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ĮVADAS
Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje vyko esminiai politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. Juos lydėjo nuosmukis, didžiulė infliacija ir aukštas nedarbo lygis. Tik
2002 metais šalies ūkis pradėjo atsigauti, o nuo 2003 metų Lietuva yra tarp šalių, kuriose
bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas ir nedarbo mažėjimas vyksta sparčiausiai.
Lietuvai įstojus Į Europos Sąjungą (ES) 2004 m. gegužės 1 d. susidarė palankios
sąlygos stabiliai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrai. Laisvas prekių, darbo ir kapitalo
judėjimas atvėrė galimybes dalyvauti didesnėje, atviresnėje rinkoje, pasinaudoti eksporto
subsidijomis ir struktūrinių fondų parama. Kartu teko priimti ir iššūkius – didesnę žemės
ūkio produkcijos ir maisto produktų konkurenciją, aukštus kokybės standartų reikalavimus,
prekybos ir gamybos kvotas. Lietuva, kaip Europos Sąjungos narė, privalo įgyvendinti
ir Agrarinės aplinkosaugos programas, kurios atspindi ES pastangas padėti šalių narių
ūkininkams atlikti vieną iš svarbiausių darbų – saugoti kaimo vietoves. Geri santykiai
tarp ūkininkavimo būdų bei aplinkos padės spręsti ir kaimo gyventojų mažėjimo bei mažų
pajamų iš ūkininkavimo problemas.
Žemės ūkio ir kaimo plėtra ekonominiu, ekologiniu, socialiniu ir etninės kultūros
požiūriu yra valstybės prioritetinės sritys. Žemės ūkio ir kaimo plėtros valstybės politika įtvirtinama Seimo ir Vyriausybės tvirtinamuose strateginiuose žemės ūkio ir kaimo
plėtros dokumentuose.
Įgyvendinant valstybės žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, siekiama šių tikslų:
1. Sukurti orientuotą į rinką, kooperuotą, efektyvų ir konkurencingą žemės ūkio
sektorių;
2. Sudarant sąlygas didėti žemės ūkio veiklos subjektų pajamoms, užtikrinti kaimo
vietovių gyventojų gyvenimo lygį individualioms socialinėms ir ekonominėms
reikmėms tenkinti;
3. Tolygios ir įvairiapusės kaimo ūkinės plėtros, sudarant sąlygas gerinti kaimo
vietovių gyventojų gyvenimo kokybę;
4. Užtikrinti, kad į rinką būtų tiekiami saugūs ir geros kokybės bei plataus asortimento žemės ūkio ir maisto produktai;
5. Plėtoti eksportą;
6. Užtikrinti kuo didesnį apsirūpinimą savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais;
7. Plėtoti subalansuotą šalies maisto ūkį, kurio svarbiausia integruota dalis yra žemės
ūkis;
8. Tausoti aplinką taikant agrarinės aplinkosaugos bei miškininkystės priemones ir
skatinti subalansuotą atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką įgyvendina Vyriausybė, Žemės ūkio ministerija,
Vyriausybės įgaliotos kitos institucijos bei savivaldybių institucijos pagal įstatymų ir kitų
teisės aktų suteiktą kompetenciją. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendindamos
žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, bendradarbiauja su žemės ūkio ir maisto produktų
gamintojų, supirkėjų, perdirbėjų, žemdirbių savivaldos ir kitų visuomeninių organizacijų,
mokslo, mokymo ir konsultavimo įstaigų atstovais.
Valstybės ir savivaldybių institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą
kompetenciją administruoja ir kontroliuoja šias žemės ūkio veiklos sritis:
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1. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių įgyvendinimo;
2. Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo;
3. Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės ir saugos užtikrinimo;
4. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo;
5. Augalų sveikatingumo, apsaugos priemonių pateikimo į rinką ir naudojimo;
6. Augalų sėklininkystės;
7. Veterinarijos reikalavimų užtikrinimo;
8. Žemės ūkio ir maisto atliekų tvarkymo;
9. Gyvulių, paukščių, žvėrelių, žuvų, bičių veislininkystės;
10. Pašarų ir pašarų priedų gamybos, tiekimo į rinką, naudojimo, kokybės ir saugos;
11. Racionalaus ir tausojančio žemės naudojimo;
12. Melioracijos sistemų ir hidrotechnikos įrenginių statybos ir eksploatavimo darbų
planavimo, organizavimo ir priežiūros;
13. Žemės ūkio technikos saugos;
14. Kitas teisės aktuose numatytas sritis.
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustatyta tvarka:
1. Ekonominėmis priemonėmis reguliuoja žemės ūkio ir maisto produktų gamybą;
2. Moka tiesiogines ir kompensacines išmokas;
3. Vykdo intervencinį pirkimą ir kitas intervencines reguliavimo priemones;
4. Skatina eksportą ir nustato eksporto bei importo tvarką.
Žemės ūkio ir maisto produktų gamybą tiesiogiai reguliuoja Žemės ūkio ministerija
šiomis ekonominėmis priemonėmis:
1. Žemės ūkio veiklos subjektams paskirstydama pieno, cukraus, bulvių krakmolo,
sausųjų pašarų, linų pluošto gamybos kvotas;
2. Nustatydama bazinį pasėlių plotą, gyvulių skaičių, gyvulių tankumą, skaičiuojant
pagal pašarinių pasėlių plotą ir produktyvumą, už kuriuos mokamos tiesioginės
išmokos.
Gamybos kvotas administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos ir savivaldybių institucijos.
Siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygį ar kompensuoti pajamų
netekimą, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka žemės ūkio veiklos subjektams mokamos tiesioginės ar kompensacinės išmokos. Kompensacinė išmoka – tai parama, skirta
kompensuoti pajamų netekimą bei atlyginti patirtus nuostolius, atsiradusius dėl valstybės ar
savivaldybių institucijų nustatytų suvaržymų žemės ūkio veiklai, Žemės ūkio ministerijos
nustatyta tvarka tiesiogiai teikiama žemės ūkio veiklos subjektams. Tiesioginės išmokos
mokamos už pasėlių plotus, už gyvulius arba kitais Žemės ūkio ministerijos nustatytais
pagrindais. Papildomai tiesioginės išmokos mokamos ekologiškų žemės ūkio ir maisto
produktų gamintojams. Kompensacinės išmokos mokamos žemės ūkio subjektams, kurie nutraukia gamybą ir perduoda savo kvotą ar jos dalį į rezervinę gamybos kvotą. Taip
pat kompensuojami nuostoliai, atsiradę dėl valstybės ar savivaldybių institucijų nustatytų
žemės ūkio veiklos suvaržymų. Papildomai kompensacinės išmokos mokamos žemės ūkio
veiklos subjektams mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su aplinkosaugos
apribojimais.
Kaimo plėtros žemėtvarkos dalyko studijų tikslas – supažindinti studentus su naujausiais projektavimo būdais ir reglamentais, sudarant žemėtvarkos projektus ir schemas, taip
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pat perprasti socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius kaimo plėtros aspektus, gebėti
planuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą, atlikti žemės tvarkymo projektų agroekonominį ir
ekologinį pagrindimą.
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1. KAIMO PLĖTROS PRIORITETINĖS KRYPTYS
Kaimo plėtra – tai viena iš Europos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių, kuria
siekiama paspartinti kaimo vietovių ekonominę plėtrą ir palengvinti bendrosios žemės
ūkio politikos reformą.
Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, kaimo plėtra – tai kaimo
vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo ūkinės ir socialinės struktūros,
taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę
sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etninę kultūrą,
kraštovaizdį bei gamtinę aplinką.
„Kaimas turi būti patraukli ir saugi vieta gyventi su gera infrastruktūra, gyvybiniais
žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu ir išpuoselėtu kraštovaizdžiu. Visi kaimo regionai turi būti plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką“, – teigiama Europos Tarybos 1995 metais
parengtoje kaimo vietovių chartijoje.
Lietuvos 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijoje numatytos keturios svarbiausios
kryptys:
1. Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektorių konkurencingumo didinimas;
2. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas;
3. Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas;
4. „Leader“ programa, kuria siekiama skatinti bendruomeniškos veiklos steigimąsi ir
plėtrą kaime.
Prioritetinės 2007–2013 metų kaimo plėtros fondo finansavimo sritys yra žemės ūkio
ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas bei aplinkos ir kraštovaizdžio
gerinimas. Šioms sritims atitinkamai bus skiriama po 43 ir 40 % fondo lėšų (1 lentelė).
1 lentelė. Finansinių išteklių paskirstymas tarp trijų pagrindinių krypčių
Kaimo plėtros kryptys
1 kryptis. Žemės ūkio ir miškų sektoriaus konkurencingumo didinimas
2 kryptis. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas
3 kryptis. Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse
ir kaimo ekonomikos įvairinimas
Techninė parama
Iš viso

2007 – 2013 m. parama
% proiš viso
gramoje
mln. Lt
43
3017

ES dalis
mln. Lt
2263

LR dalis
mln. Lt
745

40
13

2793
856

2095
642

698
214

4
100

286
6952

215
5215

71
1737

Ekonominė, aplinkosaugos ir socialinė situacija
Ekonominė situacija. 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę šalyje vyko
esminiai politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. Šiuos pokyčius lydėjo ekonominis nuosmukis, didžiulė infliacija ir didelis nedarbo lygis. Tik 2002 metais Lietuvos ūkis
pradėjo atsigauti, o nuo 2003 metų Lietuva yra tarp šalių, kuriose BVP augimas (2000
– 2004 metais vidutinis metinis BVP prieaugis buvo 6,7%) ir nedarbo mažėjimas (nuo
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17,4% 2001 metais iki 11,4% 2004 metais) vyksta sparčiausiai. Pastaraisiais metais Lietuvoje ėmė trūkti darbo jėgos, nes nemažai šalies gyventojų emigravo į užsienį, daugiausia
į Europos Sąjungos valstybes.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą susidarė palankios sąlygos stabiliai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrai. Laisvas prekių, darbo ir kapitalo judėjimas atvėrė
galimybes dalyvauti didesnėje, atviresnėje rinkoje, pasinaudoti eksporto subsidijomis
ir struktūrinių fondų parama. Kartu Lietuvai tenka priimti ir naujus iššūkius – didelę
žemės ūkio ir maisto produktų konkurenciją, aukštus kokybės standartų reikalavimus,
prekybos ir gamybos kvotas.
Žemės ūkis yra vienas iš prioritetinių sektorių, turinčių svarbią ekonominę, socialinę
ir aplinkosauginę reikšmę. Vienas trečdalis šalies gyventojų gyvena kaime ir daugiau nei
pusė kaimo vietovių darbininkų yra susiję su žemės ūkio veikla. Didžioji dalis didelės
gamtinės vertės teritorijų yra kaimo vietovėse.
61% šalies žemės naudojama žemės ūkio veiklai. Žemėvaldos neracionalios. Dominuoja smulkūs, pusiau natūriniai ūkiai, 2/3 ūkių mažesni nei 5 ha, bet jie pagamina
beveik 45% žemės ūkio produkcijos. Tačiau jų gaunamų pajamų neužtenka ūkių plėtrai ir
modernizavimui. Kooperacijos procesas lėtas. Apie 60% šalies ūkininkų yra vyresnio nei
55 metų amžiaus ir tik 14% jaunesni nei 40 metų.
Smulkūs ūkiai, neracionali žemėvaldų struktūra, kooperacijos stoka ir ūkininkų
senėjimo tendencija yra pagrindiniai veiksniai, stabdantys konkurencingą žemės ūkio sektoriaus plėtrą.
Miškai – vienas pagrindinių Lietuvos gamtinių išteklių. 2007 metų pradžioje miškai
užėmė 32,5% šalies teritorijos, juose sukauptas bendras medienos tūris siekė 400 mln.
m3, vienam gyventojui teko 0,6 ha miško. Lietuvoje vyrauja spygliuočių medynai. Miškų
sektoriuje dirba 5,2% visų šalies dirbininkų. Kasmet Lietuvos miškuose, skirtuose naudoti medienai, iškertama apie 7 mln. m3, o priauga apie 10 mln. m3 medienos tūrio.
2006 metų pradžioje 34% šalies miškų buvo privatūs, 50% – valstybinės reikšmės ir
16% – valstybiniai miškai, rezervuoti nuosavybės teisėms atkurti. Vidutinis nuosavybės
teise vieno asmens valdomas privataus miško plotas 3,4 ha. Toks smulkių valdų privatus miškų ūkis yra žemės reformos pasekmė. Mažose miško valdose sudėtinga užtikrinti
subalansuotą ir ekonomiškai gyvybingą miškų ūkį. Valstybei priklausančius miškus tvarko
42 valstybės įmonės miškų urėdijos ir viena nacionalinio parko direkcija.
Aplinkosaugos situacija. Dideli žemės naudmenų plotai (apie 500000–600000 ha,
o kai kuriais duomenimis net 800000 ha), nenaudojami žemės ūkio tikslams, yra specifinė
Lietuvos problema. Ji atsirado dėl žemės reformos ir žemės ūkio sektoriaus pastangų
prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Šių plotų įdirbimas, jų apželdinimas miškais ir miškingų
plotų didinimas yra svarbus veiksnys gerinant aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę
šalies padėtį. Per 20 metų numatyta 3 procentais padidinti miškingų teritorijų plotą.
Ekologinio ūkininkavimo skatinimas taip pat naudingas aplinkai – dirvožemiui, vandeniui ir bioįvairovei.
Šalies dirvožemis nėra nualintas ir, laikantis agrotechnikos reikalavimų, jis gali
duoti gerą derlių. Pagrindinė problema – jo rūgštumas ir erozija. Todėl svarbu taikyti
tinkamą ūkininkavimo metodiką, pažeistus plotus apsėti daugiametėmis žolėmis, apso
dinti miškais.
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Lietuvai yra būdingas gana platus bioįvairovės spektras, priskaičiuojama net 24
– 25 tūkst. jos rūšių. Tačiau daugiau nei 200 floros, daugiau kaip 200 faunos ir beveik
100 grybų rūšių yra atsidūrę ant išnykimo ribos ir yra įtrauktos į Lietuvos raudonąją
knygą. Dažniausiai intensyvus ūkininkavimas turi neigiamą poveikį bioįvairovei, tačiau
kai kuriais atvejais nustoti ūkininkauti yra lygiai taip pat pavojinga. Apleistos žemės ap
sauga krūmais ir aukšta žole, sunaikindamos floros ir faunos buveines. Sukurtas nacionalinis saugomų teritorijų tinklas bioįvairovei apsaugoti: įsteigti gamtos ir kraštovaizdžio
apsaugos draustiniai, regioniniai parkai.
Dėl žmogaus veiklos natūralus gamtinis kraštovaizdis dažnai yra naikinamas,
keičiamas, sukultūrinamas arba sukuriamas naujas kultūrinis kraštovaizdis, todėl vis
mažiau lieka teritorijų, kuriose gamtiniai procesai vyktų natūraliai. Būtina išsaugoti teritorijas, kuriose yra mokslui ir kultūrai vertingų objektų. Lietuvoje kuriama saugomų teritorijų
sistema. Saugomos teritorijos turi svarbią ekologinę, socialinę ir kultūrinę reikšmę.
Saugomose teritorijose yra ribojama ūkinė veikla, gamtai sudaromos sąlygos
natūraliai vystytis. Jose išlieka turtingesnis, natūralesnis ir įvairesnis kraštovaizdis, savo
estetinėmis savybėmis keliantis žmogui teigiamų emocijų.
Lietuvos saugomų teritorijų sistema įteisinta 1993 metais Saugomų teritorijų įstatymu.
Saugomos teritorijos Lietuvoje užima 15,2% šalies teritorijos (Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje, VFR, Olandijoje – 10 – 12%).
Saugomos teritorijos yra šešių tipų: rezervatai, draustiniai, saugomieji objektai, valstybiniai parkai, biosferos rezervatai ir atkuriamųjų gamtos išteklių sklypai.
Rezervatai steigiami norint išsaugoti natūralius tipiškus arba unikalius gamtinius ar
kultūrinius kraštovaizdžio kompleksus bei juose esantį floros, faunos genofondą, organizuoti nuolatinius mokslo tyrimus ir stebėjimus, propaguoti gamtos ir kultūros vertybes.
Rezervatuose taikomi griežčiausi gamtosaugos ir paveldosaugos reikalavimai.
Rezervatų teritorijose draudžiama ūkinė veikla. Gamtiniuose rezervatuose leidžiama atkurti gamtinį kraštovaizdį bei objektus, pažeistus ūkinės ir kitokios veiklos, statyti tik
tokius įrenginius, kurie reikalingi rezervato poreikiams tenkinti. Kultūrinių rezervatų teritorijose galima atkurti kultūrinio kraštovaizdžio kompleksus, remontuoti, restauruoti ir
konservuoti, pritaikyti lankymui kultūros ir gamtos kompleksus bei objektus, statyti stati
nius, kurių reikia rezervato steigimo tikslams įgyvendinti.
Pirmasis pasaulyje gamtos rezervatas įkurtas 1805 metais Danijoje. Lietuvoje pirmasis – Žuvinto rezervatas įkurtas 1937 metais. Vėliau įkurti Čepkelių (1975 m.),
Kamanų (1978 m.) ir Viešvilės (1991 m.) gamtiniai rezervatai.
Draustiniai – tai teritorijos, kuriose saugomas ir tiriamas ne visas gamtinis kompleksas, o tik pavieniai jo elementai. Draustinių paskirtis – išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo
kompleksus ar jų elementus, augalijos ir gyvūnijos rūšis, užtikrinti Lietuvos kraštovaizdžio
įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą. Lietuvoje yra beveik 400 draustinių.
Draustinių teritorijose draudžiama arba ribojama komercinė ir ūkinė, statybinė,
rekreacinė, kita veikla ( komunikacinių linijų vedimas, transporto priemonių
eismas,skraidymas, medžioklė, žūklė ir pan.), galinti pakenkti saugomiems kompleksams
ir objektams. Draustinių teritorijose veiklos apribojimų pobūdį ir mastą reglamentuoja jų
nuostatai. Čia draudžiama naikinti, žaloti ar keisti reljefo formas, sprogdinti ir skaldyti
pavienius didesnius kaip 0,5 m3 akmenis, kasti durpes, rengti naujus naudingųjų iškasenų

10

karjerus, tvenkti natūralias upes, keisti jų vagas, rengti didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius, sausinti ir keisti į kitas žemės naudmenas pelkes. Be to, draustiniuose draudžiama
statyti statinius ar didinti jų tūrį, išskyrus esamų sodybų teritoriją.
Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų paskirtis yra išsaugoti gamtiniu,
kultūriniu požiūriu vertingą kraštovaizdį, išlaikyti gamtos ekosistemų stabilumą; atkurti
sunaikintus ir pažeistus gamtinius, kultūrinius kompleksus; propaguoti ir remti Lietuvos
regionų etnokultūrines tradicijas; sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, skatinti ekologiškai patikimą ūkinę veiklą, plėtoti mokslo tyrimus gamtos, kultūros
paveldo apsaugos ir kitose srityse.
Valstybiniuose parkuose draudžiama rengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus,
statyti pramonės įmones, suteikti žemę sodininkų bendrijoms ir individualiems vasarna
miams, tiesti tranzitines komunikacijas, keisti reljefo formas, hidrografinio tinklo natūralius
elementus, naikinti ir keisti istoriškai susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio bei kitų
saugomųjų objektų vertės požymius.
Ūkinėse, rekreacinėse ir kitose valstybinių parkų zonose gali būti draudžiama arba
ribojama: komunikacinių objektų statyba bei linijų tiesimas, transporto priemonių eismas,
medžioklė, žvejyba ir pan., galintys pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams.
Čia ypač svarbu suderinti gamybinius ir apsaugos interesus.
Regioniniai parkai kuriami gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriu regioninės
svarbos kraštovaizdžio kompleksams ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam
naudojimui reguliuoti. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.
Lietuvoje yra nemažai vandens išteklių. Atviri vidaus vandenų telkiniai užima 4%
visos šalies teritorijos. Bendras metinis suvartojamo požeminio vandens kiekis sudaro tik
vieną ketvirtadalį skirto naudoti požeminio vandens rezervo. Žemės ūkis laikomas vienu
iš pagrindinių vandens taršos šaltinių, todėl įgyvendinamas geros žemės ūkio praktikos
kodeksas, sukurtas 2000 metais. Lietuvoje įgyvendinamos ES Nitratų direktyvos ir ES
Bendrosios vandens politikos direktyvos nuostatos. Iškasti vandens šuliniai, kuriais naudojasi apie 950 tūkstančių kaimo gyventojų, kelia didelių problemų, kadangi 40 – 50%
vandens šaltinių yra užteršti nitratais.
Įgyvendinant Nitratų direktyvos nuostatas, patvirtinta Valstybinė vandenų taršos iš
žemės ūkio šaltinių mažinimo programa, kurioje numatytos gyvulininkystės ūkių keliamos taršos mažinimo priemonės. Svarbiausia priemonė yra mėšlidžių ir srutų kauptuvų
įrengimas. Numatyta, kad iki 2008 m. sausio 1 d. mėšlidės turi būti įrengtos fermose,
turinčiose daugiau kaip 300 sutartinių gyvulių, o iki 2012 m. sausio 1 d. – turinčiose
daugiau kaip 10 sutartinių gyvulių. Siekiant palengvinti Nitratų direktyvos reikalavimų
įgyvendinimą, ūkiams numatyta parama pagal Kaimo plėtros 2004 – 2006 metų planą,
Bendrojo programavimo dokumento priemones bei 2007 – 2013 metų kaimo plėtros
programą.
Dar viena svarbi problema – drenažo sistemų valdymas. Lietuvoje nusausinta 80%
bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Tačiau apie 54 % drenažo sistemų funkcionuoja
netinkamai, 15% blogos būklės. Sistemos nepritaikytos, todėl būtina pagerinti drenažo
sistemų kokybę siekiant sudaryti tinkamas sąlygas ūkininkavimui ir užtikrinti aplinkosaugos reikalavimus. Šiuo metu vykdomas drenažo sistemų surašymas nustatant jų būklę ir
įtaką aplinkai.
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1997 metais Lietuva pasirašė Kyoto protokolą ir įsipareigojo iki 2008–2012 metų
sumažinti išleidžiamų į atmosferą šiltnamio dujų emisijų kiekį 8%. Žemės ūkis yra antrasis pagal dydį šiltnamio dujų emisijų šaltinis, išleidžiantis 48 % bendro metano kiekio
ir 82% azoto oksido emisijų. Lietuva įsipareigojo sumažinti metano ir amoniako emisijas, atsirandančias dėl netinkamo trąšų ir skysto mėšlo sandėliavimo ir jų naudojimo, bei
užtikrinti, kad įgyvendinamos Geros žemės ūkio praktikos kodekso nuostatos žemdirbystėje
ir gyvulininkystėje. Miškai absorbuoja ketvirtadalį anglies dvideginio emisijų kiekio,
kurias generuoja degdamas kietas kuras. Todėl miškų ūkio plėtra padės vykdyti su dujų
emisijų mažinimu susijusius tarptautinius įsipareigojimus. Vis didėjantis dėmesys biolo
giniam etanoliui taip pat gali padėti šioje srityje.
Socialinė situacija. Kaime gyvena trečdalis visų Lietuvos gyventojų. Pastaraisiais
metais grynosios migracijos rodiklis kaimo vietovėse teigiamas, tačiau kaimo gyventojai
senėja, kas ketvirtas – per 60 metų amžiaus. Užimtumas ir gebėjimas išsilaikyti darbo
rinkoje taip pat žemesnis nei miestuose. 2004 metais nedarbo lygis kaime siekė 9,7%, o
jaunų žmonių (iki 25 m. amžiaus) – net 20,3%.
Gyventojų pajamos kaimo vietovėse 24,7% mažesnės nei miestuose. Ženklią kaimo gyventojų pajamų dalį sudaro socialinės išmokos. Paskutiniaisiais metais tiesioginių
išmokų dėka pajamos padidėjo. Nors pagrindinės gyventojų pajamos priklauso nuo
žemės ūkio veiklos, tačiau darbo rinkoje atsiranda teigiama tendencija: vis daugiau kaimo
gyventojų pereina į paslaugų sektorių, alternatyvią žemės ūkiui veiklą.
Mažų ir vidutinių įmonių skaičius kaimo vietovėse auga, tačiau daugiau urbanizuotose vietovėse, kurios labiau patrauklios verslui plėtoti. 2003 metais 1000 kaimo
gyventojų teko 8 įmonės (ES–25 vidurkis – 24, ES–15 – 49). Lėta mažų ir vidutinių
įmonių plėtra kaime siejama su kaimo gyventojų žema perkamąja galia. Didėjantis poilsio
paslaugų ir turizmo poreikis skatina plėsti šias sritis. Kaimo turizmas vertinamas kaip
viena pagrindinių alternatyvių verslo krypčių, nes paklausa yra didesnė už pasiūlą, nors
yra beveik 500 kaimo turizmo sodybų. Turizmo plėtrą stabdo vadybinių gebėjimų stoka,
prastas užsienio kalbų mokėjimas, nepakankamai išvystyta kaimo infrastruktūra. Amatų
vystymas laikomas ne tik svarbiausia žemės ūkiui alternatyvia veikla, jis vertinamas kaip
Lietuvos etninės kultūros dalis.
Didelis trūkumas Lietuvos kaimo vietovėms yra nepakankamai išvystyta infrastruktūra.
Nors nėra kaimų, kuriuose žmonės neturėtų elektros energijos, tačiau dideli skirtumai
tarp kaimo ir miesto vietovių išryškėja, kai kalbama apie vandens tiekimo, kanalizacijos ir centralizuoto šildymo sistemas, telekomunikacijų tinklus. Lietuvoje gerai išvystytas
valstybinių kelių tinklas. Tačiau rajoniniai keliai nėra patenkinamos būklės, nes apie 60%
jų žvyrkeliai. Daug kaimo vietovių, kur nėra techninių galimybių naudotis plačiajuoste
interneto jungtimi bei aukštos tokių paslaugų kainos. Tik 24% kaimo gyventojų namuose
turi kompiuterius ir tik 18% naudojasi interneto paslaugomis.

Lietuvos kaimo plėtros perspektyva
Lietuvos kaimo plėtros perspektyva 2013 metams yra suformuluota siekiant:
• sustiprinti žemės ir miškų ūkio sektoriaus konkurencingumą teikiant paramą per
tvarkymui, plėtrai ir naujovių diegimo procesui;
• padidinti aplinkos ir kraštovaizdžio vertę teikiant paramą ekologiškiems
žemėtvarkos metodams;
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• pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir skatinti įvairesnę ūkinę veiklą.
Numatoma stiprinti ūkinį potencialą, įvairinti veiklą ir gerinti pragyvenimo lygį kartu gerinant ekologines sąlygas ir išsaugant kraštovaizdžio bioįvairovę. Lietuvos kaimo
plėtros 2007 – 2013 metų strategija siejama su ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos projektu, 2004 – 2006 metų Bendruoju programavimo dokumentu ir su Lietuvos kaimo vietovių strategine vizija siekiant tokio tikslo: „iki 2015 metų pasiekti socialinį
ir ekonominį išsivystymo lygį, prilygstantį senesnėms ES šalims narėms“.
2013 metų Lietuvos kaimo plėtros vizija suformuluota atsižvelgiant į Europos Tarybos reglamente 1698/2005 nurodytus strateginius tikslus ir Nacionalinės strategijos
bendrąjį tikslą. Vizijos turinys:
1. Siekiant sustiprinti žemės ir miškų ūkio sektoriaus konkurencingumą teikiant
paramą pertvarkymo, plėtros ir naujovių diegimo procesams, numatyta, kad:
• vidutinis ūkio dydis bus apie 20 ha, susiformuos palankesnės žemėvaldos;
• susiformuos prekiniai steigiantys kokybiškas darbo vietas ir didelio našumo bei
produktyvumo ūkiai, kuriuose bus taikomi modernūs ūkininkavimo metodai,
diegiamos inovacijos, išaugs darbo našumas;
• modernizuojant perdirbimą ir diegiant inovacijas padidės žemės ūkio produktų
pridėtinė vertė ir tai užtikrins produktų konkurencingumą vietinėje ir ES
rinkose;
• žemės ir maisto ūkyje bus įdiegti ES standartai, užtikrinantys maisto saugą;
• bus išplėtota kooperacija, susiformuos gamintojų grupės, pagerės produktų tiekimo į rinką sistema;
• padidės ūkininkų, miškų savininkų, kaimo verslininkų bei kitų gyventojų kompetencija ir profesiniai įgūdžiai (bus apmokyta daugiau kaip 65000 žmonių);
• bus padidintas privataus miškų ūkio konkurencingumas, pagerinta šių miškų
infrastruktūra.
2. Siekiant padidinti aplinkos ir kraštovaizdžio vertę teikiant paramą ekologiškiems
žemėtvarkos metodams numatyta, kad:
• bus išsaugota bioįvairovė (kuomet bus paremta iki 54000 ha Natura 2000
teritorijų žemės ūkyje ir iki 91500 ha – miškų ūkyje), natūralus kraštovaizdis,
saugi aplinka, apleistos žemės bus apželdintos miškais (iki 2020 metų
miškingumas padidės 3%), o tai prisidės prie klimato kaitos mažinimo;
• bus padidinta miškų ekologinė vertė, miškai geriau pritaikyti socialinės
visuomenės reikmėms;
• iki 2010 metų bus išplėtota biomasės gamyba, užtikrinanti 5,75% biodegalų
gamybą, skaičiuojant nuo viso šalies transporto degalų kiekio;
• bus konsoliduota 108000 ha žemės, suremontuotos ir rekonstruotos melioracijos sistemos 20000 ha teritorijoje;
• pagerės inžinerinės infrastruktūros būklė kaime (kelių, vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemos ir pan.);
• kaimo gyvenamosiose vietovėse bus įrengta 2500 interneto prieigos taškų.
3. Siekiant pagerinti kaimo vietovėse gyvenimo kokybę ir skatinti įvairinti ūkinę
veiklą numatyta, kad:
• tarp kaimo gyventojų maždaug trečdaliu sumažėtų žmonių, dirbančių žemės ir
miškų ūkyje, jų dalis sieks apie 10%;
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• plėtojamos alternatyvios (ne žemės ūkio) veiklos sritys sukurs darbo vietas
įvairių profesijų žmonėms (planuojama iki 2013 metų sukurti iš žemės ūkio
veiklos pasitraukiantiems apie 20000 naujų darbo vietų, veiks 1300 kaimo turizmo sodybų, 2000 mikroįmonių);
• susiformuos palankesnė kaimo dirbančiųjų žmonių amžiaus struktūra, daugės
kaime dirbančio ir šeimas kuriančio jaunimo (planuojama, kad 2013 metais
20% ūkininkų bus iki 40 metų amžiaus).

