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Seniai pastebėta: vienoks ar kitoks kraštovaizdis – tai
žmogaus ir gamtos sąveikos rezultatas. Jei mes savo veikla
neformuotume gamtinės aplinkos, tai visa Lietuvos teritorija
pamažu natūraliai užaugtų miškais.

Kadangi per pastaruosius kelisdešimtmečius toliau nyko
tradicinio ūkininkavimo formos, pamažu keitėsi ir mūsų
kraštovaizdis. Senstančiuose kaimuose sparčiai mažėjant
darbingo amžiaus žmonių skaičiui ir dėl ekonomiškai
nepatrauklios kainodaros pieno ūkiams ženkliai sumažinus
galvijų bandas, mažiau tinkamos ūkininkavimui teritorijos,
pašarams ruošti ir ganymui naudotos pievos bei ganyklos,
darėsi vis mažiau ir mažiau reikalingos, tad palaipsniui jos
būdavo apleidžiamos ir ėmė apaugti krūmais ir medžiais
(žr. 2 pav.).

Ne išimtis – ir Anykščių rajonas. Į kalvotas mozaikiško
reljefo teritorijas intensyvus ūkininkavimas nesiplėtė, o dėl
vaizdingų Anykščių apylinkių ūkininkų sodybos pamažu virto
miestų gyventojų vasaros rezidencijomis.

Tai negalėjo neatsiliepti ir gamtinei įvairovei. Skirtingai nei
miškai, pievos, be nuolatinės žmogaus veiklos, yra pasmerktos
sunykti: tokiose apleistose pievose ima sparčiai mažėti augalų
ir gyvūnų rūšių, o vis labiau užželiantys įstabūs gamtos
kampeliai pamažu praranda ir savo vaizdingumą bei grožį.

Nykstantis
kaimas
kelia ir
aplinkosauginių
problemų

1 pav. 1995–1999 (kairėje) ir 2012–2013 metų (dešinėje)
ortofotonuotraukose matomi žemės apaugimo pokyčiai Šventosios
senvagių teritorijoje. (www.geoportal.lt).

Taip nutiko ir su Šventosios upės slėniu. Išraiškingas
mozaikiškas kraštovaizdis vis labiau menksta, nyksta
pievos, anksčiau nuolat šienautos ir ganomos lankos ima
užaugti krūmais, o senvaginių ežerėlių pakrantės virsta
neįžengiamais brūzgynais.

Ramunė Survilienė yra viena iš
tų, kuri planuoja auginti ir ganyti
avis Šventosios senvagių pievose.
Jos šeima nesiruošia trauktis į
miestą, nes „nenori šurmulio“, kaip
sako pati R. Survilienė. „Prieš 20
m e t ų v i s u r a p l i n k u i b u v o
šienaujama, – pasakoja ūkininkė,
– dabar niekas aplinkui jokių
gyvulių nelaiko. Pievos baigia
užželti krūmais“.
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2 pav. Anykščių rajone ūkininkų ir šeimos ūkiuose laikomų
gyvulių skaičiaus pokyčiai (duomenys iš Oficialiosios statistikos
portalo).

Šventosios
senvagių

pievos:
keletas
štrichų

Dvijuostė nendriadusė (Z. Mačat nuotr.).
Tai vidutinio dydžio (14–16 mm) vandens
vabalas, kurio kūnas ovalus, antsparniai gelsvi
su daugybe netaisyklingų, smulkių juodų
dėmelių, kurios tarpusavyje susijungdamos
sudaro tinklo pavidalo piešinį. Svarbiausias
p ož y m i s, k u r i u o r e m i a n t i s , d v i j u o s t ę
nendriadusę galima atskirti nuo kitų tos pačios
genties rūšių – priešnugarėlėje dominuojanti
geltona spalva. Įrašyta į Lietuvos raudonąją
knygą, saugoma tarptautiniu mastu (Berno
konvencija, Buveinių direktyva).

Plačioji dusia (Ž. Sinkevičiaus
nuotr.). Stambus (24–44 mm)
vandens vabalas. Kūnas žaliai
rudas, priešnugarėlės kraštai ir
antsparnių šonai – su geltonais
apvadais. Svarbiausias ir lengvai
nustatomas šios rūšies morfo
loginis požymis, išskiriantis plačiąją
dusią iš kitų šios genties rūšių, –
išplatėjimas, prasidedantis viduri
nėje dusios kūno dalyje. Įrašyta į
Lietuvos raudonąją knygą, saugo
ma tarptautiniu mastu (Berno
konvencija, Buveinių direktyva).

