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Įvadas 

Šis dokumentas skirtas saugomų teritorijų direkcijoms (toliau – ST direkcijos), 
siekiančioms bendradarbiauti su vietos ūkininkais, bendruomenėmis, verslo atstovais, 
valstybinėmis institucijomis, kitais subjektais, siekiant sukurti socialiniu, ekonominiu ir 
gamtosauginiu požiūriu efektyviausias gamtotvarkos sistemas (arba modelius), užtikrinant 
Europos ir nacionalinės svarbos saugomų gamtos vertybių gerą būklę mažiausiomis ST direkcijų 
sąnaudomis. Šis dokumentas taip pat skirtas potencialiems ST direkcijų partneriams, kurie ieško 
naujų būdų, kaip užtikrinti gamtos vertybių gerovę, patenkinus savo poreikius. Parengtas 
dokumentas sudarys tinkamas prielaidas ST direkcijoms savarankiškai sukurti tvarkytų „Natura 
2000“ teritorijų (ir ne tik) socioekonominiu ir gamtosauginiu požiūriu efektyviausius priežiūros 
modelius. 

Dokumente pateikta glausta informacija apie ekonomiškai naudingiausias ir efektyviausias 
gamtotvarkos idėjas, šių idėjų įgyvendinimo principai, būtinos sąlygos. Taip pat jame pateikiami 
surinkti ir aprašyti Lietuvos ir užsienio gerosios patirties pavyzdžiai, susiję su biomasės 
panaudojimu. Aptariamos teisinės problemos, kurios sudaro kliūtis vykdyti efektyvią 
gamtotvarką Lietuvos saugomose teritorijose. Pateikiama informacija apie finansines priemones, 
kurios gali būti panaudotos gamtotvarkai vykdyti, taip pat yra aprašyti veikiančių tvarkymo 
sistemų modeliai. Šis dokumentas – tai gairės ST direkcijoms. 
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1. Lietuvoje taikomi biomasės naudojimo būdai bei geroji patirtis 

Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų 
(toliau – Rekomendacijų) rengimo metu 2014–2016 m. buvo analizuojami Lietuvoje taikomi 
biomasės naudojimo būdai bei Lietuvos geroji patirtis. Rekomendacijų rengėjų duomenimis, 
biomasė Lietuvoje šiuo metu naudojama šioje veikloje: 

1. Gyvulių ganymas, šieno ruošimas, pašarų ir pakratų gamyba: smulkieji ūkininkai ar 
mėsinių galvijų augintojai galvijus laiko ganyklose, o šieną vis dar naudoja kaip 
pagrindinį pašarą gyvuliams. Iš sėjamos žolės biomasės Lietuvoje gaminamos 
pašarų, o iš vėlai šienaujamų pievų bei nendrių biomasės – pakratų granulės 
žirgams. 

2. Energijos (šilumos, elektros pavidalu) gamyba: šiaudų ir šieno ritinių deginimas, 
šiaudų ir šieno granulių bei briketų gamyba, biomasės naudojimas biodujoms 
gaminti. 

3. Kompostavimas: Lietuvoje yra ganėtinai tankus žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelių tinklas. Atliekų tvarkymo administravimu šalyje užsiima 10 regioninių 
atliekų tvarkymo centrų. Kiekvieno iš jų teritorijoje dažniausiai veikia po 3–4 
žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Kai kurios iš jų skirtos priimti tik mažam 
kiekiui žaliųjų atliekų iš fizinių asmenų. Be šių savivaldybių įkurtų aikštelių, 
žaliąsias atliekas taip pat priima privačios aikštelės. Kompostas ruošiamas ir 
naudojamas 37 miškų urėdijų medelynuose, taip pat privačiuose medelynuose. 
Privačios įmonės kompostą ruošia naudodamos Kalifornijos sliekus. 

4. Biomasė kaip statybinė medžiaga: Lietuvoje nendrėmis dengiami pastatų stogai. 
5. Gamtinė žemdirbystė: biomasė naudojama auginimui – reguliariai mulčiuoti 

augalams. Taip dirvožemyje sulaikoma drėgmė, jis nėra alinamas, pristabdomas 
piktžolių veisimasis, nėra poreikio naudoti papildomų trąšų, o dirvožemis 
reguliariai papildomas vertingomis maistinėmis medžiagomis. 

 
Rekomendacijų rengimo metu buvo nustatyta, kad esamomis teisinėmis, ekonominėmis 

sąlygomis Lietuvoje žolės biomasės panaudojimas perspektyviausias gyvulių ganymui, šieno 
ruošimui, pašarų ir pakratų gamybai bei kompostavimui. Neperspektyviausia veikla – biomasės, 
kaip statybinės medžiagos, naudojimas. Rekomendacijų rengimo metu apklausus keletą įmonių, 
užsiimančių nendrinių stogų įrengimu, buvo konstatuota, jog lietuviškos nendrės (išskyrus 
Pamario kraštą) tokiai veiklai nėra itin tinkamos. Ateityje biomasės (žolės, nendrių) naudojimas 
energijos gamybai gali tapti viena efektyviausių priemonių utilizuojant pašarams netinkamą arba 
perteklinę biomasę. Šiuo metu tokia veikla Lietuvoje beveik neužsiimama (žymiai populiaresnis 
yra šiaudų granuliavimas), nes nėra rinkos realizuoti pagamintai produkcijai. Šiuo metu didžioji 
dalis šiaudų ir šieno granulių yra eksportuojama į užsienį (dažniausiai į Lenkiją). Norint šią 
veiklą suaktyvinti, būtini regioniniai, o galbūt ir nacionaliniai strateginiai sprendimai: katilinių 
pritaikymas deginti žolės bei nendrių biomasės granulėms ar ritiniams, skatinimo priemonės 
privačių namų savininkams įsirengti specialius šildymo katilus, pritaikytus kūrenti tokią kuro 
rūšį. Elektros išteklių biržos UAB „Baltpool“ atstovo teigimu, pastarasis (privačių namų 
savininkų skatinimas) sprendimas yra sveikintinas ir turėtų būti aktyviai diegiamas. Dėl 
techninių aspektų mažos galios katiluose žolės biomasę yra geriau deginti nei didelės galios 
katiluose, kuriuose deginimo temperatūra yra gerokai aukštesnė ir dėl to deginimo kameroje 
susidaro temperatūrų skirtumai, kurie sudaro sąlygas šlakų susidarymui, o pastarieji sukelia 
intesyvesnę katilų koroziją, be to, iš žolės biomasės susidaro didesnis pelenų kiekis.  