1.3. Parama kaimo plėtrai
Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme (2002 m. birželio 25 d. Nr. IX – 987, Valstybės
žinios, 2002, Nr. 72 – 3009) numatytos šios paramos kaimo plėtrai kryptys:
• parama asmenims investuojantiems į žemės ūkio veiklą;
• parama jaunesniems ūkininkams įsikurti;
• parama mokslui, konsultavimui, mokymui;
• parama asmenims, nutraukiantiems žemės ūkio veiklą;
• parama asmenims, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse;
• parama agrarinei aplinkosaugai;
• parama žemės ūkio produktų rinkodaros ir perdirbimo sąlygoms gerinti;
• parama apželdinimui mišku ir miško priežiūrai;
• parama kaimo vietovių keliams ir elektros linijoms tiesti bei naudoti, vandentvarkai,
socialinei infrastruktūrai gerinti, paveldui išsaugoti ir kitoms kaimo vietovių per
tvarkymo priemonėms įgyvendinti;
• parama žemei gerinti bei žemės sklypams pertvarkyti;
• parama alternatyviai žemės ūkiui veiklai plėtoti;
• parama kooperacijos plėtrai;
• parama kaimo vietovėse esantiems žemės ūkio pastatams ir statiniams rekonstruoti
bei įgyvendinti programoms, apimančioms tokių pastatų ir statinių pritaikymą,
panaudojimą žemės ūkio ir alternatyviai žemės ūkiui veiklai plėtoti;
• parama žemdirbių savivaldos plėtrai, kaimo bendruomenių ir kitai vietinei ini
ciatyvai skatinti;
• taikomos kitos kaimo plėtrai svarbios priemonės Vyriausybės ar jos įgaliotų
institucijų nustatyta tvarka.
Parama apželdinimui mišku ir kaimo vietovėms pertvarkyti teikiama atsižvelgiant į
kaimo vietovių žemėtvarkos projektus. Konkrečias kaimo plėtros priemones ir jų finansa
vimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos.
Parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai teikiama iš nacionalinio biudžeto lėšų, Europos
Sąjungos specialiųjų ir kitų paramos fondų lėšų, privačių ir kitų lėšų.
Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas administruoja bei
jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas atlieka Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos ir Europos Bendrijų
komisijos akredituotos institucijos. Valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas
administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir kitos
Vyriausybės įgaliotos institucijos.
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1.4. Išmokos ūkininkams mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir
Natura 2000 teritorijose
Gamtinės, socialinės, ekonominės, tradicinės ir kitos aplinkybės lėmė Lietuvos
regioninių skirtumų susiklostymą. Augalininkystės, gyvulininkystės gamybos apimtys
ir atitinkamai pajamų lygis bei gyvenimo kokybė skirtinguose regionuose skiriasi 3 – 4
kartus. Skurdesnių šalies regionų demografiniai rodikliai prastėja, vyksta intensyvesnė
žmonių migracija iš šių regionų, todėl kai kuriose vietovėse depopuliacijos lygis tampa
kritiškas. Rytinės, pietrytinės ir vakarinės Lietuvos dalys priskiriamos mažiau palankioms
ūkininkauti vietovėms. Išmokos padeda kompensuoti dėl kliūčių žemės ūkio gamybai atitinkamoje vietovėje ūkininkų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Mažiau
palankios ūkininkauti vietovės atrenkamos pagal šiuos kriterijus:
• mažo našumo žemės ūkio naudmenų, įvertintų ne daugiau kaip 32 našumo balais,
dalis žemės ūkio naudmenose yra 20% didesnė negu vidutiniškai šalyje;
• grūdinių augalų derlingumas mažesnis negu 80% šalies vidurkio;
• gyventojų tankumas mažesnis negu 50% šalies vidurkio;
• vidutinis metinis gyventojų skaičiaus regresas yra 0,5 % ir daugiau;
• darbingo amžiaus gyventojų, užsiimančių žemės ūkiu, medžiokle ir miškininkyste,
dalis didesnė negu 15 % (2 lentelė).
2 lentelė. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių išskyrimo rodikliai
Kriterijai
Mažo našumo žemės ūkio naudmenų dalis žemės
ūkio naudmenose
Grūdinių augalų derlingumas
Kaimo gyventojų skaičiaus regresas
Vidutinis metinis gyventojų skaičiaus regresas
Darbingo amžiaus gyventojų, užsiimančių žemės
ūkiu, medžiokle ir miškininkyste, dalis

Šalies vidurkis
19%

Rodiklis
23%

2,7 t/ha
30,7 gyv./km2
0,7%
12,3%

2,18 t/ha
15,4 gyv./km2
> 0,5%
> 15%

Prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių priskiriamos tos vietovės, kurioms įtaką
daro specifinės gamtinės kliūtys. Tai potvynių užliejamos vietovės ir intensyvaus karsto
vietovės. Potvynių užliejamos vietovės – tai mažiau palankios ūkininkauti vietovės, kuriose kliūtis ūkininkavimui sukelia periodiškai pasikartojantys potvyniai arba kuriose yra
reali šių potvynių grėsmė. Potvynių užliejamoms vietovėms priskiriamos savivaldybės ir
seniūnijos, kuriose potvynių užliejami žemės ūkio naudmenų plotai užima 20% ir daugiau
bendro žemės ūkio naudmenų ploto.
3 lentelė. Potvynių užliejamos vietovės
Savivaldybės ir seniūnijos
Šilutės r.
Pagėgių
Klaipėdos r. Priekulės seniūnija
Iš viso

Žemės ūkio naudmenų
plotas ha
80900
37613
7912
126 425

Potvynių užliejamos žemės plotas ha
30145
10805
2057
43007
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Intensyvaus karsto vietovės – tai mažiau palankios ūkininkauti vietovės, kuriose
kliūtis ūkininkavimui sukelia intensyvūs karsto reiškiniai. Intensyvioms karsto vietovėms
priskiriamos seniūnijos, kuriose karsto reiškiniai užima 20% ir daugiau bendro žemės ūkio
naudmenų ploto.
4 lentelė. Intensyvaus karsto vietovės
Seniūnijos
Biržų r. Paberžės sen.
Biržų r. Širvenos sen.
Pasvalio r. Pasvalio sen.
Pasvalio r. Krinčino sen.
Iš viso

Žemės ūkio naudmenų plotas ha
7253
18 413
10 993
8283
44942

Intensyvaus karsto žemės plotas ha
6669
6829
4567
2072
20137

Bendras žemės ūkio naudmenų plotas, priskirtas mažiau palankioms ūkininkauti
vietovėms, yra 1569 983 ha, arba 43,5% visų žemės ūkio naudmenų.
Išmokų ūkininkams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vie
toves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ mokėjimo taisyklėse detalizuojama paramos pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse kuriose
yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ (Mažiau palankios ūkininkauti vietovės), „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 200/60/ES susijusios išmokos“ (Parama Natura 2000
vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje) (toliau – Natura 2000 žemės ūkyje) ir „Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“ (toliau – Natura 2000 miškų
ūkyje) įgyvendinimo tvarka.
Kompensacinių išmokų pagal šias priemones mokėjimo tikslai:
1. Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse:
• išsaugoti kraštovaizdį bei palaikyti gyvybingą kaimo bendruomenę;
• užtikrinti subalansuotą žemės ūkio paskirties žemės naudojimą, įgyvendinant
geros ūkininkavimo praktikos reikalavimus;
• paremti pagal šią priemonę fizinius ir juridinius asmenis, ūkininkaujančius šiose
teritorijose;
2. Natura 2000 žemės ūkyje ir Natura 2000 miškų ūkyje:
• kompensuoti atitinkamose vietovėse dėl sunkumų asmenų patirtas išlaidas ir
prarastas pajamas, taip prisidedant prie gyvenimo kokybės kaime gerinimo bei
vietos gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo didinimo;
• įgyvendinti aplinkosauginius reikalavimus Natura 2000 teritorijose, siekiant
apsaugoti laukinius paukščius, natūralias ir saugomų augalų bei gyvūnų rūšių
buveines;
• paremti Natura 2000 teritorijų žemės ūkio valdų valdytojus (Natura 2000
žemės ūkyje) bei privačių miškų savininkus ar jų asociacijas (Natura 2000
miškų ūkyje).
Pareiškėjai išmokai gauti pagal minėtas priemones gali būti ūkininkai, žemės ūkio
bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), asociacijos, miškų savininkai ar kiti
žemės ūkio veiklos subjektai (toliau žemės ūkio veiklos subjektai).
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Kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1. Žemės ūkio valda arba jos dalis turi būti mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje
arba patekti į Natura 2000 teritoriją;
2. Pareiškėjo valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo
verslo registre;
3. Juridiniai asmenys privalo neturėti įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
4. Pareiškėjas privalo laikytis geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų 2007 – 2013
metams;
5. Pagal priemonę mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse:
• pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai turi atitikti geros agrarinės būklės
reikalavimus;
• pareiškėjas įsipareigoja ūkininkauti mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos
išmokos pagal priemonę;
6. Pagal priemonę Natura 2000 žemės ūkyje:
• pareiškėjas privalo deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius;
• valdos dydis Natura 2000 teritorijoje turi būti ne mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio
naudmenų;
• žemės ūkio naudmenos ir pasėliai turi atitikti geros agrarinės būklės reikalavimus;
• pareiškėjas privalo laikytis bent vieno iš šių draudimų ar apribojimų:
-	 draudžiama suarti pievas ir ganyklas ar persėti jas kultūrinėmis žolėmis;
-	 draudžiama sausinti ar kitaip keisti hidrologinį režimą;
-	 ribojamas ganomų gyvulių skaičius ir šienavimo terminai;
-	 draudžiama naudoti trąšas, pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas.
7. Pagal priemonę Natura 2000 miškų ūkyje:
• miško valdos dydis Natura 2000 miškų teritorijoje turi būti ne mažesnis kaip 0,5
ha miško naudmenų;
• pareiškėjas turi būti privataus miško savininkas arba jų asociacija;
• pareiškėjas turi turėti parengtą ir patvirtintą miško valdos miškotvarkos projektą
ir naudojamoje valdoje jo veiklai turi būti taikomas bent vienas iš šių draudimų
ir apribojimų:
-	 uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus medyne, kuris yra pasiekęs
IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių arba pagrindiniai kirtimai
tokiame medyne yra atidėti vėlesniam laikui;
-	 leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi atvejiniais
kirtimais;
- plynuose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas
skaičius neiškirstų žalių medžių;
-	 sanitariniais kirtimais retinimo amžių pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.
Visos mažiau palankios ūkininkauti vietovės yra skirstomos į didelio nepalankumo ir
mažo nepalankumo kategorijas.
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Didelio nepalankumo kategorijai priskiriamos Švenčionių, Molėtų, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Varėnos rajonų savivaldybės. Mažo nepalankumo kategorijai priskiriamos savivaldybės, vietovės, atrinktos seniūnijų lygmeniu bei vietovės su specifinėmis
gamtinėmis kliūtimis. Tai potvynių užliejamos vietovės ir intensyvaus karsto vietovės.
Pagal priemonę mažiau palankios ūkininkauti vietovės paramos lygis yra toks: iki 150
ha plotas remiamas 100%, nuo 151 ha iki 250 ha – 85%, nuo 251 ha iki 500 ha – 70%, nuo
501 ha – 50%. Apskaičiuojant remiamą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse plotą,
pirmiausia remiami didelio nepalankumo vietovėse esantys plotai, o tik vėliau – mažo
nepalankumo. Didelio nepalankumo vietovėse išmoka yra 260 Lt/ha, mažo nepalankumo
vietovėse – 195 Lt/ha. Natura 2000 žemės ūkyje yra 138 Lt/ha. Natura 2000 išmokos
miškų ūkyje yra tokių dydžių:
• 618,05 Lt/ha – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba pagrindiniai miško kirtimai yra atidėti vėlesniam laikui. Išmoka mokama tik tuomet, kai
medynas yra pasiekęs IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių. Išmoka
mokama kasmet. Pagrindinio kirtimo atidėjimo atveju išmoka mokama tik kirtimo
atidėjimo laikotarpiu;
• 324,55 Lt/ha – kai leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi atvejiniais kirtimais (išmoka mokama kasmet, tačiau tik laikotarpiu nuo pirmo
kirtimo atvejo iki paskutinio kirtimo atvejo);
• 141,55 Lt/ha – kai plynuose pagrindinių miško kirtimo biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Ši išmoka – vienkartinė.
• 169,15Lt/ha – kai draudžiama retinimų amžių pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose sanitariniais kirtimais iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius,
t. y. turi būti paliekamas tam tikras džiūstančių medžių ar sausuolių skaičius 1 ha.
Išmoka sumokama kasmet, tačiau tik tuomet, kai medynas yra retinimų amžiaus ir
vyresnis.
Prie išmokos pridedama vienkartinė 204 Lt/ha išmoka miškotvarkos projekto parengimo išlaidoms kompensuoti.
Viršijus minėtose priemonėse vieniems metams numatytą lėšų sumą, išmoka gali būti
proporcingai mažinama visiems paramos gavėjams.
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2. KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PASKIRTIS,
TURINYS IR TIKSLAI
Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (2004 m. sausio 27 d. Nr. IX – 1983, Valstybės
žinios, 2004, Nr. 28 – 868) yra numatyta rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – tai specialiojo planavimo dokumentai, siekiant
kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su
žemės naudojimu susijusią veiklą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja savivaldybės vykdomoji institucija, o kai kaimo plėtros žemėtvarkos projektas
rengiamas vieno ūkio žemėvaldos žemės tvarkymo darbams planuoti – privačios žemės
savininkas arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengėjai parenkami Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai šių projektų rengimą organizuoja privačios žemės
savininkai.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte numatoma:
1. Kraštovaizdžio formavimo priemonės;
2. Žemės ūkio naudmenų dirvožemių apsaugos ir gerinimo priemonės;
3. Žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymas;
4. Ūkių žemėvaldų ribos;
5. Pagrindinių vidaus kelių, kurių reikia žemės ūkio veiklai, išdėstymas;
6. Melioracijos statinių statyba, rekonstrukcija ir remontas;
7. Žemės plotai, kuriuos tikslinga apsodinti mišku;
8. Panašias savybes turinčių žemės ūkio naudmenų sklypų (agroūkinių sklypų) formavimas ir rekomenduojamo jų naudojimo nustatymas, kai projektas rengiamas
ūkio žemėvaldos teritorijai tvarkyti.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme (2002 m. birželio 25 d. Nr. IX – 987, Valstybės
žinios, 2002, Nr. 72 – 3009) numatytos paramos žemės ūkio ir kaimo plėtrai priemonės turi
būti derinamos su kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendiniais, kai jose numatoma:
1. Konkurencingų ūkių žemėvaldų formavimas;
2. Žemės ūkio naudmenų gerinimas;
3. Apželdinimas mišku, kitos kraštovaizdžio formavimo priemonės ir gamtos
išteklių apsauga;
4. Ekologinis ūkininkavimas;
5. Kaimo infrastruktūros plėtra;
6. Alternatyvi žemės ūkio veikla.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią
instituciją yra savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 37 ir 39 straipsniais, Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo (Valstybės žinios, 2004, Nr. 57–1989)
11.2 punktą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministras 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D – 476 / D1 – 429 patvirtino Kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles.
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Šios taisyklės yra privalomos planavimo organizatoriams, planavimo sąlygas
teikiančioms institucijoms, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengėjams, šiuos projektus
derinančioms, teritorijų priežiūrą atliekančioms, planavimo dokumentus tvirtinančioms institucijoms bei fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems specialiojo planavimo
procese ir procedūrose.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo
(Valstybės žinios, 2001, Nr. 108–3902), Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Valstybės
žinios, 2001, Nr. 35–1161) nuostatomis dėl žemės naudojimo, aplinkos apsaugos, žemės
naudmenų išdėstymo pakeitimo sąlygų.
Priklausomai nuo planavimo tikslų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų turinį gali
sudaryti tik vienas ar keli sprendžiami klausimai, o projektas įvardijamas su papildoma
nuoroda:
1. Miškui įveisti ne miško žemėje;
2. Ūkių vidinės žemėtvarkos;
3. Kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų miškui įveisti ne miško žemėje rengimo tikslai
– suformuoti žemės ūkio paskirties žemėje žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų
plotus, kuriuose galima įveisti mišką. Rengiami atskirų arba šių sklypų grupių projektai
miškui įveisti ne miško žemėje.
Kaimo plėtros (ūkių vidinės) žemėtvarkos projektų rengimo tikslai yra šie: suplanuoti agroūkinius sklypus ir numatyti jų racionalų naudojimą (planuojamų žemės ūkio augalų
sudėtį ir kaitaliojimą sėjomainose) atsižvelgiant į ūkio veiklos kryptis ir aplinkos apsaugos
reikalavimus, taip pat suplanuoti kitas ūkio funkcionavimui reikalingas teritorijų tvarkymo priemones. Projektai rengiami atskiroms žemės ūkio paskirties žemės naudotojų (ūkių)
žemėvaldoms. Planuojamai teritorijai, be privačios savininko žemės, gali būti priskiriami
ir išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, gavus žemės nuomotojo sutikimą.
Kompleksinio žemės ūkio ir kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo tikslai –
suplanuoti ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius, kuriuos gali įgyvendinti žemės
savininkai arba žemės ūkio ir kaimo plėtrą reguliuojančios institucijos. Kompleksinis
žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas rengiamas visos seniūnijos, kelių kaimų ar vieno
kaimo teritorijai. Projektui rengti parinktą teritoriją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o kai šis projektas rengiamas vieno ūkio žemėvaldos žemės tvarkymo
darbams planuoti – privačios žemės savininkas arba valstybinės ar savivaldybės žemės
patikėtinis (toliau – planavimo organizatorius).
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus rengia asmenys, turintys Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją, kurioje numatyta šios rūšies
žemėtvarkos projektų (planų) rengimas (toliau – projekto rengėjas).
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą finansuoja planavimo organizatorius.
Šie projektai gali būti finansuojami ir iš Europos Sąjungos lėšų.
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3. KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ
PARENGIAMIEJI DARBAI
Prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, planavimo organizatorius
nustatyta tvarka kreipiasi į apskrities viršininką pagal žemės buvimo vietą dėl planavimo
sąlygų gavimo. Planavimo sąlygos turi būti išduodamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų
nuo prašymo gavimo dienos. Jei nustatytu laiku jos nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti
rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, tačiau apie tai po 5 dienų nuo planavimo sąlygų
termino pabaigos raštu informuoja apskrities viršininką.
Planavimo sąlygų sąvado suderinimu laikomas raštiškas derinančių institucijų atsakymas į apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinio
žemėtvarkos skyriaus (toliau – žemėtvarkos skyrius) pateiktą kreipimąsi arba įrašai planavimo sąlygų sąvado formoje. Visais atvejais planavimo sąlygas privaloma gauti:
1. Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje – iš
žemėtvarkos skyriaus, regioninio aplinkos apsaugos departamento ir savivaldybės
administracijos, Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio;
2. Rengiant kaimo plėtros ūkio vidinės žemėtvarkos projektą planavimo sąlygas
būtina gauti iš savivaldybės administracijos ir žemėtvarkos skyriaus;
3. Rengiant kompleksinį žemės ūkio ir kaimo plėtros projektą – iš savivaldybės administracijos, apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos
departamento ir atitinkamo regioninio aplinkos apsaugos departamento, Kultūros
vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio.
Planavimo sąlygos nustatomos vadovaujantis galiojančiais (įregistruotais savivaldybės
administracijos tvarkomame teritorijų planavimo dokumentų registre) bendraisiais, spe
cialiaisiais ir detaliaisiais planais, taip pat teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius su projekto rengėju sudaro sutartį kaimo plėtros žemėtvarkos
projektui parengti. Jeigu rengiamas kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros žemėtvarkos
projektas, planavimo organizatorius vietinėje spaudoje informuoja visuomenę apie
sprendimą dėl minėto projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius, sudarydamas sutartį su projekto rengėju, jam pateikia:
1. Planavimo sąlygų sąvadą;
2. Planuojamos teritorijos kartografinį pagrindą;
3. Informaciją apie galiojančius teritorijų planavimo dokumentus;
4. Kitą papildomą informaciją.
Kiekvienu atveju pateikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas priklauso nuo konkrečių
planavimo tikslų, planuojamos teritorijos geografinės padėties bei ypatybių ir yra aptarimas su projekto rengėju.
Esant poreikiui, planavimo organizatorius inicijuoja reikalingus papildomus
kartografinės medžiagos parengimo darbus arba specializuotus kraštovaizdžio būklės
tyrimus.
Projektui rengti reikiamą tyrinėjimų medžiagą projekto rengėjas gauna iš planavimo
organizatoriaus arba iš šios medžiagos rengėjų ir platintojų:
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1. Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje:
• miškų kadastro duomenis apie planuojamoje teritorijoje esančius ir su ja
besiribojančius miškus;
• žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo įvertinimo skaitmeninius arba
analoginius duomenis;
• nusausintos ir drėkinamos žemės skaitmeninius arba analoginius duomenis;
• duomenis apie gamtos ir kultūros paveldo objektus bei saugomas teritorijas;
2. Rengiant kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą:
• duomenis apie deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
• duomenis apie dirvožemių tipus, granuliometrinę sudėtį, nuardymą ir
užmirkimą;
• nusausintos ir drėkinamos žemės skaitmeninius arba analoginius duomenis;
• duomenis apie dirvožemių agrocheminių savybių tyrimus, apibūdinančius
žemės ūkio naudmenų dirvožemių rūgštumą ir kalio bei fosforo gausumą;
• specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (ūkinės veiklos apribojimų) skaitmeninius arba analoginius duomenis;
• miškų kadastro duomenis apie planuojamoje teritorijoje esančius miškus;
• žemės reformos žemėtvarkos projekto duomenis apie planuojamoje teritorijoje
esamus ir suplanuotus vietinės reikšmės kelius bei nustatytus kelio servitutus;
• duomenis apie atskirų žemės ūkio veiklos subjektų naudojamos (deklaruotos)
žemės sklypus;
• nekilnojamojo turto kadastro duomenis apie planuojamoje teritorijoje žemės
savininkams priklausančių žemės sklypų išsidėstymą (šių savininkų žemėvaldų
ribas).
Projekto rengėjas kaimo plėtros žemėtvarkos projektą rengia vadovaudamasis planavimo sąlygų sąvade išdėstytais reikalavimais, atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus
pageidavimus.
Projekto rengėjas parengiamųjų darbų metu:
1. Išnagrinėja projektui rengti reikiamą tyrinėjimų medžiagą;
2. Patikslina projekto sprendinių brėžiniui rengti naudotiną kartografinę medžiagą;
3. Nagrinėja planavimo organizatorių pageidavimus bei planavimo sąvade nurodytas
sąlygas.
Projekto sprendinių brėžiniui rengti naudotina bazinė kartografinė medžiaga (1 : 10000,
1: 5000 arba 1 : 2000 masteliu) – žemėlapiai, parengti skaitmenine ir/ar analogine forma. Ši kartografinė medžiaga (toliau – žemės naudojimo planas) patikrinama vietovėje patikslinant užstatytų teritorijų, žemės ūkio naudmenų, miškų, vandens telkinių ir kitų žemės
naudmenų kontūrų ribas.
Žemės naudojimo plane pažymimi keliai bei ne žemės ūkio veiklai naudojami stati
niais ir įrenginiais užimti plotai. Žemės ūkio naudmenos, miškai ir vandens telkiniai turi
atitikti žemės valstybinės apskaitos tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl žemės valstybinės apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2002, Nr. 80–3472), nurodytus šių naudmenų
apibrėžimus. Sutartiniu ženklu pažymima apleista ( dirvonuojanti) ariamoji žemė, kurią
galima išarti, nuganyti ar nušienauti.
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Projekto rengėjas, išnagrinėjęs planavimo organizatoriaus pasiūlymus dėl projekto
sprendinių bei planavimo sąlygas, patikslintoje kartografinėje medžiagoje pažymi numatomo įveisti miško ne miško žemėje sklypų ribas, reikiamus teritorijos tvarkymo elementus ir kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
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4. PLANAVIMO DARBAI
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai žymimi sutartiniais ženklais projekto sprendinių brėžinyje. Projekto sprendinių brėžinys parengiamas skaitmenine ir /ar analo
gine forma. Sprendinių brėžinio sutartiniai ženklai turi atitikti Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintus reikalavimus. Be sprendinių brėžinio, planavimo
organizatoriaus pageidavimu, gali būti rengiami projekto priemonių įgyvendinimo, ūkinės
veiklos apribojimų, dirvožemių gamtinių ir ūkinių savybių bei kiti papildomi planai.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto bylą sudaro: sprendinių brėžinys, žemės naudojimo planas, projekto aiškinamasis raštas, kuriame apibendrinami ir pagrindžiami priimti sprendiniai, planavimo sąlygų sąvadas, planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo
sutarties kopija, projekto svarstymo ir derinimo bei kiti dokumentai.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje rengiamas
Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrų, 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D – 130/D1
– 144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ (Valstybės žinios, 2004, Nr. 55–1918) numatytais atvejais. Plačiau apie tai rašoma 7 skyriuje Miško įveisimas ne miško žemėje.
Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektai rengiami numatant spręsti tik
vieną ar kelis ūkio žemės naudojimo ir tvarkymo klausimus arba visus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje numatytus klausimus. Projektu numatomų
spręsti klausimų rūšis nustatoma planavimo organizatoriaus sutartyje su projekto rengėju.
Projekto brėžinyje priklausomai nuo planavimo darbų turinio pažymima:
• keliai;
• užstatyta teritorija;
• žemės ūkio naudmenų kontūrai;
• ariamojoje žemėje suformuoti agroūkiniai sklypai;
• nusausintos ir drėkinamos žemės plotai bei melioracijos įrenginiai;
• numatomos teritorijos tvarkymo priemonės;
• miško kontūrai;
• natūralių biocenozių, kurias numatoma išlaikyti nepakeitus jų būklės ir saugoti
(vandens telkiniai, medžių ir krūmų želdiniai, pelkės, natūralios pievos ir ganyklos), kontūrai.
Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektų rengimo reikalavimai aprašyti 8
– 13 šios knygos skyriuose.
Kompleksiniame žemės ūkio ir kaimo plėtros projekto sprendinių brėžinyje
pažymima:
• užstatytos teritorijos;
• keliai;
• žemės ūkio naudmenų kontūrai, iš jų – deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai;
• nusausintos ir drėkinamos žemės plotai;
• miško kontūrai;
• numatomos teritorijos tvarkymo priemonės;
• teritorijos zonavimas pagal tinkamumą žemės ūkio veiklai;
• ūkių žemėvaldų centrai ir perspektyvinės ribos (kai šios žemėvaldos didesnės kaip
15 ha);

