės kokybės
valdymas šviesokultūros sistemoje“ tikslas – išsiaiškinti, kaip panaudojant kietakūnį apšvietimą
sukurti mikrožalumynų šviesokultūros sistemą,
leidžiančią valdyti šių naujų daržovių maistinę kokybę.
Įgyvendinant projektą „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“ buvo
siekiama skleisti mokslo žinias bei inovacijas ūkininkų ir bendrovių ūkiuose, demonstruojant išskirtinės kokybės vaisių auginimo technologiją ir specifinius jos elementus, diegiant naujų perdirbimo
produktų technologijas.
Vykdant projektą „Auginimo ir laikymo būdų bei
technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės
produktų kokybei“ buvo aiškinamasi, kaip sudaryti
moksliškai pagrįstas prielaidas biologiškai aktyvių
junginių biosintezės obuoliuose efektyvumui ir jų
kiekiui didinti, maksimaliai išsaugoti biologiškai
aktyvias medžiagas vaisiuose bei daržovėse laikymo metu ir vėliau – pas vartotoją, įskaitant valgomųjų plėvelių kūrimą siekiant pailginti vartojimo
trukmę, užtikrinti kokybę ir saugą. ●

biomedicinos
mokslų daktaras
Juozas Pekarskas

Atliekame labai daug mokslinių tyrimų. Esame sukaupę didelį žinių bagažą. Tenka konsultuoti labai
daug ūkininkų. Todėl atsiradus galimybei ir ėmėmės rengti projektą, kad bent dalį žinių galėtume
perteikti per parodomuosius bandymus ekologinės
gamybos ūkiuose“, – apie sumanymą rengti mokslo populiarinimo projektą mintimis dalijasi projekto
vadovas biomedicinos mokslų daktaras J. Pekarskas. Jo nagrinėjamos mokslo sritys – ilgalaikio
ekologinio ūkininkavimo įtaka agroekosistemai;
augalų mitybos ir išaugintos produkcijos kokybės
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mo technologijų, jų elementų įdiegimo seminarai.
Naujai sukurtos daržininkystės mašinos kartu su
naujomis technologijomis iš pradžių buvo įdiegtos
12-oje, o paskui daugelyje naujai sukurtų ūkių. Šios
technologijos buvo reikšmingos sukuriant stiprius
bei šiuolaikiškus Lino Šateikos, Algimanto Morkūno,
Algirdo Steponavičiaus, Virgilijaus Kuprevičiaus ir
kitus daržininkystės ūkius“, – apie mokslo ir gamybos sąveiką pasakoja Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkas Vytautas Zalatorius.
Pasak jo, daržovių auginimo technologijų sektoriaus darbuotojai, naudodami naujai sukurtą techniką, įvairiuose Lietuvos rajonuose kuriamuose
ūkiuose arba atskiriems daržovių augintojams įvairiuose Lietuvos rajonuose patys pirmą kartą pasėdavo pagal savo rekomenduojamas technologijas
auginamas daržoves. „Naujieji daržininkai, atėję
iš grūdų, pieno sektoriaus, kitų žemės ūkio sričių
arba iki tol visiškai neturėję ryšio su žemės ūkiu,
buvo ne tik mokomi daržininkystės abėcėlės, bet ir
per trumpą laiką paruošiami kaip pramoninio daržovių auginimo specialistai, – sako mokslininkas.
– Pastaruoju metu institutas daug dirba ekologinės
daržininkystės lauko daržovių technologijų mechanizavimo srityje. Yra paruoštas specialios technikos komplektas.“

Kuriamos vaistinių augalų plantacijos

Morkai išauginti
reikia mokslo žinių

Vis daugiau kaimo gyventojų susidomint vaistažolių auginimu, galvas ėmė sukti ir mokslininkai.

„Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai prisidėjo kuriant vaistinių augalų pramoninio auginimo mechanizuotas technologijas. Atlikti
tikslieji ir gamybiniai bandymai. Sukurta vaistinių
ramunių ir universali vaistažolių sėjamoji. Pritaikyta ir rekonstruota vaistinių augalų sodinamoji
ir rekonstruotas vaistažolių nuėmimo kombainas.
Paruoštos mechanizuotos technologijos ir jų rekomendacijos aštuonių pavadinimų pagrindinėms
vaistažolėms auginti“, – mokslininkų atliktus darbus vardija V. Zalatorius.

Kiekvienam daržui – sava daržovė
Dažnai pajuokaujama, kad nėra prastų veislių,
tiesiog jos atsiduria netinkamoje vietoje. Instituto
mokslininkai yra sukūrę daugiau kaip 49 daržovių
veisles ir hibridus. Tai morkos, burokėliai, svogūnai, česnakai, kopūstai, ridikėliai, agurkai, pomidorai, paprikos ir pupelės. „Auginame per 60 rūšių ir
daugiau kaip 300 veislių mažai paplitusių daržovių
bei prieskoninių augalų. Institute atliekami ekologinės daržininkystės tyrimai: renkamos tinkamos
daržovių veislės ir hibridai, tiriami ekologiškų sėklų
auginimo ypatumai ir jų pritaikymas ekologiniuose ūkiuose, vykdoma lietuviškų daržovių veislių
palaikomoji selekcija ir sėklininkystė, – pasakoja
mokslininkas. – Atkūrus daržininkystės ūkius buvo
orientuojamasi į intensyvų ūkininkavimą. Modernizuotuose konkurencinguose ūkiuose įdiegtos
mechanizuotos pramoninio auginimo, nuėmimo, ➤

Pirkėjas tampa vis išrankesnis. Jam reikalingos ne tik skanios, bet ir gražiai
atrodančios daržovės. Tad šiandien didieji daržovių ūkiai be mokslininkų
rekomendacijų nebeišsiverčia. Tiesa, kartais net ir nesusimąstai, jog
kasdieniame gyvenime naudojiesi tuo, kas kažkada gimė mokslininkų
darbuose. Kad ir populiarūs metalinių konstrukcijų šiltnamiai, dengti
ilgalaike dviguba plėvele. Jie 1997 metais buvo sukurti Sodininkystės ir
daržininkystės institute ir netruko paplisti po visą Lietuvą. Mokslininkai
sukūrė ir lietuviškų veislių pomidorų, salotų auginimo polietileno plėvele
dengtuose šiltnamiuose technologijas.

Mokslininkų darbai – daržininkams
2014–2020 metų kaimo plėtros programos ypatumas – padidėjęs Žemės ūkio ministerijos dėmesys vaisių ir daržovių auginimui diegiant naujausias moksliniais tyrimais pagrįstas technologijas.
Nemažą įdirbį mokslo pasiekimais tobulinant sodininkystės bei daržininkystės sektorių turi Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
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„1992–1993 metais besikuriantys ūkiai, atsiradusi ūkininkų apmokymo, naujų technologijų kūrimo ir
tobulinimo būtinybė paskatino Sodininkystės ir daržininkystės institutą pradėti kurti integruotas maksimaliai mechanizuotas lauko daržovių auginimo
technologijas. Nuo 1993–1994 metų instituto naujai sukurtoje eksperimentinėje bazėje ir tiesiogiai
ūkiuose pradėti sistemingai vesti naujų daržovių
auginimo mašinų naudojimo, mechanizuotų augini-

Mokslininkas Vytautas Zalatorius pristato sukurtą pramoninę valerijonų auginimo technologiją.
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prekinio paruošimo ir daržovių laikymo technologijos. Siekiant apsaugoti vietinę rinką, vartotojus
aprūpinti saugia produkcija, sukurtos specialios
technologijos. Tai išskirtinės kokybės produkcijos
ir aplinką tausojančios vaisių bei daržovių auginimo technologijos.“

Išskirtinės kokybės produktai –
išrankiausiam vartotojui
Išskirtinės kokybės žemės ūkio bei maisto produktai (IKP) ir jų gamybos, perdirbimo procesas
išsiskiria natūralumo, maistingumo bei aplinkos
tausojimo aspektais. Juos gaminant naudojami
tik minimalūs, augalų vegetacijai būtini, trąšų kiekiai, apskaičiuoti pagal dirvos laboratorinių tyrimų rezultatus ir maisto medžiagų balansą; ribotai
naudojamos apsaugos priemonės, nenaudojamos
kenkiančios aplinkai toksiškos augalų apsaugos
priemonės; auginant gyvūnus taikomi ekstensyvieji auginimo metodai. Perdirbant IKP taikomos
tokios technologijos, kurios lemia didesnį biologiškai vertingų ir mažesnį nenaudingų organizmui medžiagų (sočiųjų riebalų rūgščių, druskos, cukraus)
kiekį galutiniame produkte. Šių produktų gamyboje nenaudojami genetiškai modifikuoti organizmai,
sintetiniai maisto priedai (konservantai, saldikliai
ir kita). Vartotojams IKP pateikiami per trumpes-

IKP savo kokybe pranoksta ES ir nacionalinių
teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų
ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės
ar aplinkosaugos reikalavimus.

IKP projekto lauko diena Algimanto Vaupšo ūkyje.
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nį, negu įprasta tos kategorijos produktams, laiką.
Augintojams ir gamintojams reikia laikytis daug
griežtesnių reikalavimų negu įprastai.
Pasak mokslininko V. Zalatoriaus, IKP pelno vartotojų pasitikėjimą, o jų gamyba ūkininkams, ypač
smulkiesiems, padeda gauti neprastas pajamas.
Rinkai apsaugoti ir lietuviškoms daržovėms populiarinti yra diegiamos išskirtinės kokybės produkcijos
auginimo tradicijos, produkcijos pakuotes pažymint
specialiais ženklais. Tai padeda daržovių augintojams išlikti konkurencingiems sudėtingomis ir labai
nestabiliomis rinkos sąlygomis. Aplinką tausojančios
lauko daržovių auginimo technologijos pagrindinis
tikslas – kad laikantis agrarinės aplinkosaugos, dirvos tausojimo ir integruotos augalų apsaugos reikalavimų bei rekomendacijų būtų gaunamas aukštos
kokybės standartinės produkcijos derlius.

Sukurta skatinimo metodika
„2012 metais daržininkystės technologijų sektoriaus mokslo darbuotojai kartu su instituto Sodininkystės technologijų skyriumi bei Augalų
apsaugos laboratorija ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu baigė ruošti biologinį, technologinį ir ekonominį pagrindimą Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programai „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Ši
programa nuo 2012 metų sėkmingai įdiegta gamyboje. Užauginta produkcija ženklinama IKP ženklu.
2011 metais jis buvo suteiktas trims, 2012 metais –
69, 2013-aisiais – 133 ūkiams. 2013 metais sodų,
uogynų, bulvių ir kitų daržovių sertifikuoti plotai
užėmė 4 122,75 ha. Jiems numatomos išmokos –

4,7 mln. litų“, – apie instituto nuopelnus stiprinant
šalyje sodininkystę ir daržininkystę, skatinant šios
srities ūkininkus gaminti aukštos kokybės gaminius kalba mokslininkas V. Zalatorius.
Auginantiems IKP yra mokamos išmokos pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“
programą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“.
Didžiausia metinė paramos suma valdos savininkui, kai jis įgyvendina programą „Tausojanti
aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, –
120 000 litų. Parama mokama tik už sertifikuotus
ir deklaruotus išskirtinės kokybės šviežių vaisių,
uogų ir daržovių plotus. Daržovėms ir bulvėms skiriama 1 091,00 lito už hektarą.
Maksimali paramos pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ suma vienai žemės ūkio valdai – 10 358 litai metuose. Parama
teikiama ne ilgiau kaip 5 metus.

Lietuvos mokslininkų nuopelnai
modernizuojant daržininkystę
Lietuvos mokslininkų darbai svarūs užtikrinant
žemės ūkio produkcijos saugą ir augalų apsaugą,
kuriant pažangius ūkių modelius ir kitose žemės
ūkio gamybai bei verslo plėtrai svarbiose kryptyse.
Vaisių bei daržovių saugą ir kokybę tiria Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir
technologijos laboratorijos vedėjas, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos
fakulteto Maisto produktų technologijos katedros profesorius Pranas Viškelis. Kartu su biologe
prof. Živile Lukšiene jis parengė eksperimentinės
plėtros darbų ciklą „Vaisių ir daržovių kokybės ir
saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas“.
Mokslininkai šiuose darbuose nagrinėjo sukurtas
Lietuvos agroklimatinėms sąlygoms tinkamiausias
vaisių bei daržovių auginimo technologijas, pristatė atrinktas ir sukurtas vaisių bei daržovių veisles,
kurios pasižymi aukštu produktyvumu, biologine verte ir kokybe, analizavo labiausiai paplitusių
Lietuvoje auginamų ir iš kitų šalių atvežtų veislių
vaisių, uogų bei daržovių cheminę sudėtį, ištyrė
biologiškai aktyvias medžiagas, kokybę lemiančius
veiksnius. Taip pat optimizavo modernius vaisių ir
daržovių laikymo bei perdirbimo būdus, sukūrė inovatyvias technologijas, kurios užtikrina jų kokybę
bei mikrobiologinę saugą. Ištyręs ir nustatęs Lietuvos agroklimatinėms sąlygoms tinkančias veislių
rūšis, prof. P. Viškelis kartu su kolegomis parenka geriausias jų auginimo technologijas. Prof. P.
Viškelis kartu su prof. Ž. Lukšiene išvystė vaisių
ir daržovių apdorojimo pulsuojančiu ultravioletinės
šviesos srautu technologiją.
Biomedicinos mokslų daktarės Romos Semaškienės veikla – augalų apsauga. Jos mokslinės veiklos kryptys – nekrotrofinių ir biotrofinių patogenų
sukeliamos javų ligos, jų epidemiologija, sukėlėjų

biologinės savybės; su sėkla plintančios javų ligos;
lubinų ligos, jų epidemiologija ir kontrolė; klimato
pokyčių įtaka ligų ir kenkėjų plitimui; mikotoksinų
producentai varpiniuose javuose; ligotumo problemos skirtingose žemdirbystės sistemose; biologinių ir cheminių produktų efektyvumo tyrimai;
sprendimo priėmimo sistemų taikymas augalų apsaugai nuo ligų ir kitų žaladarių.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktoriaus doc. dr. Vytauto
Ruzgo pagrindinės mokslinių interesų sritys – daugiamečių žolių tyrimai, žieminių kviečių selekcija,
žieminių kviečių grūdų kokybės, atsparumo biotiniams bei abiotiniams veiksniams ir genofondo tyrimai. Kartu su kolegomis doc. dr. V. Ruzgas jau
yra sukūręs 14 naujų augalų veislių. Tai žieminiai
kviečiai „Ada“, „Alma DS“, „Milda DS“, „Tauras DS“,
„Seda“, „Lina“, „Kovas DS“, „Zunda DS“, „Kaskada DS“, „Vikaras DS“ ir žieminiai rugiai „Joniai“,
„Virgiai“, „Duoniai VB“, „Rūkai DS“. Visų šių veislių
vertingumą ir ekonominį naudingumą liudija tai,
kad jas vertina ne tik šalies žemdirbiai, perdirbėjai
ir gamintojai, – šias lietuvių sukurtas javų veisles
augina ir latviai bei estai. Net 50 proc. visų žieminių kviečių, auginamų Estijoje, yra lietuviškoji doc.
dr. V. Ruzgo su kolegomis sukurta veislė „Ada“. ●

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktorius doc. dr. Vytautas Ruzgas.
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Didžiausias dėmesys – genetiniams
tyrimams
Žemės ūkio ministerija skiria valstybės pagalbos lėšų gyvulininkystės sektoriaus moksliniams
tyrimams ir taikomajai veiklai (MTTV), orientuotai į ūkinių gyvūnų auginimo technologijas, veislininkystę, veterinariją ir gyvūnų gerovę, pašarų
ūkio plėtrą ir kita, vykdyti. Sudaryta Gyvulininkystės, pašarų ir veterinarijos tyrimų priežiūros
komisija, kuri kasmet analizuoja MTTV darbų poreikį ir vertina mokslo bei studijų institucijų atliktas MTTV darbų atskaitas.
Kiekvienais metais Žemės ūkio ministerija finansuoja 5–8 gyvulininkystės sektoriaus mokslinius darbus.
MTTV darbus atlieka Aleksandro Stulginskio
universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos bei Gyvulininkystės instituto ir Šiaulių universiteto mokslininkai.
Apie 70–80 proc. visų gyvulininkystės sritį
analizuojančių mokslininkų darbų susiję su naujų
metodų taikymu Lietuvoje veisiamų gyvulių veis-

lių produktyvumui didinti ir ūkinėms savybėms
gerinti.
Kita mokslininkų darbų dalis susijusi su gyvūnų neužkrečiamų ir užkrečiamų ligų tyrimais bei
prevencija.
Vystant gyvulininkystę labai svarbų vaidmenį
atlieka pašarai, tad dalis mokslinių darbų siejasi
su inovatyviomis pašarų ruošimo ir gyvūnų šėrimo technologijomis.
Žemės ūkio ministerija skiria lėšų iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai MTTV rezultatams
diegti, parodomiesiems bandymams eksperimentiniuose bei ūkininkų ūkiuose ir gautų rezultatų
sklaidai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemonės „Profesinio mokymo
ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos
sklaida“. Šiuose mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektuose aktyviai dalyvauja mokslo bei
studijų institucijos, konsultavimo institucijos ir
ūkininkai. Ryškesni moksliniai darbai: „Intensyvus aukštos veislinės vertės mėsinių ir pieninių ➤