Biomasės panaudojimas gamtinei žemdirbystei kelia daugiausiai neaiškumų. Kadangi tokią 
žemdirbystės sistemą yra įprasta taikyti tik nedideliuose ūkiuose, jų kūrimąsi kol kas labiausiai 
įtakoja socialiniai, aplinkosauginiai, bet ne ekonominiai ūkio savininko įsitikinimai. Tačiau 
galima daryti prielaidą, kad pradinė tiesioginė ar netiesioginė (tokių ūkių produktų aktyvus 
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rinkodaros vystymas) finansinė parama paskatintų tokių ūkių kūrimąsi saugomose teritorijose ir 
jose susidarančios biomasės naudojimą. 

 
Lietuvos geroji patirtis 
 
1. Gyvulių ganymas, šieno ruošimas, pašarų ir pakratų gamyba 

Dargužių kaime (Varėnos raj.) įsikūrę „Sūrininkų namai“ vienija 5 vietos smulkiuosius 
ūkininkus, gaminančius įvairių rūšių sūrius iš ožkų, avių ir karvių pieno. Šiame pavyzdyje žolės 
biomasė vaidina vieną svarbesnių vaidmenų, kadangi yra pirminė visos sukuriamo pridėtinės 
vertės produkto grandinės dalis. Žaliavos (pieno) ir iš jos sukurtos pridėtinės vertės produkto 
kainų skirtumas dažnai siekia dešimt ar daugiau kartų. Tokių smulkių ūkių, užsiimančių 
sūrininkyste ar mėsinių galvijų auginimu, Lietuvoje sparčiai daugėja. Šaltinis: 
http://www.surininkunamai.lt. 

Usėnų kaime (Šilutės raj.) įsikūrusi UAB „Goldengrass“ užsiima pašarų ir pakratų gamyba 
žirgams. Pašarai gaminami iš sėjamos žolės biomasės, pakratų granulės – iš vėlai nupjautos žolės 
ir nendrių biomasės. Šie produktai eksportuojami į Skandinavijos, Pietų Europos ir Azijos šalis. 
Įmonė taip pat užsiima mėsinių galvijų auginimu. Auginami oro sąlygoms atsparūs angusų 
veislės galvijai, didžiąją metų dalį laikomi atvirose ganyklose. Mėsiniai galvijai yra nereiklūs ir 
gali ganytis prastesnėse ganyklose, be to, ekstensyvus mėsinių galvijų ganymas yra palankus 
gamtai. Šaltinis: http://www.goldengrass.eu. 

Panašaus pobūdžio gerosios patirties pavyzdys Kurtuvėnų ir Gražutės regioniniuose 
parkuose įgyvendinamas projektas „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui 
įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“. Projekto metu 
inventorizuojamos atviros buveinės, bus parengtos jų atkūrimo ir geros būklės palaikymo 
tikslinės programos. Į projekto veiklas stengiamasi įtraukti kuo daugiau vietos bendruomenių 
narių, supažindinti juos su atvirų buveinių išsaugojimo gerosios patirties pavyzdžiais, vykdant 
ekstensyvų ūkininkavimą. Projekto metu bus sutvarkyta daugiau kaip 200 ha degraduojančių 
atvirų buveinių per sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Kurtuvėnų regioniniame parke 
bus įrengta eksperimentinė pašarui netinkamos biomasės perdirbimo į kompostą ir kraiką 
žirgams gamybos linija. Čia pašarui netinkamą biomasę galės atvežti ūkininkai, kurie 
ūkininkauja 15 km spinduliu aplink Kurtuvėnus. Gražutės regioniniame parke atvirų buveinių 
palaikymui bus įsigyta galvijų bei jų priežiūrai būtinos įrangos, kuri bus perduota vietos 
ūkininkams. 
Šaltinis: http://kurtuva.lt/data/ckfinder/files/Apie%20projekta%20lankstinukas%20sp(1).doc. 

Dar vienas gerosios patirties pavyzdys, kuriuo galima remtis – tai Salantų regioniniame 
parke 2012–2016 m. vykdytas LIFE+ projektas „Degraduojančių europinės svarbos buveinių 
atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“. Projekto tikslas – atkurti palankią europinės 
svarbos buveinių būklę jas šienaujant, iškertant ir pašalinant menkavertę sumedėjusią augaliją ir 
krūmus bei pritaikant ekstensyvų ganymą. VĮ Kretingos miškų urėdija yra šio projekto partnerė. 
Miškų urėdija įsipareigojo kartu su Salantų regioninio parko direkcija dalyvauti įgyvendinant 
šias projekto paraiškoje numatytas veiklas: menkaverčių krūmų iškirtimas ir išvežimas, aptvaro 
įrengimas Salantų regioniniame parke, Šauklių riedulyne; muflonų bandos ganymas Šauklių 
riedulyne; reikalingos technikos įsigijimas. Pasibaigus projektui, miškų urėdija perims iš Salantų 
regioninio parko direkcijos aptvarą, šėryklas ir muflonų bandą Šauklių riedulyne, aprūpins 
gyvūnus reikalingais pašarais, atliks priežiūrą. 
Šaltinis: http://lifeplius.salanturp.lt/  
 
2. Energijos gamyba 

Lietuvoje sparčiai populiarėja biokuro naudojimas, ypač gaminat šilumos energiją. Tačiau 
dažniausiai naudojama žaliava yra medžio skiedros ar kitos medienos atliekos. Visgi Lietuvoje 
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yra keletas pavyzdžių, kai energijai ir šilumai išgauti vietoj medienos biomasės naudojamas 
šienas, žolė ar nendrės. 

Juknaičių miestelyje (Šilutės raj.) Juknaičių centrinio šildymo katilinės, 2000 m. 
pradėjusios naudoti šiaudų biomasę elektros gamybai (anksčiau buvusi elektrodinė aukštos 
įtampos katilinė), bendra instaliuota galia siekia daugiau kaip 1,4 MW, o pagaminamos energijos 
kiekis – apie 3000 MWh per metus. Katilinė, atnaujinta iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ lėšų, 
atsipirko per porą metų. Ji tiekia šilumą Juknaičių gyvenvietei. Katilinėje yra įrengti 5 katilai, 
kurie kurui naudoja į ritinius supresuotus šiaudus, o šiaudai laikomi 2014 m. įrengtame 
sandėlyje. Katilinės darbas nėra automatizuotas – katilinėje pamainomis dirba keturi operatoriai, 
kraunantys ritinius į katilus pasitelkdami techniką. Vienu metu į katilą pakraunamas vienas 
šiaudų ritinys, kuris dega apie 5 valandas. Visiškai sudegus šiaudams, pelenai mechaniškai 
pašalinami iš katilinės ir pavasario–vasaros laikotarpiu panaudojami žemės ūkio laukams tręšti. 
Šiaudai superkami iš ūkininkų arba žemės ūkio įmonių 20–30 km spinduliu. Biomasės atvežimas 
derinamas su kiekvienu interesantu atskirai – kartais pristato ūkininkas/įmonė, kartais katilinės 
atstovai patys susiveža biomasę. Daugiausia deginami supresuoti šiaudai (bandyta deginti ir 
šieną, nendres, rapsus, bet toks kuras nepasitvirtino dėl per mažo kaloringumo ir per didelio 
liekančių pelenų kiekio). Biomasė prieš deginimą nedžiovinama – jei supresuojama dar šlapia 
(po lietaus), tai katile išdžiūva prieš sudegdama. Šaltinis: Interviu su „Šilutės šilumos tinklų“ 
atstovu.  