24

• numatomos aplinkos apsaugos priemonės;
• rekreacinės teritorijos (parkai, želdynai, paplūdimiai, stovyklavietės, apžvalgos
aikštelės ir kitos poilsio vietos).
Projekte numatomos teritorijos tvarkymo priemonės – melioracijos įrenginių statyba
ir rekonstravimas, kelių tiesimas ir rekonstravimas, žemėvaldų centrų plėtra, komunikacijų
ir infrastruktūros objektų išdėstymas – planuojamos, tai suderinus su šias priemones
planuojančiomis institucijomis bei savivaldybės administracija.
Tinkamumo žemės ūkio veiklai zonos ir rekomenduojama šiose zonose vystyti žemės
ūkio veikla nustatoma vadovaujantis bendrųjų planų ir žemėtvarkos schemų sprendiniais.
Ūkio žemėvaldos centru laikoma užstatyta teritorija, kurioje yra pagrindiniai
gyvulininkystės pastatai arba laikoma technika ir sandėliuojama žemės ūkio produkcija.
Numatomas aplinkos apsaugos priemones sudaro sanitarinės apsaugos zonos, arealai,
kuriuose reikia taikyti priemones dirvožemių apsaugai nuo erozijos, natūralių biocenozių
apsaugos ir priežiūros priemones.
Aiškinamajame rašte nurodomi kompleksinio žemės ūkio ir kaimo plėtros projekto
rengimo tikslai, uždaviniai, objekto charakteristika, apibūdinami projektams rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kartografinė, planavimo ir tyrimų medžiaga, projekto ekonominis ir ekologinis pagrindimas parengtas įvertinus ūkio planuojamos gamybos
apimtis ir sklypų savybes.
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5. ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖVALDOS
Žemės ūkio paskirties žemės naudotojų grupės yra šios:
1. Ūkininkų ūkiai. Ūkininkas – tai fizinis asmuo, savarankiškai užsiimantis žemės
ūkio veikla savo vardu įregistruotame ar atstovaujamame ūkyje.
Valstybės parama taikoma įsigyjant ne daugiau kaip 300 ha žemės ūkio paskirties
žemės. Tačiau ūkininkai gali įsigyti tiek žemės, kad bendras vienam asmeniui
priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytas žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų ne didesnis kaip 500 ha. Šios nuostatos netaikomos, kai žemė įgyjama
paveldėjimo ir nuosavybės teisės atkūrimo būdais. Nuomojamos valstybinės ir
privačios žemės plotas neribojamas.
Ūkininko ūkis registruojamas apskrities viršininko administracijos padalinyje – rajono žemės ūkio skyriuje. Savo žemėje ūkininkas turi teisę statytis vieną gyvenamąjį
namą, ūkinius pastatus arba (kai šie pastatai sudaro vieningą kompleksą) – ūkininko
sodybą.
2. Žemės ūkio įmonės. Jų pagrindinė veikla yra prekinės žemės ūkio produkcijos
gamyba ir paslaugos žemės ūkiui, kurios šiai veiklai naudoja žemės ūkio naudmenas. Jos gali būti išlaikomos iš valstybės biudžeto arba ūkininkaujančios kaip
privačios įmonės. Iš valstybės biudžeto išlaikomos įmonės – aukštųjų žemės ūkio
mokyklų ūkiai, veislių tyrimo stočių, bandymų stočių ir mokslo tiriamųjų institutų
ūkiai. Šie ūkiai naudoja tik valstybinę žemę pagal panaudos sutartis. Privačios
įmonės – tai žemės ūkio bendrovės, akcinės žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio
bendrijos ir kitokio tipo įmonės. Jos naudoja išsinuomotą valstybinę ir privačią
žemę. Savo naudojamoje žemėje žemės ūkio įmonės turi teisę statydintis ūkinius
pastatus ir įrenginius, kurių reikia žemės ūkio veiklai.
Ūkininkų ir žemės ūkio įmonių ūkiai gali verstis žemės ūkio veikla (žemės, miškų,
vidaus vandenų ūkio produktų gamyba, savo ūkyje pagamintų produktų perdirbimu, realizavimu ir paslaugomis).
3. Asmeninio ūkio žemės naudotojai. Kaime gyvenančios šeimos savo asmeniniam
ūkiui (t. y. šeimos daržovių, maisto, gyvulių pašarų poreikiams) turėjo teisę gauti
iki 0,30 ha žemės ūkio naudmenų. O jeigu šių šeimų nariai dirbo žemės ūkyje ar jį
aptarnaujančiose įmonėse ir įstaigose – iki 2–3 ha žemės ūkio naudmenų. Šią žemę
jos naudotojai gali įsigyti privačion nuosavybėn arba nuomoti iš valstybės. Suteikta žemė įforminama juridiškai. Savo žemėje asmeninio ūkio žemės naudotojai
gali statytis gyvenamąjį namą ir reikiamus ūkinius pastatus.
4. Tarnybinių žemės dalų naudotojai. Tarnybines žemės dalas turi teisę gauti asmenys, dirbantys miškų urėdijose, nacionaliniuose parkuose, Lietuvos geležinkelio
įmonėse, kelių eksploatavimo tarnybose, laivininkystės įmonėse – iš šioms
įmonėms skirtos žemės, tačiau ne daugiau kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų,vienai
šeimai (neturinčiai privačios žemės ūkio paskirties žemės). Tarnybinių žemės
dalų negalima įsigyti privačion nuosavybėn ir joje negalima statyti pastatų. Teisė
naudotis tarnybine žemės dala paliekama darbuotojams pasitraukus iš darbo dėl
senatvės ar invalidumo pensijos ir kt. atvejais. Atleistas iš darbo asmuo netenka
teisės naudotis tarnybine žemės dala.
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5. Sodininkų bendrijos. Šioje žemėje suplanuoti 6 – 12 arų ploto sodų sklypai sodui
įveisti, statydintis sodo ar gyvenamąjį namą. Dauguma sodo sklypų yra privatizuoti.
6. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, žemės ūkio veiklai nuomojantys privačią ar
valstybinę žemę, taip pat piliečiai, neįteisinę savo privačios žemės ūkininko ūkiu.
Žemės nuomos sutartyse šie asmenys įsipareigoja laikytis nustatytos žemės naudojimo ir apsaugos tvarkos.
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6. ŪKIŲ SPECIALIZACIJOS NUSTATYMAS
Ūkio gamybos kryptis svarbią reikšmę turi žemės naudmenų ir sėjomainų sudėčiai.
Ūkio gamybos kryptis nustatoma išanalizavus daugelį veiksnių, išsamiai įvertinus tiek
ūkio vidaus, tiek išorės sąlygas. Siekiant ūkininkui konkuruoti rinkos sąlygomis, reikia
numatyti kelis variantus, kad, pasikeitus padėčiai rinkoje, būtų galima lengviau perorientuoti žemės ūkio gamybą. Gamybos rezervų apskaičiavimas turi būti atliekamas įvertinant
planuojamas augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtis. Ūkio
specializaciją augalininkystėje lemia numatomos auginti žemės ūkio produkcijos kainos,
dirvožemių tinkamumas pagrindiniams žemės ūkio augalams auginti, turima žemės ūkio
technika ir įrenginiai.
Žemės naudojimo sistema agrarinėse teritorijose skiriasi būtinybe užtikrinti tinkamas
socialines ir ekonomines sąlygas kaimo vietovėse, racionalų dirvos potencialo panaudojimą
ir kitas gamtines savybes, tokias kaip ekologinis stabilumas ir kt. Ypač didelis dėmesys
skiriamas gamtinės aplinkos įtakai žmonėms ir dirvų natūraliam produktyvumui. Lietuvos
Respublikos bendrajame plane, patvirtintame 2002 m. spalio 29 d. Seimo nutarimu Nr.
IX – 1154, nustatytos 7 žemės ūkio specializacijos zonos:
I. Pietryčių Lietuvos;
II. Baltijos kalvyno;
III. Aukštaitijos ir Dzūkijos plynaukščių;
IV. Vidurio Lietuvos;
V. Žemaitijos plynaukščių;
VI. Žemaitijos kalvyno;
VII. Nemuno žemupio ir Pajūrio žemumos (1 pav.).

1 pav. Lietuvos agrarinės teritorijos (pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą)
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I – nepalankių ūkininkavimo sąlygų, nenašių ir ekologiškai jautrių žemių javų – bulvių
specializacijos regionas Pietryčių Lietuvoje;
II – nepalankių ūkininkavimo sąlygų, nenašių ir ekologiškai jautrių žemių žolių – javų
specializacijos regionas Baltijos kalvyne;
III – patenkinamų ūkininkavimo sąlygų, vidutinio našumo žemių javų – žolių specia
lizacijos regionas Aukštaitijos ir Dzūkijos plynaukštėse;
IV – gerų ūkininkavimo sąlygų, našių žemių cukrinių runkelių – linų – javų specia
lizacijos regionas Vidurio Lietuvoje;
V – patenkinamų ūkininkavimo sąlygų, vidutinio našumo žemių javų – linų – žolių
specializacijos regionas Žemaitijos plynaukštėse;
VI – nepalankių ūkininkavimo sąlygų, nenašių ir ekologiškai jautrių žemių žolių
– javų specializacijos regionas Žemaitijos kalvyne;
VII – patenkinamų ūkininkavimo sąlygų, vidutinio našumo, ekologiškai jautrių žemių,
javų – bulvių specializacijos regionas Nemuno žemupyje ir Pajūrio žemumoje.
Šalies agrarinio naudojimo politikoje bendrasis planas siekia suderinti ūkių pagrindines gamybos šakas su gamtines sąlygas geriausiai atitinkančia žemės ūkio veiklos specializacija. Agrarinių teritorijų naudojimo pokyčiai numatomi žemės ūkio subjektams nuosekliai specializuojantis šaliai reikalingų ir paklausą užsienio rinkose turinčių žemės ūkio
produktų gamybai. Specializuojant ūkius, atsižvelgtina į žemės ūkio naudmenų dirvožemio
savybes, ūkininkavimo tradicijas, žemės ūkio produkciją perdirbančių įmonių išsidėstymą.
Teritorijose, kuriose žemės ūkio veiklai sąlygos yra prastesnės, numatoma mažinti žemės
ūkio gamybą, plėtoti netradicines žemės ūkio šakas, alternatyvią (ne žemės ūkio) veiklą ir
dalį žemės apsodinti mišku.
Agrarinių teritorijų plėtra atskirose zonose diferencijuota atsižvelgiant į žemės naudojimo sąlygas ir socialinius bei ekonominius veiksnius (5 lentelė).
5 lentelė. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytos agrarinių teritorijų diferencijavimo zonos
Zonų Zonos pavadinimas
Nr.
I

Pietryčių Lietuvos zona

Plotas
Žemės naudojimo Rekomenduojama
km2 proc. sąlygų indeksai
ūkių specialžemės nauizacija
dojimas
772 11,8 T3 E3 D3 Ū3
J,B,Kl, P, al, nt
N3

II

Baltijos kalvyno zona

1239 19,0 T2 E2 D2 Ū2

Ž,P,G, al, nt

N3

III

692

J, P, al, Ž, kl

N2

IV

Aukštaitijos ir Dzūkijos
plynaukščių zona
Vidurio Lietuvos zona

K,C,L,R,P,Kl

V

2426 37,2 T1 E1 D1 Ū1

Žemaitijos plynaukščių zona 647

9,9

T1 E1 D2 Ū3

J,P,b,l,g,kl

N1

VI

Žemaitijos kalvyno zona

242

3,7

T2 E2 D3 Ū3

Ž,G,j,al,p,kl

N3

VII

Nemuno žemupio ir
Pajūrio žemumos zona
Iš viso

512

7,8

T1 E1 D2 Ū1

B,J,P,Kl,ž,al,nt

N2

X

X

X

10,6 T1 E1 D1 Ū3

6530 100

N2

Indeksų paaiškinimas:
T – teritorija naudojama žemės ūkio produkcijai auginti:
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T1 – didelė (žemės ūkio naudmenos sudaro daugiau kaip 55 % teritorijos), T2 – vidutinė (žemės ūkio naudmenos sudaro 40 – 54 % teritorijos, T3 – maža (žemės ūkio naudmenos sudaro iki 40 % teritorijos);
E – dirvožemių jautrumas intensyviam žemės dirbimui: E1 – mažai jautrūs; E2 – jautrūs vandens erozijai; E3
– jautrūs vėjo erozijai;
D – žemės ūkio naudmenų našumas: D1 – našios žemės (našumas 40 balų ir daugiau), D2 – vidutiniškai našios
žemės (našumas 33 – 39 balai), D3 – nenašios žemės (našumas iki 32 balų).
Ū – sąlygos perspektyvioms žemės ūkio struktūroms formuoti: Ū1 – palankios sąlygos suformuoti stambius
ūkius; Ū2 – palankios sąlygos suformuoti vidutinio dydžio ir smulkius ūkius; Ū3 – galimybė derinti įvairaus
dydžio ir tipų ūkius.
Šios sąlygos nustatytos įvertinus žemės naudmenų sąskaidą, kelių tinklą, laukų dydžius ir melioracijos darbų poreikį, kaimo gyventojų išdėstymą miesteliuose, kompaktiškuose kaimuose (gyvenvietėse) ir vienkiemiuose. Pvz., zonose, kuriose nustatytos palankios sąlygos stambiems ūkiams formuoti, 100 ha žemės ūkio
naudmenų tenka tik po 3 vienkiemius (be to, dar 6–7 šeimos gyvena miesteliuose ir gyvenvietėse); zonose, kur
šios sąlygos nepalankios, 100 ha žemės ūkio naudmenų išliko po 5–7 vienkiemius.
Ūkių specializavimo kryptys (didžiosiomis raidėmis – pagrindinė ūkio šaka, mažosiomis – pagalbinė
ar papildoma ūkio šaka): K, k – kviečių auginimas; J, j – kitų javų auginimas; B, b – bulvių auginimas; C,
c – cukrinių runkelių auginimas; L, l – linų auginimas; R, r – rapsų auginimas; Ž, ž – žolinių pašarų auginimas; P, p – pieno krypties galvijininkystė; G, g – mėsinių galvijų auginimas; Kl, kl – kiaulių auginimas; nt
– netradicinės žemės ūkio šakos; al – alternatyvi (ne žemės ūkio) veikla.
N – rekomenduojamas žemės naudojimas: N1 – visos žemės ūkio naudmenos išsaugomos ir gerinamos; N2
– išsaugoma ir gerinama ariamoji žemė bei nusausintos pievos ir ganyklos; N3 – išsaugoma ir gerinama
ariamoji žemė su našiais dirvožemiais. Galimas didesnių plotų apsodinimas mišku.

Vidurio Lietuvos rajonai pasižymi derlingesniais dirvožemiais. Čia yra geriausios žemės ūkio plėtros perspektyvos. Lyginant su kitais rajonais – vidutinis žemės ūkio
naudmenų našumas 45,0 balai. Tai sąlygoja didesnį žemės ūkio žemių įsisavinimo laipsnį.
Šalies bendrajame plane numatoma, kad agrarinių teritorijų plotas mažės vidutiniškai
0,7% per metus, o žemės ūkio naudmenų plotas – 0,5%. Žemės plotų prognozė pateikiama
įvertinus žemės naudmenų kitimo tendencijas ir žemės ūkio plėtros priemonių kompleksą.
Numatomas žemės ūkio naudmenų plotų sumažėjimas didesnio poveikio žemės ūkio produkcijos gamybai neturės. Kiti plotai bus naudojami taikant rekomenduojamą agrotechniką ir
trąšų normas. Ekologiškai švarių produktų gamyba (ekologinis ūkininkavimas) numatoma
tik ne didesnėje nei 5% teritorijoje.
Neracionaliai išsidėsčiusioms žemės valdoms sujungti būtina parengti specialius
žemės konsolidacijos žemėtvarkos projektus. Šių projektų pagrindu piliečių nuosavybės
teisių į žemę atkūrimo metu susiformavusios smulkios žemėvaldos turėtų būti pertvarkomos į racionalesnes, atitinkančias Europos Sąjungos rinkos keliamas sąlygas.
Žemės naudojimo valstybinis reglamentavimas turėtų apimti juridiškai įteisintą
žemės naudojimo tvarką, ribojančią arba įpareigojančią vykdyti tam tikrą veiklą.
Lietuvoje yra palankios gamtinės sąlygos, tradicijos ir patirtis gyvulininkystei plėtoti.
Dominuoja pieno ir mėsos gamyba. Pieno gamyba sudaro beveik ketvirtadalį bendrosios
žemės ūkio produkcijos gamybos, taip pat žemės ūkio produkcijos ir maisto produktų
eksporto vertės. Tačiau pieno ir mėsos gamybos sektoriuose vyrauja smulkūs gamintojai, žemas darbo našumas ir produktyvumas, trūksta veislinių gyvulių, tinkamų pašarų ir
nepakankamai taikomi geriausi gamybos būdai, aplinkosaugos priemonės (pvz., tvarkant
mėšlą, nuotekas ir pan.).
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Specializacija gyvulininkystės srityje derinama su augalininkyste taip, kad ūkyje
laikomi gyvuliai sunaudotų išaugintą neprekinę (skirtą pašarams) produkciją. Daugelyje
ūkių planuojama laikyti karves bei galvijų prieauglį, kadangi dalis pasėlių (daugiametės ir
vienmetės žolės) ir žemės ūkio naudmenų (pievos, ganyklos) auginami pašarams. Kiaules
planuojama laikyti ūkiuose, išauginančiuose daugiau pašarinių grūdų. Atskiri ūkiai specializuojasi avininkystės, paukštininkystės ir kitose srityse. Proporcijos tarp pieno ir mėsos
gamybos derinamos įvertinus turimus ir planuojamus statyti ūkinius pastatus, žemės ūkio
produkcijos supirkimo kainas ir kvotas bei kitas sąlygas verstis šia veikla.
Žemė pagrindiniams žemės ūkio augalams auginti parenkama pagal dirvožemių
savybes.
6 lentelė. Skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemių naudojimo rekomendacijos
Dirvožemio
granuliometrinė sudėtis*
ps/ps; ps-s/p; ps-s/p2; ps/p;
ps-p/p-m; ps/p1 p/p; p/p1
p/m; p/p2; p1/m; p2/m; ps/p2m; p1/p2; ps/m: p-ps/p1-p2;
p/p2-m; p1-p/m; p1-p2/m;
p2-p1/m; p-p1/p1-m; p2m/m; p-p1/m; p1/p1; p2/s;

Šlaitų nuolydis

Žemės naudojimo rekomendacijos

<60
6-100

Sėjomainos su kaupiamųjų laukais
Sėjomainos be kaupiamųjų, daugiausia javai ir
daugiametės žolės; taikyti priešerozines priemones

10-150

Daugiametės žolės,
naudojama daugiametėms
ganykloms

>150

Projektuojamas miškas,
kartais daugiametės žolės
Sideracinės sėjomainos.
Įveisti miškelius ar miškų
Lengvų žemių
apsaugines juostas
agrotechnika
Kalvos apsėjamos žolėmis, Želdiniai netrasformuojami
apsodinamos mišku
Daugiametės žolės

s/s; s1/s; s/s-ps; ps/s;

<40

ps-s/s; s-ps/s;

>40

Užliejami plotai

Ribojama žemės
naudmenų transformacija.
Rekomenduojamas
smulkiakontūriškumas,
paliekamos pelkutės,
giraitės, akmenys
Želdiniai netransformuojami

*s – birus smėlis, s1 – rišlus smėlis, ps – priesmėlis, p – lengvas priemolis, p1 – vidutinis priemolis, p2 – sunkus
priemolis, m – molis.

Kviečiams ir cukriniams runkeliams tinkamiausi yra priesmėlio ir priemolio
dirvožemiai. Linams auginti tinkamiausi pakankamai drėgni ir turintys daug maisto
medžiagų neutralios reakcijos arba silpnai rūgštūs lengvo ir vidutinio priemolio dirvožemiai.
Bulvės gerai dera įvairiuose dirvožemiuose. Tinkamiausi dirvožemiai bulvėms – daug judriojo fosforo turintys priesmėliai, lengvi priemoliai bei rišlūs smėliai.
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7. MIŠKO ĮVEISIMAS NE MIŠKO ŽEMĖJE
Žemės ūkis rinkos ekonomikos sąlygomis turi būti labai rentabilus. Priešingu atveju
jis nebus pajėgus konkuruoti Europos Sąjungos rinkoje. Rentabilus žemės ūkis įmanomas
tiktai pakankamai derlingoje žemėje. Tuo tarpu Lietuvoje yra 360,7 tūkst. ha mažo našumo
žemės ūkio naudmenų, tai sudaro 10,3% viso šalies žemės ūkio naudmenų ploto. Daugiausia
tokios žemės yra Trakų (45,5%), Plungės (44,0%), Zarasų (41,8%), Šilalės (36,4%), Molėtų
(36,1%), Varėnos (31,5%) rajonuose. Todėl mažo našumo žemėje tikslinga įveisti miškus.
Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku laikomas svarbia ūkinės veiklos
įvairinimo priemone, kurios tikslai yra šie:
1. Sumažinti kaimo bendruomenės priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos;
2. Padidinti žemės valdos ekonominę, ekologinę ir socialinę vertę;
3. Padėti išsaugoti švarią aplinką, palaikyti ir gausinti biologinę įvairovę, praturtinti
kraštovaizdį;
4. Suteikti ilgalaikes įdarbinimo galimybes kaimo vietovėse;
5. Sukurti papildomą pajamų šaltinį.
Žemės plotai miškui įveisti ne miško žemėje parenkami vadovaujantis Miško įveisimo
ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvo Respublikos aplinkos ministrų 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D – 130/D1 – 144 „Dėl
miško įveisimo ne miško žemėje“, 2 ir 3 punktų nuostatomis.
Žemės plotai, planuojami apsodinti mišku, parenkami vadovaujantis Lietuvos
miškingumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrų 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 616/471 „Dėl
Lietuvos miškingumo didinimo programos patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2003, Nr.
1 – 10), nuostatomis.
Žemės ūkio paskirties žemės parinkimo miškui įveisti prioritetai nustatomi siekiant
ekologinio efektyvumo, todėl pirmiausia siūloma apželdinti šias žemes:
1. Nederlingus smėlio dirvožemius;
2. Rišlaus smėlio ir žvyro dirvožemius kalvotame ir banguotame reljefe (kai šlaito
statumas didesnis kaip 40);
3. Priesmėlio, priemolio ir molio dirvožemius, statesniuose negu 150 kalvų šlaituose
ir lėkštesnių bei ilgų šlaitų vietose įrengiant vandenį sulaikančias juostas;
4. Upių ir ežerų slėnių šlaitus, statesnius kaip 100, o tais atvejais, kai šlaitai priartėja
prie pat upės vagos ar ežero – statesnius kaip 60;
5. Griovas ir kitas žemės ūkiui nenaudojamas žemes.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 2 dalies nuostata,
ariamosios žemės plotuose, kurių dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje (dides
n -is kaip 39 balai) arba kuriuose yra veikiančios sausinimo sistemos, miškus įveisti ne
miško žemėje neplanuojama, išskyrus ekologiškai nuskurdintas gamtinio karkaso teritorijas.
Miškai ne miško žemėje (žemės ūkio paskirties žemėje) gali būti įveisiami:
1. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose, atrinktuose
pagal kriterijus, nurodytus žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakyme
Nr. 3D – 72 „Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių“ (Valstybės žinios, 2004,
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Nr. 34–1111). Mažiau palankios ūkininkauti teritorijos atrinkimo kriterijai aprašyti
šios mokomosios knygos 1.4 poskyryje;
2. Žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 32
balai;
3. Žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas didesnis kaip 32 balai,
jeigu miškas įveisiamas:
• požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, kars
tinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemas;
• žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių,
prie kurių nėra privažiavimo;
• apleistuose, t. y. daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose,
nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų
želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės
ūkio naudmenų plotuose;
• žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio
naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose
miškams įveisti (smėlynuose, žvyrynuose, eroduojamuose šlaituose, išgraužose
ir baigtuose eksploatuoti karjeruose);
• žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas
miškų įveisimas;
• intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.
Miškus įveisti draudžiama:
1. Teritorijose, kuriose miškus įveisti draudžiama pagal specialiąsias žemės ir miško
naudojimo sąlygas;
2. Kultūros ministerijos patvirtintose archeologinių paminklų (piliakalnių, senkapių,
pilkapių ir kt.) teritorijose bei jų vizualinės apsaugos zonose;
3. Detaliai išžvalgytuose ir naudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Aplinkos ministerijos patvirtintose
saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir jų bendrijų (įrašytų į Lietuvos raudonąją
knygą) radavietėse ir vertingose gamtinėse buveinėse;
5. Žemės sklypuose, kuriuos pagal patvirtintus ar pradėtus rengti teritorijų planavimo
dokumentus numatoma naudoti visuomenės poreikiams;
6. Žemės sklypuose, kurie pagal patvirtintus detaliuosius planus numatyti užstatyti ar
kitaip naudoti ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio veiklai;
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1–
302 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų
atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“
(Valstybės žinios, 2005, Nr. 105–3908) patvirtintose vietovėse, atitinkančiose
gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, kuriose randamos europinės svarbos augalų ir gyvūnų rūšių natūralios buveinės, ir jų apsaugai svarbiose teritorijose pagal Bendrųjų buveinių ir paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo
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15 d. nutarimu Nr. 276 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 41–1335; 2006, Nr. 44–1606),
1 priedą.
Miškai įveisiami pagal savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas, o kai jų nėra, – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus miškui įveisti ne miško žemėje arba pagal žemės sklypų planus su įveisiamo miško ribomis. Tuo atveju, kai savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo
žemėtvarkos schema neparengta arba žemės savininko sklypas, kuriame pageidaujama
įveisti mišką, atitinka visus taisyklėse nustatytus reikalavimus, tačiau savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje nepatenka į prioritetinius plotus, kuriuose
numatyta įveisti mišką, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 39 balai, ir šie plotai yra nemelioruoti arba melioracijos sistemos nustatyta tvarka yra nurašytos bei intensyvaus karsto III ir IV grupių žemės plotuose nepriklausomai nuo jų dirvožemio našumo
miškas gali būti įveisiamas parengus žemės sklypų planus su įveisiamo miško ribomis,
kituose žemės plotuose – parengus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus miškui įveisti ne
miško žemėje.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte miškui įveisti ne miško žemėje sprendinių
brėžinyje pažymima:
• esamų miško sklypų kontūrai;
• suplanuoti žemės ūkio naudmenų plotai, kuriuose numatoma įveisti mišką;
• suplanuoti kitų žemės naudmenų plotai, kuriuose numatoma įveisti mišką;
• nusausintos ir drėkinamos žemės plotai;
• keliai;
• užstatytos teritorijos;
• vandens telkiniai.
Žemės plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, miškas planuojamas įveisti
tik tose vietovėse, kur savivaldybės administracijos direktorius išduoda tokias sąlygas dėl
sodinimo. Mišką galima sodinti paliekant neapsodintus ruožus 5 m nuo griovio briaunos ir
po 15 m į abi puses nuo valstybei nuosavybės teise priklausančių arba į juos įsiterpiančių
kito naudotojo drenažo rinktuvų; 15 m nuo kelio briaunos; 10 m nuo elektros tiekimo linijų
kraštinių laidų, ne arčiau kaip 20–25 m nuo gretimo žemės savininko sklypo ribos.
Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, apskrities viršininko
administracijos žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui (toliau –
žemėtvarkos skyrius) pateikia prašymą, prie jo pridėdamas žemės sklypo plano M 1:10000
su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, bei pažymėjimo apie
Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį kopijas.
Žemėtvarkos skyrius, gavęs žemės savininko prašymą leisti įveisti mišką jo žemės
sklype, jei tai numatyta savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje,
pažymi žemės savininko pateiktame žemės sklypo plane numatomo įveisti miško ribas bei
plotą ir išduoda žemės savininkui leidimą įveisti mišką. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir
leidimas išduotas per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.
Jeigu savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema neparengta,
žemėtvarkos skyrius prašymą ir kitus dokumentus grąžina žemės sklypo savininkui ir nurodo, kad miškui įveisti reikia parengti miško įveisimo ne miško žemėje projektą. Žemės
savininkas parengtą projektą miškui įveisti ne miško žemėje pateikia žemėtvarkos skyriui.
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Žemėtvarkos skyrius žemės savininkui išduoda leidimą įveisti mišką per 15 darbo dienų
nuo miško įveisimo ne miško žemėje žemėtvarkos projekto patvirtinimo. Jei žemėtvarkos
skyrius priima sprendimą neišduoti leidimo įveisti mišką, šis sprendimas gali būti
skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (Valstybės žinios, 1999, Nr. 13–308;
2000, Nr. 85–2566) nustatyta tvarka.
Kai žemėtvarkos skyrius žemės sklypo savininkui išduoda leidimą įveisti mišką ne
miško žemės sklype, turi būti parengtas ir valstybinio miškų pareigūno patvirtintas miško
želdinimo projektas. Jame nurodoma želdinamo sklypo ribos ir plotas, želdinių rūšinė
sudėtis ir tankumas, atstumai tarp sodinamų medelių, jų išdėstymas ir kiekis pagal medžių
ir krūmų rūšis, miško želdinimo ir dirvos paruošimo būdai ir želdinių apsaugos priemonės.
Žemės savininkas, įveisęs mišką ne miško žemėje, ne anksčiau kaip po vienerių metų
apie tai praneša žemėtvarkos skyriui, kuris kartu su regiono aplinkos apsaugos departamento arba jo struktūrinio padalinio atstovu per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo
surašo įveisto miško patikrinimo pažymą, taip pat žemės sklypo plane pažymi įveisto
miško ribas ir parengia žemės sklypo kadastro duomenų formą. Žemės savininkas įveisto
miško patikrinimo pažymą ir patikslintą žemės sklypo planą bei žemės sklypo kadastro
duomenų formą pateikia valstybės įmonei Registrų centrui žemės sklypo kadastro duomenims patikslinti. Tuo atveju, kai įveistas miškas yra melioruotoje žemėje, žemėtvarkos
skyrius pateikia įveisto miško patikrinimo pažymas ir įveisto miško ribų plano kopijas
savivaldybės vykdomajai institucijai dėl žemės ploto išbraukimo iš melioruotos žemės ir
melioracijos statinių apskaitos.
Valstybė remia miškų įveisimą ne miško žemėje, yra kompensuojamos miško
įveisimo, priežiūros ir apsaugos išlaidos bei prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos.
Miško įveisimo išmoka mokama ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms,
kooperatyvinėms bendrovėms (kooperatyvams) ir kitiems žemės ūkio veiklos subjektams,
nuosavybės teise turintiems žemės ūkio paskirties žemės.
Miško įveisimo išmoka mokama tiems pareiškėjams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1. Yra įregistravę žemės ūkio ir kaimo valdą (toliau – valda) Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
2. Iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus gavo leidimą miškui įveisti ne miško žemės
sklype;
3. Turi parengtą miško želdinimo projektą, patvirtintą miškų urėdo pavaduotojo
miškininkystei;
4. Miško želdiniuose yra ne mažiau kaip 20% lapuočių medžių ir krūmų rūšių;
5. Pareiškėjo žemė turi atitikti geros agrarinės būklės reikalavimus (paskutinius 2
metus deklaruota) ir joje turi būti auginama žemės ūkio produkcija;
6. Turi būti pasirinktas patikimiausias miško želdinių apsaugos nuo laukinės gyvūnijos
būdas, priklausomai nuo sodinamų rūšių.
Parama neskiriama mažesniems kaip 0,5 ha plotams apželdinti, išskyrus atvejus kai
žemė ribojasi su mišku. Parama taip pat neskiriama laukų apsauginėms juostoms įveisti,
kalėdiniams medeliams sodinti.
Preiškėjams įveisus mišką, 5 metus mokamos 7 lentelėje nurodytos miško įveisimo,
priežiūros ir apsaugos išmokos. Šios išmokos apskaičiuotos, kaip 80% tam tikros rūšinės
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sudėties miško želdinių įveisimo, apsaugos ir priežiūros vidutinių išlaidų mažiau palan
kiose ūkininkauti vietovėse ir 70% tokių išlaidų – palankiose ūkininkauti vietovėse.
7 lentelė. Miško įveisimo, įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokos

Miško želdinių sudėtis

Spygliuočių su minkštaisiais
lapuočiais (ne mažiau kaip 20%)
ar minkštųjų lapuočių želdiniai
Spygliuočių ir (ar) minkštųjų
lapuočių želdiniai, kur ne
mažiau kaip 20% kietųjų
lapuočių ir (ar) liepos priemaiša
Kietųjų lapuočių ir (ar) liepos
želdiniai, kur spygliuočių
ir (ar) minkštųjų lapuočių
priemaiša iki 40%
Kietųjų lapuočių, liepos,
selekcinės drebulės
gryni želdiniai
Ąžuolo želdiniai, kai pasodinta
ir apsaugota individualiomis
apsaugomis ne mažiau kaip
2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų
Greitai augančių rūšių trumpos
apyvartos plantaciniai želdiniai

Miško įveisimo išmoka EUR/ha
palanki
mažiau palanki Kasmetinės įveisto miško priežiūros
ūkininkauti
ūkininkauti
ir apsaugos išmoka EUR/ha
vietovė (70%)
vietovė (80%)

1050

1200

300

1400

1600

350

1750

2000

400

2100

2400

400

3150

3600

500

1050

1200

–

Prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos mokamos tiems pareiškėjams, kurie
apželdo mišku dalį arba visą savo žemę ir gauna paramą miško įveisimo išlaidoms kompensuoti. Prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka mokama 15 metų (8 lentelė).
8 lentelė. Prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka EUR/ha
Paramos gavėjai
Ūkininkams ir jų asociacijoms
Kitiems privatiems ar juridiniams asmenims
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Išmoka EUR/ha
113
25

8. ŪKIŲ ŽEMĖVALDŲ TERITORIJOS PLANAVIMAS
Norint sėkmingai ūkininkauti, pirmiausia reikia išsiaiškinti gamtines dirvožemio
sąlygas ir tik po to planuoti gamybą. Planuojant ūkinę veiklą patartina žinoti:
• galimybes parduoti ūkyje išaugintą žemės ūkio produkciją ir jos kainą;
• produkcijos gamybos išlaidas;
• žinoti ir analizuoti ūkininkų patirtį, ūkininkaujančių panašaus našumo dirvožemyje
ir gaminančių tokią pat produkciją;
• turėti patirties ir žinių apie pasirinktą gamybos kryptį;
• numatyti ūkininkavimo sistemos sukeliamus padarinius aplinkai.
Privačių ūkių ir žemės ūkio įmonių vidinės žemėtvarkos uždavinys yra tų ūkių tvarkymo priemonės, siekiant sudaryti sąlygas produktyviai naudoti žemę ir kitas gamybos
priemones, taisyklingai organizuoti visas ūkio gamybos šakas ir toliau jas plėtoti, diegiant
mokslo laimėjimus ir naujausias technologijas.
Ūkininkavimo patirtis rodo, kad nepakanka apsiriboti vien ariamosios žemės teritorijos
tvarkymu. Ūkio vidinė žemėtvarka turi spręsti ir kitų žemės naudmenų teisingą išdėstymą,
jų teritorijos tvarkymą ir racionalų tų naudmenų panaudojimą perspektyvoje. Sudarant ūkio
vidinės žemėtvarkos projektą labai svarbu ūkio teritorijoje tinkamai išdėstyti gyvenamuosius ir ūkinius pastatus. Gyvenamosios ir gamybinės teritorijos sutvarkymas turi įtakos
gamybai: žemės ūkio naudmenų, kelių tinklo išdėstymui, atskirų gamybos sferų gamybinių
procesų organizavimui, kapitalinių investicijų, transporto išlaidų dydžiui ir t. t.
Tinkamai neišdėsčius gyvenamųjų ir ūkinių statinių negalima teisingai spręsti kitų
ūkio vidinės žemėtvarkos klausimų. Jeigu šie statiniai jau yra ūkio teritorijoje pastatyti,
tuomet sprendžiant ūkio vidinės žemėtvarkos problemas į tai reikia atsižvelgti ir racionaliai suplanuoti žemės panaudojimą.
Kad žemės ūkio gamyba būtų sėkmingai plėtojama, reikia užtikrinti patogų ryšį tarp
gyvenamųjų ir ūkinių pastatų, taip pat ryšį su žemės ūkio naudmenomis, ekonominiais
ir kitais socialinės infrastruktūros objektais. Todėl sudarant ūkio vidinės žemėtvarkos
projektą būtina numatyti kelių tinklą. Norint sėkmingai plėtoti žemės ūkio gamybą, reikia
ūkio teritorijoje tinkamai išdėstyti žemės naudmenas. Kiekvienai žemės ūkio gamybos
šakai reikia skirti tam tikro ploto ir kokybės žemės sklypą.
Racionalus sėjomainų įvedimas ūkyje sudaro sąlygas nuolat gauti gausius ir pastovius derlius, kelti žemdirbystės kultūrą ir taikyti efektyvias aplinkosaugos priemones.
Todėl reikia numatyti sėjomainų tipus, skirti žemę sodams, lauko, pašarinėms ir kitoms
sėjomainoms, pievoms ir ganykloms, vandens telkiniams ir kitiems įrenginiams. Šių
klausimų sprendimas tampriai siejasi su žemės naudmenų sudėties pakeitimu.
Ūkio vidinės žemėtvarkos projekte reikia numatyti priemones, leidžiančias optimaliai
panaudoti kiekvieną žemės ūkio naudmeną ir racionaliai sutvarkyti naudmenų teritoriją.
Sprendžiant ariamosios žemės (sėjomainų teritorijos) detalų tvarkymą svarbu tinkamai išdėstyti sėjomainos laukus, laukų apsauginius miško želdinius, lauko kelių tinklą,
numatyti aplinkosaugos priemones ir kt.
Teisingai tvarkant sėjomainų teritorijas sudaromos geros sąlygos našiai naudoti
žemės ūkio techniką, transporto priemones ir kitas gamybos priemones. Visa tai leidžia
diegti gamybon pažangias ūkininkavimo sistemas, užtikrina žemės ūkio augalų derlingumo didinimą ir gerą darbo organizavimą.
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Lietuvoje svarbią reikšmę turi sodininkystė. Sodai yra didelio intensyvumo ir paja
minga žemės ūkio šaka. Šių naudmenų teritorija turi būti kruopščiai ir detaliai sutvarkyta.
Be žemės skyrimo versliniams sodams įveisti, būtina parinkti tinkamas sodo augalų gentis ir veisles, nustatyti jų santykį ir išdėstymą sode, suprojektuoti kvartalus, apsauginius
miško želdinius (užuovėjines sodų juostas), kelių tinklą, ūkinių statinių, vandens įrenginių
ir kitų objektų išdėstymą.
Ganyklų reikšmė yra svarbi aprūpinant gyvulius pašarais vasaros metu. Norint jas
racionaliai naudoti svarbu tinkamai sutvarkyti teritorijas.
Pievos – viena iš svarbiausių žemės ūkio naudmenų. Kai kuriuose Lietuvos rajonuose
jos sudaro nemažą dalį tarp kitų naudmenų. Kad pievų teritorijos būtų teisingai panaudojamos, reikia tinkamai sutvarkyti jų teritoriją. Pievų teritorijos tvarkymas sąlygoja pievų
gerinimo galimybes, privažiavimo kelių ir kitų elementų išdėstymą.
Ūkių vidinės žemėtvarkos projektuose teritorija panaudojama taip, kad būtų sudarytos
palankios sąlygos organizuoti gamybą, atsižvelgiant į esamos ir perspektyvinės gamybos
technologijas. Gamybos organizavimas apima laukininkystės ir gyvulininkystės darbus.
Augalininkystės gamybos lygis turi atitikti gyvulių pašarų poreikius. Tinkamai suplanuotas
žemės naudojimas gerina ariamąją žemę, pievas ir ganyklas. Žemės ūkio naudmenas labai
pagerina melioracijos darbai, tręšimas, dirvų kalkinimas, augalų kaitaliojimas. Todėl ūkio
vidinės žemėtvarkos projekte numatomos sąlygos minėtiems darbams atlikti.
Sudarant ūkio vidinės žemėtvarkos projektą vadovaujamasi principu – nuo bendro
prie atskiro. Tai reiškia, kad pirmiausia sprendžiami esminiai žemės tvarkymo klausimai,
o po to detalūs klausimai atskiroms ūkio teritorijoms.
Sudarant ūkio vidinės žemėtvarkos projektą reikia atsižvelgti į gamtines, ekonomines,
socialines ir kitas ūkio sąlygas. Gamtines sąlygas sudaro klimatas, dirvožemiai, reljefas,
augalija, hidrografinis tinklas; ekonomines – ūkio gamybos specializacija ir apimtis, pastatai
ir įrenginiai, technika ir darbuotojų skaičius; socialines – gyvenviečių ir sodybų išsidėstymas,
gyventojų socialinės infrastruktūros lygis ir kt. Rengiant ūkio vidinės žemėtvarkos projektus šių sąlygų įvertinimas sudaro galimybes rasti geriausius projekto sprendimus.
Ūkio vidinės žemėtvarkos projekte būtina numatyti aplinkosaugos priemones. Tose
teritorijose, kur vyksta dirvožemių erozija, t. y. dirvožemis yra ardomas vėjo ir vandens
ar vyksta mechaninė dirvų erozija, ūkio vidinės žemėtvarkos projekte reikia numatyti
dirvožemių ardymą mažinančias priemones. Projekte siekiama nustatyti kiekvieno žemės
ūkio naudmenų sklypo tokius naudojimo būdus ir sąlygas, kad jie duotų kuo daugiau naudos ūkiui ir būtų pagerintas jų dirvožemis. Ūkio vidinės žemėtvarkos projektas leidžia
kompleksiškai ir detaliai spręsti visų žemės naudmenų panaudojimą žemės ūkiui, miškų
želdiniams, dirvų ir vandens apsaugai, todėl jis yra ir svarbi kraštotvarkos priemonė.
Ūkio vidinės žemėtvarkos projektas yra techninis ir ekonominis pagrindas sodybų
teritorijos, inžinerinių komunikacijų, žemės melioravimo, kelių, vandens ūkio statybos ir
kt. projektams rengti. Šiems darbams atlikti paprastai sudaromi atskiri detalūs projektai
stambaus mastelio kartografinėje medžiagoje.
Sudarius kaimo plėtros vidinės žemėtvarkos projektą surašomas jo aiškinamasis
raštas. Aiškinamajame rašte nurodomi projekto rengimo tikslai, uždaviniai, objekto charakteristika, apibūdinami projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai,
kartografinė, planavimo ir tyrimų medžiaga, projekto ekonominis ir ekologinis pagrindimas, parengtas įvertinus ūkio planuojamas gamybos apimtis ir sklypų savybes.
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9. VIETOS SODYBAI IR ŪKIO ŽEMĖVALDOS CENTRUI
PARINKIMAS
Sodyba – tai kaimo gyventojo gyvenamieji ir ūkiniai pastatai su kiemu, sodu, daržu
ir želdynais. Naujosios vienkiemių sodybos Lietuvoje sukurtos XX a. pradžioje ir 1919
– 1939 metais skirstant kaimus į vienkiemius. Maždaug iki 1930 metų sodybos buvo statomos laisvai, netvarkingai. Nuo 1935 metų vienkiemių sodybos buvo statomos stačiakampio
formos sklypuose pagal specialistų nurodymus, sodybos pakraščiuose buvo statomi pastatai, o viduryje įrengiamas kiemas. Stambių ūkių sodybų plotas siekė apie vieną hektarą, o
bežemių ir mažažemių valstiečių jis buvo trigubai mažesnis.
Sovietmečiu sodybos kito keičiantis sodybos sklypo plotui, pastatų paskirčiai,
tobulėjant namų architektūrai. Daugumos kolūkių ir valstybinių ūkių gyvenviečių sodybas
sudarė 2–3 pastatai.
Ūkio žemėvaldos centru laikoma užstatytoji teritorija, kurioje yra pagrindiniai
gyvulininkystės pastatai arba laikoma technika ir sandėliuojama žemės ūkio produkcija.
Taigi naujai kuriamuose ūkiuose gyvulininkystės ir kiti pastatai gali būti statomi
ūkininko sodyboje arba ūkio žemėvaldos centre.
Sudarant kaimo plėtros ūkio vidinės žemėtvarkos projektą pirmiausia turėtų būti
sprendžiamas gyvenamųjų ir ūkinių pastatų išdėstymas.
Vienkieminė sodyba – apgyvendinimo sistemos ir užstatymo struktūros elementas,
kuris egzistavo per visas žemės reformas. Lietuvos kraštovaizdžiui didžiausios įtakos
turėjo tarpukario vienkieminė ir sovietinė kolūkinė žemės reformos. Tarpukario Lietuvos
žemės reforma sukūrė vienkieminę smulkiasklypę kaimo kraštovaizdžio struktūrą. Tokia žemėvalda buvo gana optimali ekologiniu požiūriu. Sovietinės žemės reformos metu
buvo kuriami stambūs ūkiai, skurdinantys kraštovaizdį, kuris nebuvo stabilus aplinkosaugos atžvilgiu.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę vėl formuojasi nauji agrariniai santykiai.
Ūkininkai savo ūkio žemėje gali statyti naują ūkininko sodybą ir savo ūkinei veiklai
reikalingus pastatus, jeigu sodybos ir pastatų statybos vieta numatyta patvirtintuose
žemėtvarkos projektuose.
Vienas svarbiausių ir brangiai kainuojančių naujos sodybos elementų yra inžinerinės
infrastruktūros kūrimas, privažiavimo iki valstybinio kelio tiesimas, sodybos ar ūkio
žemėvaldos centro prijungimas prie elektros, vandentiekio ir kitų inžinerinių tinklų.
Kuo sodyba bus toliau nutolusi nuo šių objektų, tuo daugiau materialinių sąnaudų
pareikalaus jos kūrimas. Todėl parenkant sodybai ir ūkio žemėvaldos centrui vietą būtina
ekonomiškai įvertinti jos dislokaciją esamos infrastruktūros atžvilgiu.
Reikėtų pagalvoti ir apie žemės sklypo formą. Grąžinant žemę buvusiomis ribomis
susiformuoja neracionalaus naudojimo nekompaktiški sklypai arba sklypai, suskaidyti
kelių, griovių ir kitų naujai atsiradusių kraštovaizdžio objektų. Tokias žemėvaldas reikėtų
performuoti, sukeičiant nepatogius naudojimui žemės sklypus (2 pav.).
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2 pav. Žemės naudojimo nepatogumai ūkiuose

Pagrindiniai techniniai ir ekonominiai vietos sodybai (ūkio žemėvaldos centrui)
parinkimo reikalavimai yra šie:
• sodybai įrengti parenkama aukštesnė, sausesnė ir nuotakesnė vieta; gruntinio vandens lygis drėgnuoju metų laiku (pavasarį, rudenį) turėtų būti giliau nei vienas
metras nuo žemės paviršiaus;
• kalvotame reljefe sodybai įrengti geriausiai tinka lėkštas, pietinis kalvos šlaitas;
• prie vandens telkinio sodybos pastatai statomi už pakrantės apsaugos juostos, taip
pat už kelio apsaugos zonos;
• sodybai vieta parenkama toliau nuo oro bei elektromagnetinio teršimo ir triukšmą
keliančių židinių;
• parenkant sodybai vietą pravartu išsiaiškinti, ar joje yra geriamojo vandens;
• stambiame ūkyje ūkininko sodybą siūloma rengti sklypo viduryje, trumpinant kelią
į visus sklypo sėjomainas laukus, tačiau ši nuostata nėra patvirtinta jokiais tyrimais
ar ekonominiais apskaičiavimais;
• smulkaus ūkio sodybą geriau kurti žemėvaldos pakraštyje, siekiant sumažinti
dirbamų laukų suskaidymą;
• smulkių ūkių sodybas tikslinga kurti grupėmis, arčiau viena kitos, siekiant kooperuoti vandentiekio, kanalizacijos, kelių tiesimo ir kitos infrastruktūros įrengimą (3
pav.);
• sodybai vieta parenkama atsižvelgiant į vietovėje esamą kelių tinklą ir įvairius
svarbius objektus;
• sodyba neturi būti statoma ant drenažo rinktuvų;
• sodybai parenkama vieta, nereikalaujanti brangiai kainuojančių žemės darbų ar
reljefo keitimo;
• parenkant vietą sodybai, tikslinga atsižvelgti į natūralius gamtinius išteklius ir juos
tinkamai panaudoti (pavyzdžiui, įsirengti tvenkinį ir pan.);
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• geriausiai sodybai vietą parinkti smėlių ar priesmėlių natūraliai drenuojamame
sklype.

3 pav. Smulkių ūkių sodybų kūrimas grupėmis

Techniniai ir ekonominiai pastatų išdėstymo sodyboje reikalavimai yra šie:
• aukščiausioje vietoje statomas gyvenamasis namas, žemiau – tvartai, žemiausioje
– kluonas, daržinę siūloma statyti šlaito viduryje;
• tvartai statomi pavėjinėje pusėje (vyraujantys vėjai neneša kvapo gyvenamojo namo
link). Sanitarinis atstumas nuo tvarto iki gyvenamojo namo (kai laikoma iki 50 karvių
arba 100 kiaulių) turėtų būti 30 m, kai laikoma daugiau gyvulių – iki 50 m;
• tvartai ir svirnas gali būti statomi arčiau gyvenamojo namo; kluonas – toliau nuo
gyvenamojo namo, dirbamų laukų pusėje;
• sodybos pastatus rekomenduojama statyti aplink kiemą, įveisiant želdynus ir
įrengiant reikalingas kietos dangos aikšteles bei privažiavimus;
• ūkinius pastatus siūloma projektuoti numatant galimybę keisti gamybos
specializaciją;
• sodyboje gali būti statomi išaugintos produkcijos tolesnio perdirbimo ir pagalbinių
verslų pastatai;
• gamybinius ir pagalbinius pastatus galima blokuoti, jei tai technologiškai reikalinga ir ekonomiškai tikslinga;
• rengiant sodybą turi būti laikomasi priešgaisrinių reikalavimų (9 lentelė). Prie
sodybos gali būti iškasta kūdra;
• sodybą rekomenduojama apželdinti dekoratyviniais medžiais ir krūmais,
gyvatvorėmis ir kitais želdiniais pridengti ūkinį kiemą ir pastatus;
• sodybą nuo vyraujančių vėjų gerai saugo aukštaūgių medžių ir krūmų juostos.
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9 lentelė. Priešgaisriniai atstumai tarp sodybos pastatų ir kitų įrenginių
Pastato pagrindinių
konstrukcijų degamumas
Nedegios
Mišrios
Degios

Atstumai, priklausomai nuo pastato pagrindinių konstrukcijų degamumo m
nedegios
mišrios
degios
6
8
10
8
8
10
10
10
15

Degių ir mišrių konstrukcijų gyvenamuosius namus, ūkinius ir sandėlių pastatus
reikia apsaugoti nuo žaibo, įrengiant žaibolaidžius.
Nuo ūkinių pastatų ir įrenginių iki spygliuočių miško turi būti išlaikytas ne mažesnis
kaip 50 m, o iki lapuočių miško – ne mažesnis kaip 20 m atstumas.
Sodybvietės pietinėje pusėje siūloma parinkti vietą sodui įveisti. Šie sodai veisiami visoje Lietuvoje, kaip ūkininko sodybos dalis, puošianti sodybą ir teikianti šeimai
vaisius. Sodo dydis priklauso nuo šeimos poreikių. Sodo dydis turėtų būti nedidelis
– 15–20 arų ploto.
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10. KELIŲ TINKLO PROJEKTAVIMAS
Kelias – tai inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią
sudaro žemės važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos,
autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai,
techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų
stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų
užimama žeme.

10.1. Kelių tinklo išdėstymo turinys ir reikšmė
Keliai – svarbi žemės ūkio gamybos organizavimo dalis. Jie nemažai sąlygoja žemės
ūkio gamybos darbo našumą, gamybos išlaidų dydį bei produkcijos savikainą. Žemės
ūkyje pervežimai būna dviejų rūšių:
1. Ūkių vidiniai;
2. Transporto ryšiai su išoriniais administraciniais ir ekonominiais punktais.
Ūkių vidiniai pervežimai yra žemės ūkio gamybos sudėtinė dalis. Kelių tinklas,
kaip transporto sudėtinė dalis, tiesiogiai dalyvauja žemės ūkio produktų gamybos ir jų
pervežimo procese.
Ūkininkų ūkiuose ir žemės ūkio įmonėse (bendrovėse) gamybiniai procesai vyksta
didelėje teritorijoje: sėjomainų laukuose, soduose, ganyklose ir pievose. Norint užtikrinti
gamybos organizavimą, būtina iš sodybų (ūkio žemėvaldos centrų) į laukus pervežti sėklą,
trąšas, kurą, o iš laukų gabenti augalininkystės produkciją.
Žemės ūkio gamybai organizuoti tarp ūkinių pastatų ir žemės ūkio naudmenų bei
susisiekimui tarp sėjomainos laukų, reikalingas transporto ryšys. Todėl teisingas kelių tinklo, kaip sudėtinės transporto dalies, išdėstymas ūkininkų ūkiuose ir žemės ūkio įmonėse,
užtikrina gerą žemės ūkio gamybos organizavimą.
Žemės ūkio gamybai organizuoti reikalingi ir išoriniai transporto ryšiai: į ūkininkų
ūkius ir žemės ūkio įmones įvežama pramonės produkcija – mašinos, jų atsarginės dalys,
statybinės medžiagos, trąšos, kuras ir kitos prekės. Žemės ūkio produkcija dideliais kiekiais gabenama į elevatorius, geležinkelio stotis, žemės ūkio produkcijos perdirbimo gamyklas ir kt.

10.2. Kelių klasifikacija
Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę
jų reikšmę, skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius.
Valstybinės reikšmės keliai, kuriais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas, skirstomi į:
1. Magistralinius kelius. Tai pagrindiniai Lietuvos keliai ir jų tęsiniai – gatvių
važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyviausias transporto priemonių eismas.
Jiems priskiriami ir visi į Europos tarptautinį kelių tinklą įtraukiami valstybinės
reikšmės keliai;
2. Krašto kelius. Jie sudaro pagrindinių kelių tinklo dalį. Tai keliai ir jų tęsiniai –
gatvių važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyvus transporto priemonių eismas
tarp Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių centrų, taip pat tranzitinio ir
turistinio transporto priemonių eismas;
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3. Rajoninius kelius. Tai keliai, naudojami Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų teritorijoje esančių juridinių ir fizinių asmenų susisiekimo reikmėms ir jungiantys miestų ir kaimų gyvenamąsias vietoves su pagrindinių
kelių tinklu.
Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į:
1. Viešuosius kelius. Tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves,
sąvartynus, reljefo objektus, lankomus gamtos ir kultūros paminklus bei gatvės
gyvenamosiose vietose ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams;
2. Vidaus kelius. Tai juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai (miškų,
nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo
prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų naudojami keliai ir visi kiti keliai,
nepriskirti viešiesiems keliams).
Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juridiniams ar fiziniams
asmenims.
Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto
patikėjimo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir jais disponuoja
Susisiekimo ministerijos valstybės įmonės ar jos įgaliota Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o
vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.
Kelių kategorijos nustatomos atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą
bei vadovaujantis Aplinkos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos patvirtintais Lietuvos
kelių projektavimo normatyviniais dokumentais. Valstybinės reikšmės kelių kategorijas nustato Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vietinės
reikšmės viešųjų kelių kategorijas nustato savivaldybės, o vidaus kelių – juridiniai ir fizi
niai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso šie keliai.
Valstybinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis pagal kelio kategorijas yra:
1. Automagistralių ir I kategorijos kelių – 39 m;
2. II kategorijos kelių – 28 m;
3. III kategorijos kelių – 22 m;
4. IV kategorijos kelių – 19 m;
5. V kategorijos kelių – 18 m.
Vietinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis yra:
1. I kategorijos kelių – 15 m;
2. II kategorijos kelių – 12 m;
3. III kategorijos kelių – 10 m.
Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruožuose (iškasose, pylimuose) netelpa nustatytoje juostoje, tai šios juostos ribos nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo
pylimo pado ar kelio griovių kraštų.
Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatomos
kelio apsaugos zonos plotis pagal kelio reikšmę yra:
1. Magistralinių kelių – po 70 metrų;
2. Krašto kelių – po 50 metrų;
3. Rajoninių kelių – po 20 metrų;
4. Vietinės reikšmės kelių – po 10 metrų.
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Kelio apsaugos zonas miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse gali tikslinti
Teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti
teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius).
Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius
pastatus, kurie nėra susieti su transporto ir keleivių aptarnavimu. Kelių apsaugos zonose
draudžiama statyti paminklinius akcentus – simbolius, įrengti karjerus, vandens telkinius,
sandėliuoti medžiagas be kelio savininko leidimo.
Kelių apsaugos zonose leidžiama statyti statinius ir įrenginius laikantis Statybos
įstatymo, atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą bei saugaus eismo reikalavimus. Kelių
apsaugos zonose rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais leidžiama statyti laikinus sniegą
sulaikančius įrenginius.