Stipriam ūkiui reikalingi
geros genetikos ir sveiki gyvuliai
Kad ir kokios gražios būtų karvutės akys, ne jos nulemia ūkininko
pasirinkimą. Modernėjantiems ūkiams reikalingi geros genetikos ir sveiki
gyvuliai. Klimato kaita, besikeičianti ekonominė situacija – nauja užduotis
gyvulininkystę tiriantiems mokslininkams. Mokslas turi padėti spręsti
spartėjančios klimato kaitos neigiamos įtakos gyvulininkystės plėtrai
problemą ir aplinkosaugos, aukštesnės produkcijos kokybės, technologinės
pažangos, darbo našumo didinimo, ypač smulkiuose šeimos ūkiuose,
apsirūpinimo visaverčiais pašarais bei kitus aktualius gamybai klausimus.
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2007–2013 metais atlikti ar iki šiol atliekami mokslininkų darbai gyvulių veislėms gerinti:
l „Šalyje veisiamų mėsinių galvijų veislinės vertės
stebėsena ir populiacijų gerinimo krypčių nustatymas“;
l „Genotipo įtakos cholesterolio kiekiui kiaulių mėsoje
nustatymas ir priemonės kiaulienos biologinei vertei gerinti“;
l „Lietuvoje veisiamų galvijų genetinis
pieno baltymingumo gerinimas“;
l „Kiaulių raumeningumą ir vislumą gerinančių
genų paršavedžių šeimose ir kuilių linijose nustatymo
ir panaudojimo metodikos parengimas“;
l „Žemės ūkio paskirties gyvūnų palikuonių
lyties reguliavimo galimybių studija“;
l „Kokybiniai reikalavimai įvežtinei šaldytai
bulių reproduktorių spermai“;
l „Homogeninio ir heterogeninio poravimo įtakos
Lietuvos pieninių galvijų reprodukcijai nustatymas
ir poravimo taikymo metodikos sukūrimas“;
l „At metodu kontroliuojamų karvių produktyvumo
apskaičiavimo koeficientų taikymo įvertinimas“;
l „Lietuvoje veisiamų kiaulių mėsingumo ir penėjimosi
intensyvumo tarpusavio priklausomybės tyrimas“;
l „Sezoniškumo įtakos eržilų spermos kokybei įvertinimas“;
l „Lietuvos žemaitukų veislės arklių fenotipinio
ir genotipinio specifiškumo tyrimai“;
l „Genetinės medžiagos panaudojimo
metodų ir technologijų kūrimas senosioms
ūkinių gyvūnų veislėms išsaugoti“;
l „Galvijų genetinių išteklių ovocitų ilgalaikio išsaugojimo
ex situ metodų poveikio jų gyvybingumui tyrimas“;
l „Molekulinių technologijų optimizavimas ir
panaudojimas žemės ūkio gyvūnų genetiniams
ištekliams įvertinti, naudoti ir išsaugoti“;
l „Mėsinių galvijų ir kiaulių produktyvumo
didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas
genetinių technologijų pagalba“;
l „Bulių veislinės vertės nustatymo BLUP metodu modelio

tinkamumo įvertinimas pagal koreliacinės analizės metodą“;

l „Reprodukcinių technologijų panaudojimo
avininkystės plėtrai ir avių genofondo išsaugojimui
įvertinimas ir gamybiniuose ūkiuose“;
l „Lietuvoje auginamų galvijų vaisos rodiklių
pokyčių ir jų priežasčių analizė ir įvertinimas“;
l „Genotipo įtakos galvijų tarpraumeninių riebalų
kiekiui ir riebalų rūgščių struktūrai nustatymas ir
priemonės galvijienos biologinei vertei gerinti“;
l „Fenotipinių požymių tyrimas ir vertinimo parametrų
parinkimas senųjų galvijų bei kiaulių veislių populiacijose“;
l „Kiaulių veislinės vertės nustatymo naujų metodų
diegimo Lietuvoje mokslinis pagrindimas“;
l „B metodu kontroliuojamų karvių koeficientų nustatymas“;
l „Kuriamos Lietuvos jojamųjų žirgų veislės
selekcinio proceso įvertinimas“;
l „Lietuvos kiaulių veislynuose vidutinėse ir mažose
bandose auginamų kiaulių vaisos analizė“;
l „Paršavedžių efektyvaus reprodukcinio naudojimo
tyrimas ir šį procesą įtakojančių veiksnių analizė“;
l „Karvių tešmens ketvirčių išsivystymo morfologinių ir
fiziologinių rodiklių ryšio su karvių produktyvumu bei tešmens
sveikumu panaudojimo pieninių galvijų selekcijoje tyrimai“;
l „Tris kartus melžiamų kontroliuojamų karvių
produktyvumo apskaitos tikslinimas nustatant
produkcijos perskaičiavimo koeficientus“;
l „Gerinančiųjų veislių įtakos Lietuvos juodmargių ir
Lietuvos žalųjų kontroliuojamų karvių produktyvumui,
eksterjerui ir ilgaamžiškumui tyrimai“;
l „Reprodukcinių technologijų panaudojimo
arklininkystėje ir arklių genofondo išsaugojimui
įvertinimas skirtingo dydžio arklininkystės ūkiuose“;
l „Genetinės įvairovės įvertinimas siekiant
išsiaiškinti panašumus ir skirtumus tarp Lietuvos
vietinių šiurkščiavilnių ir škudžių veislių avių“.

galvijų veisimas taikant embriono persodinimo
metodą“; „Kompiuterizuota bandos valdymo
programa – inovatyvus pieno ūkio rentabilumo
ir pieno kokybės gerinimo metodas“; „Mėsinių
galvijų ankstyvojo veršingumo diagnozavimas
atliekant ultragarsinį tyrimą ir progesterono
testus“; „Heterozės naudojimas Lietuvos mėsinių galvijų ūkiuose“; „Tvartų ir galvijų kompleksų higienizavimas ir biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymas taikant biotechnologinius metodus“;
„Kiaulių sėklinimo technologijos šaldyta kuilių
sperma diegimas Lietuvoje“; „Pieninių galvijų ankstyvojo veršingumo diagnostikos metodų
naujausių mokslo žinių ir inovacinės praktikos
sklaida“; „Inovatyvių reprodukcinių ir veislinio
prieauglio auginimo technologijų diegimas Lietuvos avininkystės ūkiuose“ ir kiti. ●
Ūkininkų ūkiuose Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Gyvulininkystės instituto įdiegti pieninių galvijų
ankstyvojo veršingumo diagnostikos metodai yra
svarbi embrionų mirtingumo prevencijos priemonė.
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Škudžių lietuviškumą
aiškinasi mokslininkai
Šiuo metu Gyvulininkystės instituto mokslininkai, atsiliepdami
į Lietuvos škudžių avių augintojų asociacijos iniciatyvą, atlieka
mokslinį darbą „Genetinės įvairovės įvertinimas siekiant
išsiaiškinti panašumus ir skirtumus tarp Lietuvos vietinių
šiurkščiavilnių ir škudžių veislių avių“.
Darbe renkama informacija ir atliekami genetiniai tyrimai šioms kelis tūkstančius metų Lietuvos,
Rytų Prūsijos bei kitų Baltijos šalių teritorijoje gyvenusioms ir išnykusioms, o dabar vėl atgal sugrįžtančioms avims pripažinti vietinėmis ir įrašyti į
genetinių išteklių programą. Škudžių veislės avys
priklauso šiaurės trumpauodegių avių grupei. Tai
viena seniausių aborigeninių avių veislių pasaulyje.
Ji iki šiol neturi oficialios savo kilmės šalies. Škudžių augintojai tikisi, kad jos bus įtrauktos į Lietuvos genofondą. Tam pagrįsti jau surinkta nemažai
informacijos.
Pirmą kartą avys škudės rašytiniuose šaltiniuose oficialiai paminėtos 1800 metų pabaigoje
gamtininko Johanno Gottliebo Nanke’s išleistuo-

se raštuose apie kelionę pėsčiomis po tuometę
Prūsiją („Wanderungen durch Preussen“), kur
autorius pasakoja sutikęs šias avis Heydekrug
vietovėje (dabartinis Šilutės rajonas). Yra duomenų, jog tarpukaryje 1930 metais buvo galima
suskaičiuoti iki 70 000 škudžių, o 1936 metais
jų skaičius sumažėjo iki 3 600. Karo pabaigoje
Lietuvoje šių avių beveik nebebuvo. 2012 metų
duomenimis, škudžių yra apie 5–6 tūkst., jos
auginamos Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje,
Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lenkijoje, šiuo metu ir Lietuvoje. Tai palyginti labai
nedidelis skaičius gyvybingai populiacijai išlikti ir
egzistuoti, tad šios veislės avių populiacijai vis
dar gresia išnykimas. ●
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da nuo žmogaus, nuo jo suvokimo apie rinkų bei
technologijų pokyčių svarbą, gebėjimo analizuoti ir
panaudoti susidariusias aplinkybes gyvulininkystės
verslo plėtrai. Nuo darbuotojo kvalifikacijos, sisteminių žinių panaudojimo ir verslumo labai daug
priklauso ūkio, ypač gyvulininkystės, konkurencingumas ir naujų technologijų diegimas.

Studijos – atsižvelgiant į poreikius
„Žemės ūkio ministerija, siekdama atsisakyti vien tik laisvosios rinkos principais grindžiamos
studijų krepšelių metodikos, dalyje studijų krypčių
pradeda diegti valstybinį reikalingų ir poreikius atitinkančių specialistų rengimo planavimą. Ministro
prof. Vigilijaus Juknos iniciatyva buvo pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys studentų priėmimą ir
jų studijų Aleksandro Stulginskio bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose tikslinį finansavimą.
Nuo 2014 metų Žemės ūkio ministerija dengia 90
proc. studijų krepšelio. Likusią dalį skiria Švietimo
ir mokslo ministerija, – apie žemės ūkio specialistų
rengimo naujoves pasakoja dr. V. Žoštautienė. –
Be abejo, išlaikydami nuoseklų prioritetą gyvulininkystei, bene didžiausią dėmesį skiriame gyvulininkystės specialistų rengimui. 2014–2015 mokslo metais 37 jaunuoliams sudarytos galimybės
studijuoti gyvulininkystės technologijas Sveikatos
mokslų universiteto Gyvulininkystės technologijos fakultete ir Aleksandro Stulginskio universitete
naujai įsteigtą sumaniąją gyvulininkystę. Šios dvi
specialybės yra specifinės – orientuotos į žemės
ūkio ir gyvulininkystės technologijų plėtrą, gyvūnų gerovės užtikrinimą. Pirmumas teikiamas kaimo jaunimui, kuris turi didesnę motyvaciją grįžti į
kaimą ir panaudoti įgytas žinias. Žinoma, puikiais

Išmaniajam ūkiui –
išmanantys specialistai

žemės ūkio specialistais gali tapti ir miestiečiai.
Modernėjanti žemės ūkio produkcijos gamyba naujų iššūkių kelia ir rengiant specialistus. Pažangiam
šių dienų gyvulininkystės ūkiui neužtenka siauros
specializacijos specialisto (zootechniko, gyvulininkystės technologo). Aktualu, kad, baigęs universitetines studijas, absolventas ne tik sugebėtų kokybiškai atlikti specializacijos dalykus, bet ir turėtų
strateginį mąstymą, išmanytų vadybą, ekonomiką,
nusimanytų apie inžinerinius įrenginius, žinotų, kokia dirva tinka pašarams ruošti. To pasiekti neįmanoma, jei to nebus dėstoma universitete, nebus
sudarytos sąlygos įgyti tinkamos praktikos.“

Ministerija remia 146 studentus
Mokslininkų atlikta specialistų poreikio analizė
rodo, kad 2017 metais Lietuvoje reikės 67 gyvulininkystės specialistų ir šis poreikis turi tendenciją
augti.
Dr. V. Žoštautienė pabrėžia, kad Žemės ūkio ministerija prisideda ir prie kitų žemės ūkio specialistų rengimo. 2014–2015 mokslo metais tikslinis
finansavimas padengiant 90 proc. studijų krepšelio
suteiktas 146 studentams. Be sumaniosios gyvulininkystės (27 studentai) ir gyvulininkystės technologijų (10 studentų), tikslinis finansavimas skiriamas studijuojantiems hidrotechninės statybos
inžineriją (20), agronomiją (12), žuvininkystę ir
akvakultūrą (12), žemės ūkio mechanikos inžineriją (20), žemės ūkio technologijas ir vadybą (5),
žemės ūkio inžineriją ir vadybą (5), agroenergetikos inžineriją (6), atsinaujinančių energijos išteklių
inžineriją (8), žemėtvarką (8), kaimo plėtros administravimą (5), žemės ūkio ekonomiką (5), žemės
ūkio verslo vadybą (3). ●

Darbo jėgos paklausa
2014 m. darbdaviai ketina
užregistruoti 220–240 tūkst.
darbo pasiūlymų.

Žemės ūkio ministerijai gyvulininkystę pripažinus šalies
prioritetine sritimi, auga ir specialistų poreikis. Manoma,
kad vien 2014 metais bus įsteigta apie 220 tūkst. darbo
vietų, iš jų 6,7 proc. – žemės ūkyje.

Nuo gamybos iki specialistų rengimo
Šiandienė Žemės ūkio ministerijos politika – prisidėti prie atviros, plačios specializacijos, išsilavinusios, nuolat besimokančios, naujomis žiniomis
savo veiklą grindžiančios kaimo visuomenės ir
išprususio, socialiai patrauklaus Lietuvos kaimo
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Pagal ekonomines veiklas
Pramonė
18,7 %

Paslaugos
60,4 %
Žemės ūkio ministerijos
Veiklos administravimo
ir turto valdymo
departamento direktorė
dr. Virginija Žoštautienė

kūrimo. Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorės
dr. Virginijos Žoštautienės teigimu, prioriteto gyvulininkystei suteikimas paskatino ministeriją išplėsti savo veiklos spektrą nuo produkcijos gamybos skatinimo iki žemės ūkio specialistų rengimo.
Produkcijos kokybė ir konkurencingumas praside-

Pagal profesinę kvalifikaciją
Nekvalifikuotiems
darbininkams
27 %

Specialistams
20 %

Statyba
14,3 %
Žemės ūkis
6,7 %

Kvalifikuotiems
darbininkams
53 %
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Kraitis
gyvenimo pradžiai
Vystantis šiuolaikinėms technologijoms
kardinaliai keičiasi įvairių sričių specialistų
darbas. Naujovės neaplenkia ir žemės
ūkio sektoriaus, o jame – gyvulininkystės
specialistų.

Kadangi gyvulininkystės specialistų paruošiama
nedaug, kiekvienais metais didėja jų poreikis
įvairių gyvulininkystės sričių įmonėse. Į tai atsižvelgdama Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei
Žemės ūkio ministerijos numatė tikslinį finansavimą. Mano nuomone, priimtas sprendimas geras. Kaip žinome, gyvulininkystės technologijos
studijų programos apima labai platų veiklos sričių spektrą. Tad mūsų studentai, pasirašę trišalę
sutartį ir žinodami, kur dirbs baigę studijas, gali
jau nuo pirmo kurso daugiau gilintis į atitinkamą
sritį. Dėl minėto sprendimo mes galime artimiau
bendrauti su gamybininkais ir kitų organizacijų
atstovais. Studentams, norintiems dirbti gyvulininkystės srityje ir neturintiems pakankamai lėšų
studijoms, tai yra nemenka paspirtis gyvenimo
pradžiai.
O dėl studijų programų praplėtimo, manau,
kad mūsų programos turi užtikrinti platų paruo-
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Jaunystėje, kai renkiesi
profesiją, svarbus ir jos
prestižas

Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos
Gyvulininkystės
technologijų fakulteto
dekanas doc. dr.
Rolandas Stankevičius

šimą ir būti universaliai pritaikytos prie įvairių
ūkinių gyvūnų naujausių auginimo technologijų.
2014–2020 metais gyvulininkystė yra prioritetinė žemės ūkio sritis. Tad šis laikotarpis turėtų
dar labiau paskatinti ūkių plėtrą: reikės daugiau
aukštos kvalifikacijos specialistų, gyvulininkystės
technologų. Lietuvos sveikatos mokslų universitete Veterinarijos akademijoje jau 68 metus ruošiami minėti specialistai. Tai patvirtino ir tarptautinių ekspertų komisija, kuri 2014 metų kovo
mėnesį vertino Gyvulininkystės technologijos fakulteto studijų programas. Buvo puikiai įvertinta
dėstytojų, mokslo darbuotojų kvalifikacija, taip
pat ir materialinė bazė. Tad tikiu, jog ir ateityje
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos
fakulteto absolventai sėkmingai pildys gyvulininkystės specialistų gretas. ●
Doc. dr. Rolandas Stankevičius

Lietuvos zootechnikų
sąjungos pirmininkas
Vytautas Drūlia

Atsižvelgiant į naujus uždavinius gyvulininkystei šiuolaikiniame
ekonominės raidos etape, tenka konstatuoti, kad Lietuvoje
šiuo metu jau trūksta aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės
specialistų ir mažėja susidomėjimas šia specialybe. Didėjantys
kokybės reikalavimai gyvulininkystės produkcijai ir būtinumas
diegti naujas pažangias technologijas – prielaidos zootechnikos
specialybės poreikiui augti.

Labai pozityvus Žemės ūkio ministerijos žingsnis dengti dalį studijų krepšelio studijuojantiems
gyvulininkystės specialybes. Baigus mokslus
jaunam specialistui, ypač zootechnikui, kai atlyginimas gana kuklus, nėra lengva įsikurti. Tad
studijų krepšelio dengimas jam yra didelis palengvinimas – atsiranda palankesnės sąlygos įžengti
į rinką. Tas lėšas, kurias būtų reikėję skirti studijoms, jis galės panaudoti įsikurdamas.
Labai gerai, kad zootechnikos specialybės
papildytos ir kitų sričių žiniomis. Kuo platesnis
žmogaus pasirengimas, tuo lengviau jam įsitvirtinti darbo rinkoje ir atvirkščiai: kuo siauresnė
specializacija, tuo sudėtingiau šiais laikais joje
išsilaikyti.

Kitas dalykas – kad specialistas įsitvirtintų kaime, reikia sudaryti sąlygas jam gerai uždirbti. Zootechniko darbas nelengvas. Dirbant šį darbą nėra
griežtai nustatytų darbo valandų. Reikia ir eini. Diena ar naktis. Vasara ar žiema. Deja, kol kas atlyginimas nėra adekvatus darbui. Vilčių teikia Žemės
ūkio ministerijos apsisprendimas prioritetą teikti
gyvulininkystei. Kuo geriau vystoma ūkio šaka, tuo
didesnės galimybės specialistams rasti darbą, atitinkantį jų kvalifikaciją, ir daugiau uždirbti.
Ministerijos atsigręžimas į gyvulininkystę ir
gyvulininkystės specialistų rengimą, be abejo,
prisidės atkuriant šių profesijų prestižą, ir jauni
žmonės noriau rinksis žemės ūkio mokslus. ●
Vytautas Drūlia
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Išmanieji ūkiai. Kas tai?
Kitas šios edukacinės programos tikslas –
moksleiviams išsamiau pristatyti Lietuvoje vis
aktyviau besikuriančius išmaniuosius ūkius,
kuriuose diegiamos naujausios technologijos.
„Šiuolaikiniam ūkininkui, be agronomijos, gyvulininkystės, mechanizacijos žinių, reikia puikiai išmanyti ir naujausias informacines technologijas, rinką, vadybą, valdyti naujausią bei
pažangiausią techniką, nes vis daugiau mokslo
pasiekimų pritaikoma praktiniuose žemės ūkio
darbuose, o mokslas dar sparčiau bus diegiamas
į gamybą“, – apie kaime vykstančius pokyčius
kalba L. Kaklauskienė.
Programos dalyviams sudaryta išskirtinė galimybė Ekspozicijos salėje pamatyti žemės ūkio
ministrų suvenyrus iš įvairių pasaulio šalių. „Ministrų vizitai į kitas šalis moksleiviams atskleidžia dar vieną ministerijos veiklos sritį. Partnerių
paieška kitose šalyse mūsų žemdirbiams atveria
naujas rinkas ir naujas galimybes, – pabrėžia
pašnekovė. – Eksponuojami geriausi žemės ūkio
gamintojų ir perdirbėjų produkcijos, sulaukusios
aukšto įvertinimo tarptautinėse žemės ūkio parodose „AgroBalt“, pavyzdžiai moksleiviams atskleidžia mūsų gamintojų pasiekimus.“
Viešnagę Žemės ūkio ministerijoje paįvairina
tradicinių amatų ir paveldo pristatymas.
Beje, svečiuodamiesi joje moksleiviai sužino, kokius mokslus baigę žmonės čia dirba ir ką
apskritai gali daryti žemės ūkio specialistai.
➤