Be šio, galima pateikti ir Simno katilinės pavyzdį. Čia kartais kūrenamos Žuvinto biosferos 
rezervate nupjautos nendrės. Šiaudų ritinius taip pat degina Gelgaudiškio miestelio katilinė, kuri 
taip pat potencialiai galėtų deginti ir nendrių biomasę. Šaltiniai: Interviu su Simno ir 
Gelgaudiškio katilinių atstovais. 

Šilutės raj. sav. įsikūrusi UAB „Pamario altegrana“ iš įvairių žemės ūkio produkcijos ir 
kitų augalinių medžiagų gamina biokuro granules. Šaltinis: http://newheat.lt/lt/nh-biokuro-
granules-105.  

Panašių įmonių Lietuvoje yra nemažai, tačiau dažniausiai biokuro granulių gamybai jos 
naudoja šiaudus. Žolė, kaip žaliava, nėra naudojama, nes savo parametrais neprilygsta šiaudams, 
be to, Lietuvoje tokiam produktui nėra rinkos, todėl dauguma šių įmonių produkciją eksportuoja 
į užsienio šalis, dažniausiai į Lenkiją. 

Kitas gerosios patirties pavyzdys – Žuvinto biosferos rezervate įkurtas biokuro granulių 
gamybos cechas. Čia gamybai naudojama vietinė žaliava – nendrės, kurios šienaujamos 
prižiūrint paukščiams svarbias teritorijas. Pagamintomis granulėmis yra šildomas rezervato 
direkcijos pastatas. Šaltinis: Interviu su Arūnu Pranaičiu, Žuvinto bioferos rezervato 
direktoriumi. 

Įmonė UAB „Idavang“, Lietuvoje užsiimanti kiaulių auginimu ir turinti šalyje 13 fermų, 
dalyje iš jų yra įrengusi (ateityje planuoja ir visose) biodujų jėgaines. Jose naudojamos dujos, 
kurios išsiskiria kompostuojant mėšlą ir įvairias augalines žemės ūkio atliekas. Rekomendacijų 
rengimo metu įmonės atstovas teigė, kad artimiausiu metu biodujų gamybai bandys naudoti ir 
žolės biomasę. Tai sudarytų palankias sąlygas efektyviai panaudoti gamtotvarkos darbų metu 
susidariusią biomasę. Šaltinis: Interviu su UAB „Idavang“ atstovu. 

 
3. Kompostavimas 

Vienas iš gerosios patirties pavyzdžių – UAB „Biastra plius“ įmonė, kuri kompostuoja 
Vilniaus ir Švenčionėlių miestų nuotėkų dumblą ir žaliąsias atliekas. Per metus ji perdirba 
daugiau nei 40000 t dumblo ir 25000 t žaliųjų atliekų ir pagamina apie 30000 t švaraus ir 
kokybiško komposto. Taip pat gamina „komposto rankoves“ apželdinimui bei daržovėms 
auginti. Įmonė žaliąsias atliekas priima nemokamai. Šaltinis: http://biastraplius.lt. 

Kitas pavyzdys – VĮ Telšių miškų urėdijos ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 
bendradarbiavimas vykdant projektą „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, 
išsaugant biologinę įvairovę ‚Natura 2000‘ teritorijose“. Siekiant išsaugoti vertingas atviras 
pievų ir pelkių buveines, projekto metu iškertami krūmai, nušienaujama ir pašalinama biomasė 
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192 ha, įrengiamas biomasės kompostavimo mechanizmas. VĮ Telšių miškų urėdija yra šio 
projekto partnerė. Iki projekto įgyvendinimo ši urėdija nebuvo suinteresuota atvirų buveinių 
tvarkymu, nes neturėjo šienauti, biomasei surinkti reikalingos technikos, nebuvo kur panaudoti 
susidariusios biomasės. Iš prižiūrimų 192 ha pievų ir pelkių kiekvienais metais gaunama 
biomasė bus panaudojama VĮ Telšių miškų urėdijos medelynams reikalingo komposto gamybai. 
Platelių bendruomenė, dalyvaudama seminare apie biologinę įvairovę ir bioskaidžių atliekų 
tvarkymą, gaus papildomų žinių, padidės suinteresuotumas naudoti gamtotvarkos metu 
susidariusią biomasę. 
Šaltinis: http://www.zemaitijosnp.lt/files/uploaded/lc/pradetas-igyvendinti-eee-finansuojamas-
projektas.pdf 

Įmonė „Sliekynė“, įsikūrusi Stankūnų kaime (Kauno raj.), užsiima Kalifornijos sliekų 
veisimu. Naudodamasi šiais bestuburiais, įmonė gamina biohumusą ir kompostą. Kalifornijos 
sliekų suvirškinta tona organinių pūvančių atliekų pavirsta 400–600 kg biohumuso. Šioje trąšoje 
gausu biologiškai aktyvių medžiagų, mikrofloros, makro ir mikro elementų, antibiotikų bei 
fermentų, todėl tinkama naudoti soduose, daržuose ar gėlynuose, daigai greitai prigyja, sėklos 
greičiau dygsta, augalai geriau auga ir dera. Ši idėja, pritaikyta ir kitose vietovėse, padidintų 
suinteresuotumą gamtotvarkos metu susidariusiai biomasei naudoti. Šaltiniai: 
http://www.sliekyne.lt, http://www.ecosolo.lt/kalifornijos-slieku-auginimas/. 

 
4. Biomasė kaip statybinė medžiaga 

UAB „Angira“ stogų dengimui naudoja nendres. Pasak įmonės atstovo, Lietuvoje nendrės 
stogų dengimui potencialiai galėtų būti naudojamos tik iš Pamario krašto, kadangi kitoje šalies 
dalyje augančios nendrės nėra tinkamos kokybės. Šaltinis: Interviu su UAB „Angira“ atstovu bei 
http://www.angira.lt. 