-

-

- Iš viso čia registruota 5 tipų į Buveinių direktyvą įrašytos
buveinės ir 15 pagal tarptautinius bei nacionalinius teisės aktus
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių. Beveik 10 proc. viso šio
ploto sudaro natūralios pievos.

Lietuvoje jau nedaug belikę natūralių pievų, todėl
kiekvienas toks žemės kampelis, kaip Šventosios upės
senvagių teritorija, tampa ypač vertingas.

Šventosios senvagių pievos, plytinčios Anykščių
regioniniame parke nuo Andrioniškio iki Variaus upelio,
užima dalį hidrografinio draustinio. Čia saugomi buvusios
Šventosios vagos vingiuose susidarę ežerėliai ir pelkutės
(žr. 3 pav.).

Ryškūs gamtiniai kontrastai yra viena didžiausių šios
mažos teritorijos vertybių. Šiame vos 2 km² ploto gamtos
kampelyje galima rasti didelę įvairių kraštovaizdžio
komponentų įvairovę – sausame neturtingame
smėlžemyje įsitvirtinusią žolinę smėlynų ir stepinių pievų
augmeniją keičia didelės rūšinės įvairovės pievos su
pavieniais ar grupėmis augančiais ąžuolais, uosiais ir
liepomis, o žemesnėse vietose – vešlūs šlapiamėgiai
aukštieji žolynai.

Teritorija yra skirta buveinių apsaugai (BAST) ir įtraukta
į europinės reikšmės „NATURA 2000“ tinklą (saugomos
trys vandenyje gyvenančios vabzdžių rūšys – dvijuostė
nedriadusė, plačioji dusia ir šarvuotoji skėtė). Vienuolikoje
tirtų senvagių rastos net 25 vandens vabalų rūšys.
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Tradicinis
ūkininkavimas
saugo
gamtinę
įvairovę

Šlapiose maistinių medžiagų turtingose senvagių
salpose vešinti nitrofilinė augalija, baltalksniai ir krūmai, o
sausose neganomose pievose įsigalinčios pušys pamažu
keičia unikalų Šventosios senvagių teritorijos veidą. Todėl
apleistos pievos, jų nebenaudojimas ganiavai ar pašarams
gaminti tapo ir aplinkosaugos problema.

XX a., kai žmogus pirmą kartą tiesiogiai pajuto savo
ūkinės veiklos poveikį sau pačiam ir supančiai aplinkai, ėmė
formuotis požiūris, kad būtina saugoti gamtą nuo
žmogaus. Tokių nuostatų vedama kūrėsi ir visa Lietuvos
saugomų teritorijų sistema.

Tačiau palaipsniui buvo suprasta, kad tokia„nesikišimo į
gamtą“ strategija tinka ne visur. Iš pradžių, tik nutraukus
intensyvią ūkinę veiklą, gamta suklesti, tačiau po kurio laiko
įvairovė ima menkti ir naujai besiformuojančios
ekosistemos pamažu praranda savo ankstesnę vertę:
nebešienaujamos pievos apauga krūmais ir medžiais, o
šlapesnės vietos – ištisiniais nendrynais. Taip atsitinka visur,
kur gamtinė aplinka vystėsi ir susiformavo dėl nuolatinės
sąveikos su žmogumi.

Norėdami išsaugoti gamtines vertybes aplin
kosaugininkai daug kur turėjo patys tapti ūkininkais – imtis
kirsti krūmus, šienauti. Europos Sąjungos paramos fondai
tokiai veiklai saugomose teritorijose pastoviai skiria
nemenkas lėšas. Tačiau jei atvirose buveinėse
ūkininkaujama (ganoma, šienaujama) nereguliariai, iškirsta
augalija greitai atauga ir pasiekti rezultatai yra prarandami.

-

Šarvuotoji skėtė .