Aš – superūkininkas
Dažnam jaunam žmogui, žengiančiam į savarankišką gyvenimą,
iškyla klausimas: kuriuo keliu pasukti? Žemės ūkio ministerija ėmėsi
iniciatyvos supažindinti 5–12 klasių moksleivius su šiuolaikinėmis
žemės ūkio specialybėmis, pakviesdama juos dalyvauti edukacinėje
programoje „Aš – superūkininkas“.
Ir ką gi veikia ministerija?
Ši programa susideda iš dviejų dalių – lankymosi Žemės ūkio ministerijoje bei Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. „Ministerijoje moksleiviai pabendrauja su
darbuotojais, susipažįsta su ministerijos veikla. Jie daugiau sužino apie šiuolaikines žemės
ūkio specialybes: agronomiją, gyvulininkystę,
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veterinariją ir kitas įdomias profesijas, jų poreikį bei perspektyvas, kurios atsiveria baigus
žemės ūkio studijas, – edukacinę programą „Aš
– superūkininkas“ pristato ministerijos Protokolo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kaklauskienė. – Moksleiviams papasakojama apie ekologinį ūkininkavimą, jo svarbą žmogui, žemei ir
visai aplinkai, apie ekologiškus produktus ir kaip
juos atskirti.“
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Kasmet – per milijoną tyrimų
Antra edukacinės programos „Aš – superūkininkas“ dalis – apsilankymas Nacionaliniame
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, kurio tikslas – užtikrinti efektyvų rizikos
maisto bei veterinarijos srityse vertinimą ir teikti nepriklausomą mokslinę nuomonę.

tologinių tyrimų, Serologinių tyrimų, Virusologinių tyrimų, Molekulinės biologijos ir genetiškai
modifikuotų organizmų tyrimų skyriai. Tyrimai
atliekami ir instituto teritoriniuose skyriuose
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje bei
Telšiuose. Be to, institutas vykdo naują funkciją
– registruoja maisto papildus. Taip pat registruoja biocidus, – apie instituto veiklą pasakoja
direktoriaus pavaduotoja S. Ščeponavičienė. –
Kasmet institute atliekama daugiau kaip milijonas maisto produktų, žaliavų, gyvūnų ligų tyrimų. Pvz., tirdami pesticidus, vienu metu galime
ištirti apie 360 pesticidų, o tai leidžia įvertinti
augalinių maisto produktų saugą. Atliekant tyrimus galima įvertinti, ar užaugintas produktas
atitinka ekologiškam produktui keliamus reikalavimus. Vykdant modernius molekulinės biologijos tyrimus galima sužinoti, ar mėsos gaminiai
pagaminti iš jautienos, kiaulienos, paukštienos,
ar sudėtyje nėra arklienos. Vadovaujantis instituto laboratorijos tyrimų rezultatais, produktai,
neatitinkantys reikalavimų, nepasiekia vartotojų. Institutas bendradarbiauja su šalies aukštosiomis mokyklomis, kasmet praktiką čia atlieka
vis gausesnis būrys būsimųjų chemikų, mikrobiologų, kitų specialistų. Institute stažuojasi įvairių sričių specialistai iš trečiųjų šalių.“
Programos dalyviai, lankydamiesi institute,
taip pat sužino, kurių profesijų žmonės visą tą
gausybę tyrimų atlieka ir kuo tyrimai naudingi
kiekvieno mūsų kasdieniame gyvenime. ●

„Tai moderni aukšto lygio tyrimo įstaiga.
2000 metais Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą akreditavo
Vokietijos akreditacijos tarnyba (DAkkS)
pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005
reikalavimus. Papildomai institutas akredituotas pagal Rusijos Federacijos federalinės
akreditavimo tarnybos („Rosakkreditacija“)
reikalavimus. 2007 metais instituto laboratorija gavo tarptautinio laboratorijų akreditacijų
susivienijimo ILAC įvertinimą. Institutas yra
pelnęs Japonijos, Brazilijos, kitų šalių pripažinimą, o tai mūsų šalies gamintojams atveria
užsienio rinkas“, – institutą pristato jo direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė.
Beje, institute galima sužinoti ir kas galbūt yra
apsigyvenęs dešrytėje, sūryje ar kitame maisto
produkte, nes instituto laboratorijoje atliekami
labai įvairūs maisto, pašarų, žaliavų, gyvūnų ligų
tyrimai. „Institute maisto produktus tiria Maisto
produktų mikrobiologinių tyrimų, Cheminių tyrimų, Radiologinių tyrimų, Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų
skyriai, gyvūnų ligų diagnostiką atlieka Bakteriologinių tyrimų, Patologinių anatominių ir his-
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Naujiena ir mokiniams,
ir mokytojams
Pirmieji edukacine programa „Aš – superūkininkas“ pasinaudojo
pakruojiečiai. Pasak Pakruojo rajono Švietimo skyriaus vyriausiosios
specialistės Vilmos Jaraitės, dalyvavimas programoje buvo
paskatinimas aktyviausiai dalyvaujantiems ekologinėje veikloje.
Tai Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla, pelniusi tris žaliąsias vėliavas, ir šiais metais dešimta
vėliava apdovanotas Linkuvos gimnazijos Triškonių
filialas. „Su mumis bendravo viceministras Rytis
Šatkauskas. Nors tądien ministras buvo išvykęs, jo
kabinete mes apsilankėme. Net ministro kėdėje galėjome pasėdėti, – įspūdžiais dalijasi pakruojiečius
į sostinę lydėjusi V. Jaraitė. – Viceministras moksleiviams išsamiai papasakojo apie Žemės ūkio ministerijos struktūrą ir atliekamus darbus, Lietuvos
narystę ES, šiuolaikinį modernų žemės ūkį, kuriam
reikia gerų specialistų, ir pakvietė daugiau pasidomėti pasikeitusiu žemės ūkiu, kuriam reikalingi
aukštos kvalifikacijos specialistai. Vėliau su mumis
bendravo Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja Elvyda Lazauskaitė.
Ji moksleiviams papasakojo apie tradicinius amatus, kurie Lietuvos kaime visada buvo šalia žemės
ūkio, nes šeima ne tik dirbdavo žemę, bet ir pasi-
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gamindavo viską, ko reikia buičiai. Vilniaus etninės
kultūros centro vyriausioji edukacijos koordinatorė
Marytė Liugienė supažindino moksleivius su pynimu iš šiaudų ir pakvietė pačius nupinti po detalę
sodui. Taip pat buvo labai įdomu apsilankyti Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
institute. Apie daugelį Lietuvoje atliekamų tyrimų
ne tik moksleiviai, bet ir pedagogai išgirdome bei
pamatėme pirmą kartą.“
„Nors mūsų moksleiviai dar mažai susimąsto
apie būsimą profesiją, patirti įspūdžiai ir įgytos žinios jiems pravers ugdymo procese, o galimas dalykas, pirmasis vizitas ministerijoje bus motyvacija
renkantis gyvenimo kelią. Mūsų septintokė Rugilė
Vaškaitė jau svajoja studijuoti veterinariją“, – sako
Triškonių mokyklos geografijos mokytoja metodininkė Silva Malinauskienė.
„Tokios atvirų durų dienos yra labai naudingos
ir įdomios. Turėsime apie ką su vaikais diskutuoti

Moskleiviai, dalyvaujantys programoje „Aš – superūkininkas“, susipažįsta su Žemės ūkio ministerijos veikla,
žemės ūkio vstymo ir kaimo plėtros tendencijomis, puoselėjamais senaisiais amatais.

po šio apsilankymo ministerijoje. Tik geriau susipažinus su kuria nors sritimi lengviau suprasti, ko
pats moksleivis norėtų, ką jam būtų įdomu dirbti“, – edukacinės programos „Aš – superūkininkas“
svarbą įvertina Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės
mokyklos biologijos mokytoja metodininkė Aida
Čepulienė.
Pasak Šalčininkų rajono Eišiškių gimnazijos mokytojos Anos Korkut, jų moksleiviams labai patiko apsilankymas Žemės ūkio ministerijoje. „Ypač
didelį įspūdį mūsų devintokams paliko susitikimas
su ministru prof. Vigilijumi Jukna. Jie negalėjo atsistebėti, kad ministras toks
Pakruojiečiai mokėsi pinti sodą.
jaunas ir dar profesorius. Vaikams buvo naujiena ir Ekspozicijos salėje demonstruojama
Lietuvos įmonių kuriama aukšto įvertinimo sulaukusi produkcija, – pasakoja A. Korkut.
– Visi likome sužavėti žemaitiško patiekalo – kastinio. Kol kas
devintokai dar mažai galvoja,
kurią specialybę jiems rinktis,
bet tokie tiesioginiai pabendravimai su ministerijos darbuotojais, ministru palieka labai gilų
įspūdį, kuris galbūt ne vienam
padės apsisprendžiant, kurioje
srityje save realizuoti. Tokios
programos griauna mitą, kad
žemės ūkio profesijas renkasi tie, kurie nebetinka kitoms
Iš Šalčininkų rajono atvykusiems moksleiviams įsiminė susitikimas su
profesijoms.“ ●
žemės ūkio ministru prof. Vigilijumi Jukna.
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Mokysis
pažinti ir auginti gyvulius

Jei šiandien Vilniaus vaikų paklaustume, kaip atsiranda pienas,
tikriausiai daugelis darželinukų nedvejodami išpoškintų prekybos
tinklo, kuriame kartu su tėveliais dažniausiai lankosi, pavadinimą.
O pasiteiravę jų, kuo nori būti užaugę, įsitinkintume – gyvulininkystės
profesijos ne pačios populiariausios. Ir nieko stebinančio:
paprasčiausiai daugeliui jų tos specialybės visiškai negirdėtos.
Ir ne vien didmiesčių vaikams, kurių daugeliui geriausiai pažįstami gyvūnai – šuniukai ir katytės, tačiau ir kaimo mažyliams. Šie jei ką ir yra girdėję,
tai dažniausiai ne iš pačios geriausios pusės.
2014 metais Žemės ūkio ministerijos iniciatyva
pradėta rengti edukacinė programa apie gyvulininkystę. Programa skirta vaikams ir paaugliams
– pradedant ikimokyklinukais, baigiant aštuntų
klasių moksleiviais. Programą sudaro trys konkrečioms amžiaus grupėms skirti moduliai.
Pirmasis modulis skirtas ikimokyklinio amžiaus
vaikams, tad dėlionių ir spalvinimo knygučių kūrėjų laukia naujos užduotys. Dėliodami dėliones,
spalvindami knygeles ar darydami kitus jiems kol
kas įdomius dalykus, vaikučiai mokysis pažinti gyvuliukus.
Kitas modulis orientuotas į I–IV klasių mokinu-
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kus. Jiems gyvulininkystė bus pristatoma pasitelkiant interaktyvius žaidimus, pokalbius mokyklose
ir kitas formas.
Trečiasis modulis apie gyvulininkystę sužinoti
daugiau padės V–VIII klasių mokiniams. Šio modulio esmė – moksleiviai bus skatinami aktyviai
domėtis gyvulininkyste, sukuriant interaktyvias
klases: mokiniai per užsiėmimus, išnaudodami
šiuolaikines informacines technologijas, kurs gyvulininkystės ūkius. O kad gyvulininkystė neliktų
virtualioje erdvėje, lankydamiesi realiuose šeimos
ūkiuose jie bus supažindinami su darbais, kuriuos
dirba visi šeimos nariai.
Trečiasis modulis baigsis konferencija, kurioje
jos dalyviai pristatys savo įsivaizduojamą gyvulininkystės ūkį po 2–3 metų. Bus apdovanoti aktyviausi programos dalyviai. ●

IV skyrius
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anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos
pateikimo. „ES parama jaunajam ūkininkui pagal
priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ buvo skiriama už paraiškos gauti paramą pateikimo metu
naudojamą žemės ūkio naudmenų plotą ir už plotą,
kurį jaunieji ūkininkai įsipareigoja turėti iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos. Kuriant
gyvulininkystės, augalininkystės arba mišrųjį ūkį
už 1 ha žemės ūkio naudmenų buvo skiriama 3 452
litų parama, kuriant specializuotą daržininkystės,
uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės,
sodininkystės ūkį už 1 ha žemės ūkio naudmenų –
6 906 litų parama. Faktinė parama jaunajam
ūkininkui priklausė nuo ūkyje atliktų investicijų
ir valdomos žemės naudmenų kiekio. Didžiausia
paramos suma – 138 112 litų. Per šį laikotarpį
gauta daugiau beveik 2,5 tūkst. paraiškų. Jauniesiems ūkininkams išmokėta apie 300 mln. litų paramos, – pašnekovas apžvelgia buvusio finansinio
laikotarpio paramos teikimo mechanizmą. – Už
gautą paramą jaunieji ūkininkai stiprino materialinę bazę: pirko žemės ūkio technikos, įrangos,
technologinių įrenginių, kompiuterizavo savo ūkio
veiklą, rekonstravo senus ar pasistatė naujų gamybinių pastatų, savo valdoje įsirengė infrastruktūrą, sodino daugiamečius augalus – šilauoges,
kriaušes, obelis ir t. t.“
Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į jaunųjų
ūkininkų pageidavimus, supaprastino paraišką, o
nuo 2010 metų jaunieji ūkininkai pildo automatinę
formą, kai daugelį skaičiavimų atlieka pati sistema
ir pareiškėjui bereikia įvesti pagrindinius jo ūkį apibūdinančius skaičius.

Atrandantys save kaime
Gyvenimo taisyklė: kad ir koks modernus būtų ūkis, jei nebus
jo kam perimti, nebus norinčio ūkininkauti jaunimo, jis
sužlugs. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento
Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Jonas Pupius įsitikinęs, kad to nenutiks, – šiandien vis daugiau
jaunų žmonių savo gyvenimą susieja su kaimu. Žinoma, tam
įtakos turi ir jaunimui suteikiamos kai kurios privilegijos
gaunant ES paramą.
Lietuvoje daugėja jaunųjų ūkininkų
„ES parama padėjo jaunimą išlaikyti kaime, o
tai labai svarbu sprendžiant tiek ekonominius, tiek
ir socialinius kaimo plėtros klausimus“, – pabrėžia Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir
investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas J. Pupius, kalbėdamas apie vieną populiariausių investicinių Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos paramos priemonių „Jaunųjų ūkininkų
įsikūrimas“.
Parama jauniesiems ūkininkams teikiama nuo
2000 metų, įgyvendinant SAPARD. „Ši priemonė padrąsino jaunus žmones imtis ūkininkavimo.
Lietuvai tapus ES nare atsvėrė naujos galimybės
ir 2014 metų pradžioje jau buvo daugiau kaip
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Vietoj emigracijos – ūkininkavimas
„Parama jauniesiems ūkininkams ne tik mažina jaunų žmonių emigraciją, bet ir skatina juos
sugrįžti į gimtąsias vietas. Įgyvendinant Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programą parama suteikta 164 iš emigracijos grįžusiems asmenims, – teigia Kompensacijų ir investicijų skyriaus
vyriausiasis specialistas J. Pupius. – Dar daugiau
užsienyje gyvenančių jaunų žmonių domisi 2014–
2020 metų galimybėmis. Žmonės pradeda suvokti,
kad nei Anglijoje, nei Airijoje, nei kitoje užsienio
šalyje jie negaus tokios paramos savo verslui kurti,
kokią gali gauti sugrįžę į Lietuvą.“
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje ir toliau numatoma remti jaunuosius ūkininkus, suteikiant jiems paramą įsikurti. „Svarbu, kad
gavęs paramą jaunasis ūkininkas susikurtų pagrindą
konkurencingam ūkiui kurti. Vertinant ūkio gyvybingumą bus atsižvelgiama į pateiktas deklaracijas, –
pabrėžia J. Pupius. – Jaunojo ūkininko ūkis turi būti
įregistruotas ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki
paraiškos pateikimo. Parama galės siekti 240 tūkst.
litų. Paramos intensyvumas – iki 80 proc.“
Šiuo metu Lietuvos ūkininkų amžiaus vidurkis –
56 metai. Verslo informacijos centro duomenimis,
2013 metais ūkininkai iki 40 metų sudarė 17 proc.,
nuo 40 iki 65 metų – 47 proc. ir 36 proc. ūkininkų yra vyresni kaip 65-erių. Žemės ūkio ministras
prof. Vigilijus Jukna tikisi, kad paramos jauniesiems ūkiams didinimas paskatins jaunus žmones
aktyviau imtis ūkininkavimo, siekti intensyviam žemės ūkiui vystyti reikalingo išsilavinimo. ●

Ūkininkų pasiskirstymas pagal amžių
Žemės ūkio
ministerijos Kaimo
plėtros departamento
Kompensacijų ir investicijų
skyriaus vyriausiasis
specialistas Jonas Pupius

20 tūkst. jaunųjų ūkininkų, jie valdė beveik 180
tūkst. hektarų plotą“, – ES paramos svarbą skaičiais pristato J. Pupius.

Jaunųjų ūkininkų skaičiaus Lietuvoje pokyčiai
l 2000 metais – 6 670
l 2004 metais –8 120
l 2013 metais –18 102

17 %

54723

36 %

43559
47 %

iki 40 m. amžiaus

41–65 m.

daugiau nei 65 m. amžiaus

18102

Supaprastintas paramos teikimas
Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programą ES paramą, skirtą jauniesiems
ūkininkams, galėjo gauti jaunesni kaip 40 metų
ūkininkai, žemės ūkio valdą ir ūkį įsiregistravę ne

iki 40 m. amžiaus
41–65 m.
									

daugiau nei
65 m. amžiaus
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Iš pradžių Kirnaičių gyvenvietėje gyvenantys Buliai kūrė mišrų ūkį. Augino gūdines kultūras, rapsus, laikė keturias melžiamas karves, prieauglio,
bet paskui atsisakė. „Mūsų sodyba labai siaura, vos
24 metrai. O norint laikyti gyvulių reikia įgyvendinti nemažai reikalavimų. Kur įrengti srutų duobes,
mėšlides, kai aplinkui gyvenvietė?“ – sako Nijolė.
Ūkininkų žemių sklypai vienas nuo kito nutolę.
Taip jau susiklostė, kad Nijolės atgauta žemė vienoje Joniškio pusėje, Romaldo – kitoje. Tenka po
20 km važinėti. „Žinoma, tai išaugina sąnaudas,
bet ką darysi. Žmonės kol kas labai atsargiai žiūri į
žemės konsolidaciją. Nenori savo sklypelių mainyti. Mūsų nuomojama žemė – vos kelis hektarus siekiantys daržiukai“, – užsimena jaunasis ūkininkas.

tė, todėl, vadovaudamasis jos patarimu, nelindau
į banko paskolas. Stengiausi už savas lėšas viską
nusipirkti. Jei savų pritrūkdavau, su pardavėjais
susitardavau, kad kiek palauktų.“
Ketvirtą dešimtį baigiantis vyras neslepia, kad
jei stengiesi, ūkininkaudamas gali normaliai gyventi. „Žinoma, būna geresnių, būna sunkesnių
dienų, bet skųstis tikrai negalime. Lietuvoje sąlygos ūkininkauti, jei dirbi, tikrai nėra prastos“, –
sako Svajūnas.
Visus darbus nudirba patys šeimos nariai. Tik
per darbymetį, kai javus reikia kulti, nusisamdo
vieną žmogų. „Gerai, kad grūdų priėmimo punktai
šalia, nereikia toli vežti ir eilėse nereikia daug laiko
sugaišti“, – džiaugiasi jaunasis ūkininkas. ●

Galingas traktorius – už paramą jaunajam
ūkininkui

Sūnaus džiaugsmui įveisė danielius
Prieš porą metų Lietuvos aruode Joniškio rajone ūkininkaujantis
Svajūnas Bulys susigundė savo žemėje įkurdinti keletą danielių. Kadangi
jo žemėje yra nedidelis miškelis, nusprendė, kad bus gražu, jei po jį
bėgios danieliai. Nuvažiavo į Mažeikius, nusipirko patinėlį ir aštuonias
pateles, užtvėrė beveik 3 ha aptvarą, jam skirdamas dalį miškelio bei
dalį pievos, ir paleido ganytis. Dabar aptvare jau bėgioja apie
30 danielių. Sūnui gyvūnėliai labai patinka, tai Svajūnas jam ir norėjo
suteikti. Nors ir pačiam, atitrūkus nuo darbų, malonu pasigrožėti šiais
grakščiais gražuoliais.
„Specialistai sako, kad mano įrengtame aptvare gali gyventi iki 50 danielių. Kol kas tas mano
sumanymas tik investicijų reikalauja. Tiesa, mėsą
išbandėme. Buvo čia toks vienas kreivu ragu, kitiems savo gentainiams keliantis grėsmę, tai jį ir
panaudojome degustacijai, – juokauja Svajūnas ir
priduria: – Dabar danieliai – didžiausias mūsų Justo džiaugsmas. Jam jau penkeri metai ir jis moka
parodyti, kas patinka. Labai džiaugiasi gyvūnais
ir technika.“ O paklaustas, gal auginasi pamainą,
nusijuokia: kas ten žino, kokį gyvenimo kelią jis
pasirinks.