 
5. Gamtinė žemdirbystė 

Lietuvoje populiarėjanti gamtinė žemdirbystė taip pat gali būti vienas iš būdų panaudoti 
kitur netinkamą biomasę. Pagrindinis gamtinės žemdirbystės principas yra neariant dirvos ją 
nuolat mulčiuoti šienu, šiaudais ar kita atliekine biomase. Remiantis gamtinės žemdirbystės 
pradininkės Ruth Stout skaičiavimais, norint padengti 1 aro daržą 20 cm storio mulčiumi, reikia 
apie 2,5 t šieno. Suprantama, kad toks biomasės naudojimo metodas netinkamas stambiuose 
monokultūrinuose ūkiuose, tačiau jis puikiai pritaikomas mažuose ar šeimos ūkiuose. Tokių ūkių 
atsiradimas galėtų būti skatinamas saugomose teritorijose. 
Šaltinis: http://www.gerazemdirbyste.lt, http://www.no-dig-vegetablegarden.com/how-to-
calculate-how-much-hay-is-needed-for-garden-mulch.html. 
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2. Užsienio šalių gamtotvarkos geroji patirtis, taikytina Lietuvoje 

2.1 Ekonomiškai naudingi mainai tarp ponius auginančių ūkininkų ir saugomų teritorijų 
institucijų Airijoje 

Marou (Murrough) pelkių atkūrimą ir gamtotvarką LIFE projekto metu vykdė Airijos 
laukinių paukščių apsaugos organizacija „BirdWatch Ireland“. Prieš išperkant vertingas buveinių 
teritorijas iš privačių savininkų, jose buvo vykdomas intensyvus galvijų ir avių ganymas. Tai 
pažeidė buveinės būklę ir kėlė grėsmę svarbioms pelkių augalų ir paukščių rūšims. Mažo 
intensyvumo atkuriamojo ganymo įvedimas pasiteisino ne tik atkuriant buveinę, bet ir sudarant 
tinkamas salygas pelkėse žiemojantiems ir perintiems paukščiams (paliekant žolių arba viksvų 
kupstus). Ekstensyvus ganymas vertinguose plotuose naudingas ne tik projektui, bet ir gyvulius 
ganantiems ūkininkams (dviem gretimų žemių savininkams). Jokių piniginių sandorių nebuvo 
sudaryta, sandoris labiau barterinis – ūkininkams leista ekstensyviai ganyti gyvulius pelkėse, o 
už tai jie pastatė reikalingas tvoreles ir dalinasi gamtotvarkai reikalinga technika. 

Pelkėje ekstensyviai ganomi ‘Kerr Bog‘ veislės poniai nugraužia stambias viksvines ir 
žolines rūšis, sudarydami tinkamą apšvietimą ir vietas augti jautresnėms žemapelkinėms augalų 
rūšims, kaip šakotoji ratainytė (Cladium mariscus). Dėl savo atsparumo šie poniai puikiai tinka 
ganytis drėgnomis žemapelkės sąlygomis. 
Šaltinis: Europos Komisijos leidinys „LIFE and Europe’s wetlands: Restoring a vital 
ecosystem“, 2007, 26 p. 

 
2.2 Miškapievių priežiūra pasinaudojant Kaimo plėtros programomis Latvijoje 

Svarbiausia priežastis, dėl kurios nyksta miškapievių buveinės Latvijoje, yra labai 
sumažėjusi ūkinė veikla kaimo vietovėse, ypač gyvulių ganymas. Neganant ir nešienaujant šios 
ypatingos biologinės įvairovės buveinės užželia krūmynais, apauga medžiais, ilgainiui 
degraduoja. Gamtotvarkos darbų tęstinumui užtikrinti buvo pasitelkta Latvijos kaimo plėtros 
programa. 

Projekto metu buvo įrengta tvora ir pastogės gyvuliams laikyti. Buvo įsigytas 91 naminis 
gyvulys. Nupirkti gyvuliai buvo padalinti žemės savininkams su sąlyga, kad jie grąžins tą patį 
gyvulių kiekį Latvijos gamtos fondui, kuris po tam tikro laiko perleis gyvulius kitose teritorijose 
ūkininkaujantiems asmenims. Atkuriant pievas, dalyvavo 15 ūkių. Buvo pasirašyti susitarimai su 
žemės savininkais su sąlyga, kad jie prižiūrės gamtosauginiu požiūriu vertingas pievas 10 metų. 
Šaltinis: Protection and Management of the Northern Gauja Valley. 
http://old.ldf.lv/upload_file/28554/ZGatskaite.pdf 

 
2.3 Viržynų buveinės palaikymas ganant stambiuosius kanopinius gyvulius Vokietijoje 

Projekto metu buvusioje karinėje teritorijoje, siekiant palaikyti viržynų buveines, buvo 
ganoma. Vietovė – Kukshafeneris (Cuxhavener), Vokietija. 

Buveinių palaikymui panaudoti stambieji kanopiniai – arkliai, galvijai ir stumbrai. 
Ganymu siekta sukurti mozaikiškas buveines, panaudoti gyvūnus kaip pažinimo objektą. 
Ganymui panaudoti 25 galvijai, 10 arklių, 5 stumbrai, nuganyta 296 ha teritorijos. Ganoma 
teritorija buvo aptverta 13 km perimetro elektrine tvora, dalis elektros energijos išgauta 
pasitelkiant saulės energijos baterijas. Gyvulių priežiūra buvo patikėta vietiniam ūkininkui. Buvo 
pasiekta gerų rezultatų, krūmų ir medžių žėlimas sustabdytas. Galvijai ir arkliai pažeidė medžius 
braižydami kamienus ragais ir/arba kanopomis bei trindamiesi. Tik kelios dygliuotų augalų rūšys 
išvengė ganymo poveikio. Šaltinis: 
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=8317&article_id=46150&_ps
mand=26 
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2.4 Ganiavos taikymas plačialapiuose miškuose Jungtinėje Karalystėje 

Projektą įgyvendino 10 organizacijų (partnerių), tarp kurių buvo ganytojų asociacijos, 
miškininkai, gamtosaugininkai. Vietovė – Naujojo Miško (New forest) nacionalinis parkas 
Jungtinėje Karalystėje. 

Projekto esmė – miškų buveinių atkūrimui ir palaikymui taikytas ganymas. Projekto tikslas 
– sukurti gamtotvarkos planą, skirtą atkurti 4000 ha plačialapių miškų buveinių. Vykdant 
gamtotvarką buvo ganyta miškuose. Ganymas taikytas ir kaip palaikomasis veiksnys, 
neleidžiantis sutvarkytai teritorijai apželti krūmynais. 