10.3. Vietinių kelių projektavimo reikalavimai
Vietinių kelių tinklas turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:
1. Trasos tarp jungiamų objektų projektuojamos galimai trumpiausiais atstumais,
tačiau laikantis patvirtintų vietinių kelių projektavimo ir statybos normų ir sąlygų;
2. Pagal galimybę prisiderinti prie esamų kelių, ypač kai jie turi gerai įrengtą dangą.
Tai leidžia sumažinti kelių įrengimo išlaidas;
3. Kelių trasos projektuojamos aukštesnėse vietose ir lengvesnės granuliometrinės
sudėties dirvožemiuose. Keliai neturėtų būti projektuojami pagal upelius, griovius,
pelkes, slėniuose, ypač tose vietose, kurios pavasarį yra užliejamos potvynių vandens;
4. Parenkant kelio trasą reikia vengti įvairių statinių, elektros ir ryšio linijų atramų
nukėlimo, nes tai pabrangina kelio tiesimo išlaidas;
5. Projektuojami keliai neturi pabloginti žemės naudojimo sąlygų – neskaidyti
dirbamų žemės sklypų.
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11. ARIAMOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO PLANAVIMAS
Ariamajai žemei priskiriami nuolat dirbami (ariami) ir laikinai nedirbami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalams auginti, įskaitant daugiamečių žolių
pasėlius ir įrengtų daugiamečių ganyklų plotus, pūdymai (juodieji ir sideraliniai), dirvonai
(plotai, kurie anksčiau buvo nuolat ariami ir jau daugiau kaip vienerius metus nenaudojami
žemės ūkio augalams auginti ar pūdymams), daržai, inspektai, laikini polietilenine plėvele
dengti šiltnamiai, braškynai ir avietynai.
Ariamosios žemės planavimas yra svarbi kaimo plėtros vidinės žemėtvarkos projekto
sudėtinė dalis, nes ariamoji žemė yra pagrindinė žemdirbystės ūkių žemės ūkio naudmena.
Žemės ūkio paskirties žemė 2007 m. sausio 1 d. užėmė 3365028 ha arba 60,6% bendro
šalies teritorijos ploto, o ariamoji žemė – 72,8% žemės ūkio paskirties teritorijos ploto.
Ariamosios žemės naudojimo planavimo klausimus tenka spręsti atsižvelgiant į tai,
kad mūsų krašto klimatas yra drėgnas, dirvožemiai labai nevienodi, reljefas įvairus, labai
didelis naudmenų susiskaidymas.
Gerai žinomas gyvosios gamtos biocenozės dėsnis. Joks gyvas padaras gamtoje vienas
neišsilaiko. Visus organizmus, pradedant vienaląsčiais mikrobais ir baigiant žinduoliais
gyvuliais bei pagaliau žmogumi, sieja ir biologinio, ir visuomeninio pobūdžio santykiai.
Pavyzdžiui, aukštesnieji gyvūnai visiškai negalėtų gyventi be tos organinės medžiagos,
kurią sintetina žalieji augalai. Aukštesnieji augalai negali gyventi be mikroorganizmų
patarnavimo, o pastarieji – be tos gausybės organinių liekanų, kurias dirvožemyje pa
lieka pirmieji. Tam tikras jungimosi ir bendravimo procesas egzistuoja ne tik tarp atskirų
biologinių grupių, bet ir kiekvienos šios grupės (mikroorganizmų, augalų, gyvūnų) viduje.
Nedirbama žemė arba pieva visada apaugusi įvairių čia prisitaikiusių augalų rūšių mišiniu.
Augdami bendrijomis, augalai vieni kitus papildo, naudodamiesi skirtingais maisto, vandens, šviesos ir erdvės poreikiais ir kovodami su įvairiausiomis negerovėmis. Natūraliose
bendrijose beveik nepastebimi tokie nenaudingi reiškiniai kaip dirvos nuvargimas, ligų
ar kenkėjų masinis pasireiškimas. Nors ilgainiui atskiri individai ir žūva, atskiros rūšys
išretėja, botaninė sudėtis pasikeičia, vis dėlto bendrija išlieka gyva.
Tačiau nuo tų priešistorinių laikų, kada žemdirbys pradėjo dirbti žemę ir sėti įvairius
kultūrinius augalus, bendrijų principas buvo pažeistas. Tiek seniau, tiek ir dabar žemdirbiui
patogiau atskiras kultūrinių augalų rūšis auginti atskirai, atskirai nuimti jų derlių ir atskirai gautą produkciją perdirbti ir naudoti. Pasirodė, kad grynų kultūrinių augalų vienoje
vietoje auginimas, kuris techniškai labiau patogus, biologiškai dėl daugelio priežasčių yra
pragaištingas.
Jau senovėje žemdirbiai rado gerą išeitį šiai blogybei nugalėti. Jeigu techniškais sumetimais daugelis kultūrinių augalų neparanku auginti bendrijomis, pamėginta juos auginti vieną paskui kitą. Gauti džiuginantys rezultatai: apgalvotai kaitaliojant įvairių kultūrinių
augalų auginimą toje pačioje vietoje derlingumas ne tik nesumažėja, bet netgi padidėja.
Taip atsirado sėjomaina ir biologinis jos pagrindimas.

11.1. Sėjomainos samprata
Sėjomaina – tai ariamosios žemės naudojimo būdas, kai ji suskirstoma lygiais
ir nuolatiniais laukais, kuriuose žemės ūkio augalai kaitomi iš anksto nustatyta tvarka,
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atsižvelgiant į ūkio gamtines, ekonomines ir organizacines sąlygas. Žemės ūkio augalų
kaitymo tvarka vadinama sėjomainos schema, o laikas, per kurį visi schemoje numatyti
augalai pereina per vieną sėjomainos lauką, – sėjomainos rotacija. Kiekvienas į sėjomainos
schemą įeinantis augalas, pūdymas arba kelių giminingų augalų, auginamų viename lauke,
grupė yra sėjomainos narys. Kad visi augalai, numatyti sėjomainos schemoje, būtų pasėti,
daroma tiek sėjomainos laukų, kiek yra sėjomainos narių. Pavyzdžiui, jei sėjomainos
schema susideda iš 7 narių, tada turės būti 7 sėjomainos laukai. Visi 7 nariai viename
sėjomainos lauke pasikeičia per 7 metus, arba vienam sėjomainos nariui reikės 7 metų, kad
„pereitų“ per visus sėjomainos laukus. Šis laikotarpis vadinamas sėjomainos rotacija. Dėl
to dažnai sėjomainos schema ir sėjomainos rotacija vadinamos tuo pačiu rotacijos vardu.
Sudarant sėjomainos schemą galima numatyti, kad kiekviename lauke kultūriniai augalai
keistųsi kasmet arba tas pasikeitimas vyktų periodiškai – kas keleri metai. Kai viename
sėjomainos lauke kelerius metus iš eilės sėjami tie patys augalai, tai vadinama atsėliavimu.
Jis gali būti trumpas ir ilgas. Trumpai – 2 – 3 metus – atsėliuojami augalai skiriami prie
laikinų atsėlių. Jie neardo sėjomainos. Ilgai atsėliuojami augalai yra nuolatiniai atsėliai,
arba monokultūros. Tokie pasėliai jau nepriklauso sėjomainai, nes atsėliavimo trukmė yra
ilgesnė nei įprastinių sėjomainų rotacija. Nuolat atsėliuojamų pasėlių daugiausia pasitaiko
šilto klimato su derlingais dirvožemiais kraštuose arba siauros specializacijos ūkiuose.
Ūkininkaujant pagal tausojamosios žemdirbystės principus atsėliuoti augalus ilgesnį laiko
tarpą nerekomenduojama.
Augalų kaitaliojimas leidžia gauti didesnį derlių, negu juos atsėliuojant (t. y. sėjant
nuolat toje pačioje vietoje). Kaitaliojami augalai geriau sunaudoja dirvos maistines
medžiagas. Mat vieni augalai maistinių medžiagų iš dirvos paima daugiau, kiti mažiau,
vieni ima daugiau vienokių, kiti – kitokių, vieni jas ima iš seklesnių, kiti – iš gilesnių
sluoksnių, vieni gali maitintis tiktai lengvai pasisavinamomis medžiagomis, kiti sugeba
suskaidyti ir sunkiai tirpstančius junginius.
Kultūriniai augalai nevienodai reaguoja į atsėliavimą. Vienų augalų mažesnis derlius
būna jau pirmaisiais atsėliavimo metais, kitų derlius labai sumažėja praėjus tik keleriems
atsėliavimo metams. Yra tokių augalų (dobilai, linai), kurie kartais visiškai neduoda gero
derliaus, jeigu yra sėjami tuojau į tą pačią dirvą, t. y. atsėliuojami. Dauguma žemės ūkio
augalų į tą pačią dirvą gali būti sėjami po 2 – 3 metų pertraukos (10 lentelė).
10 lentelė. Agrotechniniai reikalavimai žemės ūkio augalų atsėliavimui
Augalų pavadinimas
Žieminiai rugiai
Žieminiai kviečiai
Miežiai
Avižos
Cukriniai runkeliai
Linai
Bulvės
Dobilai

Atsėliavimo trukmė metais
2
2*
2–3
2–3
2*
–
2
–

Pertraukos trukmė metais
2
2
2–3
2–3
3
3–4
3
3–4

* – po labai gerų priešsėlių, gausaus tręšimo ir intensyvios augalų apsaugos
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Kai kuriuos augalus (rugius, bulves, kukurūzus) galima ilgiau atsėliuoti (auginti toje
pačioje žemėje).
Drėgnas ir vėsus Lietuvos klimatas yra palankus pašaknio ligoms plisti. Iš javų jautriausi kviečiai, o tuo tarpu kukurūzus galima sėkmingai atsėliuoti, nes šie augalai mūsų
šalyje neturi per dirvą plintančių labai pavojingų ligų ir kenkėjų.
11 lentelė. Pagrindinių žemės ūkio augalų priešsėlių įvertinimas
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Vasariniai rapsai
Grikiai
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Kukurūzai
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Priešsėlio kokybės sutartiniai žymėjimai:
+ – labai geras priešsėlis;
x – geras priešsėlis;
o – vidutinis priešsėlis;
• – blogas priešsėlis;
– – labai blogas priešsėlis;
tuščias langelis – priešsėlis agrotechniškai geras, ūkiškai blogas.

Kultūrinius augalus atsėliuojant plinta geriausiai prie šio augalo prisitaikiusios
piktžolės. Ilgai atsėliuojant kaupiamuosius augalus, labai išplinta šerytės, paprastoji
rietmenė, burnočiai. Kai po kaupiamųjų auginami žiemkenčiai, vasarojus arba dobilai, šių
piktžolių labai sumažėja. Taigi kultūrinių augalų kaitymas labai atpigina kovą su piktžolėmis.
Kaitant augalus geriau sunaudojamas dirvos vanduo ir maisto medžiagos, ilgiau nemažėja
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dirvos derlingumas. Augalų parinkimas, jų tinkamas sueiliavimas sėjomainose yra labai
svarbi ir pigi biologinė priemonė, didinant dirvožemio derlingumą (11 lentelė).
Kaitomi kultūriniai augalai turi savo priešsėlį. Priešsėlis – tai anksčiau tame lauke
augę kultūriniai augalai, o pasėliai – tai augalai, kurie auga dabartiniu metu.
Sudarant sėjomainos schemą ir paskirstant ūkio žemę sėjomainos laukais, dažnai susiduriama su didele augalų įvairove, todėl augalai yra grupuojami (12 lentelė).
12 lentelė. Žemės ūkio augalų grupavimas
Augalai
Žieminiai rugiai, žieminiai kviečiai, žieminiai miežiai, žieminiai rapsai
Miežiai, avižos, žirniai, pupos, vikiai, lubinai, linai, vasariniai rapsai
Cukriniai runkeliai, puscukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, griežčiai, pašarinės
ropės, pašarinės morkos, bulvės, kukurūzai, pašariniai kopūstai, saulėgrąžos
Raudonieji dobilai, rausvieji dobilai, paprastieji garždeniai, paprastieji
perluočiai, motiejukai, tikrieji eraičinai, šunažolės, pievinės miglės
Geltonžiedžiai lubinai, seradėlės, vienmetės svidrės, vikių ir avižų mišiniai,
pašarinių žirnių ir avižų mišiniai, kukurūzai žaliajai masei, raudonieji
dobilai, rausvieji dobilai, baltažiedžiai barkūnai, siauralapiai lubinai

Augalų grupės
Žiemkenčiai
Vasarojus
Kaupiamieji
Daugiametės žolės
Pūdyminiai augalai

Gerai sėjomainos schemai keliami tokie reikalavimai:
• ji turi derintis su pasėlių struktūra;
• joje turi būti išlaikyta kiekvieno kultūrinio augalo bent minimali į tą pačią vietą
leistino grįžimo pertrauka;
• kiekvienas kitas pasėlis turi eiti po kuo geresnio priešsėlio.

11.2. Pasėlių struktūros parinkimas
Pasėlių struktūra – tai visų ūkyje auginamų vienmečių ir daugiamečių augalų sąrašas,
kuriame nurodytas kiekvieno augalo plotas procentais nuo bendro pasėlių ploto.
Pasėlių struktūros parinkimas rodo ne tik ūkio gamybos kryptį, bet ir ūkininkavimo
intensyvumą, todėl yra svarbus ekonominis rodiklis. Teisingai parinkta pasėlių struktūra
sudaro palankias sąlygas gamybai plėtoti, o bloga pasėlių struktūra ūkiui duoda vien
nuostolius.
Svarbiausi veiksniai, lemiantys tinkamos pasėlių struktūros parinkimą, yra šie:
1. Dirvožemio sąlygos, nes nuo jų labiausiai priklauso žemės ūkio augalų derlin
gumas. Ignoruojant šį pasėlių struktūros parinkimo veiksnį, galima turėti didelių
nuostolių. Be to, rotacija turi derintis su planuojama pasėlių struktūra. Sudarant
rotaciją reikia užtikrinti geras augalų fitosanitarines sąlygas. Tokios sąlygos susidaro, kai augalai į tą patį lauką grįžta po tam tikros pertraukos (10 lentelė);
2. Žemės ūkio produktų reikmė ir kainos. Jos diktuoja ūkininkavimo kryptį ir pasėlio
koncentravimo laipsnį;
3. Žemės ūkio augalų auginimo išlaidos. Jos turi atitikti materialines ir ekonomines
galimybes, antraip pasėlių struktūra taps didžiausia rentabilaus ūkininkavimo
kliūtimi;
4. Tolygus sezoninių darbų pasiskirstymas per vegetacijos laikotarpį, siekiant išvengti
daug darbų tuo pačiu metu;
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5. Tinkamas pasėlių plotų santykis tarp dirvos derlingumą mažinančių ir jį
atkuriančių augalų. Tai reiškia, kad dirvą alinantys augalai turi būti kaitomi su
ją gerinančiais. Alinančių augalų grupei priskiriami varpiniai javai ir linai, o
gerinančių (atkuriančių) – daugiametės žolės, juodasis pūdymas, sideraliniai augalai, ankštiniai javai, žieminiai ir vasariniai rapsai.
Kai kurie šie pasėlių struktūros parinkimo veiksniai vienas kitam prieštarauja. Labai dažnai didžiausiu tai dirvožemio zonai derlingumu pasižymintiems augalams prireikia
ir daugiausia įdėti darbo. Todėl pernelyg išplėtus derlingųjų augalų plotus, gali pritrūkti
darbo rankų jiems tinkamai prižiūrėti ir išauginti. Tada derlius bus menkas ir pajamos nepadengs auginimo išlaidų.
Norint išvengti per daug darbų vienu metu, reikia atsižvelgti į tai, kad būtų ilgo ir
trumpo vegetacijos periodo augalų. Sudarant pasėlių struktūrą reikia apgalvoti, ar visus
darbus bus galima laiku atlikti.
13 lentelėje parodyta, kiek darbo valandų reikia 1 ha auginant kai kuriuos žemės
ūkio augalus.
13 lentelė. Darbo sąnaudos auginant kai kuriuos augalus h/ha
Augalai
Žieminiai kviečiai
Miežiai
Bulvės
Cukriniai runkeliai
Pašariniai runkeliai
Kukurūzai silosui

Žemės dirbimas
ir tręšimas
6 – 12
6–7
25 – 40
17 – 28
17 – 28
12 – 15

Sėja ir
priežiūra
8–9
8
22 – 27
8 – 12
8 – 10
3–5

Derliaus
nuėmimas
13 – 18
8 – 13
228 – 230
65 – 75
105 – 212
7 – 10

Iš viso
27 – 39
22 – 28
275 – 297
90 – 115
130 – 250
22 – 30

Šaltinis: Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai.Vilainiai, 2007.

Iš lauko augalų didžiausią plotą paprastai užima žieminiai ir vasariniai javai.
Atsižvelgiant į gyvulių ūkio specializaciją, derinami ir pasėlių plotai – plėtojant galvijų
ūkį mažiau reikia grūdų, plėtojant kiaulių ūkį – grūdų reikmės yra didesnės. Jei ūkininkas
augins javus tik maistui ir pašarui, jis gali javų pasėlius didinti iki 66% bendro pasėlių ploto. Jei jau reikia išauginti sėklinius grūdus, tai javų plotas turėtų būti ne didesnis kaip 50%.
Sėjant daugiau varpinių javų turi būti auginama nemažai tarpinių pasėlių, kurie neleidžia
pasireikšti didelės javų koncentracijos neigiamoms pasekmėms.
Pašarui skirti kaupiamieji (šakniavaisiai, bulvės, kukurūzai) neturėtų užimti didelio
ploto, nes juos auginti sunku ir brangu. Lietuvos sąlygomis sultingųjų pašarų poreikius
daugiausia reikėtų tenkinti iš daugiamečių pašarinių žolių ir iš tarpinių pasėlių pagamintais
pašarais (šienainiu, silosu), nes jie yra pigesni ir baltymingesni už šakniavaisius ir bulves.
Specializuojant ūkius bulvėms, lauko daržovėms būtina žinoti šių pasėlių koncentracijos ribą. Prekinių bulvių pasėlių plotai turėtų užimti ne daugiau kaip 40% pasėlių ploto.
Auginant sėklines bulves bulvių plotus reikėtų sumažinti, kad netektų bulvių atsėliuoti.
Daržininkystės ūkiuose daržovėms reikėtų skirti ne didesnį kaip 75% pasėlių plotą,
nes sunku bus apsiginti nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų.
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Daugiametės žolės gerai auga ir yra pigus pašaras. Jų derliaus dorojimas nesutampa
su didžiausiu darbymečiu – javapjūte. Be to, jos palaiko dirvos derlingumą.
Vienmetės žolės reikalingos ne tik gyvulininkystės krypties ūkiuose, bet ir kaip
organinės medžiagos gausintojos sėjomainoje. Pūdymas gali būti laikomas įvairios specializacijos ūkiuose. Jis ūkyje laikomas kaip dirvai sukultūrinti skirta priemonė. Palikti žemę pūdymauti nuostolinga, todėl jis įtraukiamas į pasėlių struktūrą, kai prisiveisia
daug įkyrių daugiamečių piktžolių, kai reikia atlikti žemės kultūrinimo darbus: pataisyti
sugedusį drenažą, išrinkti iš žemės akmenis, kelmus, išlyginti dirvos paviršių, kalkinti.

11.3. Augalų derlingumas
Augalų produktyvumas labai priklauso nuo žemės našumo. Ūkiuose, kurių žemės
ūkio naudmenų našumas 21 – 30 balų, vienam balui tenka po 0,08 – 0,09 t/ha grūdų. Šiuo
metu tokių ūkių žemė dirvonuoja. Vidutinio našumo žemėse, kurios įvertintos 31 – 40
balų, vienam balui tenka 0,07 – 0,08 t/ha, o gerose žemėse, kurių našumas didesnis negu
40 balų, – po 0,06 – 0,07 t/ha grūdų. Pavyzdžiui, jei ūkio žemės našumas 52 balai, javų
derlingumas apytikriai yra:
D = 52 x 0,07 = 3,6 t/ha.
Jei ūkininkas turi reikiamą trąšų kiekį, pakankamai žemės ūkio technikos ir žinių visus darbus atlikti pagal agrotechnikos reikalavimus, taikydamas sėjomainas, gali planuoti
didesnį – 0,1 t/ha javų derlingumą vienam žemės ūkio naudmenų našumo balui. Tuomet
52 balų žemėje jis gali planuoti
D = 52 x 0,1 = 5,2 t/ha.
Žinant javų derlingumą ir taikant derlingumo koeficientus, galima apskaičiuoti ir kitų
augalų derlingumą (14 lentelė).
14 lentelė. Žemės ūkio augalų derlingumo koeficientai
Žemės ūkio augalai
Visi varpiniai ir ankštiniai javai
Vasariniai ir žieminiai kviečiai
Žieminiai rugiai
Miežiai
Avižos
Žirniai
Žirnių – miežių mišinys
Vikių – avižų mišinys
Pašariniai lubinai
Žieminiai rapsai
Vasariniai rapsai

Produktas
grūdai
grūdai
grūdai
grūdai
šiaudai
grūdai
šiaudai
grūdai
grūdai
šiaudai
grūdai
šiaudai
grūdai
sėklos
sėklos

Derlingumo koeficientas
1,0
1,1–1,2
1,0–1,1
1,0–1,1
0,8–0,9
0,7–0,8
1,0–1,2
0,5–0,7
0,7–0,8
0,9–1,2
0,7–0,8
1,3–1,5
0,7–0,8
0,6–0,7
0,5–0,6
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Žemės ūkio augalai
Bulvės
Cukriniai runkeliai
Pašariniai runkeliai
Pašarinės morkos
Kukurūzai
Vikių – avižų mišinys
Daugiametės žolės
(dobilai + motiejukai)
Daugiametė ganykla
Natūrali ganykla
Kultūrinė pieva
Natūrali pieva
Linai

Produktas
gumbai
šaknys
lapai
šaknys
lapai
šaknys
lapai
žalioji masė
silosas
žalioji masė
silosas
šienas
žolė
žolė
šienas
žolė
šienas
šienas
sėmenys
pluoštas

Derlingumo koeficientas
5–6
10–12
7–8
15–16
4–5
8–10
4–5
10–12
8–9
5–6
4–5
1,4–1,6
6–7
6–8
1,5–1,8
2–3
1,5–2,0
0,8–1,0
0,2–0,3
0,2–0,25

11.4. Sėjomainų tipai
Sėjomainos gali būti klasifikuojamos pagal keletą požymių. Pirmiausia sėjomainos
gali būti suskirstytos pagal augalų sudėtį. Pagal tai išskiriamos lauko ir specialios
sėjomainos. Didžioji lauko sėjomainų ploto dalis skiriama grūdiniams ir techniniams augalams. Specialiomis vadinamos tokios sėjomainos, kuriose auginami specialios paskirties
augalai (jie paprastai yra reiklesni dirvos derlingumui – tai bulvės, cukriniai runkeliai,
daržovės, medelynai, medingieji augalai ir pan.) arba auginami tokie augalai, kurie vie
name lauke auginami kelerius metus (braškynai, avietynai ir pan.).
Prie specialių sėjomainų priskiriamos ir apsauginės sėjomainos, kurių tikslas – su
tvirtinti dirvos paviršių ir apsaugoti jį nuo vandens ir vėjo erozijos.
Be to, sėjomainos gali būti klasifikuojamos pagal derlingumo atstatymo priemones.
Skirstant pagal šį principą išskiriamos sideralinės, žalieninės sėjomainos ir pan.
Sėjomainos gali būti klasifikuojamos ir pagal suprojektuotų laukų skaičių. Taigi gali
būti šešialaukės, septynlaukės, aštuonlaukės ir kitokios sėjomainos.
Koks sėjomainų skaičius turėtų būti ūkyje. Kai žemė ūkyje vienoda – projektuojama
viena sėjomaina.
Dvi ar net daugiau sėjomainų tenka projektuoti, kai yra skirtinga dirvožemio
granuliometrinė sudėtis, skirtingas drėgnumas, rūgštumas ir t. t. Jei dalis žemės yra
priemolis, kur gerai auga dobilai, o kita dalis smėlėta, kur jokios daugiametės žolės pa
kankamo derliaus neduoda, reikia projektuoti dvi sėjomainas: žalienines (su dobilais) ir
sideralines (su lubinais).
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Dvi ir daugiau lauko sėjomainų projektuojama ūkiuose, auginančiuose cukrinius runkelius. Čia į atskirą specializuotą sėjomainą jungiami lygaus reljefo, neakmenuoti, nusausinti nerūgščių ir sukultūrintų priemolio dirvožemių sklypai. Šiose sėjomainose dažnai
auginami ir kiti kaupiamieji augalai. Kitoje ūkio dalyje projektuojama lauko sėjomaina be
kaupiamųjų augalų.
Ūkiuose, auginančiuose dideliuose plotuose bulves, projektuojama speciali
bulvių sėjomaina. Jai gerai tinka neakmenuoti, nusausinti ir sukultūrinti lengvesnės
granuliometrinės sudėties dirvožemiai, neturintys įsiterpusių kliuvinių ir pagal konfigūraciją
tinkantys bulves sodinti, prižiūrėti ir derlių nuimti mechanizuotai.
Kai ūkyje yra dideli nenusausintų dirvų plotai, projektuojama užmirkusių žemių
sėjomaina be žieminių javų ir kitų jautrių užmirkimui augalų. Kitame plote projektuojama
normalaus drėgnumo dirvožemio sėjomaina.
Ūkiuose, kur ariamosios žemės sklypai yra toliau nuo žemėvaldos centro ir sodybos, projektuojamos tokios lauko sėjomainos, kuriose auginami augalai, kuriems nereikia
daug pervežimo sąnaudų. Dažniausiai tokiuose plotuose rekomenduojama auginti javus ir
daugiametes žoles.

11.5. Sėjomainų teritorijos tvarkymo uždaviniai ir turinys
Sėjomainų teritorijos detalus tvarkymas yra viena iš svarbiausių ūkio žemėtvarkos
projekto sudėtinių dalių, nes ariamoji žemė yra pagrindinė žemdirbystės ūkių žemės
ūkio naudmena.
Sėjomainų teritorijos tvarkymo turinys ir gamybos reikalavimai nuolat keičiasi.
Dabartinėmis žemės ūkio gamybos sąlygomis sėjomainų teritorijoje reikia sudaryti
sąlygas tinkamai agrotechnikai ir našiam žemės ūkio technikos panaudojimui užtikrinti,
taip pat apsaugoti laukus ir pasėlius nuo nepalankių gamtos veiksnių – erozijos, vėjų
ir kt. Visa tai padeda nuolat gauti didelius žemės ūkio augalų derlius ir didinti ariamosios
žemės derlingumą.
Tvarkant ariamąją žemę (sėjomainų teritoriją) kompleksiškai sprendžiamas šių
elementų išdėstymas:
1. Sėjomainos laukų ir darbo sklypų;
2. Laukų apsauginių miško želdinių;
3. Lauko kelių;
4. Vandens šaltinių.
Priklausomai nuo ūkio gamtinės ir geografinės padėties, ūkio dydžio, jo konfigūracijos
sėjomainų teritorijos gali būti tvarkomos įvairiai. Esant sudėtingam reljefui, dirvožemiui
ir dirvų erozijai didžiausias dėmesys kreipiamas į laukų ir darbo sklypų išdėstymą. Tankiai gyvenamose teritorijose nereikia išdėstyti vandens šaltinių, miškinguose rajonuose
nereikia projektuoti apsauginių miško juostų.
Mūsų krašto sąlygomis tvarkant sėjomainų teritorijas dažniausiai reikia išdėstyti tik
laukus ir lauko kelius.
Sėjomainų teritorijos tvarkymo atskirų elementų išdėstymas yra tarpusavyje labai
susijęs ir sudaro vieną kompleksinį projektavimo uždavinį. Todėl projekto sudarymo metu
visi klausimai yra sprendžiami kompleksiškai. Projektuojant vadovaujamasi principu –
nuo bendro prie atskiro.
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11.6. Sėjomainos laukų ir darbo sklypų projektavimas
Sėjomainos laukai – tai sėjomainos sklypo maždaug vienodo dydžio dalys, skirtos
kaitaliojamiems žemės ūkio augalams auginti, taip pat įvairiems gamybiniams procesams atlikti (dirvą dirbti, sėti, prižiūrėti pasėlius ir nuimti derlių). Todėl pagal dirvožemio
sudėtį, reljefą ir drėgmės sąlygas jie turi tikti sėjomainoje numatomiems augalams auginti
(užtikrinti gausius derlius), o konfigūracijos ir išdėstymo atžvilgiu – patogūs našiai naudoti žemės ūkio techniką.
Kiekviename sėjomainos lauke yra vienas ar keli darbo sklypai. Darbo sklypas
– tai teritoriškai apribotas ir dirvožemio bei reljefo atžvilgiu vienodas ariamosios žemės
kontūras, kuriame atliekamas žemės ūkio gamybos procesas. Darbo sklypą dažniausiai
atriboja melioracijos grioviai, keliai, reljefo lūžio vietos ir kitų žemės naudmenų
kontūrai.
Agrotechniniu atžvilgiu darbo sklypams keliami šie reikalavimai:
1. Darbo sklype turi būti vienoda dirvožemių kokybė, erozijos poveikis ir sukultūrinimo
laipsnis;
2. Sklypo ilgosios kraštinės turi sutapti su žemės dirbimo kryptimi ir sudaryti kuo
ilgesnį darbo barą (varsną).
Formuojant laukus reikia siekti, kad sėjomainos lauką sudarytų kuo mažesnis darbo
sklypų skaičius. Tam tikslui kai kada numatoma įdirbti lauko viduje įsiterpusias žemės
naudmenas, kanalizuoti atvirus melioracijos griovius ir kt.
Siekiant suprojektuoti tokius laukus, kuriuose būtų galima teisingai išdėstyti rotacijoje numatytus augalus ir gerai bei našiai atlikti mechanizuotus darbus, būtina tinkamai
išspręsti šiuos pagrindinius klausimus:
1. Parinkti laukų kraštinių dydžius, jų formą;
2. Laukus teisingai išdėstyti reljefo atžvilgiu;
3. Laukus teisingai išdėstyti dirvožemio atžvilgiu;
4. Suprojektuoti kuo vienodesnio ploto laukus.
11.6.1. Laukų kraštinių forma ir dydžiai, jų reikšmė gamybai
Laukų kraštinių dydžiai ir forma nustatomi atsižvelgiant į tai, kad juose būtų galima
tinkamai organizuoti gamybinius procesus, svarbiausia – kuo našiau panaudoti mašinų ir
traktorių agregatus.
Lauko ilgis savaime sąlygoja darbo baro (varsnos) ilgį. Didėjant varsnos ilgiui
mažėja laikas, sugaištas tuštiesiems važiavimams, o agregato darbo našumas – didėja.
Tai ypač akivaizdu pereinant nuo palyginti trumpų varsnų (100 – 200 m) prie ilgesnių (500
– 700 m). Dar ilgesnės varsnos agregato našumui didelės įtakos neturi (15 lentelė).
Paprastai esant sudėtingesnei situacijai, nevienodam reljefui ir ariamosios žemės
didesniam sąskaidos laipsniui, ypač kai laukas susideda iš kelių atskirai dirbamų kontūrų
(darbo sklypų), varsnos ilgis yra 400 – 500 m. Privačiuose ūkiuose, kur sėjomainos laukai
yra maži, varsnos gerokai trumpesnės.
Laukų plotis nustatomas atsižvelgiant į jų plotą bei labiausiai pageidaujamą ir
esamomis sąlygomis galimą ilgį. Nustatant lauko plotį ir jo kraštinių santykį, daugiausia
reikšmės turi lauko plotas. Lauko pločio ir ilgio santykis turėtų būti maždaug 1 : 2; 1 : 3.
Kai lauko plotis mažas, jame sunkiau dirbti įvairius lauko darbus skersine kryptimi. Todėl
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melioruojant žemes buvo siekiama formuoti ne mažesnius kaip 15 ha kontūrus. Lietuvoje
paprastai minimalus ariamosios žemės kontūro dydis kalvotoje, miškingoje ir nusausintoje
teritorijoje yra 5 – 10 ha.
15 lentelė. Apsigręžimo ir tuščiojo važiavimo laiko nuostoliai, atliekant mechanizuotus darbus, procentais
(A.Maslovo duomenys)
Varsnos
ilgis m.
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000