Nuo mišriojo – prie augalininkystės ūkio
Pagrindinė S. Bulio veikla – augalininkystė. „Auginame žieminius kviečius, salyklinius miežius,
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Žemei dirbti Buliai buvo susipirkę reikalingiausią techniką. Kas padėvėta, kas nauja, bet galingo
traktoriaus ūkiui labai trūko. „Nutariau pasinaudoti
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos parama, skirta jauniesiems ūkininkams. Gavau 138 112 litų paramą. Už ją ir nusipirkau tokį
traktorių, kokio norėjau, – „Landini 145“, – dėsto
mechaniko specialybę turintis Svajūnas.
Parama jaunąjį ūkininką motyvavo ir kitą techniką atnaujinti, nes nauja ir lieka nauja. Mažesnės
remonto išlaidos, mažiau degalų sunaudoja, o ir
dirbti su ja žymiai patogiau. „Labai gerai, kad Žemės ūkio ministerija atskyrė didelius ir smulkius
projektus. Jei būtų reikėję tokias „biblijas“ surašyti, tikrai nebūčiau rengęs projekto, – šypteli Svajūnas ir priduria: – Didelis palengvinimas smulkiajam
ūkininkui, kad buvo supaprastina mažų projektų
rengimo ir finansavimo tvarka. Pasinaudodamas
programos priemone „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ nusipirkau kombainą, sėjamąją su pirminio žemės įdirbimo diskais, purkštuvą, trąšų barstytuvą. Iš viso į ūkį investavome apie 500 tūkst.
litų paramos. Mano mama – žemės ūkio ekonomis-

Traktorius įsigytas pasinaudojant Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.

žieminius rapsus. Bandėme ir vasarinius rapsus
auginti, bet jie nepasiteisino, per mažas derlius“, –
apie savo ūkininkavimą pasakoja ūkininkas.
Ūkininkauti Svajūnas pradėjo 2007 metais. Toks
buvo šeimos sprendimas – tėvai sumanė pasinaudoti ankstyvo pasitraukimo iš aktyvios žemės ūkio
gamybos rėmimo priemone ir ūkininkavimą perduoti Joniškio žemės ūkio mokyklą baigusiam sūnui.
„Kažkaip savaime ūkininkavimas atėjo į mūsų
šeimos gyvenimą, – šypsosi Nijolė. – Su vyru Romaldu susigrąžinome senelių turėtas žemes. Iš
pradžių susigrąžinome vyro seneliams priklausius
15 ha, paskui – ir mano senelių žemes. Ūkį įregistravome 1991 metais. Turėdami apie 30 ha nuosavos žemės antra tiek išsinuomojome. Dirbome apie
70 ha žemės“, – ūkininkavimo pradžią prisimena
N. Bulienė.
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čius, šiek tiek rapsų, miežių. „Vidutiniškai iš hektaro prikuliu apie 6–7 t. Yra vietų, kuriose užauga
ir daugiau, yra – kur gerokai mažiau, – pasakoja
Tomas. – Už nemažą dalį žemių gauname išmokas
už ūkininkavimą mažiau palankiose ūkininkauti
vietose. Jos bent kiek kompensuoja išlaidas, nes ir
nenašias žemes reikia tręšti, reikia purkšti. Visa tai
kainuoja nemažus pinigus. Kai parduodi grūdus, ne
kažin kiek ir lieka. Sąnaudas išaugina ir vienas nuo
kito nutolę sklypai. 35 km spinduliu tenka važinėti.
O tai – jau papildomos išlaidos. Jei ne parama, nelabai būtų už ką modernesnės technikos įsigyti. O
technika genda. Kuo intensyviau dirbi, tuo greičiau
ji dėvisi. Žiūrėk, neseniai nusipirkai, o jau reikia
naują pirkti. Kad ir kaip gaila, bet ir mano pirmasis
traktorius jau atitarnavo.“

Reikia daugiau dirbt,
mažiau verkt ir viskas bus gerai

Augalininkystę keistų į gyvulininkystę
Tomas prasitaria, kad ne sykį kartu su broliu ir
tėvu apie gyvulininkystę yra pagalvoję. Yra vietų
ganykloms. Neparduotus grūdus gyvuliams būtų
galima sušerti. „Kai neturi gyvulių, esi labai priklausomas nuo grūdų supirkėjų. Pamato kokį grūdelį ne tokį ir pradeda kainą mažinti. Turėdamas
gyvulių, gerus grūdus parduodi, o prastesniais
gyvulius augini ir pajamas didesnes gauni. Žinoma, ir dabar grūdų gali parduoti auginantiems
kiaules. Tačiau tada nuo kiekvienos tonos po 200
litų prarandi. Paprasčiausiai jie tiek temoka, o tu
neturi kur grūdų dėti. Ir žemės ūkio politika Lietuvoje pastaruoju metu gyvulininkystei palanki“, –
svarsto Tomas.
Tačiau nuo to sumanymo realizavimo Tomą
sulaiko viena priežastis. „Dabar tik vieną žmogų
samdome, nes viską patys su tėvu ir broliu pasidarome. Gyvulininkystė – imli darbui, reikia daugiau žmonių. Pas mus ne taip paprasta ką nors
nusisamdyti. Ypač anksčiau. Pastaruoju metu lyg
ir lengviau su žmonėmis. Bent jau šį pavasarį man
iškart pasisekė norintį dirbti žmogų susirasti, –
kalba T. Kaunietis. – Kai pradėjau ūkininkauti, negalėjau atsistebėti – žmonės skundžiasi, kad neturi darbo, o darbo biržoje gavęs keliolikos žmonių
sąrašą paskambinęs nė vieno neprisikvieti. Mums,
lietuviams, reikia mažiau dejuoti, mažiau verkti, o
daugiau dirbti dėl savo pačių gerovės.“ ●

Pagirių kaimo (Anykščių r.) jaunasis ūkininkas Tomas Kaunietis yra
vienas tų, kurie laimę bandė užsienyje. „Nereikia mums į jokius užsienius važiuoti. Tuos pačius pinigus gali uždirbti ir čia, Lietuvoje. Tik
reikia netingėti dirbti“, – sako Tomas.
Darbą užsienyje iškeitė į ūkininkavimą
„Kai tėvas pradėjo ūkininkauti, aš laimės užsieniuose ieškojau. Kadangi mano specialybė – apdailininkas, Danijoje dirbau statybose. Darbų man
netrūko, bet pradėjau galvoti, kad laikas ką nors ir
savo susikurti. Juo labiau kad buvo visos galimybės gauti paramą. Tėvukas, brolio Mariaus paskatintas, jau ūkininkavo, tad ir mane pradėjo skatinti
sugrįžti, – pasakoja jaunasis ūkininkas. – Į Lietuvą
sugrįžau 2007 metais ir iškart ėmiausi ūkininkauti.
Tada man buvo 22-eji. Žemės daug neturėjome –
kartu su tėvu dirbome apie 100 ha. Po metų pateikiau paraišką gauti paramą. Ir žemės plotą iki 130
ha pasididinome.“
Pagal 2007–2013 metų Lietuvos kaimo plėtros
programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“
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T. Kauniečiui buvo skirta 138 112 litų paramos. „Už
tas lėšas nusipirkau naują traktorių, – džiaugiasi
Tomas. – Paskui sumaniau, kad reikia pasinaudoti
programos priemone „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Tuomet Žemės ūkio ministerija buvo
supaprastinusi smulkių projektų finansavimą. Nusipirkau diskinį skutiką, trauktuvą-pūstuvą, galinių
ratų technologinę įrangą, plūgą, purkštuvą, trąšų
barstytuvą. Už viską sumokėjau apie 260 tūkst.
litų, bet 60 proc. tų investicijų kompensavo iš programos lėšų.“

Paspirtis – išmokos
Dabar Tomas kartu su tėvu Robertu Kauniečiu ir
broliu Mariumi dirba apie 400 ha žemės. Verčiasi
augalininkyste. Augina žieminius ir vasarinius kvie-

Tomas Kaunietis darbą užsienyje iškeitė į ūkininkavimą ir dėl savo sprendimo nesigaili.
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Ne visuomet pralaimi paskutinysis
Būtų buvę keista, jei Lietuvoje plačiai žinomo ūkininko Felikso
Vaitelio sūnus ir ne mažiau garsaus Donato Vaitelio brolis Mantas
būtų pasirinkęs kitą kelią. Bet ne, jis irgi stojo dirbti Tėvynės žemės.
kęs tikrai nebuvau, nes šeimoje visuomet bendrai
aptariami visi su ūkiais susiję klausimai“, – vos ne
teisinasi M. Vaitelis.
Šiandien Mantas ekologiškai ūkininkauja 200 ha
plote. Verčiasi ekologine mėsine galvijininkyste. Jo
bandoje galima suskaičiuoti apie 180 grynaveislių
limuzinų veislės galvijų, iš kurių 70 – karvės žindenės. Ūkininkas pripažįsta, kad be ES paramos jis
nebūtų sukūręs tokio progresyvaus ūkio.
„Pasinaudojau Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemone „Jaunųjų ūkininkų
įsikūrimas“. Už paramos lėšas įsigijau šiuolaikišką
traktorių. Jis ir šiandien yra pagrindinis ūkio ramstis. Dalyvaudamas kitose priemonėse nusipirkau
kitos žemės dirbimo technikos, be kurios verstis
būtų sunku“, – europinio finansavimo pranašumus
vardija ūkininkas.

Ne naujokas

Mantas Vaitelis, vėliausiai atėjęs į gyvulininkystės
verslą, naujoku nesijaučia.

Su žinių bagažu
„Lyginant su tėvu ar broliu, aš kiek pavėlavau,
mat nusprendžiau prieš tai įgyti profesionalaus gyvulininkystės technologo specialybę. Mokiausi Veterinarijos akademijoje, tačiau nuo žemės atitrū-
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Paklaustas, ar į ūkinę veiklą pasinėręs vėliausiai
nesijaučia autsaideris, Mantas tvirtina, jog taip tikrai nėra. „Mes visuomet kartu, su tėvu ar broliu
matausi kasdien, todėl šeiminių problemų lyg ir
nėra“, – teigia ūkininkas.
Šeimos vyrai jau seniai yra pasiskirstę pareigomis: žemės dirbimu ir sėja rūpinasi Feliksas, Donatas užsiima pašarų ruošimu, o derliaus nuėmimo
rūpesčiai gula ant Manto pečių.
„Šeimoje aiškaus lyderio nėra. Visų ūkiai panašūs, kasdien sueiname, aptariame šeimos kooperatyvo reikalus ir užsiimame savais numatytais
darbais“, – apie demokratiją šeimoje kalba jaunasis ūkininkas M. Vaitelis. ●

V skyrius
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Šiandien svarbiausia –
išlaikyti veikiančias sistemas
Lietuvoje melioracijos pradžia – 1910 metai, kai
Panevėžio apskrityje buvo pradėtos tiesti uždaros
drenažo sistemos ir pradėta jų apskaita. Aktyviausiai Lietuvos laukai buvo melioruojami 1966–1980
metais.
Šiuo metu šalyje yra 2,6 mln. hektarų melioruotų žemių (bendras Lietuvos plotas – 6,52 mln.
hektarų).
Situacijai išsiaiškinti 2006 metais Žemės ūkio
ministerija organizavo melioracijos statinių ir nusausintos žemės būklės vertinimą pagal bendrą
kompleksinę melioruotų žemių būklės ir melioracijos statinių vertinimo metodiką. Buvo nustatyta
melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklė
valstybinėje ir žemės savininkų žemėje, patikslinti
valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai, išsiaiškinta, kur yra apleistos, neperspektyvios melioruotos žemės, parengti pasiūlymai, kaip jas transformuoti į kitas naudmenas,
nustatyta, kiek melioracijos statinių reikia remontuoti, rekonstruoti arba nurašyti.
Šalyje yra daugiau kaip 52 tūkst. kilometrų
valstybinės reikšmės melioracijos griovių. Kadangi melioracijos sistemos veikimo trukmė – apie 25
metus, visus statinius reikia atnaujinti. „Šiandienė valstybės politika – išlaikyti esamą ir atkurti
susidėvėjusias nebeveikiančias ar prastai veikiančias melioracijos sistemas ir kitus įrenginius bei
statinius, esančius melioruotos žemės balanse“, –
sako Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių
politikos departamento Išteklių, melioracijos ir
biokuro skyriaus vedėjas Vaidas Vitukynas.

Melioracija
gaivina dirvožemį
Mokslininkų teigimu, melioracija ilgam laikui
pagerina dirvožemio vandens, oro, šilumos, maisto
medžiagų režimą ir 15–20 proc. padidina žemių našumo
balą. Tai sudaro sąlygas gauti gausų ir pastovų žemės ūkio
derlių. Žemės ūkio ministerija, siekdama pagerinti žemės
ūkio našumą didesnėje šalies teritorijoje, rengiant tiek
Kaimo plėtros 2007–2013 metų, tiek ir 2014–2020 metų
programą bando išsiderėti didesnę paramą melioracijos
sistemoms ir vandens telkiniams atnaujinti. Dalis
atnaujinimo darbų finansuojama iš šalies biudžeto.
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Rūpinasi valstybė
ir žemės naudotojai

Žemės ir išteklių
politikos departamento
Išteklių, melioracijos ir
biokuro skyriaus vedėjas
Vaidas Vitukynas

Melioracijos statiniai priklauso ir valstybei, ir privatiems žemės valdų naudotojams.
Valstybinės reikšmės melioracijos grioviai ir
grioviai, nuvedantys vandenį daugiau kaip nuo
dviejų žemės naudotojų žemių, taip pat rinktuvai,
kurių skersmuo didesnis kaip 12,5 cm, priklauso
valstybei. Jais patikėjimo teise rūpinasi savivaldybės. Visos kitos melioracijos sistemos priklauso
žemės naudotojams. Seimas, svarstydamas šalies
biudžetą, kiekvienais metais skiria lėšų valstybei
priklausančių melioracijos sistemų bei įrenginių
priežiūrai.
Dalis valstybei priklausančių statinių buvo atnaujinami skiriant lėšų iš šalies biudžeto. Skiriamų
lėšų suma kiekvienais metais skirtinga. „Svarstant
2014 metų biudžetą ministerijai pavyko sumą padidinti iki 36 mln. litų“, – pabrėžia V. Vitukynas
ir džiaugiasi, kad tai yra daugiau negu praėjusiais
metais.
Melioracijos įrangos atnaujinimą spartina ES parama. Parama pagal pateiktus projektus pradėta
teikti 2004–2006 metais. Darbai ypač paspartėjo

įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą. Parama buvo teikiama pagal veiklos
sritį „Žemės ūkio vandentvarka“.
Už gautą paramą buvo tvarkomi dirbtiniai vandens telkiniai, grioviai, rekonstruojami melioracijos statiniai. Vienam žemės ūkio vandentvarkos projektui galėjo būti skiriama iki 1 035 840
litų, o polderiams atnaujinti – iki 2 071 680 litų.
Paramos intensyvumas – 90 proc. Paraiškas gauti
paramą galėjo teikti tiek savivaldybės, tiek ir į melioracijos įrenginių bei sistemų asociacijas susijungę ūkininkai.
Jungimasis reikalingas dėl vienos priežasties:
melioracijos sistemos dažniausiai eina per kelių
žemės naudotojų sklypus, tad pavieniui neįmanoma rekonstruoti visos sistemos. Iš pradžių Lietuvai šiems poreikiams buvo numatyta 131 mln.
litų. Priemonės paklausa buvo gerokai didesnė,
negu tikėtasi. Tad Žemės ūkio ministerija kreipėsi
į Europos Komisiją su prašymu papildomai skirti
lėšų arba perskirstyti jas sumažinant paramą mažesnę paklausą turinčioms priemonėms. Derybos
pavyko ir melioracijai skiriamų lėšų buvo padidinta iki 300 mln. litų.

Pagalba ūkininkui
tvarkant griovius
Be to, 2012–2013 metais ūkininkai galėjo pasinaudoti parama pagal 2007–2013 metų Lietuvos
kaimo plėtros programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“. Šiai priemonei buvo numatyta 20 mln. litų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui per visą priemonės įgyvendinimo
laikotarpį (2012–2014 metais) – 50 tūkst. litų. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti
išlaidų.
Priemonės paramos lėšomis finansuojamas
krūmų, medžių bei kitos augalijos, augančios melioracijos griovio šlaituose, pašalinimas ir sutvarkymas; augalijos išvalymas iš melioracijos griovio
dugno ir sutvarkymas; drenažo žiočių, latakų ir
pralaidų išvalymas. Paramos gavėjai įsipareigoja 5 metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių
tvarkymo veiklą. Tai reiškia, kad, įvykdę įsipareigojimus pagal priemonę „Pelno nesiekiančios
investicijos“, pareiškėjai toliau tęsia melioracijos
griovių tvarkymo veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Kraštovaizdžio
tvarkymas“ veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“.
Kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje Lietuvos melioracijos sistemoms ir įrenginiams atnaujinti numatyta 350 mln. litų parama. Paramos intensyvumas – 80 proc.
„Melioracija – kompleksinis dalykas, turintis labai didelę įtaką stiprinant ūkių konkurencingumą,
siekiant išsaugoti kraštovaizdį, todėl ja rūpintis turi
tiek valstybė, tiek ir privatūs žemės naudotojai“, –
sako Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas V. Vitukynas. ●
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Nauda – akivaizdi
Pasvalio rajone vieni pirmųjų tokią asociaciją
sukūrė Nečionių kaimo ūkininkai: penketą melioruotos žemės savininkų bei naudotojų vienijanti organizacija pirmąją paraišką pateikė 2011 metais. Melioracijos sistemų rekonstrukcijos projektas baigtas įgyvendinti pernai. Kaip teigė minėtos
asociacijos, pasivadinusios „Pelikanu“, pirmininkas
Aurimas Jurgaitis, įgyvendinto projekto vertė siekė
beveik 1,1 mln. litų. Už šias lėšas buvo rekonstruotos drenažo sistemos devyniuose laukuose,
užimančiuose nuo 4 iki 17 ha. Bendras nusausintos
žemės plotas sudarė apie 80 ha. Įgyvendinant projektą paklota apie 40 km naujų sausintuvų, pakeista 6,5 km vandens rinktuvų, renovuota keliolika
filtrų bei pralaidų.
Anot A. Jurgaičio, atliktų darbų nauda – akivaizdi. „Melioracija mūsų kaimo apylinkėse vyko dar
sovietmečiu, apie 1970-uosius. Laukus sausinę
melioratoriai kolūkių pirmininkams bei tarybinių
ūkių direktoriams garantuodavo, kad drenažo sistemos nepriekaištingai veiks maždaug 25 metus.
Taigi neverta stebėtis, jog dauguma jų savo amžių
jau atgyveno. Ne viename lauke pavasarį ar rudenį telkšo net iki pusantro hektaro plotą užimančios
balos, beje, neišdžiūstančios ir vasarą. Jose plaukiojančios laukinės antys, žąsys ar gulbės – gal ir
gražu. Bet norėtųsi optimaliai panaudoti visus laukus. Juk tose gan didelį plotą užimančiose balose
niekas neauga“, – kalba „Pelikano“ pirmininkas.

