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Ūkininkų žinios

Lietuvos ūkininkams išartų pievų
šiemet atkurti nereikės

Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM)
po intensyvių derybų ir konsultacijų su Europos Komisija (EK)
pavyko pakoreguoti daugiamečių pievų referencinius dydžius.
Dėl to Lietuva neperžengė leistinos pievų plotų sumažėjimo ribos
ir ūkininkams suartų pievų šiais
metais atkurti nereikės.
„Derybos su EK pavyko. Argumentai, kad iš referencinių dydžių
turi būti atimti pievų plotai, virtę
miškais, pelkėmis, šlapynėmis, kurių nėra galimybės deklaruoti, bei
ekologiniam ūkininkavimui skirtos
naudmenos – buvo pagrįsti. Reglamentas dėl pievų išsaugojimo neturi
būti supriešinamas su kitais aplinkosauginiais tikslais bei priemonėmis ir dirbtinai nemažinti dirbamos
žemės plotų. Nors pavyko įrodyti EK, kad Lietuvoje pievų situacija yra normali, tai nereiškia, kad

ūkininkai gali kinkyti plūgus ir arti
toliau.
Nors šiemet atkurti pievų nereikės, įsipareigojimas nearti pievų
išlieka ir, kaip parodė ši situacija,
labai svarbu visiems šių įsipareigojimų laikytis, ypač atsižvelgiant į tai,
kad nuo 2023 m. keičiasi daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro
žemės ūkio paskirties žemės ploto
pokyčių referenciniai dydžiai ir jie,
preliminariais vertinimais, gali būti
nepalankūs“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.
ŽŪM praneša, kad praėjusių
metų pabaigoje Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) daugiau kaip
30 tūkst. ūkininkų išsiuntė pranešimus, informuojančius, kad jiems
gali tekti atkurti per pastaruosius
dvejus metus suartas pievas, jeigu
paaiškėtų, jog visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų
plotų ir bendro žemės ūkio paskir-

ties žemės ploto santykis sumažėjo
daugiau kaip 5 proc., palyginti su
2015 m. nustatyta referencine santykine dalimi.
NMA artimiausiu metu visus pareiškėjus, kurie prieš tai buvo informuoti apie galimą prievolę atkurti pievas, asmeniniais pranešimais
informuos, kad teikiant 2022 m.
deklaracijas, prievolės atkurti pievas nėra.
ŽŪM primena, kad ūkininkai,
teikdami paramos už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, įsipareigoja daugiamečių pievų nearti, o NMA
pareikalavus – jas atkurti, jeigu
visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės
ploto santykis sumažėjo daugiau
kaip 5 proc., palyginti su referenciniu dydžiu.
Kad ūkininkams būtų paprasčiau laikytis prievolės, šiais metais
tiesioginių išmokų deklaravimo taisyklėse numatyti palengvinimai dėl
pievų tvarkymo. Iki 10 proc. deklaruojamo ploto ūkininkai galės tvarkyti jiems patogiu būdu – be draudimo smulkinti ir prievolės išvežti
nušienautą žolę. Pievų tvarkymo
lengvata galės naudotis ir bitininkai, įregistravę didesnius nei 5 šeimos bitynus, kai bičių šeimai tenkantis plotas siekia 0,59 ha.
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Pirmieji pavasario pranašai
jau sugrįžę
Vasario 24 d. buvo minima Vieversio diena. Vieversys – pavasario
pranašas, vienas pirmųjų paukščių,
pavasarį sugrįžtančių į Lietuvą iš
šiltųjų kraštų. Saugomų teritorijų direkcijų ir Lietuvos ornitologų
draugijos specialistai užﬁksavo,
kad vieversiai jau parskridę Vakarų Lietuvoje, Nemuno deltos ir Pajūrio regioniniuose parkuose.
Šiais metais pirmasis sugrįžęs
dirvinis vieversys pastebėtas sausio
24 d., Klaipėdos rajone. Vasario viduryje pasirodė daugiau šių sparnuočių, gausesni jų būriai buvo matomi
ir kitose vietose – Šakių, Raseinių
rajonuose, Kaune, Lampėdžiuose.
Vieversiai žiemoja Centrinėje Europoje. Skrenda gana greitai
– 50–60 km/h greičiu, o per dieną
gali įveikti ir 800 km.
Šie paukščiai gyvena pievose, dirvonuose, dykvietėse, dirbamuosiuose
plotuose, mėgsta keliukus ir pakeles. Lizdą suka balandžio pabaigoje, iš sausų žolių stiebelių, šaknelių
ar smulkių lapelių gilioje duobutėje
ir gerai paslepia po žolių kuokšteliu.
Deda 3–6 pilkai žalsvus kiaušinius
su nedidelėmis tamsesnėmis dėmelėmis ir išveda dvi vadas.
Minta vabzdžiais, miglinių augalų sėklomis, o rudenį ir ankstyvą
pavasarį lesa augalų sėklas, šviežius