Arimas

Sėja

38,4
24,0
17,6
13,7
11,3
9,6
8,4
7,4
6,6
5,8
4,0
3,1

43,2
27,9
20,5
16,3
13,4
11,4
10,0
8,8
8,0
7,2
4,7
3,6

Kultivavimas
44,5
29,3
21,9
17,4
14,4
12,4
10,8
9,6
8,7
7,9
5,4
4,2

Ražienų
skutimas
45,9
30,3
22,5
17,9
14,8
12,7
11,1
9,9
8,9
8,1
5,5
4,2

Šienavimas
47,8®
1,6
23,7
18,9
15,9
13,5
11,8
10,5
9,5
8,6
5,9
4,6

Tarpueilių
dirbimas
33,3
19,9
14,2
11,0
9,0
7,6
6,6
5,8
5,2
4,7
3,2
2,5

Vidurkis
43,0
28,1
21,0
16,7
13,8
11,9
10,4
9,2
8,3
7,5
5,1
4,0

Minimaliu sėjomainos lauko dydžiu žemės ūkio įmonėse laikomas toks plotas,
kuriame agregatai ar jų grupės nepervažiuodami į kitus laukus gali dirbti visą darbo
dieną. Lietuvos sąlygomis žemės ūkio įmonėse optimalus sėjomainos lauko dydis 25
– 30 ha.
Ūkininkų ūkiuose lauko dydį sėjomainoje lemia ūkio sėjomainos dydis ir rotacijos narių (sėjomainos laukų) skaičius. Sėjomainos plotą padalinę iš rotacijos narių
(laukų) skaičiaus gauname vidutinį sėjomainos lauko dydį. Ūkininkų ūkiuose minimalus
sėjomainos lauko dydis gali būti 1 – 2 ha.
Sėjomainos laukai ir darbo sklypai projektuojami taisyklingų stačiakampių arba
trapecijų formos, kurių ilgosios kraštinės turi būti lygiagrečios ir sutapti su arimo ir kitų
darbų kryptimi. Pageidautina, kad trapecijos formos laukų smailieji kampai būtų ne
mažesni kaip 60 – 70°. Tokio pavidalo laukuose patogiau dirbti traktoriais ir juose didesnis
darbo našumas. Labai nepatogūs yra trikampių ir netaisyklingų keturkampių formos laukai. Juose, dirbant žemę, visuomet lieka kyliai ir daug laiko sugaištama tuštiems apsisukimams, neproduktyviai naudojamas kuras. Be to, pablogėja darbų kokybė, labiau susidėvi
mašinos, padidėja pavojus joms sulūžti (4 ir 5 pav.).
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4 pav. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projektas

5 pav. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projektas

Ariamojoje žemėje, į kurią yra daug įsitepusių žemės sklypų, laukų ribos projektuojamos taip, kad šie įsiterpę sklypai nekliudytų įdirbti ariamosios žemės nesusmulkinus jos
ploto. Kai laukai yra dirbami atskiromis dalimis, tuomet lauko forma yra mažiau svarbi.
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Svarbu kiek galima sumažinti atskirai dirbamų sklypų skaičių ir pritaikyti juos mechanizuotiems darbams.
11.6.2. Sėjomainų projektavimas kalvotame reljefe
Lygioms žemėms būdingi ne didesni kaip 2 – 30 šlaitų polinkiai, banguotoms – iki
5 – 60, kalvotoms – iki 8 – 100. Statesnius šlaitus, kalvų viršūnes ir nepatogius dirbti
netaisyklingos formos laukelius su labai įvairuojančiu dirvožemiu geriausia užsėti
daugiametėmis žolėmis, o plotus su nuardytu dirvožemiu – užsodinti mišku.
Pažangaus ūkininkavimo taisyklėse patariama kalvoto reljefo ūkiuose, turinčiuose
daugiau kaip 50 ha ariamosios žemės, taikyti priešerozines javų – žolių ir žolių – javų
sėjomainas arba įrengti daugiametes ganyklas ir kultūrines pievas.
Kai ūkio reljefas yra kalvotas, ilgosios laukų kraštinės projektuojamos skersai šlaito
(nuolydžio), kad kiek galima daugiau būtų sumažinta dirvožemių erozija.
Kai reljefas nelygus (smulkios kalvos), kai kuriuos laukus tenka įdirbti atskiromis kalvomis. Tuomet kelios kalvos jungiamos į vieną lauką, o jo riba projektuojama
žemiausia vieta.
Siekiant apsaugoti dirvožemius nuo erozijos, labai svarbu kalvose neauginti erozijai
atsirasti palankių augalų. Palankumo erozijai koeficientai yra šie: laikant grynąjį pūdymą
– 1,0 , auginant šakniavaisius ir bulves – 0,7–0,8 , kukurūzus ir linus – 0,6 , vienmetes
žoles – 0,5 , vasarojų – 0,4 , žiemkenčius – 0,25–0,3 , daugiametes žoles – 0,01–0,10.
Racionali pasėlių struktūra kalvotų dirvų sėjomainose yra tuomet, kai vidutinė koeficiento
vertė dirbamos žemės sklype su vidutiniu šlaitų polinkiu iki 3° sudaro 0,55–0,60, 3–60
– 0,35, 6–120 – 0,15, dar statesniuose šlaituose – 0,1. Todėl kaupiamuosius augalus reikėtų
auginti ne didesnio kaip 4–6° polinkio šlaituose. Kai kalvų nuolydis yra:
• ne daugiau kaip 50, daugiametės žolės sėjomainoje turėtų sudaryti ne mažiau kaip
35– 40% bendro sėjomainos ploto;
• nuo 5 iki 70, daugiametės žolės sėjomainoje turėtų sudaryti ne mažiau kaip 50%
bendro ploto;
• nuo 7 iki 100 , daugiamečių žolių plotas sėjomainoje turėtų sudaryti 65– 80%.
Kalvotame reljefe reikia vengti auginti kaupiamuosius augalus. Ten, kur nuolydis yra
10–150, turi būti auginamos tik daugiametės žolės. Statesnius kaip 150 šlaitus geriausia
apsodinti mišku.
Projektuojant sėjomainos laukus reikia atsižvelgti ir į dirvožemį. To paties lauko negali sudaryti dirvos, kurios labai skiriasi savo granuliometrine sudėtimi, rūgštumu, drėgmės
kiekiu ir kt. Laukai dirvožemio sudėties ir drėgmės atžvilgiu turi būti projektuojami kiek
galima vienodesni.
11.6.3. Laukų plotų vienodumas
Laukų lygiaplotiškumas turi esminę reikšmę, nes užtikrina pasėlių plotų pastovumą
ir augalų bendrosios produkcijos išeigos vienodumą kiekvienas metais. Be to, užtikrinami
vienodesni mašinų ir traktorių parko bei transporto priemonių poreikiai.
Kai ariamoji žemė yra suskirstyta griovių, kelių ir kitų kontūrų, lygius laukus
gautume skaldydami jau ir taip mažus kontūrus. Norint to išvengti leidžiamas tam tikras
laukų ploto nevienodumas.
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Didesni laukai projektuojami ten, kur blogesnė žemė, o mažesni – kur geresni
dirvožemiai, kad būtų galima išlyginti kiekviename lauke auginamų augalų bendrąjį derlių.
Projektuoti laukų plotus su didesniais nukrypimais galima ir tuomet, kai nevienodo
dydžio, bet patogiai išdėstyti laukai ekonomiškai naudingesni negu vienodo dydžio, bet
nepatogūs formos atžvilgiu.
Sėjomainos laukų lygiaplotiškumas paprastai įvertinamas pagal atskirų laukų plotų
nukrypimo dydį, išreikštą procentais nuo vidutinio lauko dydžio.
Mūsų krašto sąlygomis, t. y. esant dideliam ariamosios žemės sąskaidos laipsniui,
projektuojant laukus laikomasi principo, kad susidarę laukų sklypai nebūtų skaldomi.
Dėl to ± 10 – 15% nukrypimai nuo vidutinio lauko dydžio laikomi pagrįstais, o esant
sudėtingiems atvejams – ir daugiau.
Jei laukus vis dėlto neišvengiamai tenka skaldyti, sudaromi darbo sklypai turi būti
patogios konfigūracijos, lygiagrečių kraštinių, ne mažesni kaip 10 ha.
Projektuojant sėjomainas natūralių ribų laikymasis turi daug reikšmės nustatant
sėjomainos laukų skaičių.

11.7. Laukų apsauginiai miško želdiniai
Laukų apsauginiai želdiniai sulaiko paviršinio nuotėkio vandenį ir jo nešamas
dirvožemio daleles bei ištirpusias chemines medžiagas. Sulaikydami paviršinio nuotekio
srautus, neleisdami jiems koncentruotis, miško želdiniai sulaiko vėją ir apsaugo viršutinį
dirvožemio sluoksnį nuo defliacijos. Kartu jie paskirsto sniegą aplinkiniuose laukuose,
sukuria palankias mikroklimato ir drėgmės režimo sąlygas žemės ūkio augalams. Miško
želdiniai teikia prieglobstį paukščiams, mintantiems žemės ūkio kenkėjais, vabzdžiams –
žemės ūkio kenkėjų priešams, kitiems laukiniams gyvūnams. Žemės ūkio paskirties žemėje
esantys želdiniai kartu su miškais stabilizuoja atmosferos ir vandenų teršimą toksinėmis
medžiagomis. Laukų apsauginiai miško želdiniai išdėstomi atstumu, pakankamu gyvūnų
migracijai iš vienų miškų į kitus. Miško želdinių sąlyčio (ekotonų) perimetras su intensyviai dirbamais žemės plotais turi būti kuo didesnis ir atitikti rekomenduojamus tam
tikrų kraštovaizdžių tipų gamtinės įvairovės rodiklius.
Miško želdiniai pagal vandens telkinius sutvirtina ir apsaugo nuo erozijos stačių vandens telkinių slėnių šlaitus, sudaro pavėsį ir pastovų vandens režimą, palankų žuvų nerštui
ir žmonių poilsiui.
Miško želdiniai sodybose ir gyvenvietėse apsaugo jas nuo vėjų, dulkių ir užteršto
oro. Miško želdiniai prie intensyvaus eismo kelių apsaugo pasėlius nuo jų užteršimo
automobilių išmetamais teršalais.
Miško želdinių kiekis projektuojamoje teritorijoje bus racionalus, jeigu atitiks rekomenduojamus gamtinės įvairovės rodiklius. Svarbu išlaikyti reikiamą proporciją tarp intensyviai naudojamų žemės ūkio naudmenų ir naudmenų, kuriose auga natūrali augalija
(miškų, krūmynų, pelkių, natūralių pievų ir ganyklų, nenaudojamos žemės). Esant tinkamoms proporcijoms, gamtiniai ištekliai atsinaujina ir žmogaus ūkinė veikla gamtai nedaro didesnės neigiamos įtakos. Žemės ūkiui natūralios biocenozės (t. y. viename biotope
– ežere, pievoje, pelkėje – gyvenančių organizmų visuma) yra naudingos: jose veisiasi
paukščiai ir vabzdžiai, naikinantys augalų kenkėjus; medžiai, krūmai ir kita natūrali augalija sumažina dirvų eroziją, gerina mikroklimatą. Todėl reikia išsaugoti natūralių biocenozių
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plotus, turinčių kuo didesnį sąlyčio linijų (ekotonų) perimetrą su sukultūrintomis žemės
ūkio naudmenomis.
Gamtinės įvairovės (ekotoniškumo) rodikliai nustatomi šia tvarka:
1. Teritorijoje, kurioje yra žemėvalda (paprastai 300 – 500 m atstumu nuo žemėvaldos
ribos) nustatomi sąlyginai natūralių biocenozių plotai ir apskaičiuojamas jų
sąlyčio perimetras su ariamosios žemės plotais ir kitomis žemės naudmenomis,
nepriskirtomis sąlyginai natūralioms biocenozėms;
2. Kiekvieno sąlyginai natūralios biocenozės sklypo perimetras dauginamas iš jam
nustatyto ekologinės vertės koeficiento;
3. Sandaugų suma dalijama iš žemės naudmenų, nepriskirtų sąlyginai natūralioms
biocenozėms, ploto ir gaunamos analizuojamos teritorijos gamtinės įvairovės rodiklis;
4. Pagal projektą numačius žemės naudmenų pakeitimus (apželdinimą mišku,
pradėjimą naudoti kaip ariamąją žemę ir kt.) atliekami analogiški skaičiavimai ir
nustatomas projektinės gamtinės įvairovės rodiklis, kuris neturi būti mažesnis už
rekomenduojamąjį (16 lentelė).
16 lentelė. Rekomenduojama minimali gamtinės įvairovės rodiklių reikšmė m/ ha
Vyraujanti dirvožemio granuliometrinė sudėtis Lygumose Kalvotoje teritorijoje

Upių slėniuose

Smėliai

60–80

120–140

150–180

Priesmėliai

40–60

100–120

120–140

Lengvi ir vidutiniai priemoliai
Sunkūs priemoliai ir moliai

30–40
25–35

80–100
x

100–120
x

Durpė ir puveninga velėna

100–140

x

x

17 lentelė. Gamtinės įvairovės (ekotoniškumo) rodiklio skaičiavimas
Sąlyginai natūralių biocenozių (ekotonų) pavadinimas

Ekologinės vertės Perimetras m
koeficientas

Plotas ha

Mišrūs ir lapuočių medžių miškai, dviejų ir daugiau
eilių medžių ir krūmų apsauginės juostos
Spygliuočių medžių miškai

1,0
0,9

l1
l2

S1
S2

Miško jaunuolynai ir sodiniai, ežerai, nereguliuotos upės, šaltiniuotos vietos, parkai
Krūmynai

0,8
0,7

l3
l4

S3
S4

Žemutinės pelkės

0,6

l5

S5

Tvenkiniai
Atsikuriančios pelkės žemės ūkio naudmenose
Natūralios pievos ir ganyklos

0,5
0,4
0,3

l6
l7
l8

S6
S7
S8

Vienos eilės medžių juostos, miško želdinių grupės,
sodai, sodybų želdiniai, melioracijos grioviai

0,2

l9

S9

Kultūrinės pievos

0,1

l10

S10

I=

,
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čia I – gamtinės įvairovės rodiklis m/ha;
l1....l10 – sąlyginai natūralių biocenozių perimetras m;
S – tiriamos teritorijos plotas ha;
S1 ...S10 – sąlyginai natūralių biocenozių plotas ha.
Pavyzdžiui, 100 ha tiriamoje teritorijoje mišrūs miškai užima 15 ha, krūmynai – 4
ha, pelkės – 3 ha, natūralios ganyklos – 6 ha, melioracijos grioviai – 1 ha, ariamoji žemė
– 71 ha. Analizuojamos teritorijos reljefas – lyguma, vyrauja priesmėlio dirvožemiai.
Sąlyginai natūralių biocenozių sąlyčio perimetras su ariamąja žeme yra toks: miškų – 3100
m, krūmynų – 550 m, pelkių – 250 m, natūralių ganyklų – 1050 m, melioracijos griovių
(skaičiuojamas vienos griovio pusės perimetras) – 950 m. Gamtinės įvairovės rodiklis
I=

=

4090
= 58 m/ha.
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Skaičiavimai rodo, kad projektuojamoje teritorijoje užtikrinama rekomenduojama
gamtinė įvairovė.
Siekiant išlaikyti stabilią ekologinę įvairovę, mažai miškingose teritorijose tikslinga
išsaugoti nedidelius miško želdinių plotus, o kalvotoje teritorijoje – nenusausintus pelkėtus
įlomius ir žoline augalija apaugusius slėnius. Įveisiamos apsauginės miško juostos gerokai
padidina bendrą pamiškių perimetrą.
Apsauginiai miško želdiniai turi dvejopą paskirtį. Jie apsaugo laukus nuo vėjo ir vandens žalingo veikimo.
Mūsų krašte apsauginiai miško želdiniai sodinami siekiant laukus apsaugoti nuo vėjo
erozijos, taip pat mažai miškingų lygumų rajonuose.
Lygumose įveisiamų apsauginių miško juostų pagrindinė paskirtis yra sumažinti vėjo
greitį, taip apsaugoti dirvas nuo vėjo erozijos ir padidinti žemės ūkio augalų derlingumą.
Apsauginės miško juostos dažniausiai išdėstomos pagal sėjomaininių laukų stabilias ribas, pagal griovių trasas, pakelėse. Labai svarbu, kad sėjomainos laukų ribos būtų
nusistovėjusios, kitaip pasodintos juostos gali trukdyti dirbti žemę. Prie griovių želdiniai
sodintini tokiu atstumu, kad būtų galima mechanizuotai prižiūrėti griovius. Jeigu greta
miško juostos projektuojamas kelias, jam geriau parinkti aukštesnę reljefo vietą, mažiau
užpavėsinamoje ir geriau apšildomoje pusėje. Labai svarbu, kad miško želdiniai neskaldytų
sėjomainos laukų sklypų.
Projektuojamiems želdiniams suteikiama tokia forma, kad jie, užimdami kuo
mažesnį plotą, turėtų kuo ilgesnes sąlyčio su laukais linijas – tam geriausiai tinka juostiniai želdiniai.
Pageidautina miško juostas išdėstyti statmenai vyraujančių vėjų krypčiai, tai ypač
svarbu lengvos sudėties dirvose.
Drenažu nusausintoje žemėje projektuojamas tik minimalus želdinių kiekis. Želdiniai
neturi pakenkti drenažo sistemų funkcionavimui.
Minimalus miško augalų atstumas nuo drenažo rinktuvų turi būti:

• lapuočių medžių – 20 m;
• spygliuočių – 30 m;
• vaismedžių
– 7 m;
• karklų, erškėčių – 15 m;
• kitų krūmų
– 10 m.
Želdinius reikia projektuoti taip, kad jie netrukdytų melioracijos sistemų priežiūros
ir remonto darbams. Medžiai ir krūmai sodinami 3 – 5 m atstumu nuo griovio briaunos.
Mūsų šalyje vidutinis miško juostų plotis 8 – 10 m. Dažniausiai sodinamos 2 – 3
medžių ir krūmų eilės. Užuovėjinėms juostoms tinka liepos, beržai, klevai ir kiti medžiai bei
krūmai. Vaisius vedančių, vaistinių ir medingų augalų nereikėtų sodinti galimo užteršimo
pesticidais, automobilių teršalais ir kitais chemikalais zonose.
Medžiai ir krūmai sodinami tarp eilių paliekant 2,5–3 m, o tarp medžių eilėse – 2–
3 m. Taip pasodintas užuovėjines juostas yra patogu prižiūrėti, mechanizuotai naikinti
piktžoles.
Tačiau apsauginės miško juostos turi ir tam tikrų trūkumų. Pirmiausia jos užima
nemažą ariamosios žemės plotą (2–5%), todėl sumažėja pasėlių plotas. Reikia nemažai
lėšų joms įveisti ir prižiūrėti.
Todėl norint įvertinti miško apsauginių juostų ekonominį efektyvumą reikia palyginti
jų įtaką žemės ūkio augalų derlingumo padidėjimui su nuostoliais – užimtos žemės verte,
juostų įveisimo ir priežiūros išlaidomis.

11.8. Sėjomainos laukų kelių projektavimas
Projektuojant lauko kelius reikia stengtis, kad jie būtų kiek galima trumpesni, tie
sesni, patogūs naudoti, atitiktų vietinių III kategorijos kelių techninius reikalavimus.
Siekiant ekonomiškumo, projektuojamiems keliams reikia panaudoti esamus gerus
kelių įrenginius – tiltus, pralaidas ir kt.
Lauko keliai paprastai tiesiami pagal laukų ribas. Šie keliai turi būti patogūs privažiuoti
prie visų sėjomainos laukų.
Projektuojami keliai turi jungtis su kitais keliais viename aukštyje ir stačiu kampu.
Kelio posūkiai neturi būti arti tiltų (ne arčiau kaip 20 m). Nepageidautina juos tiesti
lygiagrečiai ir arti skardžių, daubų ir slėnių krantų. Vengti kelius tiesti šalia griovių
ir upelių, tokiose zonose, kurios pavasarį yra užliejamos. Kelio nuolydis turi būti nedidelis, ne daugiau kaip 0,08, kas atitinka 4,5° polinkio kampą. Šie keliai turėtų būti iki
10 m pločio.
Kai kada, esant dideliems sėjomainos laukams, gali būti daromi pagalbiniai lauko
keliai pagal ilgąsias laukų kraštines. Dideliuose laukuose šie keliai gali kirsti lauko sklypą.
Jie skiriami važinėti mašinų ir traktorių agregatams sėjomainų laukuose derliui išvežti,
trąšoms atvežti ir kt. Šie pagalbiniai keliai gali būti suariami bei užsėjami pasėliais ir vėl
išvažinėjami nuimant derlių. Šių kelių plotis – 3–4 m.
Krovinių pervežimas ražienomis yra 1,5–2 kartus, o suarta žeme 2,5–4 kartus brangesnis, negu patenkinamos kokybės lauko keliu.
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11.9. Sėjomainų rotacijos
Sėjomainų rotacijos parenkamos atsižvelgiant į ūkio specializaciją ir į dirvožemio
granuliometrinę sudėtį. Mokslinio tyrimo įstaigos yra pateikusios daug ir įvairių rotacijų.
Čia pateikiamos tik kelios iš jų.
1. Specializuotos bulvių sėjomainos
1. Vienmetės žolės;
2. Žiemkenčiai;
		
3. Bulvės;			
4. Vasarojus.		

1. Žiemkenčiai;
2. Bulvės;
3. Vasarojus.

1. Bulvės;				
2. Bulvės;				
3. Vasarojus + įsėlis;		
4. Daugiametės žolės; 		
5. Daugiametės žolės;
6. Žiemkenčiai.

1. Žiemkenčiai;		
2. Bulvės;
3. Vasarojus + įsėlis;
4. Daugiametės žolės.

2. Specializuotos cukrinių runkelių sėjomainos
1. Cukriniai runkeliai;		
2. Vasarojus;			
3. Vasarojus + įsėlis;		
4. Daugiametės žolės;		
5. Daugiametės žolės;		
6. Žiemkenčiai.

1. Cukriniai runkeliai;
2. Cukriniai runkeliai;
3. Miežiai;
4. Žirniai;
5. Žieminiai kviečiai.

3. Lauko sėjomainos sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvose
3.1. Augalininkystės krypties ūkiuose
1. Užimtasis pūdymas;		
1. Žirniai;		
2. Žiemkenčiai;			
2. Žieminiai kviečiai;
3. Vasarojus.			
3. Cukriniai runkeliai;
					
4. Miežiai.
1. Žirniai;				
2. Žieminiai kviečiai;		
3. Miežiai;				
4. Avižos.				
					
					

1. Žieminiai rapsai;
2. Žiemkenčiai;			
3. Vasarojus;
4. Žirniai;
5. Žiemkenčiai;
6. Vasarojus.

3.2. Augalininkystės – gyvulininkystės krypties ūkiuose
1. Vienmetės žolės;		
1. Vienmetės žolės;
2. Vasarojus + įsėlis;		
2. Žiemkenčiai;
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3. Daugiametės žolės;			
4. Daugiametės žolės;			
5. Žiemkenčiai;				
6. Vasarojus ir kaupiamieji;			
7. Vasarojus.				
						

3. Vasarojus + įsėlis;
4. Daugiametės žolės;
5. Daugiametės žolės;		
6. Kaupiamieji;
7. Vasarojus;
8. Vasarojus.

1. Daugiametės žolės;			
2. Žieminiai rugiai;			
3. Kaupiamieji;				
4. Vasariniai kviečiai;			
5. Miežiai+įsėlis.				
						

1. Vasarojus + įsėlis;
2. Daugiametės žolės;
3. Daugiametės žolės;
4. Žiemkenčiai;
5. Vasarojus;
6. Kaupiamieji.

3.3. Galvijininkystės krypties ūkiuose
1. Vienmetės žolės;			
2. Žiemkenčiai + įsėlis;			
3. Daugiametės žolės;			
4. Daugiametės žolės;			
5. Vasarojus.				
		
1. Vasarojus + įsėlis;			
2. Daugiametės žolės;			
3. Daugiametės žolės;			
4. Žiemkenčiai;				
5. Šakniavaisiai;				
6. Silosiniai augalai.			
		
1. Vikių ir avižų mišinys + įsėlis;		
2. Daugiametės žolės;			
3. Daugiametės žolės; 			
4. Žieminiai rugiai;			
5. Vasariniai kviečiai;			
6. Pašariniai šakniavaisiai;			
7. Miežiai.			
		
4. Lauko sėjomainos lengvose žemėse
1. Vienmetės žolės;			
2. Žiemkenčiai; 				
3. Kaupiamieji; 				
4. Žiemkenčiai ar vasarojus; 		
5. Vasarojus.				
			

1. Daugiametės žolės;
2. Daugiametės žolės;
3. Daugiametės žolės;
4. Žiemkenčiai;
5. Vasarojus.
1. Daugiametės žolės;
2. Daugiametės žolės;
3. Žieminiai rugiai;
4. Šakniavaisiai;
5. Vasariniai kviečiai;
6. Miežiai + įsėlis.
1. Vikių ir avižų mišinys;
2. Žieminiai rugiai+įsėlis;
3. Daugiametės žolės;
4. Daugiametės žolės;
5. Žieminiai kviečiai;
6. Kaupiamieji;
7. Miežiai.
1. Lubinai;			
2. Rugiai;
3. Kukurūzai;
4. Bulvės;
5. Vasarojus.