Laukia dar vienas projektas

Savo žemėmis
rūpinosi patys

Beje, melioracijos statinių naudotojų asociacijai priklausantys Nečionių kaimo ūkininkai iš viso
naudoja beveik 500 ha dirbamos žemės. Maždaug
pusė jos – nuosava, likusi – nuomojama. Stam-

biausio „Pelikano“ nario – ūkininko Petro Jurgaičio –
nuomone, šiuo metu taikoma žemės ūkio vandentvarkos projektų finansavimo tvarka anaiptol nėra
tobula. „Vieno hektaro sausinimo sistemų rekonstrukcijai skiriamos paramos suma negali viršyti
12 tūkst. litų. Kadangi laukų būklė būna gan įvairi,
šis limitas dažnai viršijamas. Jei dalyje lauko sausinimo sistemos nepavyks rekonstruoti, to ploto
artimiausius penkerius metus kitoje paraiškoje nebebus galima nurodyti. Net ir tuo atveju, jei jame
drenažas visiškai „nustotų veikti“, – svarsto P. Jurgaitis.
Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Pelikanas“ pernai pateikė dar vieną paraišką dėl
sausinimo sistemų rekonstrukcijos. Kaip teigia A.
Jurgaitis, naujo projekto vertė siekia beveik 750
tūkst. litų. Jį įgyvendinus, melioracijos sistemos
būtų rekonstruotos apie 60 ha plote. Deja, dėl netikėtai įstrigusio finansavimo melioratoriai pradėti
darbų kol kas negali. „Neprarandame vilties ir tikimės, jog artimiausiu metu ledas pajudės. Juk ES
struktūriniai fondai yra solidžios institucijos. Esant
nuolatiniam lėšų trūkumui niekas jų nebūtų ir įkūrę“, – svarsto A. Jurgaitis.

Nereikia praleisti galimybės
Beje, „Pelikano“ vadovą labai stebina Pasvalio
rajono ūkininkų pasyvumas teikiant paraiškas pagal priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės
ūkio vandentvarka“. Juk melioracijos statinių naudotojų asociacijai įkurti užtenka trijų ūkininkų. Projekto
parengimo išlaidas apmoka savivaldybė. Įgyvendinant projektą, žemdirbiui nereikia išleisti savo lėšų.
Pasak A. Jurgaičio, rekonstruoti sausinimo sistemas vis tiek reikės. Ir kuo labiau bus delsiama, tuo
daugiau problemų jos kels ūkininkui. ●

Prieš šešerius metus valdžios priimtas sprendimas dalį
melioracijos statinių perduoti melioruotų laukų naudotojams
pastariesiems didelio džiaugsmo nesukėlė. Daug kur tinkamai
nebefunkcionuojantis drenažas žemdirbiams pridėjo papildomų
rūpesčių. Buvo aišku, kad savo jėgomis, be niekieno paramos,
rekonstruoti susidėvėjusių drenažo sistemų ūkininkai nepajėgs.
Žemdirbiams neliko nieko kito, kaip tik burtis į melioracijos statinių
naudotojų asociacijas, teikti paraiškas pagal priemonės „Žemės ūkio
ir miškininkystės plėtros ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį
„Žemės ūkio vandentvarka“ tikintis, kad parengtiems projektams
bus pritarta ir bus skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų.
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Pasak Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo V. Bacio, Viduklės, Pryšmančių ir Ramonų
vietovės pasirinktos atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus. Šioje teritorijoje ūkininkauja 124 asmenys, tačiau dėl neveikiančio drenažo dirbamos
žemės buvo beveik nesausinamos, todėl pasėliai
užmirkdavo ir nukentėdavo derlius, o žemdirbiai
patirdavo daug nuostolių. Be to, buvo nuolatinė rizika, kad užmirkę, blogai drenuojami plotai pablogins požeminio vandens kokybę: teršalai, trąšos,
žemės ūkyje naudojami chemikalai iš aplinkinių žemės plotų lengvai galėjo sutekėti į telkšančių balų
vandenį, o šis dėl sugedusių drenažų galėjo nesunkiai patekti į gruntinius vandenis ir užteršti kitus
požeminius vandenis.

163,76 ha žemės ūkio naudmenų
plote pagerinti melioracijos statiniai:
l rekonstruota 6,07 km valstybei

Ėmėsi prasčiausiai
išsilaikiusių statinių

Raseinių rajono
savivaldybės
administracijos Žemės
ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjas
Vilmantas Bacys

„Pirmiausia ėmėmės tų hidrotechninių statinių, kurie nebuvo
nei remontuoti, nei rekonstruoti, – apie Raseinių rajone įgyvendintus vandentvarkos projektus sako rajono Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyriaus vedėjas Vilmantas Bacys. – Tose vietovėse melioracijos griovių šlaitai buvo apaugę krūmokšniais ir kita augmenija, o sulėtėjus tėkmei per keliasdešimt metų sąnašų prisikaupusios drenažo žiotys buvo uždumblėjusios ir suirusios.“

Suirus melioracijos sistemai ūkininkams lietingesniais metais atsirasdavo papildomų rūpesčių.
Atsiradus galimybei gauti ES lėšų, iniciatyvos ėmėsi Raseinių rajono savivaldybė. Pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
rajone buvo įgyvendinti du projektai.
Projekto „Raseinių rajono savivaldybės Viduklės
seniūnijos, Šešuvies ir Apusino upelių baseino griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių bei drenažo sistemų rekonstrukcija“ bendra vertė – 1,33
mln. litų. Iš tos sumos savivaldybei reikėjo investuoti tik 10 proc.
Projekto nauda abejonių nekelia. Jį įgyvendinus Paupio kaimo apylinkėse daug geriau pradėjo
funkcionuoti visos viešojo naudojimo vandentvarkos sistemos, Šešuvies ir Apusino upelių baseino
žemupyje gyvenantiems žmonės pagerėjo gyvenimo bei ūkininkavimo sąlygos.
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priklausančių drenažo rinktuvų ir sausintuvų;
l sutvarkyta 5,75 km griovių;
l suremontuotos 5 pralaidos ir kita.

Dabar ūkininkams sukurtos sąlygos pasiekti geresnių rezultatų ir užauginti gausesnį derlių, sumažėjo požeminių vandenų taršos rizika.
Pasak Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo V. Bacio, ES parama – tikras išsigelbėjimas
vykdant melioracijos projektus. Jų poreikis auga,
o iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų melioracijos darbams atlikti nepakanka, pati savivaldybė
irgi nepajėgi pakankamai finansuoti tokio pobūdžio
projektus. Nusausinimo darbų poreikis žemės ūkio
naudmenų plotuose išties didelis, tad ir patys Raseinių rajono ūkininkai yra pateikę ne vieną paraišką gauti ES paramą melioracijos projektams. ●

2012–2013 metais Raseinių rajono savivaldybė
įgyvendino dar vieną projektą – „Raseinių rajono savivaldybės Viduklės, Pryšmančių, Ramonų ir
kitų kadastro vietovių dalies melioracijos statinių
rekonstravimas“. Bendra projekto vertė – daugiau
kaip 1,399 mln. litų. Iš jų savivaldybės indėlis –
beveik 156 tūkst. litų.

Per 2009 metų rugpjūtį–2010 metų
spalį atlikti darbai:
l rekonstruota 20,188 km magistralinių melioracijos
griovių: iš jų dugno išvalytos susikaupusios sąnašos,
nuo šlaitų pašalinti menkaverčiai krūmai;
l grioviuose suremontuota 16 vandens pralaidų,
l rekonstruota arba naujai įrengta 146
drenažo žiotys ir 4 vandens pralaidos;
l rekonstruota 0,286 km drenažo rinktuvų, 50 paviršinio
vandens nuleidimo latakų ir kitų melioracijos statinių.
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Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos svarba melioracijai
l Skirta daugiau kaip 600 mln. litų, arba kasmet
vidutiniškai po 85 mln. litų (71 proc. poreikio).
l Pateikta 300 projektų (iš jų 90 pateikė savivaldybės, 210
– asociacijos). Didžiausia paramos suma vienam projektui
siekė 1 035 840 litų, polderiams – 2 071 680 litų.
l Pagal aplinkosaugos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ parama
buvo teikiama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms melioracijos griovių
tvarkymo ir priežiūros darbams. Pateiktos 863 paraiškos, bendra prašoma
suma – 20 mln. litų. Už ją sutvarkyta apie 3,4 tūkst. kilometrų griovių.
l Per 2007–2013 metus iš šalies biudžeto skirta apie 300 mln. litų. Už
juos suremontuota ir rekonstruota apie 3 tūkst. hektarų sausinimo sistemų,
400 km griovių, 300 vandens pralaidų, 60 tiltų, 55 tvenkinių užtvankos,
600 kitų hidrotechninių statinių, 110 km požeminio drenažo linijų, išvalyta
115 km griovių, iš griovių pašalinta 140 ha krūmų.
Melioracijos programai įgyvendinti 2013 metais iš
valstybės biudžeto skirta 27,1 mln. litų. Šios lėšos
naudojamos valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos statinių techninei būklei palaikyti.
l Lietuva siekia, kad naujuoju 2014–2020 metų
finansiniu laikotarpiu žemės ūkio vandentvarkai kasmet
būtų skiriama bent po 90 mln. litų ES paramos lėšų ir
kartu su finansavimu iš valstybės biudžeto bendra suma
siektų 120 mln. litų. Toks ir yra minimalus poreikis.
l Šalies melioracijos statinių balansinė vertė
viršija 7,0 mlrd. litų, iš jų žemės savininkams
perduota 3,2 mlrd. litų vertės statinių.

tileninių vamzdžių. Ūkininkams ne tokie grėsmingi
tapo potvyniai. Pagerėjo dirbamus plotus jungiančių kelių būklė ir susisiekimas, aplinkos ekologinės
savybės, padidėjo žemės vertė. Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai atlikti pagal melioracijos
normatyvinių dokumentų reikalavimus ir gaminių

Atsiliepė į gyventojų
pagalbos šauksmą

katalogus. Rajono savivaldybė 5 metus rūpinosi
bendrojo naudojimo melioracijos statinių priežiūra,
šienavo melioracijos griovių šlaitus, kirto atžalas ir
atliko kitus smulkius priežiūros darbus“, – įgyvendinant projektą nuveiktus darbus vardija S. Supranavičius. ●

„Rajone melioracijos sistemos įrengtos prieš 30–50 metų. Gyventojai, patirdami vis
didesnių nuostolių dėl blogai veikiančių melioracijos statinių, pagalbos ieškojo Alytaus
rajono savivaldybėje“, – apie Alytaus rajono savivaldybės įgyvendintą projektą kalba
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius.
Alytiškių parengtas projektas „Alytaus rajono
Bendrės upelio baseino melioracijos griovių ir
jų statinių rekonstrukcija“ buvo įgyvendinamas
pasinaudojant Kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos lėšomis. „Iš programos mums buvo
skirta daugiau kaip 1,215 mln. litų. Tai sudarė
90 proc. viso projekto vertės. Taigi rajono savivaldybei iš savo biudžeto bereikėjo prisidėti kiek
mažiau nei 135 tūkst. litų, – pabrėžia S. Supranavičius. – Rekonstrukcijos darbus atliko UAB
„Alytaus melioracija“. Įgyvendinant projektą Miroslavo seniūnijoje 763,4 ha buvo rekonstruoti
melioracijos statiniai.“
Projekto vadovo S. Supranavičiaus teigimu, teritorija projektui įgyvendinti pasirinkta neatsitikti-
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nai. Šiose vietose žemė dirbama intensyviausiai,
tad daugelyje vietų neefektyviai veikė drenažas,
melioracijos grioviai buvo užnešti sąnašomis, reikėjo rekonstruoti pralaidas.
Melioracijos statinių rekonstrukcija atlikta Arciškonių, Gudiniškių, Laukintukų kaimų laukuose.
„Rekonstruota 13,3 km melioracijos griovių, 14
vandens pralaidų, 158 drenažo žiotys, 3,87 km
magistralinių drenažo rinktuvų. Sutvarkytos melioracijos griovių apsaugos juostos, šlaituose iškirsti krūmai, iš dugno išvalytos sąnašos, atkurti projektiniai griovių profiliai. Susidėvėjusios drenažo
žiotys pakeistos polietileninėmis, jų buvimo vietoje
pastatyti stulpeliai. Neveikiantys drenažo keraminiai vamzdžiai pakeisti drenažo rinktuvais iš polie-
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Ekonomiškiau dirbti didelį
lauką, o ne kelis mažus
Šiandien daugelio ūkininkų sklypai išsibarstę keliolikos
kilometrų spinduliu. Ir išsibarstę nedideliais sklypeliais,
vos po kelis hektarus. Tai padidina ūkininkų išlaidas, o
kartu pakelia ir jų auginamos produkcijos savikainą.
Siekiant kompleksiškai pertvarkyti kaimo vietovėse esančių sklypų ribas, sudarant sąlygas racionaliai naudoti žemės ūkio valdas ir pagerinti
jų struktūrą, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programoje buvo numatytas konsolidacijos
projektų finansavimas. „Šiems projektams buvo
numatyta 60 mln. litų, tačiau, atsižvelgiant į gautas paraiškas žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbams finansuoti, šios lėšos
buvo perskirstytos ir apie 20 mln. skirta melioracijos darbams. Iš Kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos finansuoti 39 žemės konsolidacijos
projektų rengimo ir įgyvendinimo darbai. Jiems
numatyta per 36 mln. litų“, – ūkių konkurencingumą galinčią padidinti priemonę pristato Žemės
ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius.
Rengiant žemės konsolidacijos projektus, buvo
siekiama suformuoti racionaliai tvarkomas, patogias naudoti žemės ūkio valdas, sumažinti atstu-
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Žemės ir išteklių politikos
departamento direktorius
Audrius Petkevičius

mus tarp žemės sklypų, optimizuoti kelių tinklą,
rezervuoti žemės sklypus viešiesiems poreikiams,
nustatyti plotus, kuriuose turi būti taikomos aplinkosaugos priemonės, pagerinti planuojamos teritorijos rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius, taip pat atsižvelgti į kitus viešuosius žemės
savininkų ir naudotojų poreikius. Žemės konsolidacijos projekto teritorijoje pagal dalyvių pageidavimus kompleksiškai pertvarkius žemės sklypus,
būtų galima kuo geriau patenkinti valstybės, suinteresuotos visuomenės ir atskirų piliečių poreikius.
Žemės konsolidacijos projektą galima pradėti
rengti gavus ne mažiau kaip 5 žemės sklypų, esančių vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse, savininkų, savivaldybės tarybos
ar valstybinės žemės patikėtinių ne mažiau kaip
5 prašymus, kuriuose nurodytas bendras žemės
sklypų plotas sudaro ne mažiau kaip 100 ha.
2014–2020 metais žemės konsolidacijai planuojama skirti 40 mln. litų. ●
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Kur užauga unguriai?..
Akvakultūra teikia keleriopą naudą. Pirmiausia dažnas tautietis, besirūpinantis
savo sveikata, kaloringą kiaulienos kepsį maino į žuvį. Kita nauda – pramoga
žvejybos mėgėjams. Vadovaudamasi bendrąja žuvininkystės politika, Lietuva
akvakultūrai skiria didelį dėmesį. Tai viena iš keturių pagrindinių mūsų šalies
žuvininkystės šakų, turinti ekonominės, socialinės, rekreacinės, aplinkosauginės
reikšmės, padedanti plėsti žuvies asortimentą, įdarbinti kaimo žmones.
Modernėja tvenkinių hidrotechniniai
įrenginiai
Daugelį metų Lietuvoje labiausiai buvo vystoma tvenkinių akvakultūra. Tvenkinių akvakultūros
ūkiai paplitę visoje šalyje, tačiau daugiausia jų yra
rytinėje ir pietrytinėje Lietuvos dalyje. Čia gana didelis upių ir ežerų vandeningumas, o tai ypač svarbu akvakultūros ūkiams.
Bendras pramoninių žuvininkystės tvenkinių plotas – 10,6 tūkst. hektarų, juose būtų galima išauginti apie 5 5 tūkst. tonų prekinės produkcijos per
metus, bet Lietuvos gamtinės sąlygos nėra itin palankios šiam verslui. Norint išsilaikyti rinkoje reikia
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kvalifikuotų specialistų, naujausių ir moderniausių
technologijų, gebėjimų organizuoti darbą augant
konkurencijai.
Siekiant stiprinti tvenkinių akvakultūrą sudaromos galimybės naudotis žuvininkystei skirta parama.
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų programoje akvakultūros sektoriaus įmonėms
pagal prioritetinės paramos krypties „Akvakultūra,
žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ veiklos
srities „Akvakultūra“ priemonę „Investicijos į akvakultūros įmones“ išmokėta apie 29,3 mln. litų, o
pagal veiklos sritį „Vandens aplinkosaugos priemonės“ – apie 24,9 mln. litų.
Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departa-

mento duomenimis, per devynerius metus tvenkinių akvakultūros įmonių žuvies produkcijos gamyba padidėjo daugiau nei 200 proc., o pajamos per
tą patį laikotarpį išaugo 140 proc. Panašiai augo ir
darbo našumas.
Gamybos apimties ir pajamų didėjimą teigiamai
veikė į gamybos plėtrą investuojamos Europos žuvininkystės fondo (EŽF) paramos lėšos. Per 2007–
2013 metų laikotarpį tam tikslui buvo panaudota
daugiau kaip 8,7 mln. litų. Už šias lėšas atnaujinta
ir praplėsta technologinė įmonių bazė, svarbiausi
hidrotechniniai įrenginiai.
Be to, per 2009–2013 metus dar apie 12,9 mln.
litų EŽF lėšų buvo panaudota gamtosaugai. Tai želdinių priežiūra, paukščių apsauga, tvenkinių ekologinės būklės gerinimas ir kita. Šios lėšos ne tik
užtikrino minėtų priemonių įvykdymą, bet ir netiesiogiai prisidėjo prie akvakultūros ūkių ir vietos
bendruomenių socialinės bei ekonominės gerovės
stiprinimo, nes suteikė galimybę išlaikyti daugiau
darbo vietų ir geriau prižiūrėti tvenkinių bei aplinkinių vietovių teritorijas.
Dar 1,43 mln. litų suma iš EŽF per 2008–2013
metų laikotarpį buvo išmokėta šešioms tvenkinių
akvakultūros bendrovėms kaip kompensacija už
dvejus metus trukusį gamybos perorientavimą į
ekologinės žuvies produkcijos auginimą.