-
-

Didžiausias skėčių genties laumžirgis
Lietuvoje, užauga iki 4 cm ilgio. Nuo
kitų rūšių galima atskirti pagal
geltoną dėmę ant pilvelio nugarinės
pusės. Veisiasi nedideliuose, greitai
įšylančiuose vandens telkiniuose,
šiek tiek apaugusiuose viksvomis ir
švendrais. Vandens telkiniuose,
kuriuose yra žuvų, šie laumžirgiai
neužauga (parengta pagal LGF
informaciją). Įrašyta į Lietuvos rau
donąją knygą, saugoma tarptau
tiniu mastu (Berno konvencija,
Buveinių direktyva).

(G. Švitros nuotr.)

kad būtų užtikrinta vabzdžių apsauga, neįžuvinami
senvagių ežerėliai;

kad būtų išsaugota ežerėliai ir pelkutės, teritorijos
nesausinamos, nevykdomi ir kiti hidrologinį režimą
keičiantys darbai;

kad būtų išsaugota pievų augalų įvairovė, natūralios
pievos netręšiamos ir neariamos;

kad nenuskurstų pievų augalų įvairovė, viename
hektare ganoma ne daugiau nei 1 karvė, 14 ožkų ar
avių.

Anykščių regioninio parko tvarkymo plane visa ši
teritorija priskirta išsaugančio ūkininkavimo kraštovaiz-
džio tvarkymo zonai. Tai reiškia, kad ūkinė veikla čia gali
būti vykdoma, tačiau ji reguliuojama griežčiau nei kitose
vietose.

Šiai teritorijai keliami tokie pagrindiniai aplin-
kosauginiai reikalavimai:
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K. Šerepka, Anykščių regioninio
parko direktorius, asmeniškai
ėmęsis avininkystės propagavimo
Šve n t o s i o s s e n va g i ų p i e vo s e
iniciatyvos: „Avių auginimas gali
būti patraukli idėja tiems, kas ieško
papildomos veiklos, galinčios duoti
ir ekonominės naudos. Nuosavos
žemės avims ganyti neužteks, bus
ganoma ir kaimynų žemėse. Iš to
laimės ir žemės savininkai –
„gyvosios žoliapjovės“ užtikrins, kad
pievose nesuvešėtų krūmai, todėl jie
nepatirs išlaidų dėl sumedėjusios
augmenijos kirtimo darbų. Taip iš
šios veiklos laimi ūkininkas, laimi
žemės savininkas, laimi ir pati
gamta“.

Net jei saugomos atviros buveinės sudaro tik kelis
šimtus hektarų, jų priežiūrai reikia ne tik daug lėšų, bet ir
žmonių. Be to, patiriamos sąnaudos neatsiperka –
nušienautos biomasės dažnai nėra kur dėti, jai sutvarkyti
prireikia papildomų lėšų. Todėl spręsti šias problemas
vien aplinkosauginėmis priemonėmis yra neracionalu,
nes vien gamtinių vertybių apsaugai užtikrinti būtų
išeikvojama neadekvačiai daug išteklių (deginamas
kuras, gaištamas darbo laikas) ir susidarytų daug atliekų
(būtų panaudojami nebent iškirsti medžiai). Todėl
tokiose teritorijose geriausiai pasiteisina tradicininis
neintensyvus gyvulių auginimas (galvijų, avių, ožkų)
šeimos ūkiuose, kai gyvūnai yra ganomi, o pievos
šienaujamos pašarams. Tokia ūkinė veikla yra draugiška
gamtai ir duoda ekonominės naudos.

Teritorijose, tokiose kaip Šventosios senvagių pievos,
kur kone visa žemė yra privati, vietos gyventojų
įsitraukimas į tradicine gyvulininkyste paremtą veiklą yra
ypač aktualus.

Ne kartą įsitikinta: bendradarbiaudami žemės
savininkai, ūkininkai ir aplinkosaugininkai visada gali rasti
sprendimą, kuris tenkintų visas puses, o bendri suderinti
veiksmai visiems sukurtų pridėtinę vertę.