63

64

1. Lubinai (žaliajai masei).		
2. Žieminiai rugiai;		
3. Bulvės.

1. Kaupiamieji;
2. Miežiai,
3. Žieniniai rugiai,

1. Kukurūzai;			
2. Miežiai. 			
3. Bulvės;				
4. Pašariniai šakniavaisiai. 		

1. Lubinai (žaliajai masei);
2. Žieminiai rugiai;
3. Kaupiamieji;		
4. Vasarojus.

12. GANYKLŲ IR PIEVŲ TERITORIJOS TVARKYMAS
Ganykla – tai daugiamete žoline augalija apaugęs žemės plotas, kuris bent kelerius
metus skiriamas gyvuliams ganyti. Ganyklos skirstomos į natūralias ir sėtines. Didelio
našumo gero žolyno sėtinės ganyklos dažniausiai būna ilgametės arba net nuolatinės.
Daugiametės ganyklos dažniausiai rengiamos ariamojoje žemėje ir valstybinėje žemės apskaitoje jos priskiriamos ariamosios žemės plotams. Skiriant ariamąją žemę daugiametėms
ganykloms įrengti reikia žinoti, kad mūsų krašto ariamosios dirvos dažnai yra sausos.
Todėl liepos ir rugpjūčio mėnesiais, kai dėl drėgmės trūkumo gerokai susilpnėja žolės
augimas, tokioje dirvoje įrengta ganykla gali nepatenkinti žaliosios masės poreikių. Ga
nykloms įrengti labiausiai tinka drėgnesnės ir užpelkėjusios mineralinės dirvos ir pakankamai nusausintos žemapelkės. Pageidautina dalį ganyklų įrengti durpžemiuose, nes
tokios ganyklos labai gerai tinka ganyti gyvulius sausesniais vasaros mėnesiais.
Drėgmės sąlygų atžvilgiu našiausias ganyklas galima įrengti žemose vietose, lygumose: žemumų pievose, nusausintose žemapelkėse.
Ganyklose turi būti normalus drėgmės režimas: pavasarį ir rudenį nepageidaujamas
jos perteklius, o vidurvasarį tiek pat žalingas yra jos nepriteklius. Ganyklai geriausiai
tinka dirvožemiai, kuriuose gruntinio vandens lygis vasarą būna ne žemiau kaip 0,8–
1,0 m. gylyje.
Daugiamečių ganyklų žolės dirvos reakcijos ir maisto medžiagų atžvilgiu ypač
reiklios nėra. Tačiau ankštinės žolės labiausiai mėgsta neutralią dirvą (pH 6,0–7,5), o
gerosios varpinės žolės geriausiai auga silpnai rūgščioje (pH 5,5–6,5) arba neutralios
reakcijos dirvoje. Apskritai rūgščios dirvos turi mažai maisto medžiagų, todėl jų augalija
būna skurdi.
Pageidautina, kad ganyklos sklypas būtų netoli sodybos ar žemėvaldos centro. Kai
ganykla yra arti tvartų, lengvai sprendžiami svarbiausi klausimai, susiję su melžiamų
karvių ganymu vasarą. Karves galima parvaryti kiekvienam melžimui į tvartą ir naudotis
tais pačiais mechaninio melžimo įrenginiais kaip ir žiemą. Parvarytos karvės atsigeria ir
nebereikia atskirai rūpintis jų girdymu ganykloje. Patogu ir tuo atveju, kai jas reikia pa
pildomai šerti žaliuoju ar kitokiu pašaru. Patirtis rodo, kad geriausia kai tarp ganyklos ir
karvidės yra ne didesnis kaip 1200–1500 m atstumas.
Renkantis ganyklai vietą reikia atsižvelgti į vyraujantį žemėveikslį ir dirvožemį.
Vidurio Lietuvos lygumose, kur nėra aiškios ribos tarp pievų ir arimų, daugiametei ga
nyklai vietą parinkti nesunku – beveik visos dirvos jai tinka. Čia ganyklos pasirenkamos netoli tvartų. Kalvotų žemių rajonuose jos įrengiamos tiek kalvose, tiek įsiterpusiose
žemumose. Kiekvienam dirvos tipui būtina parinkti tinkamiausius žolynus. Parenkant
ganyklai plotą reikia stengtis, kad vienam sutartiniam gyvuliui (karvė, duodanti 5000
kg pieno per metus) tektų apie 0,3–0,4 ha ganyklos. Nustatant ganyklos plotą geriausia vadovautis pašarų (žaliosios masės) reikmės normomis atskiroms gyvulių rūšims bei
daugiamečių ganyklų našumu.
Tvarkant ganyklų teritoriją pirmiausia ganyklos sklypas paskirstomas gyvulių bandoms. Gyvuliai bandomis grupuojami pagal jų rūšį, amžių, produktyvumą, veislę ir kitus
požymius. Išdėstant bandų sklypus, atsižvelgiama į įvairių gyvulių bandų reikalavimus
žolės kokybei. Melžiamoms karvėms skiriami sklypai su geriausia žole ir arti tvartų. Avims
tinka ganyklos su blogesne žole, bet sausi sklypai.
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Stambiuose ūkiuose, laikančiuose daug galvijų, daugiametėse ganyklose gali būti
įrengiami aptvarai ir bandokeliai.
Pavasarį ir pirmoje vasaros pusėje ganyklose žolė atauga per 18–25 dienas, vasarą
– per 30 –35 dienas ir rudenį – per 35–45 dienas. Taip ganant per vasarą ganyklose
galima turėti 4–5 ganymo ciklus. Ganymo trukmė aptvare turėtų būti ne ilgesnė kaip 6
dienos. Orientuojantis į vidutinį žolės ataugimo laikotarpį tarp atskirų nuganymų liepos
ir rugpjūčio mėnesiais (35–40 dienų) reikėtų projektuoti 7–8 aptvarus vienai ganyklinei
gyvulių grupei.
Pasirinkus aptvarų skaičių, kiekvieno aptvaro dydį nulems ganyklos plotas.
Pavyzdžiui, jei vienai karvei skiriama po 0,4ha ganyklos, tai 75karvių grupei teks 30 ha
ganyklos plotas. Ganyklos plotą padalijus iš aptvarų skaičiaus gaunamas vidutinis aptvaro
dydis. Šiuo atveju jis lygus 4,3 ha (30 : 7).
Aptvarai projektuojami kiek galima taisyklingesnės formos. Be to, aptvarus reikia
taip išdėstyti, kad išeitų kuo mažiau tvorų ir kad būtų trumpesni bandokeliai. Geriausia yra
stačiakampė aptvarų forma, kai jų pločio ir ilgio santykis yra 1 : 2–3, bet ne daugiau kaip
1 : 4–5. Trumpoji aptvaro kraštinė (plotis) glaudžiama prie bandokelio. Aptvarai turi būti
kiek galima vienodesnio dydžio. Leidžiant sąlygoms aptvarų plotų nuokrypis turėtų būti
ne didesnis kaip 10% nuo vidutinio aptvaro dydžio. Į vieną aptvarą nereikėtų jungti plotų,
kurių dirvožemio granuliometrinė sudėtis yra labai skirtinga, nes tuomet nesutaps ganymo
terminai skirtingose aptvaro dalyse.
Visi ganykliniai aptvarai turi būti sujungti su tvartais ir girdyklomis patogiais bandokeliais. Bandokelių plotis priklauso nuo ganomų gyvulių skaičiaus, t. y. nuo gyvulių
judėjimo intensyvumo. Esant palyginti nedidelėms gyvulių bandoms bandokelius tikslinga daryti 4–8 m pločio. Bandokelius reikėtų taip projektuoti, kad jie būtų tinkami ne tik
gyvuliams varinėti, bet ir derliui iš laukų suvežti. Šių bandokelių dangą reikia sutvirtinti
panaudojant vietines statybines medžiagas – smėlį ir žvyrą.
Toli nuo fermos esančiose ganyklose gali būti rengiama karvių mechaninio melžimo
aikštelė ir girdykla.
Jei ganyklos aprūpina gyvulius pašarais vasaros laikotarpiu, tai pievos juos aprūpina
šienu žiemai.
Norint pagerinti pievų derlingumą, reikia jų teritoriją sutvarkyti. Pagrindinis būdas
joms pagerinti yra pievų sausinimas ir sukultūrinimas. Šalinant drėgmės perteklių atsimintina, kad pievų žolėms reikia daugiau vandens negu ariamosios žemės augalams.
Pievų žolė daugiau išgarina vandens sausos medžiagos vienetui pagaminti, t. y. didesnis
transpiracijos koeficientas.
Pievos sausinamos atvirais grioviais ir drenažu. Nusausintos pievos yra ge
rinamos. Pievose būna įvairių paviršinių ydų: kupstų, kurmiarausių, skruzdėlynų,
akmenų, kelmų, duobių, medžių, krūmų. Negausios paviršiaus ydos pašalinamos paprastais mechanizmais. Gausybės kupstų pašalinimas, ypač daugybės kelmų, krūmų
ar medžių išrovimas, yra tiek daug jėgos reikalaujantis darbas, kad dėl jo sunkumo
ir brangumo dažnai būdavo atsisakoma tokias vietas kultūrinti. Dabar yra galingų
mechanizmų kupstams, kelmams ir krūmams šalinti, todėl galima sukultūrinti ir sun
kiausiai sukultūrinamus plotus.
Labai svarbi pievų gerinimo priemonė yra pievų tręšimas ir piktžolių naikinimas.
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Siekiant tinkamų mechanizacijai panaudoti sąlygų, reikia sudaryti kompaktiškus taisyklingos formos pievų sklypus. Tai galima padaryti į pievas transformuojant įsiterpusias
kitas žemės naudmenas (krūmynus ir kt.).
Kiekvienas pievų sklypas turi būti sujungtas gerais keliais su gyvulininkystės fermomis.
Tais atvejais, kai pievose gyvuliai ganomi retkarčiais, reikia numatyti kelius ir bandokelius.
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13. SODŲ TERITORIJOS TVARKYMAS
13.1. Sodininkystės būklė ir plėtojimo perspektyva
Sodininkystė yra svarbi žemės ūkio šaka. Nuo jos plėtojimo priklauso šalies gyventojų
pilnavertė ir racionali mityba bei jų brangiausias turtas – sveikata. Pagal Lietuvos mitybos
centro rekomendaciją vienam žmogui per dieną reikia suvalgyti po 250 g vaisių ir uogų,
o per metus – 90 kg. Visiems Lietuvos gyventojams reikėtų 300 tūkst. tonų vaisių. Tačiau
artimiausiu metu realu planuoti vienam gyventojui išauginti po 48 kg šviežių ir po 6 kg
skirtų konservavimui maisto pramonės įmonėse vaisių.
Svarbiausi sodininkystės objektai yra vaismedžių sodai ir uogynai. Sudėtinė
sodininkystės dalis yra vaismedžių medelynai, kuriuose auginami sodinukai vaismedžių
sodams ir uogynams įveisti.
Lietuvoje 2007 m. sausio 1 d. buvo 59,6 tūkst. ha sodų. Lietuvos soduose daugiausia
auginamos obelys. Uogynuose apie 80% sudaro braškės ir juodieji serbentai. Lietuvoje
kasmet išauginama vidutiniškai apie 115 tūkst. tonų vaisių ir uogų. Sodų derlingumas nėra
didelis (apie 3,5 t/ha), tik derlingaisiais metais siekia 4,0 – 4,4 t/ha.
Didžioji sodų ir uogynų ploto dalis – mėgėjiški ir sodininkų bendrijų sodai. Tai
smulkūs 0,06 – 0,5 ha sodai, kurių didžiausią dalį užaugintų vaisių ir uogų suvartoja patys
augintojai. Verslinių sodų struktūra yra tokia:
• 1 – 5 ha – 7%;
• 5 – 10 ha – 7%;
• daugiau kaip 10 ha – 86%.
Lietuvos gamtinės sąlygos yra palankios sodininkystei plėtoti. Artimiausioje ateityje
numatoma įveisti naujus sodus atkuriamuose ūkininkų ūkiuose. Manoma, kad tokių ūkių
Lietuvoje turėtų būti 40–50 ir juose reikėtų įveisti 10–20 ha dydžio verslinius sodus.
Kol Lietuva, kaip ir jos rytiniai kaimynai, veisė stambius aukštaūgius vaismedžius,
Vakarų Europa nuėjo kitu keliu. Jų sodai užima mažesnį plotą, yra labai intensyvūs,
duoda kokybišką ir gausų derlių. Ten 1 ha sodinama po 2–5 tūkst. ir daugiau žemaūgių
vaismedžių. Antraisiais trečiaisiais medelių sode augimo metais jau gaunamas nemažas
vaisių derlius.
Lietuvoje ryškėja dvi verslinės sodininkystės ūkių kategorijos. Pirmoji – tai specializuotos įmonės ir bendrovės, turinčios didelius sodų plotus. Jų obuoliai skirti daugiausia desertui žiemą ir pavasarį. Esant laisvai rinkai šie ūkiai susiduria su didele įvežtinių
dažnai blogesnės kokybės (Lietuvoje obelys pesticidais purškiamos nuo 6 iki 8, o Vakaruose iki 16–20 kartų), bet geros išvaizdos ir gražiai įpakuotų obuolių konkurencija. Todėl
ieškoma būdų, kaip išauginti, išlaikyti ir reikiamai paruoštus pateikti vartotojui geros
kokybės vaisius. Daugelis bendrovių Vakarų Europos pavyzdžiu pradėjo senus sodus pertvarkyti į intensyvius žemaūgius, kurie jau antraisiais ketvirtaisiais metais duoda derlių.
Sodinamų obelų veislės savo vaisių kokybe nenusileidžia įvežtiniams obuoliams. Tokių
sodų įveisimas brangus (45–70 tūkst. Lt/ha), bet gaunamas didelis derlius duos pelną.
Antroji sodų kategorija – tai besikuriančių ūkininkų veisiami 10–20 ha sodai. Juose
taip pat auginami desertiniai vaisiai. Ateityje tokių sodų daugės ir jų dalis bendroje
sodininkystės produkcijoje padidės.
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Tolesnį sodininkystės plėtojimą valstybė remia lengvatiniais kreditais ir subsidijomis.
Veisiamiems sodams sodinamoji medžiaga auginama medelynuose. Šiuo metu yra
7 medelynai, kurie įsikūrę buvusiuose specializuotose sodininkystės ūkiuose, ir vienas
elitinis medelynas Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. Be šių medelynų, yra
daug mažų privačių medelynų.
Sodai gali būti ilgai naudingi tik tada, kai jais tinkamai rūpinamasi nuo pat jų įveisimo.
Kad išvengtume klaidų įveisiant naujus sodus, juos reikia veisti tik gerai apgalvojus, pagal
iš anksto sudarytą sodo projektą. Parengti sodų projektai ir sąmatos yra pagrindas lengvatiniams kreditams gauti.

13.2. Vietos sodui parinkimas
Nuo tinkamai parinktos sodui vietos labai priklauso sodo amžius, ištvermingumas
ir derlingumas. Dėl netinkamai parinktos vietos pasireiškę trūkumai sunkiai taisomi ir jie
jaučiami per visą sodo egzistavimo laikotarpį. Parenkant sodui vietą reikia atsižvelgti į
reljefą, dirvos ir podirvio tinkamumą, gruntinio vandens lygį ir kitas sąlygas.
Geriausiai sodui tiktų tokia vieta, kuri būtų arčiau sodybos, netoli nuo vandens
šaltinių, turėtų natūralią užuovėją ir būtų netoli nuo gerų privažiavimo kelių.
13.2.1. Klimato sąlygos
Lietuvos teritorija nedidelė, bet klimato sąlygos įvairios. Ūkių versliniai sodai turėtų
būti koncentruojami tose vietose, kur sąlygos jiems augti palankiausios. Svarbiausi klimatiniai veiksniai yra šilumos kiekis per vegetaciją, absoliutūs temperatūrų minimumai bei jų
svyravimai žiemą ir sniego dangos storis. Lietuvoje oro temperatūrų, aukštesnių kaip 100
C, suma per metus įvairuoja nuo 1950 iki 23500 C. Tiek šilumos pakanka mūsų platumos
vaisiams subręsti. Iš pietinių kraštų atvežtų vaismedžių, pvz., obelų ‘Jonathan’, ‘Golden
Delicious’, daugelio kriaušių ir kt., vaisiai tokiomis sąlygomis neprinoksta, lieka žali,
neįgauna gero skonio. Vėsiausias vegetacijos periodas yra Žemaitijos aukštumos zonoje.
Kiek šiltesnis, tačiau gana vėsus yra Pajūrio žemumos (į pietus ir vakarus nuo Žemaitijos
aukštumos) agroklimatinis rajonas. Dėl jūros artumo pavasaris čia vėluoja, ilgiau tęsiasi
ruduo, būna švelnesnė žiema nei toliau nuo jūros esančioje teritorijoje. Pietiniuose, pietrytiniuose ir centriniuose Lietuvos rajonuose vasaros šilčiausios, tačiau žiemos čia šaltesnės.
Šiaurės rytų rajono vasaros palyginti vėsios, o žiemos šalčiausios. 1955–1956 metų žiemą
Utenoje užregistruota – 430 C temperatūra.
Daugeliui vaismedžių kritinė temperatūra yra – 300 C. Kai kurios obelų veislės ištveria
– 360 C ir tik nedaugelis – 400 C. Vaismedžiams labai pavojingi dideli žiemos ir ankstyvo
pavasario temperatūrų svyravimai, nes tuomet daugiausia pažeidžiama vaismedžių žievė
ir brazdas. Kai mažai sniego arba jis nupustomas, šaknims gali pakenkti ir nedidelis šaltis.
Pavyzdžiui, jei oro temperatūra nukrenta iki – 200 C, o sniego nėra, dirvos temperatūra
šaknų zonoje būna apie – 140 C. Šaknims tai jau pavojingas šaltis. Pastoviausia sniego danga yra Lietuvos rytiniuose ir pietryčių rajonuose, o ploniausia ir trumpiausiai išsilaikanti
sniego danga būna Lietuvos pietvakarinėje dalyje.
Daug įtakos sodams turi krituliai, oro drėgmė, rūkai. Dirvos drėgmės perteklių galima reguliuoti drenažu. Lietingi orai ir drėgmė sudaro palankias sąlygas sodo ligoms plisti.
Tuomet labai sunku apsaugoti vaismedžius ne tik nuo ligų, bet ir nuo kenkėjų, doroti derlių
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ir kt. Žemaičių aukštumoje iškrinta daugiausia kritulių. Čia labiausiai paplitęs paprastasis
vaismedžių vėžys (Nectria galligena Bres). Netaikant reikiamų apsaugos priemonių, neparenkant atsparių veislių, dėl šios ligos kartais tenka naikinti 10 – 15 metų obelų sodus.
Rugsėjo ir spalio mėnesiai yra derliaus nuėmimo metas. Specializuoti sodininkystės
ūkiai šiuo metu kviečiasi talkininkų. Svarbu, kad jie galėtų našiai dirbti. Šiais mėnesiais
Telšiuose iškrinta vidutiniškai 149, Laukuvoje – 157, Šilutėje – 154, Tauragėje – 131,
Žemaičių aukštumos rytinių priekalnių rajonuose, pvz., Šiauliuose, – tik 105, Panevėžyje
– 98, Kėdainiuose – 97, Kaune – 101 mm kritulių. Kuo mažiau kritulių iškrinta atliekant
svarbiausius darbus, tuo palankesnės sąlygos sodininkystės verslui toje vietovėje plėtoti.
Pajūrio rajonuose – Lietuvos kurortinėje zonoje – svarbu auginti ankstyvuosius vaisius. Tačiau čia jie dažnai anksti neišauga dėl vėlyvo pavasario ir drėgmės trūkumo gegužės
ir birželio mėnesiais. Per šiuos mėnesius Klaipėdoje iškrinta vidutiniškai 84, Šventojoje
– 86 (panašiai ir Kretingoje), Šiauliuose – 106, Panevėžyje – 117, Kaune – 125, Vilniuje
– 123 mm kritulių.
Sodams kenkia ir vėlyvosios pavasario šalnos. Jos nušaldo vaismedžių žiedus, jaunas užuomazgas ir sudaro sąlygas vėžiui plisti. Vidutinė vėlyvųjų šalnų data Varėnoje
– gegužės 20, Raseiniuose ir Tauragėje – gegužės 14, Kėdainiuose – gegužės 1 d.
Pajūrio rajonuose sodams didelės žalos pridaro ir stiprūs vėjai.
13.2.2. Dirvožemio sąlygos
Mažai yra dirvų, kurios visais atžvilgiais tiktų sodui. Jam tinkamiausia pakili, su ne
didesniu kaip 5 – 100 nuolydžiu, pakankamai laidi vandeniui ir neužmirkusi dirva. Lygumos dažnai būna per šlapios. Čia vaismedžiai pavasarį dėl drėgmės pertekliaus pradeda
vėliau vegetuoti, lietingesniais metais jų šaknys negauna pakankamai oro ir nemaitina
vaismedžio. Dėl to jie nesukaupia maisto medžiagų atsargų, iki žiemos nesubręsta ir
žiemą greičiau nušąla, nei augę normalaus drėgnumo dirvoje. Sodams visai netinka plotas, kuriame yra nors ir labai nedidelių lomelių, nes jose vaismedžiai pirmiausia nunyksta. Be to, lomose ar lomelėse pavasarį, o lietingesniais metais vasarą ir rudenį klimpsta
padargai. Sode jų apvažiuoti negalima, dėl to sunku atlikti darbus: išvežti šakas, nupurkšti
vaismedžius, skinti vaisius.
Parenkant sodui vietą reikia atsižvelgti į dirvos tinkamumą. Gausi ir stipri
vaismedžių šaknų sistema išsivysto tokioje dirvoje, kurioje yra daug organinių maisto
medžiagų, dirbamasis sluoksnis yra ne plonesnis kaip 20 – 25 cm, yra natūralus drenažas
ir gerai vėdinasi.
Vaisiniams augalams augti ir vystytis geriausiai tinka purūs lengvo ir vidutinio
priemolio ir priesmėlio dirvožemiai. Užmirkę, akmenuoti, sunkaus molio, smėliniai
dirvožemiai mažai tinka, jei netaikomos priemonės jiems pagerinti. Netinkamose dirvose vaismedžių šaknys pasiskirsto sekliai, pažeidžiamos jų funkcijos, todėl sodo augalai
skursta ir greičiau sunyksta.
Nemažai vaismedžių šaknų pasiskirsto ir podirviniame sluoksnyje. Podirvyje turi
būti pakankamai maisto medžiagų, kurias siurbia giliau įsiskverbusios vaismedžių šaknys.
Jei dirvos paviršiuje maisto medžiagų trūkumą nesunku pašalinti, tai į podirvį trąšas įterpti
yra daug sunkiau. Todėl pagrįstai podirviui skiriama daugiau reikšmės negu dirvai. Tinka-

70

miausias podirvis sodui įveisti yra priemolis ir priesmėlis, nes tokie podirviai gerai sulaiko
drėgmę. Be to, būdami laidūs, leidžia į gilesnius sluoksnius nuslūgti drėgmės pertekliui.
Netinka sodams sunkaus molio podirvis, nors jo sluoksnis būtų ir plonas. Taip pat
netinka smėlio ir žvirgždo podirviai, nes jie per daug laidūs vandeniui. Esant tokiam podirviui vaismedžiai kenčia dėl drėgmės trūkumo, jų amžius būna trumpesnis.
13.2.3. Vietovės reljefas
Vietovės reljefas sodininkystėje turi svarbią reikšmę. Jis dažnai lemia sklypo
tinkamumą sodams įveisti. Į reljefą reikia atsižvelgti todėl, kad jis turi įtakos vietovės
mikroklimatui, nuo kurio nemažai priklauso vaismedžių augimas ir derėjimas. Nuo reljefo
priklauso ir temperatūra. Tomis pačiomis sąlygomis šilčiausi būna pietiniai šlaitai, šalčiausi
– šiauriniai. Šiuose priešingų krypčių šlaituose būna 4 – 50 C. temperatūrų skirtumas ir tas
skirtumas tuo didesnis, kuo statesni šlaitai. Pietiniuose šlaituose augančių vaismedžių vaisiai noksta keliomis dienomis anksčiau. Tačiau pietiniuose šlaituose pavasarį būna dideli
temperatūrų svyravimai, nuo kurių kenčia vaismedžiai. Slėniuose ir daubose renkasi šalto
oro srovės ir pavasarį šalnos daug dažniau pažeidžia vaismedžius.
Reljefas turi įtakos ir dirvos drėgnumui. Kuo šlaitas statesnis, tuo jis sausesnis. Žemutinė
šlaito dalis visada būna drėgnesnė negu viršutinė. Drėgniausios yra žemumų lygumos.
Reljefas turi įtakos ir vėjų stiprumui. Vėjo kryptis, stiprumas ir trukmė turi didelės
įtakos sodo augalams. Paprastai sodams skiriami apsaugoti nuo vyraujančių vėjų (vakarų ir
pietvakarių vėjų) sklypai, arba yra sukuriamos dirbtinės miško medžių užuovėjinės juostos.
Lietuvoje sodams įveisti geriausiai tinka pietų, vakarų ir pietryčių ekspozicijos
vietovės, kurių nuolydis ne didesnis kaip 5 – 100. Kitos krypties nuolydis mažiau tinkamas, bet jei jis nedidelis – sodą veisti galima. Reikia nepamiršti, kad kalvotame reljefe yra
sunkiau naudoti žemės ūkio ir sodų techniką.
Lietuvoje yra daug ežerų ir upių. Vakarinės krašto dalies klimatą gerokai veikia Baltijos jūra. Prie didesnių vandens telkinių temperatūra būna pastovesnė, nes vanduo lėčiau
įšyla ir lėčiau atvėsta. Ten klimatas net žiemą būna švelnesnis. Čia mažesnis ir nušalimo
pavojus. Stiprūs pajūrio vėjai yra žalingi sodams, nes pirma laiko nukrečia vaisius ir neigiamai veikia pačius sodo augalus.
13.2.4. Gruntinis vanduo
Gruntinis vanduo nuolat veikia šaknų sistemą. Įvairių genčių sodo augalų šaknys
pasiskirsto nevienodu gyliu. Todėl ne visiems augalams tinka vieta su vienodu gruntinio
vandens lygiu. Aukštaūgėms obelims ir kriaušėms parenkamoje vietoje gruntinis vanduo turi slūgsoti ne sekliau kaip 2 m lygyje nuo žemės paviršiaus, o vyšnioms, slyvoms,
žemaūgėms obelims bei kriaušėms – 1,5 m, nes jų šaknys pasiskleidžia sekliau. Uoginiams
augalams vegetacijos pradžioje jis turi būti ne sekliau kaip 1 m.
Arti dirvos besilaikąs gruntinis vanduo žemina dirvos temperatūrą. Tai blogai
veikia vaismedžių augimą, ilgainiui pradeda pūti ir jų šaknys. Todėl dirvožemiai su negiliai slūgsančiu vandeniu sodams įveisti netinka. Juose vaismedžiai blogai auga, dažniau
nukenčia nuo ligų ir pirma laiko sunyksta.
Gruntinio vandens lygį galima nustatyti išgręžus 2 – 2,5 m gylio gręžinius. Tai ge
riausia atlikti vidutiniškai drėgnu metų laiku – gegužės pabaigoje.
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Nepatartina sodų veisti prie pelkių, šlapių lapuočių miškų, nes ten paprastai veisiasi
įvairūs kenkėjai ir ligų sukėlėjai (kiškiai, pelės, kandys, rūdys).
13.2.5. Ekonominės sąlygos
Sodui įveisti ir prižiūrėti reikia daug lėšų. Daugiausia jų išleidžiama tvorai, sodinukams įsigyti, vaismedžių atramoms įrengti. Tvorai naudojamas 1,8 – 2 m aukščio (ge
riausia cinkuotos, nerūdijančios) vielos tinklas. Necinkuotos vielos tinklas prieš tveriant
mirkomas antikorozinėse dervose arba dažomas užtvėrus tvorą. Gelžbetoniniai apie 2,5 m
ilgio tvoros stulpeliai statomi kas 4 m. Naudojant žemės grąžtą jie įkasami į žemę 70 cm
gyliu. Viršuje ir apačioje tinklas tvirtinamas prie montažinių 6 mm storio ištemptų vielų.
Vienas tvoros metras kainuoja apie 20 – 30 Lt. Vieno vaismedžio sodinuko kaina – apie
15 Lt (10 – 12 Lt). Paprasti, skiepyti į sėklinius poskiepius medeliai kainuoja pigiau, o
skiepyti į vegetatyvinius poskiepius – brangiau. Medelių kaina įvairuoja priklausomai nuo
to, kiek kuris medelynas išaugina medelių.
Obelų ir kriaušių su sėkliniais poskiepiais medelių 1 ha (416 vnt.) kaina apie 4160 Lt.
Obelų su vegetatyviniais vidutinio augimo poskiepiais kaina 1 ha (666 vnt.) – 10 tūkst. Lt,
pusiau žemaūgių (1000 – 1200 vnt.) – 15 tūkst. Lt, o pačių žemiausių (2000 – 3000 vnt.)
– 30 – 45 tūkst. Lt.
Pusiau žemaūgius vaismedžius patartina rišti prie kuolų ir laikyti bent 4 – 5 metus,
kol vaismedžiai dirvoje įsitvirtins ir bus suformuoti vainikai. Žemaūgiams ir patiems
mažiausiems, vadinamiems nykštukiniais, vaismedžiams atramos įrengiamos visam
laikui, kol gyvuos sodas. Kiekvienoje vaismedžių eilėje kas 20 m pastatomi 2,5 – 3
m aukščio gelžbetoniniai stulpeliai. Stulpelių viršuje ištempiama 6 mm storio viela.
Kiekvienam medeliui pastatoma ir prie vielos pririšama būsimo medelio aukščio 5 cm
storio impregnuotos drebulės ar kitokio ilgai nepūvančio medžio kartelė, prie kurios visą
laiką rišama vaismedžio viršūnė bei reikiamoje padėtyje šakos. Gelžbetoninis stulpelis
kainuoja apie 25 Lt, medinis kuolas – apie 5 Lt, o vieno medelio atramos įrenginys
– apie 2,5 Lt.
Darant sodo sąmatą, kainos yra tikslinamos, be to, skaičiuojamos išlaidos transportui,
trąšoms, žemės dirbimui, darbo užmokestis darbininkams.