Ir tvenkiniai turi konkurentus
Ilgą laiką Lietuvoje akvakultūra buvo suprantama tik kaip žuvų auginimas tvenkiniuose. Tačiau ➤
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tvenkiniams reikalingos didelės teritorijos. Jiems
įrengti reikia daug lėšų, o juos užpildant ir eksploatuojant sunaudojama daug vandens. Šalies
ūkininkai realiai turi labai nedaug galimybių savo
žemėse įsirengti naujus tvenkinius ir ekonomiškai
efektyviai juose auginti žuvis.
Pastaraisiais metais Lietuvos akvakultūros sektoriuje pradėtos intensyviai diegti
uždarosios
akvakultūros sistemos. Joms įrengti nereikia nei
didelių žemės plotų, nei gausių vandens šaltinių.
Šias sistemas sudaro žuvų auginimo baseinai,
vandens filtrai, sėsdintuvai, vandens šildymo bei
aeravimo sistemos ir t. t. Toks ūkininkavimo būdas
smarkiai padidina gamybos produktyvumą, taupo
vandens išteklius, atitinka gamtosaugos reikalavimus. Žuvų auginimas uždarosiose sistemose nepriklauso nuo sezono. Nebūtina biologinė stebėsena,
nes auginamos žuvų rūšys beveik neturi galimybių
patekti į aplinkinius natūralius vandenis ir pažeisti
ekologinę pusiausvyrą.
Žemės ūkio ministerija, skatindama uždarųjų akvakultūros sistemų plėtrą, supaprastino paramos teikimo nedideliems projektams tvarką.
2009–2010 metais uždarosioms akvakultūros sistemoms įrengti pradėta teikti EŽF parama. Nuo to
laiko Lietuvoje vyksta specializuotos konferencijos,
skirtos tik uždarųjų akvakultūros sistemų problemoms spręsti ir jų galimybėms pristatyti, susikūrė
pirmosios įmonių asociacijos, išleista naujų technologijas aprašančių knygų, veiklą pradėjo specialiosios interneto svetainės, per laikraščius ir televiziją
apie šį veiklos sektorių buvo plačiau informuojama
visuomenė. Rezultatas – kūrėsi naujos uždarosios
akvakultūros įmonės. 2010–2013 metais parama
techninei plėtrai skirta 20-iai uždarųjų akvakultūros sistemų įmonių. Paramos suma – apie 20 mln.
litų. Šiose sistemose galima auginti vertingas žuvis: europinius ir afrikinius šamus, eršketus, upėtakius, starkius ir kita. Šiuo metu daugiausia auginami upėtakiai, unguriai ir afrikiniai šamai. ●

Ar žinote, kad...
l Daugiau negu pusė pasaulyje suvalgomų jūrų gėrybių
užauginama akvakultūros ūkiuose.
l Akvakultūra yra sparčiausiai auganti maisto gamybos
sritis pasaulyje. Nuo 1970 metų ji nuolat auga apie
8,4 proc. per metus.
l Akvakultūra labai išaugo, nes apie 87 proc. pasaulio
žvejybos plotų – jau visiškai išnaudoti ir išeikvoti.
l Šiuo metu dominuojanti akvakultūros šalis yra Kinija.
Jai tenka apie 61 proc. visame pasaulyje užauginamų jūrų
gėrybių ir apie 91 proc. – visame Azijos žemyne.
l Ne tik krevetės ir lašišos yra gausiai auginamos.
Akvakultūros ūkiai pasauliui taip pat tiekia didžiąją dalį kitų
žuvų bei jūrų gėrybių:
jūrų dumbliai – 99,5 proc.,
karpiai – 89,9 proc.,
lašišinės žuvys – 72,8 proc.,
tilapijos, šamai, moliuskai, krabai ir
omarai – apie 50 proc.
Žuvų
auginimas
yra labai veiksmingas, nes kiek pašaro
l
jos suryja, tiek grynojo svorio ir priauga. Pavyzdžiui,
atlantinė lašiša surijusi 1 kg pašaro ir priauga 1 kg svorio;
kol viščiukas priauga 1 kg svorio, jis turi sulesti nuo
3 iki 5 kg pašaro, o kiaulei jo reikia suėsti 8 kg.
l Žuvys pašarą taip efektyviai ir lengvai paverčia grynuoju
svoriu, nes gyvena vandenyje, kuriame joms nereikia
eikvoti energijos savo kūnui, skeletui išlaikyti; be to, tai
šaltakraujai gyvūnai, kuriems nereikia eikvoti energijos
kūno šilumai palaikyti.
l Patys efektyviausi yra vėžiagyviai, nes jų net maitinti
nereikia, jie išsimaitina patys tiesiog filtruodami vandenį ir
įsisavindami jame esančias maisto medžiagas; tokiu būdu
jie dar ir valo (švarina) vandenį.
l Didėjant pajamoms, didėja ir žuvies bei jūrų gėrybių
paklausa. Prognozuojama, kad iki 2030 metų akvakultūros
gamybos apimtis išaugs apie 50 proc.
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Parama suartina žmones
Nuo seno Lietuvos kaimo žmonės žinojo vieni
kitų džiaugsmus ir skausmus, vieni kitiems padėdavo nelaimėje, pasidžiaugdavo laimės minutėmis. Istoriniai įvykiai, reformą sekanti reforma
kiek atitolino kaimyną nuo kaimyno, kaimą nuo
kaimo. ES parama – galimybė, atverianti kelią į
bendrystę ir suartėjimą. „Mane labai džiugina, kad
kaime atsiranda bendruomeninis gyvenimas, vis
labiau stiprėjantis ir plintantis, įgyvendinant pačių parengtas strategijas. 2004–2006 metais Lietuvoje buvo įgyvendinama tik dešimt strategijų, o
dabar jas kuria ir įgyvendina kiekvienas rajonas.
Strategijų rengimu ir jų įgyvendinimu rūpinasi 51
rajonuose susikūrusi VVG. Vienos yra atviresnės,
labiau sutelkiančios bendriems darbams to rajono bendruomenes, verslininkus, nevyriausybines
organizacijas, kitos uždaresnės, bet visur žmonės
pradeda suvokti, kad jie gali dalyvauti sprendžiant
kaimo problemas. Prieš dešimt metų daugeliui kaimo žmonių tai atrodė nerealus dalykas, – mintimis dalijasi J. Stakėnienė. – Pagal Kaimo plėtros
2007–2013 metų programą parama VVG parengtoms strategijoms buvo skiriama pasinaudojant
LEADER metodu. Bendra paramos pagal LEADER
metodą suma – 464,4 mln. litų. Didžioji jos dalis –
434,1 mln. litų – patvirtinta pagal Kaimo plėtros
programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.“
LEADER tikslai – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovus, telkti kaimo gyventojus ir ugdyti
jų gebėjimus kartu veikti, rengti integruotas vietos

plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą
naujais būdais bei metodais naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą.
LEADER metodas pirmiausia svarbus VVG (vietos veiklos grupėms) ir kaimo bendruomenėms
įgyjant naujų žinių ir įgūdžių. Šių jiems suteikė
Žemės ūkio ministerijos bei Programos LEADER
ir žemdirbių mokymo metodikos centro surengti
mokymai, vykę tiek ruošiant strategijas, tiek jas
įgyvendinant. Seminaruose buvo ne tik aptariamas strategijų rengimas ir jų įgyvendinimas, bet
ir suteikiama žinių, padedančių ugdyti tarpusavio
supratimą, bendro dialogo ieškojimą, vadovavimo
gebėjimus, išsiaiškinti savo neišnaudotas galimybes ir jas panaudoti siekiant užsibrėžtų tikslų.

Žmogui reikia gražios aplinkos
Kita akivaizdi LEADER metodo paramos reikšmė – skatinant kaimo bendruomenių aktyvumą,
ugdant jų organizacinius gebėjimus sustiprintos
kaimo bendruomenes, gyventojai buvo kviečiami
patys spręsti savo kaimo problemas. Tam tikslui
pagal LEADER metodą kiekvienai VVG vidutiniškai
buvo skiriama po 9 mln. litų jų rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo projektams finansuoti.
„Kaimo bendruomenėms ne tas pats, kokioje
aplinkoje jos gyvena, todėl rengdamos projektus
didžiausią dėmesį skyrė viešųjų erdvių tvarkymui
panaudojant apie 75 proc. paramos“, – pabrėžia
Kaimo plėtros departamento direktorė J. Stakėnienė ir pasidžiaugia įgyvendintų projektų įvairove.
Pasinaudodamos VVG administruojama parama ➤

Žuvis neria, kur giliau,
žmogus – kur geriau
Sena ir iki šiol gyva išmintis. „Galvodami apie kaimą, pirmiausia svarstome, ką dar galima padaryti, kad jame būtų jaukiau, patogiau gyventi, kad žmonės būtų turtingesni ir
labiau pasitikėtų rytdiena, kad jaunimas čia užsuktų ne vis senėjančių tėvų aplankyti,
bet kad patys čia gyvendami džiaugtųsi savo vaikais“, – apie esamus ir laukiamus kaimo
pokyčius kalba Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita
Stakėnienė ir priduria, kad galvojant apie kaimo perspektyvas visas dėmesys kreipiamas
į žmogui patrauklios aplinkos kūrimą.
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bendruomenės įrengė žaidimų ir poilsio aikštelių,
viešąsias erdves pritaikė sporto reikmėms, tvarkė
parkus ir miestelių skverus ir t. t. Pavyzdžiui, Šiaulių rajono kaimo bendruomenės didžiausią dėmesį
skyrė viešosioms erdvėms. Meškuičių bendruomenė sutvarkė miestelio parką – jame įrengė krepšinio aikštelę, kalnelius riedlentininkams, dviračių
trasą, išvalė parke esančius tvenkinius, įrengė paplūdimį, nesudėtingų treniruoklių, vaikų žaidimo
aikštelių, atnaujino senus suoliukus ir pastatė naujų, sutvarkė parko apšvietimą. Savo parką tvarkė
ir Bubių bendruomenė. Už gautą paramą bubiškiai
susitvarkė daugiau kaip hektarą užimantį parką –
įrengė pasivaikščiojimo takus, spintas muzikinei
aparatūrai prijungti, natūraliu granitu išgrindė 550
kv. m aikštelę diskotekoms ir renginių žiūrovams.
Birštono savivaldybės bendruomenės orientavosi
į tradicijų puoselėjimą, krašto pažinimą. Kultūros
tradicijų puoselėjimui, jaunimo užimtumui dėmesį
skyrė Druskininkų VVG. Nemažai šalies bendruomenių įgyvendino vandentvarkos projektus. Susitvarkė gatvių apšvietimą. Įrengė žaidimų ir poilsio
aikštelių. Puoselėjo kultūrą ir senąsias tradicijas.
Parėmė verslo kūrimąsi. Per 2007–2013 metų laikotarpį įgyvendinta daugiau nei 3 000 projektų,
sutvarkyta 1 411 viešųjų erdvių. Pasak Kaimo plėtros departamento direktorės J. Stakėnienės, kokius projektus įgyvendinti pasinaudojant LEADER
metodo parama, sprendė pačios bendruomenės ir
VVG, žinoma, neprasilenkdamos su numatytomis
rėmimo kryptimis.
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2014–2020 metai – tolesnis bendruomeniškumo
stiprinimas skatinant kaimuose gerinti gyvenimo
kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes, plėtoti savanorišką veiklą
ir ugdyti visuomenės socialinę atsakomybę.

Gyvybę įkvepia jaunimas ir verslas
„Daugelis bendruomenių už paramos lėšas remontavo visuomeninės paskirties pastatus. Už
gautą paramą sutvarkyti 662 pastatai. Tad keliaudami po Lietuvą dažname kaime, pamatę gražiai
sutvarkytą visuomeninės paskirties pastatą, prie
jo užtiksime ir Kaimo plėtros programos logotipą, – sako J. Stakėnienė ir priduria: – Ministerijoje kartais pajuokaujame, kad reikia nuvažiuoti
ir pažiūrėti, ar tuose pastatuose vyksta šokiai. Žinoma, pajuokavimas pajuokavimu, bet jame yra
labai daug tiesos. Jei kaime vyksta šokiai, vadinasi, jame yra jaunimo, jame vyksta gyvenimas.
Jaunimas – vienas kaimo gyvybingumo rodiklių.
Bendruomenės, rengdamos paraiškas gauti paramą per VVG, nemažą dėmesį skyrė jaunimo laisvalaikiui. Žinoma, vienas projektas neišsprendžia
visų susikaupusių problemų, bet parodo, kad kartu
dirbant jas galima įveikti.“
J. Stakėnienė pastebi, kad ne visi suremontuoti
viešosios paskirties pastatai naudojami efektyviai.
„Galbūt šiuos pastatus galima pritaikyti verslo plėtrai, socialiniams poreikiams tenkinti, – svarsto Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento

direktorė. – Pastatus pritaikyti veikloms bus skatinama ir per 2014–2020 metų paramą. Praėjusiame finansinės paramos laikotarpyje verslui ir unikaliems projektams buvo skiriama 25 proc. VVG
administruojamos paramos. Šiame finansiniame
laikotarpyje ministerija siekia pakeisti proporcijas, kad atsirastų didesnių galimybių remti verslą,
o kartu pripildyti gyvybės per praėjusį finansinės
paramos laikotarpį atnaujintus pastatus.“
2014–2020 metų LEADER programai Lietuva
privalo skirti bent 5 proc. (pirminiais skaičiavimais,
tai sudaro apie 309 mln. litų) Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai lėšų. Tai mažiau, negu kaimo
bendruomenės gavo per praėjusį finansinės paramos laikotarpį. Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į sumažėjusias lėšas, VVG skatins susitelkti
į vietos strategijų įgyvendinimą. Ypač didelis dėmesys bus skiriamas stiprios partnerystės formavimui, vietos gyventojų įtraukimui į strategijų rengimą. Šie aspektai turės esminės įtakos priimant
sprendimus dėl vietos plėtros strategijų finansavimo 2014–2020 metais. Per praėjusį finansinės paramos laikotarpį bendruomenės įgyvendindamos
projektus sukūrė apie 300 darbo vietų. Naujajame laikotarpyje darbo vietų steigimas, atnaujintų
pastatų panaudojimas veiklai ir užimtumui didinti
tampa prioritetine sritimi. ●
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yra Kelmės rajono Budraičių kaimo bendruomenė. 2008 metais, pasinaudodami Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa bei Žemės
ūkio ministerijos parama, jie įgyvendino projektą
„Ekologiškų produktų kooperuota gamyba ir rinkos plėtra Rytų Žemaitijoje“ ir įkūrė mikroįmonę,
perdirbančią ekologinės žemdirbystės produktus –
vaisius, daržoves. Šiandien mikroįmonė gyventojams padeda realizuoti jų užaugintus vaisius bei
daržoves ir gauti papildomų pinigų“, – mintimis
dalijasi J. Stakėnienė.
Alternatyvi žemės ūkiui veikla kaime remiama
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonę „Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos“. Ši parama skirta ekonominei veiklai
kaime įvairinti. Ja naudojosi kaimo gyventojai ir labai mažos įmonės, per pastaruosius dvejus metus
iki paramos paraiškos pateikimo vykdę žemės ūkio
veiklą ir gavę iš jos ne mažiau kaip 50 proc. visų
vykdytos ūkinės veiklos pajamų.
Parama buvo teikiama daugeliui ne žemės ūkio
veiklos rūšių, pavyzdžiui, tokioms paslaugoms kaip
kirpyklos, siuvyklos, baldų gamyba ir kt. kurti bei
plėtoti. Taip pat yra remiamas amatų, ypač grindžiamų tautiniais papročiais, kūrimas ir puoselėjimas. Iš viso remiami 46 tradiciniai amatai, tokie
kaip mezgimas, pynimas, batsiuvystė, drožyba ir
kt.
Ministerija palengvino kai kurias sąlygas pareiškėjams – supaprastintas paramos teikimas pretenduojant į ne didesnę kaip 150 tūkst. litų paramą. Šiems pareiškėjams nereikėjo rengti verslo
plano.

Bendruomenių rytdiena – socialinis verslas
J. Stakėnienės manymu, didelių perspektyvų
kaime turi socialinis verslas. Tai dar viena niša atnaujintiems pastatams panaudoti. Šiuose pastatuose gali kurtis vaikų darželiai, senelių namai, gali
būti organizuojamas vaikų maitinimas po pamokų,
pagalba vaikams, augantiems socialinės rizikos
šeimose, vienišiems žmonėms. „Socialinio verslo
pavyzdys, manyčiau, gali būti Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenė, vadovaujama Redos Kneizevičienės, – bendruomenės sumanumu
džiaugiasi Kaimo plėtros departamento direktorė.
– Jie nuo 2011 metų karšto maisto į namus neša
15-ai vienišų seniūnijos gyventojų.“
„Savivaldybė skiria lėšų atlyginti darbuotojams,
o maisto produktų bendruomenė gauna dalyvaudama „Maisto banko“ akcijose. Maisto produktais
mus paremia ir vietos ūkininkai, duodami daržovių,
vaisių. Už šią paslaugą gavėjai moka po 3 litus.
Už gautas lėšas bendruomenė perka dujas maistui
produktams ruošti, trūkstamų maisto produktų“,
– apie socialinį projektą pasakoja Antanavo bendruomenės pirmininkė R. Kneizevičienė.
Keblumų vystant socialines įstaigas atsiranda
dėl vienos priežasties – kol kas Lietuvoje nėra aiškios socialinės įmonės apibrėžties. Tikimasi, kad
šiuo metu rengiama socialinio verslo koncepcija
labiau išgrynins jo sampratą, o kaimo bendruomenės mieliau imsis šių verslų ir taip padės savo
bendruomenės nariams. Kol kas kilnūs norai atsitrenkia į įstatymus, kurie sutrukdo tiems norams
realizuotis. Vienas tokių atvejų – Jurbarko rajono ➤

Už mažiau daryti daugiau
„Dovanų metas baigėsi – kiekvienas litas turės būti išleistas tikslingai,
vadovaujantis principu „už mažiau turi būti padaryta daugiau“, –
pabrėžia J. Stakėnienė, kalbėdama apie atnaujintų pastatų pritaikymą
verslui ir darbo vietoms kurti.