Projekto metu, atkuriant miškų buveines, buvo šalinamos invazinės rūšys (rododendrai), 
kertamos eglių monokultūros, ganyta. Ganymui buvo panaudota 4000 ponių ir apie 3000 galvijų, 
kurie toliau laisvai ganosi tvarkytame plote, o juos prižiūri komuninė bendruomenė. Bendra 
projekto vertė 10 237 574 Eur. 
Šaltinis:http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/ras_life_european_fore
sts_eng.pdf p. 56 
 
2.5 Miškų išteklius administruojančių įstaigų dalyvavimas vykdant gamtotvarką 

Latvijoje 

2010–2015 metais Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendinto Europos Sąjungos LIFE+ programos 
nykstančio paukščio meldinės nendrinukės (Acrochepalus paludicola) buveinių atkūrimo 
projekto (projekto kodas – LIFE09 NAT/LT/000233) metu buvo atkuriama ir tvarkoma daugiau 
kaip 1300 ha apleistų meldinės nendrinukės buveinių Lietuvoje ir Latvijoje. 

Projekto lėšomis VĮ Kretingos miškų urėdijai buvo nupirkta šlapynių tvarkymui pritaikyta 
technika, kurią ji sėkmingai panaudojo urėdijai priklausančioms Tyrų pievoms tvarkyti. Miškų 
urėdija įsipareigojo projektui pasibaigus palaikyti buveines – šienauti. Deklaruodama 
šienaujamus plotus ji gaus išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros programą, taip bus užtikrintas 
ilgalaikis meldinės nendrinukės buveinių palaikymas.  
Šaltinis: http://www.meldine.lt/life-projektas 
 
2.6 Žolės biomasės panaudojimas energijos gamybai Estijoje 

Matsalu nacionalinis parkas (384 km2) įkurtas migruojančių paukščių apsaugai. Saugomas 
užliejamų lygumų kraštovaizdis, nendrynai, pakrančių pievos, medžiais apaugusios pievos ir 
salelės. Biomasės ištekliai: nendrės, pievų šienas ir mediena, bet šilumos gamybai kol kas 
naudojamas tik pievų šienas. 

Nuo 2009–2010 metais Lihulos rajone šieno biomasė naudojama šilumos gamybai, nes: 
- Rajone yra dideli įvairios ir nenaudojamos biomasės ištekliai; 
- Matsalu nacionaliniame parke reikia palaikyti atviras pievų ir šlapynių buveines; 
- Lihula miesto rajono šildymo sistema buvo pagrįsta brangia ir taršia skalūnine nafta, 

taip pat reikėjo mažinti šiltnamio dujų išmetimo apimtį. Šiuo metu skalūnai naudojami 
kaip atsarginis kuras; 

- Tai suteikė galimybę sumažinti šildymo kainas Lihulos rajone. 
Vidutinis atstumas, skiriantis deginimo katilus nuo šienaujamų pievų yra 10–15 km. 

Gaminami apvalūs arba kampuoti ryšuliai. „Lihula Soojus“ šilumos gamybos kompanijos 
apimtys yra ± 3800 MWh/metus (maksimali galia – 1,8 MW), katilinė priklauso savivaldybei. 
Sutartys dėl biomasės tiekimo yra sudarytos su vietos ūkininkais. Lihulos katilinė sudegina 
maždaug trečdalį Matsalu pievų šieno kasmet. 

Pagrindinės išmoktos pamokos: 
- Jei sezono metu dėl vietos prieinamumo kyla sunkumų šienauti pievas (dėl žemės 

apsėmimo, technikos klimpimo ir kt.), gali būti naudojami alternatyvūs biomasės 
ištekliai: medienos skiedros, šiaudai, pašarinės žolės; 

- Medienos skiedros ir šienas negali būti naudojami tuo pat metu (vieną dieną šienas, kitą 
dieną mediena – reikalingi skirtingi deginimo režimai ir pakrovimo technika); 
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- Maksimalūs šieno šildymo pajėgumai yra 1,5–1,6 MW, maksimalus efektyvumas – 85 
%; 

- Katilinėje tinkamas naudoti smulkintas (10–15 cm ilgio stiebų gabaliukais) ir 
supresuotas į ritinius šienas (šiaudai, nendrės); 

- Katiluose tinkama deginti biomasė turi būti atitinkamo drėgnumo. Žolės biomasės 
drėgnumas turi būti žemesnis nei 18 %, o medienos – mažiau kaip 35 %; 

- Šildymo sezonui sunaudojama apie 1350–1400 t šieno (maždaug 3000 kvadratinių 
ryšulių). Pievų šieno kaina yra 43–45 Eur/t (11–12 Eur/MWh). Šildymo kaina vartotojui 
yra apie 58 Eur/WMh, o štai rajono šilumos tiekimo tinklams, naudojantiems skalūnus, 
vartotojai moka 70–80 Eur/MWh (be PVM); 

- 2015 m. vasarą buvo pakeistos katilo grotos, o kuro padavimo sistema buvo keletą kartų 
taisyta. Taip pat buvo taisytas pelenų konvejeris, pastebėti erozijos ženklai (pelenai turi 
daug silicio). 

Šaltinis: ,,Sustainable grassland management biodiversity conservation and alternative uses of 
grassland biomass“ Report, 2014 
 
2.7 Viržynų biomasės panaudojimas energijai gauti Jungtinėje Karalystėje 

Pagrindinė studijos idėja – nustatyti, kaip galima panaudoti iš viržynų biomasės išgaunamą 
energiją. Studijos tikslas – apskaičiuoti potencialią viržynų biomasę, kurią galima gauti 
šienaujant ir vėliau deginant biokuro katiluose. Įvertinti agrotechniką, kuri gali būti panaudota 
efektyviam viržynų šienavimui. 

Projekto aprašymas – viržiai, kaip biokuro šaltinis, tyrinėtas Jungtinėje Karalystėje. 
Suskaičiuota, kad kasmet, panaudojus visų Jungtinėje Karalystėje esančių viržynų plotus, galima 
būtų gauti tiek energijos, kiek sudeginus 1,7 mln. tonų anglies. Viržynų šienavimui naudojami 
traktoriai bei presavimo įranga. Nupjauti viržiai paliekami išdžiūti, vėliau presuojami ir vežami į 
biokuro katilines. Iš biomasės gaminamos biokuro granulės, taip pat gaminamas mulčas 
augalams ar naudojama kaip trąša smulkiems ūkiams. Supresuota biomasė (ritiniai) gali būti 
deginama specialiuose katiluose, generuojama šilumos energija kaupiama specialiuose 
šildytuvuose, iš kur panaudojama namų šildymui. Įvertinta, kad biokuro granulių, gautų iš viržių 
biomasės (10 % drėgmės), koloringumas siekia 17,4 MJ/kg, plg. eglių malkų (10 % drėgmės) 
koloringumas – apie 17,3 MJ/kg. 
Šaltinis: 
http://www.whitehillbordon.com/wp-content/uploads/2012/06/120928-Final-Heathland-
Biomass-Potential-Study.pdf 
 