13.3. Vaismedžių genčių ir veislių parinkimas ir išdėstymas sode
Labai svarbu tinkamai parinkti sodui gentis ir veisles. Nuo tinkamo genčių ir veislių
parinkimo priklauso sodų ištvermingumas, derėjimo pradžia, derlingumas, produkcijos
kokybė ir ekonominis efektyvumas. Be to, vaisinių augalų gentys ir veislės parenkamos
atsižvelgiant į tai, kokiam tikslui sodas veisiamas: vaisiams realizuoti vietoje, išvežti į
užsienį ar aprūpinti perdirbimo pramonę žaliava. Lietuvoje sodai veisiami norint aprūpinti
krašto gyventojus ištisus metus šviežiais vaisiais ir jų konservais. Todėl soduose sodinama
įvairių genčių ir veislių, įvairaus sunokimo laiko vaismedžiai ir vaiskrūmiai.
Lietuvos valstybinis augalų veislių tyrimo centras rekomenduoja versliniuose so
duose sodinti:
• 75–80% sėklavaisių, 10% kaulavaisių, 10% uoginių augalų;
• iš sėklavaisių: obelų 75–85%, kriaušių – 15–25%;
• iš kaulavaisių: slyvų – 40%, vyšnių ir trešnių – 60%;
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• iš uoginių augalų: serbentų – 40%, agrastų – 20%, aviečių – 10%, braškių – 30%;
• obelų sodinti iki 80% žieminių, 15% rudeninių ir 5% vasarinių veislių;
• iš kriaušių – 25% vasarinių ir 75% rudeninių ir žieminių veislių.
Veisiamų sodų gentinę ir veislinę sudėtį galima koreguoti atsižvelgiant į ūkio
agroklimatines sąlygas ir vaisių poreikį specialioms paskirtims. Priemiestiniuose ir
netoli kurortų esančiose ūkiuose visada naudingiau auginti daugiau ankstyvųjų ir vidutinio ankstyvumo uoginių ir kaulavaisinių augalų, vasarinių veislių kriaušių ir obelų. Toli
nuo miestų ir kurortų esančių ūkių soduose tikslinga daugiau auginti žieminių veislių
obuolių. Į sodus sodinamos Lietuvoje registruotos veislės, tačiau 10–15% ploto galima
užsodinti ir perspektyviomis veislėmis. Paskirstant augalus sode svarbiausia, kad kiek
vienos genties veislės vaisiniai augalai galėtų tinkamai augti ir derėti, kad būtų sudarytos sąlygos juos prižiūrėti ir nuimti jų derlių. Kiekvienos genties vaisiniams augalams
reikia skirti atskirus kvartalus.
Vaismedžiai prie dirvos savybių labai prisitaiko, bet netinkamos sąlygos labai mažina
derlių. Jei galima, sodo augalams reikėtų ir parinkti tinkamas dirvas.
Obelys nelabai reiklios dirvai, palyginti su kitomis gentimis, tačiau geriausiai dera
pakankamai purioje ir drėgnoje dirvoje. Tinkamiausia obelims dirvos reakcija yra pH 5–6,
bet gerai dera ir rūgštesnėje dirvoje. Gerai, kai karbonatingasis sluoksnis yra ne mažesniame
kaip 70–90 cm gylyje, o giliau esanti uoliena ne tankesnė kaip 1,7 g/cm3 . Vegetacijos metu
gruntinis vanduo neturėtų pakilti aukščiau kaip 2–2,5 m iki dirvos paviršiaus.
Obelims su vegetatyviniais poskiepiais viršutinis bent 30–40 cm gylio dirvos
sluoksnis turėtų būti gerai sukultūrintas, kitaip jų silpnos šaknys negalės prasiskverbti į
reikiamą gylį.
Kriaušės šaknis leidžia giliai, labiau pakenčia anaerobines sąlygas ir gali augti
gliudesniame ir sunkesniame dirvožemyje negu obelys. Joms ne toks svarbus viršutinio
sluoksnio sukultūrinimas ir giliau esančios maisto medžiagos. Joms svarbiausia – pa
kankamai drėgna ir šilta vieta. Dirvos reakcija, kaip ir obelims, pH 5–6. Paprastai žieminių
obelų ir kriaušių veislėms skiriami derlingiausi dirvožemiai.
Slyvos būna skiepytos ir atžalinės. Skiepytoms į vyšnines (kaukazines) slyvas tinka
nerūgšti ir ne per šlapia dirva. Atžalinės, ypač vietinės vengrinės, gali augti ir sunkesniame,
ir drėgnesniame dirvožemyje. Gerai, kai dirvos viršutiniame sluoksnyje yra daug humuso.
Vyšnios gerai auga įvairiuose dirvožemiuose – tiek rūgščiuose, tiek nerūgščiuose.
Joms geriau tinka aukštesnė vieta, neužmirkusi, šiltesnė ir giliai įdirbta dirva. Skiepytos į
kvapiąsias vyšnias gerai auga tik laidžiame, nerūgščiame dirvožemyje.
Trešnėms reikia laidaus, pakankamai drėgno dirvožemio. Lietuvoje jos auga ir
rūgščioje dirvoje. Tai vėsios vasaros ir nešaltos žiemos augalai. Jas geriausia auginti
pajūrio rajonuose.
Abrikosai prisitaikę augti pakiliame, vandeniui laidžiame kalkingame arba bent
nerūgščiame dirvožemyje. Natūraliai jie auga šlaituose, tarp uolų.
Vaiskrūmiams reikia puraus, gerai įtręšto ir sukultūrinto dirvožemio. Juodieji serbentai gali augti drėgnesniame ir sunkesniame, bet nerūgščiame dirvožemyje. Avietėms geriau
tinka puresnis, sausesnis ir nerūgštus; agrastai, raudonieji ir baltieji serbentai bei svarainiai
geriau auga rūgštesniame (pH 5 – 4,5) negu kalkingame dirvožemyje. Braškėms kalkingas
dirvožemis taip pat netinka.
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16 lentelė. Vaisinių augalų sodinimo atstumai
Augalai

Poskiepiai

Obelys

Kriaušės
Slyvos
Trešnės
Vyšnios
Serbentai:
juodieji
Raudonieji
Agrastai
Avietės
Braškės

Atstumas m
tarp eilių

eilėse

Pagal augumą:
80 – 100%
60 – 80%
40 – 60%
20 – 40%
Paprastoji kriaušė
Paprastoji cidonija
Vyšninė slyva
Vangenheimo vengrinė
Kvapioji kryklė
Laukinė trešnė
Kvapioji kryklė
Paprastoji vyšnia

6–7
4–5
3–4
3–4
5–6
3–4
4–5
3–4
4–5
5–6
3–4
4–5

4–5
3–4
2 – 2,5
0,5 – 1,5
4–5
2 – 2,5
2–3
2–3
3–4
4–5
2 – 2,5
2–3

-

2,5 – 3
2,5 – 3
2 – 2,5
2,5 – 3
0,7 – 0,8

0,5 – 0,7
0,8 – 0,9
1
0,5
0,2 – 0,3

Nustatant atstumus tarp vaismedžių ir vaiskrūmių, reikia atsižvelgti į jų gentį, veislę,
augumą, dirvą ir kitas sąlygas. Augumas – tai prigimtinė augalo savybė užaugti tam
tikro, būdingo konkrečiai augalų grupei dydžio. Vegetatyvinių poskiepių augumas vertinamas (procentais) lyginant su sėkliniais poskiepiais pagal į juos įskiepytų vaismedžių
augumą. Augiems vaismedžiams skiriami didesni atstumai negu neaugiems. Pastaruoju
metu vaismedžiai soduose sodinami tankiau. Tankiuose soduose patogiau dirvą dirbti, kai
vaismedžiai sodinami didesniais atstumais tarp eilių negu eilėse, t. y. išdėstomi stačiakampe
sistema. Intensyviuose soduose vaismedžiai sodinami tarp eilių paliekant 1,5–2 kartus
didesnius atstumus negu eilėse. Tokiuose soduose dirva dirbama ir kiti darbai atliekami
važiuojant išilgai tarpueilių viena kryptimi (16 lentelė).
Sodybų soduose reikėtų auginti atsparias šalčiams bei ligoms veisles, kurių vaisiams
laikyti nereikia ypatingų sąlygų. Mūsų kraštui tinkamas veisles tiria Lietuvos valstybinio
augalų veislių tyrimo centro Vilniaus, Kauno ir Rietavo punktai. Remiantis jų tyrimų duomenimis, veislės registruojamos ir įtraukiamos į tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų
veislių sąrašą. Toliau jas daugina vaismedžių medelynai.
Sunkiau parinkti veisles versliniams sodams. Mūsų vaisių rinka dabar konkuruoja su
Vakarų Europos rinka, nes daug šių kraštų vaisių įvežama į Lietuvą, todėl reikia išauginti
ne blogesnius už importuojamus vaisius ir jų išauginimo kaina turėtų būti ne didesnė.
Vakarų Europoje auginami vaisiai panašaus skonio kaip mūsiškiai ‚Auksis‘, ‚Lobo‘,
‚Noris‘. Pirkėjams labiausiai patinka gelsvai rausvos, rausvai geltonos spalvos vaisiai,
pvz., veislių ‚Elstar‘, ‚Jonagold‘, ‚Golden Delicious‘ ir kt. Tačiau šios veislės daugiausia
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auginamos sodininkystės kraštuose (Krasnodaro krašte, Moldovoje, Pietų Lenkijoje), kur
biologiškai aktyvių temperatūrų suma (aukštesnių kaip 100 C) yra apie 2800–34000 C, o
minimali temperatūra retai tenukrinta iki 25–300 C šalčio. Kai aktyvių temperatūrų suma
nedidelė, obelų ir kriaušių ilgos vegetacijos veislės mūsų sąlygomis nesubręsta, o vaisiai
neįgauna gero skonio.
Daugelis Vakarų Europos soduose auginamų veislių tiriama Lietuvos sodininkystės
ir daržininkystės institute (Babtai, Kauno r.). Apie jas rašoma užsienio ir mūsų spaudoje.
Norintys veisti verslinius sodus gali konsultuotis su šio instituto ir jame įsteigtos specializuotos sodininkystės ir daržininkystės konsultantų grupės darbuotojais.

13.4. Kvartalų planavimas
Parinktasis sodui sklypas suskirstomas kvartalais. Kvartalu vadinamas sklypas, apsodintas vienos genties keliomis tarp savęs apsidulkinančiomis veislėmis, apribotas sodo
keliais ir užuovėjinėmis juostomis. Pageidautina, kad kvartale būtų vienodas dirvožemis,
kuris vienodai džiūtų, ir darbus visame kvartale būtų galima atlikti vienu metu. Kvartalas užsodinamas tokiomis veislėmis, kurios kartu pradeda derėti, vienu metu prinoksta
jų vaisiai ir gyvena vienodą amžių. Į kvartalą geriausia sodinti dvi veisles: po 6–8 eiles nesavidulkių veislių ir po 8–12 eilių savidulkių. Kvartalų dydis neribojamas. Geriausi
stačiakampio formos kvartalai, kai jų pločio ir ilgio santykis yra 1 : 2 ar net 1 : 3. Ilgesniuose kvartaluose geriau dirbti traktoriais, nes sugaištama mažiau laiko apsisukimams
kvartalų galuose, sutaupoma kuro, mažiau susidėvi technika.
Daugiausia šviesos vaismedžiai gauna, kai eilės daromos šiaurės – pietų kryptimi,
tačiau kalvotose vietose eiles tenka orientuoti skersai šlaito, kad būtų mažesnė dirvožemių
erozija. Vėjai mažiau pakenkia, kai eilės daromos vyraujančių vėjų kryptimi.

13.5. Sodo kelių išdėstymas
Keliai sode skirstomi į pagrindinius ir kvartalinius. Keliai sode paprastai išdėstomi
aplink visą sodo sklypą ir pagal kvartalų ribas. Pagrindinį 8–10 m pločio sodo kelią rekomenduojama nutiesti per sodo vidurį. Jį reikia pagerinti panaudojant vietines statybines
medžiagas – smėlį ir žvyrą. Per visą kelio plotį daromas 20–25 cm storio smėlio pasluoksnis ir 15–20 cm storio danga iš optimalaus žvyro mišinio.
Kvartaliniai keliai, taip pat keliai apie visą sodo sklypą rengiami 5–6 m pločio. Šių
kelių pagerinti nebūtina. Jie skirti kroviniams pervežti kvartalo ribose, taip pat gali būti
naudojami žemės ūkio ir sodų priežiūros mašinoms apsigręžti.
Išlaidos keliams įrengti turėtų būti minimalios (vengti tiltų, pralaidų ir kitų įrenginių
statybos). Kas 100–120 m vaismedžių eilėse reikia palikti skersinius 5–6 m pločio
pravažiavimus surinktiems vaisiams išvežti.

13.6. Apsauginių juostų išdėstymas
Vėjai sodams daro didelę žalą. Jie pirma laiko nukrečia vaisius, padidina vandens
garavimą. Nuo stiprių vėjų neapsaugotose vietose pasodinti vaismedžiai blogiau prigyja,
silpniau auga, dažniau nukenčia nuo šalčių. Dėl šių priežasčių mūsų krašte vaismedžius
reikia apsaugoti dirbtinėmis apsauginėmis juostomis. Užuovėjinės juostos yra efektyvios,
kai jos išdėstomos statmenai vyraujančių vėjų krypčiai. Apsauginės juostos turi keleriopą
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reikšmę. Pirmiausia jos mažina vėjo greitį bei drėgmės garavimą iš dirvos ir pagerina sodo
klimatą. Intensyviai sodininkaujant, sodas per sezoną purškiamas 6–8 ar daugiau kartų.
Apsauginės juostos sulaiko chemikalus, kad jie nepatektų į aplinką arba, priešingai,
kad kenksmingos medžiagos nepatektų į sodą.
Sodams nuo vyraujančių vakarų ir pietvakarių vėjų apsaugoti labiausiai tinka
lapuočiai medžiai. Šiaurės vėjai žalingiausi žiemą. Geriausią užtvarą nuo jų sudaro eglės.
Iš rytų pusės juostos gali būti sodinamos tiek iš lapuočių, tiek ir iš spygliuočių. Mažiausiai
užuovėjinės juostos reikalingos iš pietų pusės. Lietuvos sąlygomis vakarines ir šiaurines
sodo ribas tikslinga apsodinti 2–3 eilių medžių juostomis, kitais atvejais pakanka 1–2
eilių. Atstumai tarp eilių 2,5–3 m, o eilėse tarp medžių 1,5–2 m.Užuovėjinės juostos plotis
4–8 m. Sodų užuovėjinėms juostoms įveisti tinka karpotasis beržas, riešutinis lazdynas,
vyšninė slyva, eglė. Netinka sodinti medingus augalus, nes, sodus purškiant, pesticidai
gali pakenkti bitėms ar patekti į bičių produktus.
Manoma, kad žemaūgiams sodams nereikia aukštų apsauginių juostų, nes tankiai susodinti vaismedžiai saugo vieni kitus. Užuovėjinėse juostose sodinami 5–6 metų amžiaus
sodinukai.

13.7. Kiti sodo įrenginiai
Tvarkant sodo teritoriją numatoma vieta ūkinei sodybai. Ji yra kaip sodo priežiūros
ir derliaus nuėmimo darbų centras. Sodo ūkinei sodybai parenkama aukštesnė sanitariniu
požiūriu tinkama vieta. Sklypo gruntas turi būti tinkamas pastatams statyti. Priklausomai
nuo sodo dydžio sodyboje turėtų būti šie svarbiausi pastatai:
1. Vaisių sandėlis;
2. Pastogė arba patalpa su perpučiamomis sienomis dėžėms bei kitam inventoriui
sudėti;
3. Garažas traktoriui ir kitiems padargams;
4. Chemikalų ir trąšų sandėlis;
5. Stalių dirbtuvės;
6. Vaisių džiovykla, sulčių cechas.
Vaisių sandėlio dydis priklauso nuo išauginamų ir tinkamų sandėliuoti vaisių kiekio.
Suaugusiame obelų su sėkliniais poskiepiais sode vidutinis obuolių derlius yra apie 20
t/ha. Sode su pusiau žemaūgiais poskiepiais vidutinis vaisių derlius yra apie 30 t/ha, o
žemaūgiais poskiepiais – 40–50 t/ha. Šiuose soduose nestandartinių ir sandėlyje netinkamų
laikyti vaisių esti nedaug – 15–25%.
Sode turi būti vandens telkinys. Vanduo sode reikalingas pasodintiems vaismedžiams
palaistyti, jiems purkšti, tręšti ir t. t. Labiausiai vanduo reikalingas chemikalams, skirtiems
apsaugoti sodus nuo kenkėjų ir ligų, paruošti. Vienam hektarui sodo nupurkšti reikia
vieno kubinio metro vandens. Todėl, žinant sodo dydį ir purškimų kiekį per vegetacijos
laikotarpį, nesunku apskaičiuoti vandens poreikį.
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4. AGROEKONOMINIS VIDINĖS ŽEMĖTVARKOS
PROJEKTO PAGRINDIMAS
Kiekvienam ūkio žemėtvarkos projektui yra sudaromas agroekonominis pagrindimas.
Jis sudaromas tokia tvarka. Pirmiausia remiantis apskaičiuotais sėjomainos plotais ir rotacijomis nustatomi pasėlių plotai projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Kiekvienai žemės ūkio
naudmenai ir žemės ūkio augalų grupei numatomi organinių ir mineralinių trąšų kiekiai ir
suplanuojamas jų derlingumas. Po to apskaičiuojamas bendras derlius, kuris paskirstomas
sėklai, maistui, pardavimui ir pašarams. Skaičiuojant atsižvelgiama į derliaus nuostolius.
Pašarams skirtoji produkcija skirstoma pagal šias pagrindines pašarų rūšis:
• koncentruotieji pašarai – grūdai, kombinuotieji pašarai;
• stambieji pašarai – šienas, šienainis, šiaudai;
• sultingieji pašarai – šakniavaisiai, silosas, bulvės;
• žalieji pašarai – ganyklų žolė, vienmetės žolės ir kitų augalų žalioji masė.
Po to apskaičiuojama pašarų gamybos apimtis. Žinant apskaičiuotą pašarų gamybos
apimtį ir pašarų poreikio normatyvus galima apskaičiuoti optimaliausią ūkyje numatomų
laikyti gyvulių ir paukščių skaičių. Jeigu kai kurių rūšių pašarais apsirūpinama nepakankamai, patikslinama pasėlių struktūra.
Sudarius geresnes sąlygas laukininkystės darbams, padidėja darbo našumas, todėl
šie darbai atliekami trumpesniais terminais. Tai labai svarbu sėjos ir derliaus nuėmimo
metu, nes kiekviena pavėluota diena mažina žemės ūkio augalų derlingumą. Žemėtvarkos
efektyvumas čia išreiškiamas derliaus nuostolių sumažėjimu dėl darbo laiko ekonomijos.
Darbo laiko ekonomija susidaro stambesniuose ir taisyklingos konfigūracijos sėjomainos
laukuose, taip pat išdėstant arčiau sodybų, gyvenviečių ir fermų daug darbo sąnaudų
reikalaujančius žemės ūkio augalus. Derliaus priedo ekonomija apskaičiuojama pagal tai,
kad kiekviena suvėluota diena sėjant javus, sumažina jų derlingumą 0,05 t/ha, bulves –
0,46 t/ha, cukrinius runkelius – 0,32 t/ha ir t. t., o kiekviena suvėluota diena nuimant javus
pirmąsias 5 dienas bendrą derlių sumažina po 5,1%, vėliau – po 8,5% kasdien ir t. t.
Viena iš dažniausiai žemėtvarkos projektuose taikomų dirvosaugos (priešerozinių)
priemonių yra diferencijuotas žemės ūkio augalų parinkimas priklausomai nuo šlaito
nuolydžio ir ilgio. Jų ekonominis efektyvumas apskaičiuojamas pagal tai, kiek sumažinamas
vidutinis palankumo erozijai koeficientas ir kiek tai leidžia sumažinti per metus nunešamo
dirvožemio arba humuso kiekį.
Radus santykį tarp dirvų nuardymo laipsnio ir žemės ūkio augalų derlingumo, galima
apskaičiuoti, kiek dirvosaugos priemonės leidžia sumažinti augalininkystės nuostolius.
Įvertinus visų šių veiksnių kompleksą, apskaičiuojamas metinis papildomas
augalininkystės produkcijos kiekis, kurį galima gauti įgyvendinus ūkio vidinės žemėtvarkos
projekte numatytas organizacines priemones, skirtas geriau naudoti ariamąją žemę.
Augalininkystės produkcijos savikainą galima sumažinti padidinus mašinų ir traktorių
agregatų našumą bei sumažinus krovinių transportavimo išlaidas.
Mašinų ir traktorių agregatų tuščiųjų važiavimų kiekis priklauso nuo darbo sklypo ilgio ir konfigūracijos. Todėl žemėtvarkos priemonėmis suformavus stambesnius ir
taisyklingesnės konfigūracijos laukus galima sumažinti gamybos išlaidas.
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Krovinių transportavimo išlaidos priklauso nuo krovinių kiekio, transporto priemonių
(sunkvežimių, traktorių), kelių būklės ir važiavimo greičio. Paprastai daugiau išlaidų sudaro bulvių, šakniavaisių ir silosinių augalų vežiojimas. Transporto išlaidas galima sumažinti
šių augalų sklypus išdėsčius arčiau žemėvaldos centro ir sodybos.
Gamybos išlaidų mažinimui ūkyje turi įtakos ir kiti veiksniai, pvz., ekonomiškas kelių
išdėstymas (mažesni jų amortizaciniai atskaitymai ir eksploatacinės išlaidos). Palyginus
visas su ariamosios žemės naudojimu susijusias išlaidas iki žemėtvarkos projekto sudarymo ir pagal ūkio vidinės žemėtvarkos projektą (esant kitoms tapačioms sąlygoms) galima
nustatyti suprojektuotų priemonių ekonominį efektyvumą.
Be agroekonominio, reikia įvertinti ir ekologinį ūkio vidinės žemėtvarkos projekto
efektyvumą. Kai kurios gamtosaugos priemonės yra susijusios su dideliais įdėjimais ir
neduoda ekonominio efekto. Dėl gamtosaugos priemonių dažnai sumažėja žemės ūkio
gamybos apimtys (vandens tvenkinių įrengimas, jų apželdinimas, parkų įrengimas ir kt.).
Šiais atvejais reikia įvertinti jų socialinį efektyvumą. Ūkio vidinės žemėtvarkos projekto
ekologinį efektyvumą yra sunku įvertinti. Šioje srityje reikia atlikti tyrimus, atsižvelgti į
gyventojų pageidavimus ir pan.
Ūkio žemėtvarkos projekto agroekonominis pagrindimas leidžia suderinti
augalininkystės produkcijos gamybą su gyvulininkystės poreikiais. Be to, jis parodo, kokį
gamybos lygį ūkis gali pasiekti per projektuojamą laikotarpį. Tuo tikslu pateikiami esami
ir projektuojami žemės ūkio gamybos plėtojimo rodikliai. Juos sudaro:
• pagrindinių žemės ūkio augalų derlingumas;
• prekinė augalininkystės produkcija;
• gyvulių ir paukščių skaičius.
Žemiau pateikiami duomenys ūkio vidinės žemėtvarkos projekto agroekonominiam
pagrindimui apskaičiuoti (17 – 21 lentelės).
17 lentelė. Pagrindinių žemės ūkio augalų sėklos norma kg/ha
Žemės ūkio augalai
Žieminiai rugiai
Žieminiai kvietrugiai
Žieminiai kviečiai
Vasariniai kviečiai
Miežiai
Avižos
Grikiai
Žirniai
Vikiai
Vikių ir avižų mišinys sėklai
Vikių ir avižų mišinys pašarui
Pašariniai lubinai sėklai
Lubinai pašarui ir trąšai
Bulvės
Kukurūzai silosui
Vasariniai rapsai
Žieminiai rapsai
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Vakarų zona
180
220
210
250
200
220
80
240
150
50–150
120
120–150
180–225
4500
120–150
6–8
5–8

Vidurio zona
170
210
190
240
180
200
80
220
140
50–150
100
100–130
180–225
4500
120–150
6–8
5–8

Rytų zona
180
230
220
260
210
220
80
250
160
100
140
150 –180
180–225
4500
120–150
6–8
5–8

18 lentelė. Apytikris gyvulių skaičius įvairaus dydžio ūkininkų ūkiuose
Gyvuliai

Javų derlingumas t/ha Žemės plotas ha
10
20
Melžiamos karvės iki 3,0
2
5
daugiau kaip 3,0
3
6
Kiaulės
iki 3,0
14
29
daugiau kaip 3,0
20
39
Akliai
1
2

30
8
9
43
59
3

40
11
12
56
77
3

50
13
16
74
100
3

19 lentelė. Pašarų poreikio normatyvai
Metinis pašarų poreikis vienam gyvuliui t
Gyvulių
produktyvumo
rodikliai
1

šienas

šiaudai

silosas

šakniavaisiai

žalieji
pašarai

2

3

4

5

6

koncentruotieji
pašarai
7

Melžiamos karvės (kai ūkyje gaminamas silosas)
Primilžis kg
3000

1,40

0,45

3,64

1,02

7,41

0,50

3500

1,56

0,36

3,72

1,62

8,05

0,63

4000

1,70

0,27

3,78

2,09

8,49

0,78

4500

1,87

0,25

4,02

2,42

8,98

0,97

5000

2,06

-

4,42

2,86

9,67

1,16

5500

2,24

-

4,72

3,19

9,96

1,36

6000

2,41

-

5,10

3,74

10,05

1,61

Melžiamos karvės (kai ūkyje silosas negaminamas)
Primilžis kg
3000

1,92

0,52

-

1,87

8,28

0,55

3500

2,18

0,45

-

2,25

8,56
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4000

2,42

0,44

-

2,86

8,59

0,89

4500

2,64

0,44

-

3,52

8,98

1,03

0,39

3,43

0,59

Galvijų prieauglis (kai ūkyje gaminamas silosas)
Vienam gyvuliui

0,39

0,35

2,65

Galvijų prieauglis (kai ūkyje silosas negaminamas)
Vienam gyvuliui

1,09

0,14

-

0,79

5,06

0,39

-

-

-

2,00

1,70

0,90

-

-

-

1,30

0,80

0,60

0,21

-

-

0,31

1,30

0,09

2,00

0,82

-

1,38

8,25

0,67

Paršavedės kiaulės
Vienam gyvuliui
Penimos kiaulės
Vienam gyvuliui
Avys
Vienam gyvuliui
Arkliai
Vienam gyvuliui

79

20 lentelė. Mėšlo sukaupimo iš vieno suaugusio gyvulio per metus kiekis tonomis
Tvartinio laikotarpio trukmė
180 – 200 dienų
201 – 220 dienų
221 – 240 dienų

Arklys
4,0 – 5,0
5,0 – 6,0
6,0 – 7,0

Galvijas
6,0 – 7,0
7,0 – 8,0
8,0 – 9,0

Kiaulė
1,0 – 1,2
1,2 – 1,5
1,5– 2,0

Avis
0,6 – 0,7
0,7 – 0,8
0,8 – 0,9

Pastabos.
1. Iš iki vienerių metų amžiaus prieauglio sukaupiama 30%, daugiau kaip metų amžiaus – 60% suaugusio
gyvulio mėšlo kiekio.
2. Organinės medžiagos nuostoliai, esant geroms sąlygoms mėšlui kaupti – 20%, patenkinamoms – 30%,
blogoms – 40%.
3. Ūkyje gali būti laikoma tiek gyvulių, kad paskleidus laukuose jų sukauptą mėšlą nesusidarytų daugiau kaip
170 kg azoto hektarui žemės ūkio naudmenų. Skaičiuojant azoto kiekį, tenkantį vienam hektarui, naudojamas
sąlyginio gyvulio terminas. Sutarta, kad iš vieno sąlyginio gyvulio į laukus patenka 100 kg azoto per metus.
Apytikriai toks kiekis į dirvą patenka iš vienos karvės sukaupto mėšlo, jei ji per metus duoda 5000 kg pieno.
Skaičiuojant leistiną gyvulių tankumą ūkyje, išeitų, kad jis neturėtų būti didesnis kaip 1,7 sąlyginio gyvulio
vienam hektarui žemės ūkio naudmenų.
21 lentelė. Humuso nuostoliai, auginant žemės ūkio augalus
Žemės ūkio augalai
Varpiniai javai
Ankštiniai javai
Bulvės
Cukriniai runkeliai
Pašariniai runkeliai
Kukurūzai
Vienametės žolės
Linai

Metinis humuso kiekio sumažėjimas t/ha
1,0
0,8
2,0
1,8
1,8
1,4
0,6
1,1

Humuso kiekis didėja išarus daugiametes žoles 1 – 2 t/ha, taip pat įterpus organines
trąšas. Organines trąšas sudaro mėšlas (1 t mėšlo humuso kiekį padidina 0,06 – 0,07 t),
kompostas, šiaudai, lubinai ir žolės žaliajai trąšai. Aparus žaliajai trąšai auginamus pasėlius
arba susmulkinus šiaudus su azotinėmis trąšomis ir įterpus į dirvą, 1 ha javų pasėlių sukaupiama 0,2–0,5 t humuso.
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15. KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ
SVARSTYMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS
IR ĮGYVENDINIMAS
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų svarstymo ir visuomenės dalyvavimo šiame
procese tvarką nustato Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu
Nr. 1079 (Valstybės žinios, 1996, Nr. 90–2099). Svarstymą su visuomene organizuoja
planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo dalyvaujant plano rengėjui ir atlieka
viešumą užtikrinančias procedūras, kurios priklauso nuo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto lygmens. Supaprastinta projektų svarstymo procedūra taikoma teritorijų planavimo
dokumentams, kurių planavimo organizatoriai yra žemės savininkai arba valstybinės
žemės patikėtiniai, ir jei projekto sprendinių brėžinys buvo suderintas be pastabų.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto derinimo procedūrą atlieka projekto rengėjas
po viešo svarstymo su visuomene. Projektas derinamas su planavimo sąlygas pateikusiomis institucijomis. Projekto suderinimu laikomas institucijos vadovo arba jo įgalioto
asmens parašas projekto sprendinių brėžinyje arba raštas – atsakymas su esminiu pritarimu
parengtam projektui.
Suderintą projekto bylą projekto rengėjas perduoda apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentui, kuris per 20 darbo dienų patikrina projekto sprendinių
atitikimą projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėms ir planavimo sąlygoms bei projekto rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimams. Jei
projektas parengtas tinkamai, rašoma išvada, kurioje siūloma savivaldybės administracijos
direktoriui projektą patvirtinti.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą patvirtina savivaldybės administracijos direktorius per 20 darbo dienų nuo projekto organizatoriaus prašymo pateikimo dienos.
Patvirtinus kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto patvirtinimo dienos įregistruoja jį
Teritorijų planavimo dokumentų registre Vyriausybės nustatyta tvarka ir apie tai paskelbia
vietinėje spaudoje.
Patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai galioja neterminuotai, kol bus
įgyvendintos numatytos priemonės. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą įgyvendina projekto organizatorius.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendinių įgyvendinimą pagal kompetenciją
kontroliuoja apskrities viršininkas, savivaldybės administracijos direktorius ir Aplinkos
ministerijos regioniniai aplinkos apsaugos departamentai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas rengiamas 2 egzemplioriais, iš kurių vienas perduodamas planavimo organizatoriui, o kitas saugomas teritoriniame žemėtvarkos skyriuje.
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