Tokiu keliu nueita ir Anykščių regioniniame parke –
žemės savininkai, ūkininkai ir saugomos teritorijos
administracija iš anksto susitarė dėl Šventosios senvagių
teritorijos tvarkymo tikslų ir funkcijų pasidalijimo.
Anykščių regioninio parko direkcija įsipareigojo įsigyti
reikiamos įrangos ir savo lėšomis iškirsti krūmus
suderintose vietose bei parūpinti ūkininkams avių.
Žemės savininkai pasižadėjo sudaryti sąlygas tvarkymo
darbams ir leisti ganyti avis atvirose teritorijose taip
apsaugant pievas nuo jų apaugimo sumedėjusia
augmenija. Ūkininkai įsipareigojo gautas avis auginti ir
ganyti. Tokiu būdu buvo užtikrintas visų dalyvavimas ir

Su žoline ir sumedėjusia augmenija Šventosios senvagių pievose
padės tvarkytis Anykščių regioninio parko administracijos už projekto
lėšas įsigyta įranga. su priedais – tai įren
ginys, skirtas statiems 45–55° nuolydžio šlaitams šienauti, aukštai
žolei, taip pat ir krūmams pjauti. Daugiafunkcinė žoliapjovė darbus
gali vykdyti visur, kur neįvažiuoja traktorius.

Daugiafunkcinė žoliapjovė -

6



Krūmapjovės (įsigyti 4 vnt.) – galingi
įrankiai, jomis galima pjauti ir didesnę
žolę (yra peilis), ir krūmus (yra diskinis
pjūklas).

Grėbimo mašina skirta nupjautai žolei, smulkiems krūmams sugrėbti,
tinka nelygiai ir kelmuotai teritorijai tvarkyti. Grėbimo plotis – iki 3 m.
Ypač tinka, kur yra siauri įvažiavimai – prie senvagių, upės.

Motopjūklai (įsigyti 2 vnt.) pasirinkti
galingesni, kad būtų galima pjauti
skir tingo storio sumedėjusią
augmeniją.

Iš aplinkosauginės pusės žiūrint, nėra didelio skirtumo,
kokie gyvuliai ganomi tokiose pievose kaip Šventosios
senvagių teritorijoje – tai paprastai lemia ūkininko interesai ir
ekonominiai skaičiavimai. Karvės, ožkos, avys, arkliai – visi jie
atskirai ar kartu gali ganytis ir taip nemokamai „atlikti“ pievų
gamtotvarkos darbus. Pieninių galvijų auginimas yra
daugiausiai sąnaudų reikalaujantis darbas. Kadangi
pastaraisiais metais pienininkystė yra nuostolinga, ūkininkai
daugiausia renkasi mėsinę galvininkystę ar avininkystę.
Ožkininkystė dėl tų pačių priežasčių irgi ne tokia populiari.

Buvo nuspręsta, kad Šventosios senvagių pievose buvo
ganomos juodgalvės avys.

Auginant Lietuvoje įprastas avių, ožkų ir karvių veisles,
svarbu atsižvelgti ir į pagrindinius šių gyvulių laikymo
ypatumus, pateikiamus 1 lentelėje. Siekiant aplinkosauginių
tikslų vienoje teritorijoje vertėtų ganyti skirtingus gyvulius,
nes karvių, ožkų ir avių mitybinė bazė šiek tiek skiriasi. Todėl
karves auginantys ūkininkai gali jas ganyti tose pačiose
ganyklose kaip ir auginantys avis – kartu jiems reikės mažiau
ganyklų plotų, o ir patys gyvuliai bus geriau apsaugoti nuo
įvairių žarnyno parazitų.

Ožkos, kaip ir avys, nemėgsta lietaus ir bijo skersvėjų.
Todėl atvirose ganyklose būtina įrengti pašiūres slėptis nuo
lietaus, o karštomis dienomis – ir nuo saulės.
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Juodgalvės avys yra sena lietuviška veislė. Jos prisitaikiusios prie mūsų
klimato, nelepios, nereiklios. Tai dažniausiai auginama lietuviška veislė.
Juodgalvės yra beragės avys, auginamos mėsai ir vilnai. Mėsa neriebi,
skani. Jų produktyvumas nėra didelis, tačiau didesnis nei kitų lietuviškų
veislių. Senųjų veislių gyvūnams išsaugoti skiriama Lietuvos kaimo plėtros
2013–2020 m. programos parama
http://www.aviuaugintojai.lt
(I. Baltrušaičio nuotr.)