2014–2020 metų finansinės paramos laikotarpyje verslo stiprinimas ir darbo vietų kūrimas bus
skatinamas per įvairias programos priemones,
taip prisidedant prie vieno svarbiausių 2014–2020
metų programos tikslų – mažinti skurdą.
Viena tų priemonių – LEADER metodas. Kita
priemonė skirta alternatyviojo verslo plėtrai.

Svarbu kūrybiška idėja
Pagal šią priemonę bus suteikiama 70 tūkst.
eurų parama verslui įkurti. „Skirtingai nei ankstesniu laikotarpiu, kai buvo orientuojamasi į stam-
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besnio verslo kūrimą kaime, 2014–2020 metais
bus skatinami smulkūs verslai“, – teigia Kaimo
plėtros departamento direktorė. „Verslai gali būti
labai įvairūs. Pavyzdžiui, įsikuria nedidelė įmonėlė, kuri apdoroja avių vilną. Gal joje bus mezgami
drabužiai, gal audžiami. Gali būti ir maža kepyklėlė, kirpykla... Tai jau pačių žmonių sumanumas ir
išradingumas. Tokių projektų gali imtis ir pavieniai
žmonės, ir bendruomenės. Lietuvoje yra kaimo
bendruomenių, kurios per įvairius projektus gaudamos lėšų imasi verslo ir taip ne tik įdarbina kelis kaimo gyventojus, bet ir užsidirba lėšų tolesnei savo veiklai. Puikus verslo kūrimo pavyzdys
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Smalininkų bendruomenės projektas. Jų iniciatyva pasistatyta vėjo jėgainė taip ir neatneša lėšų
bendruomenės veiklai, nes geri žmonių sumanymai nesutampa su šiuo metu Lietuvoje veikiančiu
įstatymu.

Išlieka parama verslui kurtis ir plėstis
„Nors 2014–2020 metais orientuojamasi į smulkiojo verslo kūrimą kaime, dalis paramos bus
skiriama ir didesniam verslui pradėti ar jau veikiančiam plėtoti“, – pabrėžia Kaimo plėtros departamento direktorė J. Stakėnienė.
2017–2013 metais verslininkai savo sumanymus, nesusijusius su žemės ūkiu, galėjo realizuoti
pasinaudodami Kaimo plėtros programos krypties
„Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas

Ateitis prasideda šiandien

ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ veikla „Parama
verslo kūrimui ir plėtrai“. Priemonei įgyvendinti
buvo numatyta beveik 398,5 mln. litų. Šia parama
pasinaudojo 477 pareiškėjai, jiems skirta daugiau
kaip 351,4 mln. litų.
Priemonės lėšomis buvo remiamos dvi veiklos
sritys: su žemės ūkiu nesusijęs verslas ir tradiciniai amatai. Pagal šią priemonę lėšos buvo skiriamos ne tik mažoms įmonėms steigti, bet ir jau
įsteigtoms bendrovėms ar individualiajam verslui
plėtoti.
Parama ne žemės ūkio verslams naujuoju ES finansavimo laikotarpiu sieks 531,4 mln. litų. 2014–
2020 metų finansiniu laikotarpiu Žemės ūkio ministerija kaimo plėtrai skirs 6,804 mlrd. litų, iš jų
5,569 mlrd. litų bus ES lėšos, 1,235 mlrd. litų –
Lietuvos biudžeto ištekliai.
Parama ne žemės ūkio verslams 2007–2013
metų laikotarpiu buvo kiek didesnė ir siekė 672,5
mln. litų.
Naujuoju finansinės paramos laikotarpiu ketinama teikti paramą pagal verslui skatinti sukurtą naują programą ekonominės veiklos pradžiai ir
paramą investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai
kurti bei plėsti.
Pirmajai priemonei, kuri skatins naujų verslų atsiradimą regionuose, bus skirta 120 mln. litų.
Antrajai programai numatoma skirti 411 mln.
litų. Kaip ir ankstesniu 2007–2013 metų laikotarpiu, parama bus teikiama ūkininkams, kaimo gyventojams, mažoms ir labai mažoms įmonėms.
Tinkamos finansuoti išlaidos lieka panašios kaip ir
praėjusiu finansiniu laikotarpiu – nekilnojamajam
turtui statyti ar gerinti, naujiems įrenginiams bei
įrangai įsigyti, bendrosioms išlaidoms ir investicijoms į nematerialųjį turtą. ●

Vėžaičių bendruomenė (Klaipėdos r.) savo atsakomybėn perėmė 551,49 kv. m patalpas ir jas pritaikė konferencijų organizavimo paslaugoms teikti.

Ledo ritulio klubo „Pelkių velniai“ nariams žiemą ant
Balsupių kaimo Galubalio pelkės pradėjus nuolat žaisti ledo ritulį pastebėta, kad vis daugiau ir Balsupių
kaimo, ir Marijampolės miesto bei aplinkinių vietovių gyventojų pradėjo žiemos laisvalaikį leisti aktyviai – renkasi stebėti atviroje natūralaus ledo aikštėje
vykstančio žaidimo, pačiuožinėti pačiūžomis, neretai
ir patys įsitraukia į ledo ritulio žaidimą. Klubas nutarė ledo aikštę perkelti į Balsupių kaimo gyventojams
patogesnę bei matomesnę vietą, kur įrengta vieša,
atvira sezoninė (veikianti žiemą, esant minusinei oro
temperatūrai) 26 × 56 m dydžio ledo ritulio aikštė–
čiuožykla.

Kalniškių kaime (Plungės r.) 16 ha teritorijoje buvo
supiltas 47 m aukščio kalnas, paruoštos keturios
skirtingo lygio slidinėjimo trasos, pastatytas generatorius, įrengtas apšvietimas, pastatytos vaizdo stebėjimo kameros, palapinė, batų džiovyklos, tai pat
įrengtos automobilių aikštelės, sumontuoti keltuvai ir
įsigyta kalnų slidinėjimo įrangos.
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Noriūnų (Kupiško r.) buvusio bendrabučio pastato dalis pritaikyta vietos bendruomenės poreikiams.

Akmenės miestelyje sukurta kepyklėlė-arbatinė
„Merssy“, kurioje bus kepamos bandelės, sausainiai,
tortai, kibinai, picos. Įgyvendinus šį projektą buvo sukurtos šešios naujos darbo vietos. Įsigyta produkcijos
gamybai reikalinga įranga: kepimo krosnis, vėsinimo
kameros, tešlos kočiojimo mašina, plakikliai, darbo
šaldymo stalas, elektrinės kaitlentės ir kita.

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras kaimo
bendruomenių jaunimui suteikė naujų kompetencijų,
padėsiančių plėtoti ir aktyvinti kaimo bendruomenes.
Jaunimas surengė akciją „Pabusk, gražusis parke“
Leipalingyje – buvo tvarkomas parkelis, pagaminti
suoliukai bei sūpynės; vyko gatvės krepšinio varžybos
3 × 3 Neravuose, surengta Bulvių šventė, ekstremalios dviračių lenktynės, stalo žaidimų vakarai.
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vė. Rekonstruotame mediniame pastate duris
atvėrė audimo klasė su septyneriomis staklėmis
ir tekstilės ekspozicija. Rekonstruotas ir kioskas,
kuriame galima įsigyti vietos meistrų sukurtų suvenyrų.
Platelių (Plungės r.) tradicinių amatų centre
puoselėjama nuo seno žemaičių meistrus garsinusi drožyba. Vyksta audimo užsiėmimai.
Lietuvos puodžių sostinėje – Kuršėnuose
(Šiaulių r.) – mokoma, kaip molį paversti ąsočiu,
vaza ar kitokiu mielu daiktu.
Utenos tradicinių amatų centras „Svirnas“, pasitelkdamas daugiau kaip 200 krašto tautodailininkų ir amatininkų, tęsia keramikos, mezgimo,
pynimo tradicijas.
Už ES paramą rekonstruotame pastate įsikūręs amatų centras primena apie senąsias duonos, dzūkiškos bulvinės bandos ir kitų gardumynų kepimo tradicijas.
Kretingos amatų centre itin didelio dėmesio
sulaukia saldainių virimas. Mokoma keramikos,
tradicinės žemaitiškos duonos kepimo. Kelmiškiai prisimena puodų lipdymą.
Kiekvienas už ES paramą įsteigtas tradicinių
amatų centras – tai pagrindas atgaivinti senuosius verslus. 2014–2020 metais parama bus teikiama tautinį paveldą puoselėjantiems amatams,
kartu prisidedant prie kaimo žmonių verslumo
didinimo. ●

Skatinami senieji amatai
Nuo senų laikų vos ne kiekvienas kaimas turėjo savo
meistrą. Tai kalviai, dailidės, staliai, audėjos ir daugelis
kitų, be kurių anuometis kaimas neišsiversdavo.
Dabar senieji amatai – jau kultūros paveldas,
kuris gali įkvėpti idėjų svarstantiems apie kaimo verslų plėtrą. Įgyvendinant Kaimo plėtros
2007–2013 metų programą, buvo steigiami amatų centrai, kurių pagrindinis tikslas – saugoti ir
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puoselėti tradicinius amatus, vystyti ir įvairinti
edukacines programas, jau dirbantiems meistrams padėti realizuoti savo gaminius.
Niūronių kaime (Anykščių r.) už gautą paramą
pastačius kalvę, joje įrengta juvelyrikos dirbtu-

133

Ateitis prasideda šiandien

Ateitis prasideda šiandien

ES parama keičia ir kaimo žmogaus buitį. Praeitin nueina kaimo su senomis apsamanojusiomis,
sukrypusiomis trobomis įvaizdis. Jų vietoje puikuojasi vis daugiau naujų modernių gyvenamųjų
namų, šiuolaikiškai tvarkomų sodybų.
Per pastarąjį finansinės paramos laikotarpį kaimo gyventojams buvo sudarytos sąlygos pakeisti
asbestinę stogo dangą, nes ji ne tik sukuria pilką
bei niūrų vaizdą, bet ir kenkia žmogaus sveikatai.
Parama teikiama pagal programos priemonės
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių
stogų dangos keitimas“. Maksimali parama – 6
000 litų kompensuojant pusę stogui keisti išleistų
lėšų. Parama skirta beveik 13 tūkst. kaimo gyventojų. Jiems išmokėta ar numatyta išmokėti
apie 65 mln. litų.
„Kita spręstina Lietuvos kaimo problema yra
geriamasis vanduo ir nuotekų sutvarkymas. Kaip
rodo Visuomenės sveikatos centrų atliekami tyrimai, apie trečdalio šachtinių šulinių vanduo neatitinka reikalavimų. Jų vanduo užterštas nitritais ir nitratais. Kol kas vandentvarkos projektai
įgyvendinami didesnėse gyvenvietėse, turinčiose
daugiau kaip 200 gyventojų. Tačiau daugelis Lietuvos kaimų gerokai mažesni. Yra daug kaimų,
kuriuose gyvena iki 50 žmonių. Žemės ūkio ministerija derisi su Europos Komisija, kad parama
būtų skiriama ir tokių kaimų vandentvarkos projektams. Kol kas Europos Komisija laikosi nuostatos, kad to daryti ekonomiškai neapsimoka. Tačiau, be tiesmukiškų ekonominių skaičiavimų, yra
kitų svertų. Tai žmonių sveikata, kaimų patrauklumas, kas labai svarbu siekiant išsaugoti kaimo gyvybingumą. Tikimės, kad derybose pavyks
pasiekti teigiamų rezultatų ir gauti finansavimą
geriamajam vandeniui tiekti bei nuotekoms sutvarkyti ir mažuose kaimuose“, – planais dalijasi
J. Stakėnienė.

Sveikiau, gražiau,
patogiau
ES parama keičia kaimo žmogaus veiklas, gyvenimą, keičiasi ir jo gyvenimo
sąlygos, gyvenimo būdas, požiūris į savo ir kitų žmonių sveikatą. Ekologinis
ūkininkavimas – tai žingsnis į sveikesnę mitybą ir sveikesnės gyvensenos
puoselėjimą. Ekologinių ūkių skaičius auga – daugiau šalies gyventojų
gali maitintis sveikesniais produktais. O kur dar emocijos, kurias patiria
žmogus, būdamas gamtos artumoje, kai jis gali vos ne ranka paliesti paukštį,
pamatyti, kaip auga pasodintas miškas, kokia gamtos įvairovė. Šiems
pokyčiams įtakos turi agrarinės aplinkosaugos priemonės, „NATURA 2000“
ir kitos priemonės, teiktos per 2007–2013 metus.
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siprausti, persirengti. Tai taip pat labai svarbu.
Geresnės darbo sąlygos yra vienas iš jaunimo
motyvų, kodėl jie palieka savo kaimą ar šalį. Tad
skiriant paramą ūkininkams ir toliau bus skatinama steigti modernias, aprūpintas pažangia technika darbo vietas, – apie permainas Lietuvos kaime kalba Kaimo plėtros departamento direktorė.
– Išties, Lietuvos narystė ES labai stipriai pakeitė
mūsų kaimą ir čia gyvenančių žmonių poreikius,
mentalitetą. Ypač Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programa. Ji mūsų žmonėms padėjo
suprasti, kad ir kaime galima turtingiau bei gražiau gyventi. Džiugu, kad auga mūsų kaimo gyvybingumas. Tik yra vienas „bet“... Kaip pabrėžė žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, ES
parama yra tik priemonė mūsų žmonių tikslams
pasiekti. Siekti tikslų mes privalome patys.“ ●

Modernesni ūkiai – geresnės darbo
sąlygos
Sąlygų gyventi patogiau ir jaukiau sukūrimas,
darbo vietų steigimas, jų modernizavimas yra
vienas iš motyvų jaunam žmogui neieškoti laimės
toli nuo savo gimtojo kaimo.
„Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programą, didžiausias dėmesys buvo
skiriamas ūkių modernizacijai. Ūkiai apsirūpinę
naujausia ir pažangiausia technika, moderniomis
technologijomis. Kartais gal ir keistai atrodo, kad
mūsų ūkininkai labai daug paramos investuoja į
techniką, bet, iš kitos pusės, suprantamas žmogaus noras dirbti su patogesniu traktoriumi ar
kombainu. Žemės ūkis nėra ta vieta, į kurią būtų
veržiamasi dirbti. Vienas iš svertų – geresnių darbo sąlygų sukūrimas. Vairuoti modernų traktorių
ar kombainą – ne tik maloniau, bet ir sveikatai
geriau. Modernesni ūkiai – geresnės darbo sąlygos. Daugelyje paramą gavusių ūkių įrengtos
buitinės patalpos, kur žmogus po darbo gali ap-
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Bendruomenė iškėlė sau iššūkį – ne tik tapti viena aktyviausių rajone, garsinančia Šilutės kraštą
bendruomene, bet ir ieškoti būdų, kaip paskatinti
bendruomenės narių verslumą. Naudodama šio
projekto įgyvendinimo metu sukurtą laisvalaikio ir
poilsio kompleksą kaip kertinį traukos centrą, ateityje bendruomenė numato aplink jį kurti įvairių kitų
veiklų. Tikimasi, jog šis vietos projektas pastūmės
kurti naujas darbo vietas, plėtoti verslo sektorių ir
vietinį turizmą. Nors nuo projekto pabaigos praėjo vos metai, jo įgyvendinimas suaktyvino vietos
gyventojus kurti bendruomeninį gyvenimą, sustiprėjo gerosios kaimynystės ryšiai. Sukurta unikali
poilsio erdvė kaime tapo susibūrimų, renginių organizavimo ir jų vedimo vieta ne tik stubriškiams,
bet ir kitų kaimų gyventojams – golfo aikštyne
užsiėmimus veda aplinkinių kaimų mokyklos, jame
buriasi vaikai, jaunimas ir šeimos. ●

Stubriai rūpinasi poilsiu
ir amatų plėtra

Stubrių kaimo mažojo golfo aikštynas tapo
ir aplinkinių kaimų traukos centru.

Ar jums patinka golfas? Sakote, nerandate tam laiko? Šilutės
rajono Stubrių kaimo gyventojai šia pramoga gali mėgautis
kada tik užsimanę. Pasinaudodami ES parama stubriškiai ėmė ir
įsirengė mažojo golfo aikštyną. Žinoma, jei ne gauta parama, jie
nebūtų turėję šios pramogos.
Stubrių kaimas nedidelis, jame gyvena tik 198
žmonės. Tačiau galbūt šis faktas ir lemia tai, kad
jiems rūpi, koks bus jų kaimas po 10–20 metų, į
kokį kaimą sugrįš pasisvečiuoti ar perimti tėvų ūkio
jų vaikai bei vaikaičiai. Bendruomenės pirmininkė
Alytė Stubrienė drauge su seniūne Juzefa Tamavičiene, kaimo gyventojų aktyvu nusprendė, kad jų
kaimui reikia įsirengti mažojo golfo aikštyną. Jie
parengė projektą „Stubrių kaimo bendruomenės
teritorijos pritaikymas poilsiui ir amatų plėtrai“.
Asociacija „Lamatos žemė“ pritarė jų idėjai ir skyrė
daugiau kaip 400 tūkst. litų projektui įgyvendinti.

136

Šiandien šalia Stubrių bendruomenės namų
esančiame žemės sklype sukurtas poilsio ir laisvalaikio kompleksas, kokio nėra visame Šilutės rajone. Tam buvo nusausinta pieva ir joje įrengtas mažojo golfo (9–12 duobučių) aikštynas, sutvarkytas
privažiavimas, įrengti pėsčiųjų takeliai, vaikų žaidimo aikštelė, įsigytas vejos priežiūros inventorius,
pastatyta stoginė. Stoginėje įrengtos persirengimo
patalpos. Joje atvykę žaisti gali saugiai palikti savo
daiktus. Čia laikomas mažojo golfo inventorius ir
vejos priežiūros įranga. Vietos atsirado poilsio ir
žaidimų kambariui.
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Pasak VVG „Rietavo iniciatyvos“ pirmininkės Laimos Dockevičienės, įgyvendindami strategiją jie didžiausią
dėmesį skyrė bendruomeniškumą stiprinantiems projektams.