lapus, daigų viršūnėles. Jų čirenimas
girdimas nuo ankstyvo pavasario iki
rugpjūčio vidurio. Vieversiai – vieni
iš anksčiausiai pavasarį giedoti pradedančių paukščių.
Europoje vieversių populiacija
sparčiai mažėja, kai kuriose šalyse
per kelis pastaruosius dešimtmečius jų išnyko beveik 90 proc. Svarbiausios priežastys – nyksta perėjimui tinkamos buveinės, įtakos turi
ir intensyvus ūkininkavimas, pesticidų naudojimas. Lietuvoje kol kas
tai dar dažnai sutinkamas paukštis.
Vieversėlis nuo seno buvo lietuvių artojų draugas ir nuolatinis palydovas. Pavasario švenčių papročiai ir
apeigos buvo susietos su pasiruošimu
besiartinantiems žemės ūkio darbams. Pavasaris pas žemdirbį ateidavo ne su kalendoriniu pavasariu, bet
su pirmuoju vieversio pasirodymu.
Tai apytiksliai buvo vasario 24 d.,
tad ji vadinama Vieversio diena.
Buvo manoma, kad kuo anksčiau
pasirodys vieversys ir užgiedos savo
pavasarinę giesmę, tuo greičiau ateis pavasaris.
Parengta pagal AM

Norvegų patirtis taikoma socialiniam dialogui
Lietuvos teisėsaugos institucijose gerinti
Daugiau vietos socialiniam dialogui ir konstruktyviam bendradarbiavimui Lietuvos teisėsaugos
institucijose. Didžiausia teisėsaugos pareigūnams atstovaujanti
organizacija – Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF)
– įgyvendino Norvegijos ﬁnansuojamą projektą „Socialinio dialogo procedūrų ir bendradarbiavimo plėtojimas teisėsaugos
tarnybose“.
„Norvegijos praktiką tikrai verta „eksportuoti“ į kitas šalis. Dėl šio
projekto galėjome išnagrinėti, kaip
veikia socialinis dialogas Norvegijos teisėsaugos sistemose, kokios
kolektyvinės sutartys pasirašomos,
taip pat mums pateiktos ekspertinės rekomendacijos, kaip pagerinti
pareigūnų atstovavimą Lietuvoje“,
– paaiškina projekto koordinatorius Lietuvoje, LTPF pirmininkės
pavaduotojas Artūras Černiauskas.
Projekto metu vyko mokomieji seminarai, sukurtas internetinis
puslapis (http://socialdialogue-lt.com/
lt), skirtas informuoti apie veiklas, bei parengta dalykinė metodinė medžiaga.
LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad per kelis dešimtmečius požiūris į socialinę partnerystę keitėsi, tačiau dar tikrai yra daug
vietos tobulėti. „Socialinis dialogas
ypatingas tuo, kad yra abipusis. Tai
reiškia, kad profesinės sąjungos ne-

L.Soščekienė:
„Socialinis dialogas
ypatingas tuo, kad
yra abipusis. Tai reiškia, kad profesinės
sąjungos negali vien
reikalauti naudos,
kaip negali tarnybos
ieškoti joms patogesnių sprendimų.
Privalo būti surastas
kompromisas.“
gali vien reikalauti naudos, kaip negali tarnybos ieškoti joms patogesnių sprendimų. Privalo būti surastas
kompromisas“, – teigia pareigūnų
atstovė L.Soščekienė.
Kad teisėsaugoje dar nemažai
bendradarbiavimo spragų, pasakoja
ir Vilniaus pataisos namų profesinės
sąjungos pirmininkas Darius Čekavičius. Jis sako, kad LTPF profesinių sąjungų nariai neretai kreipiasi
dėl pataisos įstaigų vadovų priimtų
sprendimų ar nenoro kalbėtis ir ieškoti bendrų sprendimų.

Anot D.Čekavičiaus, tokio pobūdžio tarptautiniai projektai naudingi ir tuo, kad užmezgami svarbūs
kontaktai su užsienio kolegomis.
Tai padeda priimti tinkamus sprendimus remiantis ne tik „savo kiemo“
patirtimi, bet ir tarptautine praktika.
Norvegijoje veikiančios profesinės sąjungos „Solidaritet“ prezidentas ir vienas iš šio projekto ekspertų Arthur Kubik pasakoja apie
kitokį požiūrį į profesines sąjungas
Norvegijoje.

„Daugelis darbdavių Norvegijoje supranta, kad profesinės sąjungos
naudingos jiems patiems. Pagalvokite: tai – susiorganizavę darbuotojai, vadinasi, kai deramasi, ateina
1–3 žmonės, o ne 100 ar 500. Kas

būtų, jei spręsti problemų eitų kiekvienas darbuotojas atskirai? Ypač
didesnėje kompanijoje. Su profesinėmis sąjungomis kur kas paprasčiau“, – akcentuoja A.Kubik.
Kelis šimtmečius skaičiuojanti
socialinio dialogo istorija Skandinavijoje, pasak A.Kubik, ten šiandien pažengusi toliau nei Vidurio
Europoje. Todėl, siekiant pasidalinti naudinga patirtimi, suorganizuotas tokio pobūdžio projektas
Lietuvoje.
„Žinoma, dialogui vystyti neužtenka, kad to naudą suprastų tik
profesinės sąjungos. Reikalinga į tai
kuo plačiau įtraukti ne tik ministerijas, bet ir darbdavius“, – priduria jis.
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