Nors avys ir ožkos greitai išmoksta vengti elektrinio
piemens, bet jei joms pavyks kelis kartus ištrūkti iš
aptvertos teritorijos, teks imtis papildomų apsaugos
priemonių. Kad avys ir ožkos neįstengtų pabėgti, aptvaro
tinklelis turi būti pakankamai tankus. Taip pat reikia
pasirūpinti ir jų apsauga nuo plėšrūnų: vakarais parvaryti
namo, pasirūpinti papildomais aptvarais ar įsigyti gyvulius
saugoti išmokytų šunų. Laikas suprasti: ne plėšrūnas kaltas,
o mes, nesugebėję pasirūpinti savo gyvulių saugumu.

1 lentelė. Dažniausiai Lietuvoje auginamų karvių, ožkų ir avių pagrindiniai laikymo ypatumai.

1 sąlyginis galvijas 0,07 sąlyginio galvijo 0,07 sąlyginio galvijo

Išrankios žolei. Tinkamiausi – varpiniai
ir ankštiniai augalai

Vienai karvei reikia 0,5–1 ha (0,7–0,8
ha) ploto ganyklos

Šieno norma – 6–15 kg/para,
siloso – 30–40 kg/para

Pašarų sunaudojimas produkcijos
vienetui: 5–>20

Išgeria 45–100 (120) l per dieną

Ganyklose pašiūrės paprastai
nereikalingos

Elektriniam piemeniui užtenka
vienos stygos

Vienam gyvuliui reikalingas grindų
plotas tvarte – 6–10 m²

Labiau nei avims ganyklose reikalin
gos pašiūrės, nes jos dar mažiau nei
avys toleruoja drėgmę ir šaltį

-

Elektrinis piemuo – 7–8 stygų

Vienam gyvuliui reikalingas grindų
plotas tvarte – 1,5–2,5 m²

Vandens telkinys ganyklose –
natūralus barjeras

Reikia saugoti nuo šunų ir vilkų Reikia saugoti nuo šunų ir vilkų

Ganyklose reikalingos pašiūrės

Elektrinis piemuo – mažiausiai 5
stygų

Vienam gyvuliui reikalingas grindų
plotas tvarte – 1,5–2,5 m²

Vandens telkinys ganyklose –
natūralus barjeras

Išgeria 2–10 (16) l vandens per dieną Išgeria 3–5 (7–10) l vandens per dieną

Pašarų sunaudojimas produkcijos
vienetui: 4–>6, bet paprastai didesnis
nei avių

Pašarų sunaudojimas produkcijos
vienetui: 4–>6; paprastai laikoma,
kad ~26 proc. efektyviau nei karvės

Šieno norma – 1–2,
siloso – 2–3 kg/para

Šieno norma – 1–2,
siloso – 2–3 kg/para

Vienai ožkai reikia 0,07–0,16 ha ploto
ganyklos

Vienai aviai reikia 0,08–0,2 ha
(0,1–0,15 ha) ploto ganyklos

Lapai ir šakelės – prioritetinis maistas,
gali ėsti kitiems galvijams nuodingus
augalus, šiaip išrankios žolei. Gali
įsilipti net ir į medžius

Neišrankios žolei, nelabai ėda tik
varpinius augalus. Pasiekia vietas, kur
technika neprivažiuoja

8



Užkrūmijančiose ganyklose labai tinka ganyti ožkas – po
keleto sezonų intensyvios ganiavos krūmai išnyksta ir tokie
plotai tampa tinkami šienauti ar karvėms ganyti. Ožkas tinka
ganyti ir ten, kur reikia nuėsti aukštą žolę, tačiau ganyti ten,
kur auga žemesnė nei 10 cm žolė, paprastai
nerekomenduojama – padidėja tikimybė apsikrėsti žarnyno
parazitais.

Avis paranku ganyti, visų pirma, ten, kur yra sudėtinga
panaudoti šienavimo techniką. Pievose, kuriose dominuoja
smilgos ir kiti varpiniai augalai, geriausia ganyti karves, nes
avys ten skurs. Tokių pievų yra ir aplink Šventosios senvages.
Nei avių, nei ožkų nerekomenduojama ganyti šlapiose
pievose – ten jos dažniau peršals, sirgs.