2.8 Žemapelkių nendrių biomasės deginimas Jungtinėje Karalystėje, Škotijoje 

2007 m. Jungtinėje Karalystėje buvo tirtas žemapelkių nendrių biomasės panaudojimas 
„Wildlife Trust of South and West Wales“ lankytojų centrams šildyti. Nendrių kaloringumas 
(19,6 MJ/kg sausos biomasės) labai panašus į Miscanthus genties (Poaceae šeima) žolių 
kaloringumą, o jų peleningumas atitinka šiuolaikinių biomasės deginimo katilų normas. Buvo 
nustatyta, kad lankytojų centrui ir keletui šalimais esančių pastatų apšildyti per metus reiktų 27 t 
sausų nendrių. Toks biomasės kiekis būtų prišienaujamas žiemos metu iš 2,7 ha nendrynų Teifi 
pelkėse, galimas papildymas iš gretimų teritorijų. Diskutuojant su teritoriją prižiūrinčiais 
asmenimis paaiškėjo, kad toks biomasės kiekis galėtų užtikrinti ir gamtotvarką, naudingą 
biologinei įvairovei. Pradinės investicijos į biomasės deginimo katilą ir palaikančią 
infrastruktūrą – 68 000 Eur, investicijų grąžos laikotarpis numatytas 5–10 metų, po to lankytojų 
centrai naudosis daug pigesne šildymosi alternatyva nei dabartinė skystų dujų kuro sistema. 
Šaltinis: The Fen Management Handbook, (2011), Editors A. McBride, I. Diack, N Droy, B. 
Hamill, P.Jones, J. Schutten, A. Skinner, and M. Street. Scottish Natural Heritage, Perth; 
Metcalfe, J.P. (2007) Reed boiler project definition for Wildlife Trusts Centre. Consultant report 
for CCW.  
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2.9 Nendrių biomasės panaudojimo galimybės Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje 

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti skirtingus ekonomiškai efektyvius nendrių kirtimo ir 
gautos biomasės panaudojimo būdus ir kurti verslumą skatinančius tinklus.  

Nendrės namo stogui dengti. Tai pelningiausias nendrių biomasės panaudojimo būdas. 
Įmonės „Finish Biolan“ pastatas dengtas didžiausiu Šiaurės šalyse nendriniu stogu (užima 1200 
m2 plotą). Naudojamos 1,5–2 m ilgio nendrės. Kuo tiesesnės nendrės, tuo tankesnis ir lygesnis 
stogo padengimas ir mažesnis lietaus, sniego ir vėjo poveikis. Stogo nendrių sluoksnio storis – 
30 cm. Nendrės paimtos iš Hiumos salos Estijoje. Vienintelis ribojantis veiksnys yra tai, kad 
stogo nuožulnumas turėtų būti ne mažesnis, nei 45 laipsniai. Vidutinė nendrinio stogo kaina 
2012 m. buvo 50–80 Eur/m2, o kokybė garantuota 50, daugiausia – 80 metų. Kokybiškai stogą 
nendrėmis dengti gali tik geri meistrai. Atkreiptinas dėmesys, kad jei dideli medžiai meta ant 
nendrinio stogo šešėlį, jis greičiau apauga samanomis, o tai greitina nendrių puvimą. 

Nendrės namui šiltinti. Tai taip pat ekonomiškai gana naudingas būdas naudoti nendrių 
biomasę. Tvirtas ir tvarus nendrių pluoštas yra tinkamas gaminti šilumos izoliacijos plokštėms. 
Estijos įmonė „Roomaja“ gamina tokias plokštes. 5 cm ir 2,5 cm storio plokštės yra naudojamos 
sienų apšiltinimui. Įmonė per mėnesį pagamina apie 100 m2 šiltinimo plokščių, skirtų pastatų 
šiltinimui Estijoje ir Suomijoje. Tartu universitete (Estija) buvo nustatyta, kad 45 cm storio 
nendrių plokštės šilumos izoliacija prilygsta 25 cm akmens vatos izoliacijai, o 200 mm storio 
stiklo vatos pluoštas išsaugo tiek pat šilumos kaip ir 300 mm storio nendrių plokštė. Insoliacijos 
plokščių naudojimo trukmė – daugiau nei šimtas metų, be to, nendrėmis šiltintose sienose 
nesiveisia graužikai. 

Nendrės sienų statybai. Gyvybės mokslų universiteto atstovai iš Tartu universiteto (Estija) 
tyrė lengvų nendrių kotų, molio, lino ir vandens mišinio tinkamumą gaminti plytoms. Šios plytos 
pasirodė pakankamai atsparios ir labai žemo terminio pralaidumo. Dėl to jos yra tinkama 
medžiaga statybai. Teisingai pagamintos, tokios plytos nepūva, išsaugo savo atsparumą aplinkos 
sąlygoms bei yra nedegios. 

Nendrės šildymui. Nendrių kaloringumas gali prilygti medienos kaloringumui (17 MJ/kg), 
todėl tai potenciali medžiaga energijos gavybai. Kaip medieną ir šieną, nendres taip pat galima 
smulkinti ir gaminti iš jų paletes ir briketus, tačiau biomasės drėgmės koeficientas negali viršyti 
15 %. Verta paminėti, kad nendrių smulkinimas reikalauja daugiau energijos nei žolės 
smulkinimas. Latvijos Žemės ūkio universiteto (Jelgavoje) mokslininkai nustatė, kad briketų 
gaminimas iš nendrių ir durpių mišinio reikalauja mažiau energijos sąnaudų nei gaminant 
briketus vien iš nendrių biomasės. Taip pat dėl to padidėja ir pačių briketų ilgaamžiškumas. 
Briketai pagaminti iš nendrių ir durpių mišinio (santykis 7:3) pasižymi geriausiomis degimo 
savybėmis, o jų pelenai daro mažiausią neigiamą įtaką deginimo krosnims.  

Netoli nendrynų, Vastanfjardino vietovėje (Suomija), yra naudojami nedideli nendrių 
deginimo katilai, kuriuose biomasė gali būti sudeginama nesuspausta. Vastanfjardino katilinėje 
šiaudai, šienas ir nendrės yra deginamos ritiniais. Sistema apšildo mokyklą, darželį ir keletą 
namų, esančių netoliese. Pelenai surenkami kartą per savaitę.  