Rietaviškiai randa
laiko menui ir sportui

nančius kaimo tradicijas. Tai buvo meno šventės,
pažintiniai renginiai – buvo užmezgami ryšiai su
kitomis bendruomenėmis. Tveriškiai išbandė savo
kūrybinius sugebėjimus. Pasinaudodami parama
jie rengė mokymus, kuriuose piešė, tapė, lipdė iš
molio, pynė juostas, iš vilnos vėlė papuošalus ir
kitus aksesuarus, gilinosi į floristikos ir šilkografijos meną. Tikimės, kad mokymuose įgytos tveriš-

kių žinios ir įgūdžiai kam nors galbūt bus pagrindas nuosavam verslui steigti.“
Bendruomeniškumą, pasak L. Dockevičienės,
stiprino ir tai, kad projektuose buvo labai daug
savanoriško darbo, kuris ne tik suartina kaimą,
bet ir sustiprina žmonių pasitikėjimą ir tikėjimą,
kad kaimo ateitis labai priklauso nuo jų pačių, nuo
jų norų ir tų norų realizavimo. ●

Pasak VVG „Rietavo iniciatyvos“ pirmininkės Laimos
Dockevičienės, įgyvendindami strategiją jie didžiausią dėmesį
skyrė bendruomeniškumą stiprinantiems projektams.
„Budrikių kaimo bendruomenė, gavusi 230 tūkst.
litų paramos, įkūrė poilsio, sporto aikštelę. Dabar
joje lankosi ne tik Budrikių kaimo vaikai bei jaunimas, tačiau ir netoli esančiame Bubėnų kaime
bei Rietavo savivaldybėje gyvenantys jaunuoliai,
suaugusieji. Poilsio bei sporto aikštelė pritaikyta
aktyviam ir pasyviam poilsiui: tinklinio, krepšinio aikštelės bei sūpynės, smėlio dėžė, suoliukai,
pavėsinės. Taip pat šiuo metu Budrikių kaimo
bendruomenė vykdo tęstinį projektą – „Sporto
ir gamtos prieglobsčio energetika“, kurio metu
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sporto bei poilsio aikštelėje bus įrengta lauko
sporto treniruoklių, – apie kaimo bendruomenių
veiklą pasakoja L. Dockevičienė. – Prie jaunimo
laisvalaikio užimtumo prisidėjo VšĮ Rietavo žirgyno projektas, kurį įgyvendinant buvo įrengtas
sporto ir žaidimų aikštynas Vatuškių kaime. Jame
žirgynas vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems organizuoja jojimo mokymus. Labardžių bendruomenė, turėdama puikiai įrengtus bendruomenės
namus, paramą skyrė jų aktyvesniam pritaikymui, rengdami įvairius kultūros renginius, stipri-
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Kamanų rezervatas pritaikytas
neįgaliesiems

Kamanose pelkių buveinėms, kurios sudaro 43,8
proc. rezervato teritorijos, būdinga didelė įvairovė.
Dažniausiai pasitaikančios pelkių buveinės – aktyvios, sąlyginai nepažeistos aukštapelkės ir pelkiniai miškai. Tarpinės pelkės ir liūnai nedideliais
ploteliais išsibarstę aukštapelkės pakraščiuose.
Kamanų pelkė priklauso „Natura 2000“ teritorijų
tinklui, ji patenka į Ramsaro konvencijos saugomų
pelkinių vietovių sąrašus.
Tačiau viso to ilgą laiką negalėjo matyti žmonės, turintys negalią. Buvo nuspręsta pasinaudoti
Akmenės VVG administruojama parama ir įrengti
pažintinį taką, pritaikytą neįgaliesiems. Juo labiau
kad iki tol Akmenės rajone nebuvo nė vieno natūralioje gamtoje įrengto pažintinio tako, pritaikyto
tiek vaikams, tiek riboto judumo ar negalią turintiems suaugusiesiems. Takas įrengtas itin vertingame gamtos kampelyje – Kamanų aukštapelkėje.
Kamanų rezervatas turi didelį traukos potencialą
ir yra vienas iš labiausiai lankomų objektų Akmenės rajone. Tad įrengus neįgaliesiems pritaikytą
pažintinį taką ne tik sumažinta neįgaliųjų atskirtis geriau pažįstant aplinką, bet ir sukurta nauja
paslauga – gamtos pamokų vedimas gamtoje. Ši
paslauga padeda geriau pažinti supančią aplinką,
pasimėgauti gamta. Pažintiniu taku mielai keliauja norinčios geriau pažinti kraštą šeimos. Jame žinias gilina rajono moksleiviai. Įgyvendinant projektą sukurta tinkama infrastruktūra prisideda prie
Akmenės rajono darnaus vystymosi.●

Pažintinis takas neįgaliesiems Kamanų rezervate

Kamanų rezervato pritaikymą neįgaliesiems įrengiant jiems pažintinį taką Akmenės
VVG laiko vienu iš sėkmingiausių projektų, kurį pateikė Kamanų valstybinio gamtinio
rezervato direkcija. Projekto vertė – daugiau kaip 200 tūkst. litų, iš tos sumos beveik
160 tūkst. yra paramos lėšos. Šio projekto tikslas – palengvinti neįgaliųjų ar riboto
judumo žmonių socialinę integraciją, didinant jų veiklos įvairovę.
Kamanos yra vienas iš nedaugelio ne tik Lietuvoje,
bet ir Europoje dar mažai kultūros paliestų gamtos
kampelių, išsaugojusių savo prigimties primityvumą.
Kamanų valstybinis rezervatas įsteigtas 1979
metais Akmenės rajone. Jo plotas – 3 660 ha.
Kamanų pelkę pirmasis „atrado“ ir jos unikalumą
pastebėjo prof. P. Matulionis 1895 metais. Gerokai
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vėliau jo pėdomis sekė Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojų kolektyvas, 1935–1936 metais jis
atliko kompleksinius pelkės tyrimus. Dėl jų Kamanų pelkė tapo viena iš geriausiai ištirtų Europoje.
Visoje rezervato teritorijoje yra daug vertingų biotopų, aptikta 40 trečio EUNIS klasifikacijos
lygmens buveinių, iš kurių 9 – svarbios Europai.
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„Per šiuos renginius pristatomi metų pasiekimai,
ateities planai, vietos projektų vykdytojai kviečiami pasidalyti savo patirtimi, kaip gerąja, taip ir
pamokančiąja. Konferencijos dalyviai renka jiems
labiausiai patinkančius baigtus įgyvendinti projektus“, – pasakoja Ignalinos rajono kaimo plėtros
strategijos įgyvendinimo projektų vadovė Marija
Garejeva.
Pirmosiomis 2014-ųjų sausio dienomis vykusioje
konferencijoje projektų vykdytojai džiaugėsi savo
dviem dešimtimis per praėjusius metus baigtų įgyvendinti projektų.
Geriausiu 2013-ųjų vietos projektu konferencijos
dalyvių sprendimu išrinktas Ignalinos rajono Mielagėnų parapijos bendruomenės, kuriai vadovauja pirmininkė Valė Švarcienė, įgyvendintas vietos
projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas Ignalinos
rajono Mielagėnų miestelyje“.
„Projekto pagrindinis tikslas – kompleksiškai sutvarkyti Ignalinos rajono Mielagėnų miestelio viešąją erdvę. Įgyvendinant projektą bendruomenė
prisidėjo nemokamu savanorišku darbu, organizuodama vieną masiškiausių talkų. Projekto lėšomis įrengta lauko scena, medinė pavėsinė, lieptelis
tvenkinyje, nauji suolai žiūrovams, medinė tvora,
laužavietė ir kiti infrastruktūros objektai. Įrengtoje
viešojoje erdvėje bendruomenė organizuoja įvairias kaimo šventes. Patraukliai sutvarkyta teritorija
ir ypač lieptelis, dar vadinamas meilės liepteliu, į
tvenkinį, kuriame vasaromis nuostabius žiedus išskleidžia vandens lelijos, tapo mėgstama vieta tiek
patiems kaimo gyventojams, tiek ir jo svečiams“, –
sako M. Garejeva. ●

Mielagėnai turi
kur šventes atšvęsti
Ignalinos rajono VVG, įgyvendindama rajono kaimo plėtros
strategiją, susikūrė gražią tradiciją kasmet rengiamoje rajono
konferencijoje kaimo bendruomenių projektus pristatyti,
geriausiems gerą žodį pasakyti.
142
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Pirmąjį nuosavą žirgą Viktorija įsigijo beveik prieš
dvidešimt metų. Paskui įsigijo daugiau žirgų.
Anksčiau savo žirgus ji laikė Riešėje įsikūrusiame
žirgyne. „Kadangi Pustelninkų kaime (Vilniaus r.)
buvome įsigiję 12 ha žemės ir augusius brūzgynus
pavertę ganykla, pradėjome galvoti, kad tą plotą
reikia panaudoti ne vien žirgų pašarui ruošti. 2010
metais nusprendėme teikti projektą pagal Kaimo
plėtros 2007–2013 metų priemonę „Parama verslo
ir kaimo plėtrai“. Projektui įgyvendinti mums buvo
skirta 1,7 mln. litų paramos. 35 proc. projekto
vertės turėjo sudaryti nuosavos lėšos. Žinoma, tos
sumos neužteko, tad investavome gerokai daugiau. Projektą baigėme 2013 metais“, – pasakoja
Viktorija.
Įgyvendinant projektą „Modernaus žirgyno įkūrimas“ buvo pastatytas žirgyno pastatas, jame
įrengtos visos reikalingos patalpos: gardai žirgams,
jojimo maniežas, persirengimo ir poilsio kambariai
jojikams. Pastato ir maniežo plotas – apie 2 200
kv. m. Įrengti persirengimo kambariukai vyrams ir
moterims, dušai, poilsio zonos, kur galima atsigerti kavos, arbatos ar pažiūrėti televizorių, pabendrauti su pažįstamais.
Žirgynas tarnauja labiau profesionaliems raiteliams – jis teikia gardų nuomos paslaugą, čia vyksta žirgų ir sportininkų treniravimas.
„Nors žirgynas veikia tik pirmus metus, būdamas 30 km nuo Vilniaus jis įgyja vis didesnį populiarumą. Populiaria paslauga tampa ekskursijų
priėmimas ir gimtadienis su žirgais. Ši paslauga
buvo smanyta vaikams, bet ją vis labiau pamėgsta
ir suaugusieji“, – apie naujų veiklų atsiradimą kalba bendrovės „Jojimo centras ŽIRGAS“ direktorė
V. Navickaitė. ●

Pustelninkų kaime įsikūrė
modernus žirgynas
„Nuo gimimo aš augau prie žirgų kojų, – paklausta, kas paskatino kurti žirgyną,
juokauja UAB „Jojimo centras ŽIRGAS“ direktorė Viktorija Navickaitė ir paaiškina: –
Mano senelis Liudvikas Navickas – Lietuvos žirgų sporto pradininkas, daugkartinis
Lietuvos čempionas. Nusipelnęs treneris. Ir mano tėtis Aleksandras Navickas –
Lietuvos čempionas. Kitokio gyvenimo net neįsivaizdavau, kaip tik su žirgais.“
144
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Mobili kompostavimo įranga įsigyta pasinaudojant Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemone „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

Mobilus verslas žemės
maistui ruošti
„Kai atsirado parama kaimo verslams, pirmiausia pagalvojome,
ko pas mus nėra. Mums pasirodė, kad Lietuvoje trūksta mobilių
paslaugų“, – apie sumanymą gaminti žemės maistą – kompostą
teikiant mobilias paslaugas šalies žmonėms ir įmonėms pasakoja
2011 metais Barboriškių kaime (Elektrėnų sav.) įsikūrusios UAB
„Komposta“ direktorė Justina Mėlinauskaitė.
„Iš pradžių planavome kompostą daryti iš dumblo,
kurio labai daug susidaro valant vandens telkinius. Ir projektą rengėme galvodami apie dumblo
kompostavimą. Veiklai vystyti mums buvo reikalinga mobili kompostavimo įranga“, – pasakoja
„Kompostos“ direktorė J. Mėlinauskaitė.
Vadovaudamasi Kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemone „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bendrovė parengė projektą, kuriuo
prašė suteikti daugiau kaip 1,5 mln. litų, ir pateikė
jį Nacionalinei mokėjimo agentūrai. „Mes buvome
pirmieji, sumanę teikti mobilias kompostavimo
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paslaugas. Ir kol kas esame vieninteliai“,– apie
UAB „Komposta“ išskirtinumą pasakoja direktorė.
„Kompostai“ buvo skirtas finansavimas, o paramos lėšas bendrovė investavo į mobilios kompostavimo įrangos įsigijimą. Ją sudarė trys traktoriai, vartytuvas, priekaba, trys mašinos, viena
iš jų – savivartė. „Dabar savo veiklai turime susikomplektavę visą įrangą. Ją labai nesunkiai galime transportuoti po visą Lietuvą ir mėšlą, dumblą
ar kitas skaidžias organines medžiagas, naudodami mikrobiologinius preparatus, per 4–5 savaites paversti aukščiausios rūšies kompostu, kuris

yra puiki dirvos atnaujinimo, gerinimo bei augalų
priežiūros priemonė. Vykstant procesui nesklinda
nemalonus kvapas. Auginant augalus dideliame
ūkyje ar mažame daželyje, labai nukenčia dirvožemis, jo kokybė ir derlingumas, gali prasidėti erozija. Dirvai natūraliai atsinaujinti prireiktų labai daug
metų. Mūsų gaminami kompostai yra geriausia
priemonė greitai ir kokybiškai sugrąžinti prarastas
organines medžiagas dirvoje ir atkurti jos derlingumą. O svarbiausia – kompostas suteikia augalams
augti būtiniausių maisto medžiagų, kurios spartina augimą, apsaugo nuo ligų ir padeda užauginti
sveikesnį bei didesnį derlių, – apie bendrovės galimybes įsigijus mobilią
įrangą pasakoja J. Mėlinauskaitė. – Kompostavimo paslaugos ypač
aktualios auginantiems
gyvulius, nes augantys
aplinkosaugos reikalavimai ūkininkams kelia vis
didesnį galvos skausmą.
Netinkamas biologinių
atliekų
sandėliavimas
teršia gamtą, gruntinius
vandenis, neigiamai veikia klimato kaitą.“
Bendrovės direktorė
neslepia: parama labai
palengvino įmonės įsikūrimą. „Jei be paramos būtų reikėję viską
įsigyti, nežinia, kas būtų
atsitikę mūsų sumany-

mui, – svarsto Justina ir priduria, kad parama turi
ir kitą naudą – buvo įsteigta beveik dešimt darbo
vietų, o jų skaičius ateityje dar augs. – Buriame
jaunų iniciatyvių žmonių komandą, kuri sugebėtų
greičiau įsitvirtinti rinkoje ir pelnyti pasitikėjimą.
O tam turime visas galimybes, nes mes, skirtingai
nei kiti komposto gamintojai, atvažiuojame į vietą. Juk kol kas Lietuvoje dažniausiai pačiam žmogui atliekas reikia kur nors nuvežti. O tai papildomos ir lėšų, ir laiko sąnaudos. Mes atvažiuojame,
sutvarkome atliekas, o kai jos virsta kompostu,
paties žmogaus reikalas, ką su juo daryti ir kaip
jį panaudoti.“ ●
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Prasideda nauja diena
Žemės ūkio ir kaimo plėtros rezultatai įgyvendinant Kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą – akivaizdus įrodymas,
kad Lietuvos žmonės kuria konkurencingą ir pažangų ūkį. Tai
dar viena starto aikštelė į naują finansinės paramos laikotarpį.
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„Rengdamasi 2014–2020 metams Žemės ūkio
ministerija pirmiausia tarėsi su savo partneriais –
Žemės ūkio rūmais, asociacijomis. Ieškant geriausių sprendimų, kad kuo daugiau kaimo gyventojų galėtų pasinaudoti ES parama, buvo surengta
per 50 apskritojo stalo diskusijų. Tad prioritetinės sritys gimė po ilgų diskusijų ir ieškojimų, –
apie rengimąsi naujam finansinės paramos laikotarpiui pasakoja Kaimo plėtros departamento
direktorė Jurgita Stakėnienė. – Svarbiausias šio
periodo prioritetas – konkurencingumas. Kai per
susitikimus žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus
Juknos klausia, už kokį jis ūkį, ministras visada
pabrėžia: už konkurencingą. Išties būti konkurencingam nereiškia, kad ūkininkui reikia turėti
didelius žemės plotus. Sumaniai ūkininkaudamas
iš penkių hektarų gali gauti ne mažiau pajamų
kaip iš 500. Smulkieji ūkiai savo konkurencingumą gali padidinti ir per kooperaciją.“
Smulkiųjų ir vidutinių ūkių stiprinimas – vienas
Žemės ūkio ministerijos tikslų. „Žinoma, išsiderėti palankias sąlygas dar nėra galutinis rezultatas.
Jis priklauso nuo kiekvieno kaimo žmogaus. Ir tik
pačiam ūkininkui spręsti, naudotis jam suteikiama galimybe ar ne. Ministerija stengiasi išsiderėti kuo palankesnes sąlygas, bet tai ne visada sutampa su žmonių nuomone“, – viltį, kad smulkieji
ūkininkai sumaniai ir išradingai kurs savo ūkius,
išreiškia Kaimo plėtros departamento direktorė.
Kitas naujojo laikotarpio prioritetas – gyvulininkystė, vaisių ir daržovių auginimas. Šios sritys, pasak J. Stakėnienės, pasirinktos siekiant
subalansuoti žemės ūkio gamybą, sukurti daugiau darbo vietų, o kartu sudaryti galimybes kaimo žmonėms gauti didesnes pajamas, nes trečias naujo finansinio laikotarpio prioritetas ir yra
skurdo kaime mažinimas. O tai padaryti galima
tik sudarant sąlygas žmonėms padidinti savo pajamos.
„Pajamų augimas sudaro prielaidas pasiekti
ketvirtą ir, kaip mes juokaujame, amžiną prioritetą – jaunimo skatinimą likti kaime. Tikimės,
kad jaunimui bus patraukli šio finansinio laikotarpio priemonė, skatinanti verslo kūrimą“, – sako
J. Stakėnienė.
2014–2020 metais bus tęsiamos ankstesnio
laikotarpio priemonės, tačiau yra ir naujovių.
Skirtingai nei praėjusiu laikotarpiu, Europos Komisija, atsižvelgdama į pasiektus rezultatus, pa-

ES 2014–2020 metų kaimo
plėtros programos tikslai:
l skatinti žemės ūkio konkurencingumą;
l užtikrinti tausojantį gamtos išteklių
valdymą ir klimato politikos veiksmus;
l siekti subalansuotos teritorinės kaimo
ekonomikos ir bendruomenių plėtros,
įskaitant užimtumo kūrimą ir rėmimą.

siūlė atsisakyti paramos krypčių, atsirado daugiau lankstumo derinant ir jungiant paramos
priemones. Naujoji programa apima 16 priemonių. Padaugėjo jų veiklos sričių.
Naujosios programos biudžetas kaimo plėtrai –
6,8 mlrd. litų ES ir nacionalinio biudžeto lėšų.
„Nors biudžetas ir kiek mažesnis, bet Žemės ūkio
ministerija sieks, kad būtų užtikrintas visų kaimui svarbiausių sričių finansavimas, – pabrėžia
Kaimo plėtros departamento direktorė J. Stakėnienė. – Paramos gavėjai lėšų trūkumo nepajus,
nes mažesnį pinigų kiekį kompensuosime didesniu jų panaudojimo tikslingumu ir efektyvumu.
Tam pasitelksime jau turimą įdirbį ir patirtį, kurią
sukaupėme įgyvendindami ankstesniąją programą. Tikimės, kad numatyti prioritetai sustiprins
Lietuvos kaimo gyvybingumą, prisidės prie subalansuoto aplinkos vystymo ir saugojimo, nes
2014–2020 metų programoje numatyta nemažai
priemonių, kurios stiprins tausojančios veiklos ir
tausojančio vartojimo kūrimą.“ ●

ES 2014–2020 metų kaimo plėtros
programos prioritetai:
l skatinti perteikti žinias ir diegti inovacijas žemės
ūkyje, miškininkystėje bei kaimo vietovėse;
l didinti visų tipų žemės ūkio veiklos
konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą;
l skatinti maisto grandinės organizavimą
ir rizikos valdymą žemės ūkyje;
l atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio
ir miškininkystės priklausančias ekosistemas;
l skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti
perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos
žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose;
l skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą
ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
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