Norint avis ir ožkas apsaugoti nuo žarnyno parazitų,
patartina jas ganyti tame pačiame plote ne anksčiau nei po
3 mėnesių. Jei paskutinį kartą ganyta buvo prieš žiemą, į tą
teritoriją rekomenduojama grįžti tik po 6 mėnesių. Todėl
didesnes bandas laikantys turi turėti ir pakankamą ganyklų
plotą rotacijai. Nedidelis gyvulių tankis ganykloje taip pat
padės apsisaugoti nuo parazitų. Dar svarbu ganyklų
nenuganyti. Tai, beje, svarbu ir aplinkosauginiu požiūriu: per
intensyviai ganomuose plotuose augalų įvairovė smarkiai
sumažėja, be to, tokios pievos pradeda skursti ir
užauginama mažiau biomasės. Per didelis nuganymas ypač
pavojingas smėlynų ir stepinėms pievoms, kurios ir
dominuoja aplink Šventosios senvages. Todėl būtina, kad
tokiose teritorijose gyvulių tankis ploto vienete neviršytų
1SG ploto vienete (mažiau nei 14,3 avys ar ožkos hektare).
Konkretus tankis turi būti nustatomas atsižvelgiant į faktinę
pievos būklę ir yra nurodytas gamtotvarkos plane. Tokius
planus turi dauguma saugomų teritorijų.

Ekstensyvios (gamtą tausojančios)
ganiavos atgaivinimas ir buvo
v i e n a s i š p a g r i n d i n i ų s i e k i ų
įgyvendinant projektą Nr. EEE-
LT03-AM-01-K-01-013 „Biologinei
įvairovei ypač vertingų atvirų
buveinių atkūrimas ir išsaugojimas
„ N a t u r a 2 0 0 0 “ t e r i t o r i j o s e “.
Šventosios senvagių pievos buvo
viena iš trijų gamtinės įvairovės
požiūriu vertingų teritorijų, kuriose
2015 m. projekto metu pradėti
atvirų buveinių tvarkymo darbai. Į
šiuos darbus įsitraukusiai vietos
bendruomenei teko itin svarbus
vaidmuo.
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3 pav. Šventosios senvagės teritorija
su pažymėtomis saugomų buveinių ir
rūšių vietomis bei privačių sklypų
ribomis (pagal Šventosios senvagės
BAST gamtotvarkos plano projektą,
2015)
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Nuo 1992 m. aplinką tausojantys ūkininkai gali gauti
papildomą paramą. Ji šiuo metu teikiama per Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metams programą.

Ūkininkams, ganantiems avis, ožkas ar galvijus
Šventosios senvagių pievose, be tiesioginių išmokų
(150–186 EUR/ha), gali būti skiriama ir su tiesioginėmis
susietųjų išmokų bei agrarinės aplinkosaugos išmokų pagal
keletą priemonių:

ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius (101
EUR/ha);

specifinių pievų tvarkymas (69 EUR/ha);

nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių
paukščių išsaugojimas.

Agrarinės aplinkosaugos išmokas gali gauti ir žemės
savininkai, turintys šioje teritorijoje savo vardu įregistruotą
žemės ūkio valdą.

Taip pat galimos išmokos ir pagal kitas kaimo plėtros
priemones:

Finansinė parama gali būti skirta ir:

smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui;

trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms
skatinti vietos lygmeniu;

pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokoms
kompensuoti;

1

parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo;
parama ekologiniam ūkininkavimui;
parama „NATURA 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje;
parama už didelių gamtinių kliūčių turinčias teritorijas;

Trumpa tiekimo grandine yra
vadinama tokia prekyba, kai tarp
gamintojo (ūkininko) ir pirkėjo nėra
tarpininkų.

1

pateikta paraiška tiesioginėms išmokoms gauti;

gyvulys valdoje išlaikytas bent 60 dienų;

realizavimo metu gyvulys turi būti ne jaunesnis nei 12
mėn. amžiaus (netaikoma avims ir ožkoms).

Susietoji parama už mėsinį galviją būtų apie
141,8–220,82 EUR, už mėsinę avį – 21–24,53 EUR, už pieninę
ožką – 24,02–29,72 EUR.

Norint gauti susietąją paramą už gyvulius, turi būti:

Valsybės
parama
aplinką

tausojantiems
ūkininkams
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Dalyvaujant specifinių pievų tvarkymo priemonėje
įsipareigojama:

nenaudoti augalų apsaugos produktų, netręšti
mineralinėmis ir organinėmis trąšomis (išskyrus gyvulių
ganymą), neskleisti nuotekų dumblo;

laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti
ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigoto
pagal priemonės veiklą ploto;

ganyti nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.;

pradėti šienauti ne anksčiau kaip nuo liepos 15 d.;

nušienautos žolės nesmulkinti ir nepaskleisti; žolę iš
lauko išgabenti iki spalio 15 d.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad priemonė gali būti
taikoma tik tose teritorijose, kuriose yra kartografuoti ES
svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotai. Tokie
plotai Šventosios senvagių pievose yra kartografuoti palei
Šventąją (žr. 3 pav.)