Nendrės biodujų gamybai. Anaerobinės fermentacijos metu iš nendrių įmanoma gaminti 
biodujas ir organines trąšas. Naudojant tokį alternatyvios atsinaujinančios energijos gavybos 
būdą, sumažėtų ir metano bei anglies dioksido išmetimas. Kuo labiau susmulkintos nendrės ir 
didesnis jų paviršiaus plotas, tuo daugiau biodujų iš jų galima pagaminti. Optimalus dalelių 
dydis – 1–2 mm.  

Tourlos kaime (Suomija) 2012 m. pradėjo veikti biodujų katilinė, kurioje gaminama šiluma 
ir elektra galvijų fermai bei šalia esančiai mokyklai. Katilinėje naudojamos skirtingos 
medžiagos: žalioji cukranendrių biomasė, nendrės (ne daugiau 40 %), organinės atliekos ir 
kiaulių bei galvijų mėšlas. Maišant medžiagas, pagerėja biomasės anglies ir azoto santykis. 
Katilinė generuoja 100 kWh šilumos ir 50 kWh elektros per valandą, o investicijų grąžos 
atsipirkimo laikotarpis numatytas 10–15 metų. 

Biodujų gamyba iš nendrių ekonomiškai naudinga tuo atveju, jei biodujų jėgainė yra netoli 
nendrynų (iki 40 km) ir arti yra bent 100 galvijų ferma. Galvijų mėšlas yra tinkamas raugas, 
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reikalingas biomasės fermentacijai. Vis dėlto, lyginant su kitais energijos gamybai naudojamais 
augalais, nendrių biomasė yra mažiau efektyvi energetiškai. Tai lemia sudėtingesnis šienavimas, 
transportavimas ir cheminės bei fizinės augalo savybės. 

Nendrių šienapjovės. Nendrių šienavimas labai priklauso nuo oro sąlygų, ir geriausiai tai 
daryti žiemą. Kadangi nendrės auga drėgnose vietose ir ežerų pakrantėse, tradicinės šienapjovės 
yra sunkiai pritaikomos. Kuriamos alternatyvios mašinos yra lengvasvorės, aprūpintos pjovimo 
ir surišimo įranga ir turėtų judėti dideliais ratais arba vikšrais. 

REEDA. Šienapjovė sukurta Lenkijoje, sveria 2,5 t, 60 cm pločio vikšrai, aptraukti guma, 
leidžia mašinai dirbti ir pelkėtose vietovėse, kurios nėra padengtos ledu. Turi BCS pjautuvą. 

SEIGA. Danijoje gaminamos mašinos turi du BCS pjautuvus ir platformą biomasės 
pakrovimui. Dažniausiai naudojamos pjauti nendrėms šiaudinių stogų dengimui. Galima rinktis 
iš 4 ir 6 ratų variantų. Geromis sąlygomis ši mašina pagamina per 6000 nendrių ryšulių per 
dieną. 

SOFTRAK. Britų kompanijos Loglogic gamybos 3,7 t svorio mašina vikšriniais ratais. 
Turi pjovyklę-smulkintuvą ir 8 kubinių metrų krovininę platformą. Ši mašina gali dirbti tiek 
šlapynėse, tiek esant įšalui. 

BCS 622 savaeigė šienapjovė. Lengvas mašinos svoris nereikalauja didelių 
transportavimo išlaidų. Mašina nupjauna nendres ir suriša jas į ryšulius. Jos yra paliekamos 
vietoje. Šie ryšuliai vėliau turi būti surinkti ir išvežti su kita transporto priemone. Ši mašina 
nendrėms pjauti gali būti naudojama tik esant įšalui. Šis pjautuvas gali būti montuojamas ant 
kitos – didesnės ar mažesnės šienapjovės. 
Šaltinis: Rygos technikos universitetas, „Reed for bioenergy and construction“, 2013. 
 
2.10 Žolės granulių ir biodujų gamyba iš žolės biomasės, jų naudojimas energijai gaminti 

Vokietijoje 

Programos LIFE+ projekto PROGRASS tikslas – surasti būdą, kaip tvariai ūkininkaujant 
geriau panaudoti saugomų teritorijų pievas ir didinti jose biologinę įvairovę. Šį tikslą galima 
pasiekti reguliariai, ekstensyviai naudojant šias pievas ir atgaunant energiją iš surinktos 
biomasės, naudojant inovatyvią biomasės panaudojimo koncepciją „Integruota kieto kuro ir 
biodujų gamyba iš biomasės“ (IFBB). 

Programos LIFE+ projekto PROGRASS metu sukurtas mobilus biomasės perdirbimo 
prototipas buvo išbandomas projektui atrinktose „Natura 2000“ tinklo buveinėse. Bandymų 
rezultatai parodė, kad toks biomasės perdirbimo būdas ne tik atsiperka ekonomiškai, bet taip pat 
gali tapti puikiu sprendimu tvarkant apleistas pievas atokiuose regionuose ir prisidėti prie šių 
regionių socioekonominės plėtros. 
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1 pav. Žolės biomasės perdirbimo schema. 
 
Šis prototipas veikia taip (žr. 1 ir 2 pav.): 

1) pievų biomasė yra apdorojama hidrotermiškai; 
2) mechaniškai atskiriama kietoji masė nuo susidariusių skysčių; 
3) skystis fermentuojamas; šio proceso metu susidarančios dujos naudojamos elektros 

gamybai, o susidaranti šilumos energija naudojama fermentacijai ir kietosios masės 
džiovinimui; 

4) iš kietosios masės gaminamos granulės, kurios gali būti naudojamos kaip kuras; 
5) susidarantis nedidelis atliekų kiekis gali būti naudojamas kaip organinė trąša. 
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2 pav. Žolės biomasės perdirbimo technologinė schema. 
 

Projekto metu šis prototipas buvo išbandytas naudojant žolės biomasę iš šių buveinių: 6230* Rūšių 
turtingų briedgaurynų, 6450 Aliuvinių pievų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 6530* Miškapievių, 7120 
Degradavusių aukštapelkių ir iš kitų dviejų Europos bendrijos svarbos gamtinių buveinių, kurios 
Lietuvoje neaptinkamos, todėl čia neįvardijamos. 
Prototipo techniniai duomenys: 

• Biomasės apdirbimo kiekis: 400 kg siloso per dieną; 
• Kuro gamyba: 90 kg sausos medžiagos per dieną; 
• Biodujų gamyba: 7 kW. 

Pievų biomasės perdirbimo prototipas 
Didesnė nauda gaunama šią jėgainę prijungus prie didesnių biodujų gamyklų. 
 