Laikantys senąsias Lietuvos gyvulių veisles gali
pretenduoti į Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir
naminių paukščių išsaugojimo priemonę. Norint gauti
išmoką reikia laikyti mažiausiai 5 avis arba 1 karvę. Išmokos
dydis yra 187 EUR/SG už šiurščiavilnę ar juodgalvę avį, 200
EUR/SG už lietuviškas šėmąją, baltugarę, žalmargę ir žaląją
karvę.

Norint dalyvauti ekstensyvaus pievų tvarkymo ganant
gyvulius priemonėje, įsipareigojama:

pievose nenaudoti augalų apsaugos produktų,
mineralinių trąšų ir organinių trąšų (išskyrus gyvulių
ganymą);

laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti
ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu
intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigoto pagal priemonės
veiklą ploto;

ganyti gyvulius tuose laukuose, kuriuose yra įsipareigota
tai daryti pagal veiklą;

nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 30 d.;

ganyti nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad priemonė gali būti
taikoma tik tose teritorijose, kuriose pareiškėjo deklaruotos
natūralios ir pusiau natūralios pievos (kurios daugiau nei 5
metus buvo deklaruotos kaip daugiametės pievos).
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Dar viena svarbi priemonė yra skirta trumpoms tiekimo
grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.
Trumpos tiekimo grandinės plėtra skatina tiesioginius
žemės ūkio ir maisto produktų pardavimus, tokiu būdu
sukuriant papildomą pridėtinę vertę žemės ūkio sektoriuje.
Taip stiprinamas ūkininko vaidmuo tiekimo grandinėje,
mažinamas tarpininkų tarp gamintojo ir galutinio vartotojo
skaičius, mažinami produkcijos transportavimo kaštai.
Trumpinant tiekimo grandinę lokalizuojami žemės ūkio ir
maisto produktai, jie susiejami su kilmės vieta.

Šią paramą gali gauti žemės ūkio ir maisto sektoriuose
veikiantys asmenys (ūkininkai, žemės ūkio ir maisto
produktų gamintojai ir perdirbėjai, kaimo vietovėse
veikiančios mažos ir vidutinės įmonės). Kompensuojamos
faktiškai patirtos ir apmokėtos projektų, verslo planų
įgyvendinimo, bendradarbiavimo išlaidos.

Iš kaimo plėtros programos taip pat galima gauti
kompensacinę išmoką už gyvūnų draudimą. Ji mokama, jei
pagal draudimo sutartį draudžiama nuo ligų, kurių protrūkio
faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba. Parama bus mokama nežiūrint į tai, ar draudiminis
įvykis įvyko, ar ne.

Parama siekia 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos
sumos, neviršijant priemonės įgyvendinimo taisyklėse
nustatytų paramos dydžio apribojimų.

Daugiau informacijos apie paramos
priemones, keliamus reikalavimus
išmokoms gauti, paraiškų teikimą
galima rasti Nacionalinės mokėjimo
agentūros internetinėje svatainėje
www.nma.lt rubrikoje „Viskas apie
paramą“.

2014–2020 metų laikotarpiu pradėta skirti paramą
siekiant paskatinti smulkių ūkių bendradarbiavimą. Pagal šią
veiklos sritį parama skiriama smulkių ūkio subjektų –
smulkių ūkininkų, labai mažų įmonių – bendradarbiavimui
organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais
bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę,
aplinkosauginę veiklą. Parama skiriama moderniai technikai
įsigyti, bendrų projektų ar verslo planų įgyvendinimo
išlaidoms ar bendradarbiavimo sąnaudoms kompensuoti.

Paramą gali gauti:

smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis, išreikštas
standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir
ne didesnis kaip 7 999 EUR, smulkūs miško valdytojai
(miško valda ne didesnė kaip 10 ha);

labai mažos įmonės;

fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka
vykdantys individualią veiklą.
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