IFBB jėgainės charakteristika 
(Standartinė atskira versija, Vokietija) 
 
Apskaičiuota darbinė trukmė: 20 metų; 
Pagaminamos šilumos kiekis: 1,05 MWthem; 
Pagaminamos elektros kiekis: 50 kWel; 
Pievų poreikis: apie 600 ha (darant prielaidą, kad iš 1 ha gaunama 4 t sausosios medžiagos); 
Pagaminamų granulių kiekis: 1,73 t per metus; 
Investicijų poreikis: apie 1,7 mln. eurų; 
Investicinė grąža: 7,59 % per metus; 
Pelno gavimo pradžia: pirmais metais; 
Dividendų gavimo pradžia: pirmais metais. 
Šaltinis: PROGRASS – Securing the conservation of NATURA grassland habitats with a 
distributed bioenergy production. Interneto prieiga: http://www.prograss.eu 
 
2.11 Žolės briketų ir biodujų gamyba iš žolės biomasės, jų naudojimas energijai gaminti 

Vokietijoje 

Projekte, pasinaudojant PROGRASS projekto patirtimi, toliau tobulinamas IFBB procesas. 
Vienas iš projekto partnerių – Baden Badeno miestas Vokietijoje, pritaikė šią koncepciją 
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vandens valymo įrenginiams. Kombinuojant valymo įrenginių ir IFBB prototipo darbą gaunamas 
didesnis efektyvumas ir geresni rezultatai. 

Projekte, pasinaudojant PROGRASS projekto patirtimi, IFBB koncepcija taikoma norint 
atrasti naujų bioenergijos gamybos galimybių. Taip pat jį bandoma pritaikyti apleistų žemių 
sutvarkymui.  
Šaltinis: DANUBENERGY, Improving eco-efficiency of bio-energy production and supply in 
riparian areas of the Danube river basin and other floodplains in Central Europe. Interneto 
prieiga: http://danubenergy.eu 
Šaltinis: COMBINE – Converting Organic Matters from European urban and natural areas into 
storable bio-Energy. Interneto prieiga: http://www.combine-nw 
 
2.12 Žolės biomasės panaudojimas biodujoms gaminti Vokietijoje 

Visuomeninis fondas „Energie Wende Oberland“ įkurtas 2005 m. 86 steigėjų: privačių 
asmenų, kompanijų, savivaldybių ir kitų administracinių vienetų. Šiuo metu narių skaičius 
išaugo iki 235 rėmėjų, kurie palaiko šį fondą finansiškai. Vokiškas terminas „Energiewende“ 
reiškia, kad visiškai atsisakoma iškastinio kuro. Šis fondas skatina naudoti mažiau energijos, 
didinti energetinį efektyvumą, naudoti atsinaujinančią energiją. Vienas iš būdų išgauti energiją – 
palaikant svarbias Alpių pievų buveines, jų žolę kartu su arklių mėšlu naudoti biodujų gamybai. 
Daugumoje biodujų gamyklų žolės dalis visame substrate sudaro vidutiniškai 8 %, tačiau tuose 
regionuose, kur pievų plotai didesni – žolės dalis substrate gali sudaryti nuo 20 iki 50 %. 

Visuomeninis fondas savo veiklą vykdo Oberlando regione, Bad Tölz-Wolfratshauseno, 
Miesbacho ir Weilheim-Schongau apskrityse, Bavarijos žemėje. 
Šaltinis: 
http://energiewende-
oberland.de/hp5121/English.htm?ITServ=CY4054cfd2X14c268cde19XY2083 
Papildoma informacija: 
http://grassservice.balticgrasslands.eu/content/uploads/2014/10/Report_05.-06.11.20151.pdf 
 
2.13 Žolės biomasės panaudojimas biodujoms ir elektrai gaminti Vokietijoje 

Biodujų ir elektros jėgainė (žr. 3 ir 4 pav.) „Chiemgauer Biogasanlagen“ buvo įkurta 2001 
m. Vokietijoje, Bavarijos žemėje, Zėono (Seeon) miestelyje. Šį modelį savo ūkyje sukūrė Hansas 
Wolfertstetteris, anksčiau laikęs pieninius galvijus. Jėgainėje dirba vienas žmogus. Jėgainės galia 
– 55 kWh. Jos veikimo principas toks: keturiuose betoniniuose bunkeriuose sukraunama biomasė 
(žolė, įvairios žemės ūkio atliekos, gyvulių mėšlas). Bunkeriai uždengiami dujų nepraleidžiančia 
membrana. Bunkeryje palaikoma reikiama drėgmė ir šilumos kiekis – vyksta biomasės 
fermentacija, išsiskiria biodujos, kurios yra išpumpuojamos vamzdžiais ir paduodamos į 
generatorių, gaminantį elektrą ir šilumą. Elektra yra parduodama bendriesiems elektros tinklams, 
o šiluma naudojama ūkio pastatams šildyti. Ateityje šilumą ūkininkas planuoja tiekti ir 
aplinkiniams ūkininkams mainais už gyvulių mėšlą. Bunkeriuose dalį biomasės reikia keisti 
maždaug kas 4 savaites. Iš bunkerio pašalinta susifermentavusi biomasė yra puikus kompostas 
laukams. Pasak ūkininko, ši veikla yra pelninga ir nereikalauja daug laiko. 
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3 pav. Kairėje: prieš bunkerio pripildymą išsiurbiamos visos dujos. Dešinėje: bunkerio vaizdas 
po biomasės papildymo praėjus dviems dienoms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 pav. Kairėje: biomasės bunkeryje keitimas ir pildymas. Dešinėje: galutinai susifermentavęs 
substratas iš bunkerio, po 225 dienų. 
 
Šaltinis: http://www.chiemgauer-biogasanlagen.de/startseite/ 
 
2.14 Įmonė NICETY. Įvairus pašaras graužikams ir žolėdžiams iš pievų biomasės. Mažieji 

granuliavimo įrenginiai Latvijoje 
Įmonė „Baltic Unique Solutions“ buvo įkurta 2009 m. Latvijoje. Viena iš jos veiklos sričių 

– įvairaus pašaro graužikams ir žolėdžiams gamyba, naudojant pievų biomasę iš natūralių ir 
pusiau natūralių pievų. Dauguma gaminių sertifikuoti kaip ekologiški pagal Europos Sąjungos 
teisės aktus. Savo produkciją jie parduoda Latvijoje, eksportuoja į Rusiją ir Italiją, yra didelis 
susidomėjimas ir iš kitų šalių. Netinkamas šienas yra sugranuliuojamas ir naudojamas kaip kuras 
pašarų gamybos procese. 

Šiuo metu 4 ūkiai įmonei parduoda šieną iš apytiksliai 120 ha teritorijos. Per metus 
pagaminama apie 200 t granulių. Gamybos metu prarandama apie 5-10 % šieno, nes ne visas 
šienas yra tinkamas pašarinių granulių gamybai. Tonai granulių pagaminti sunaudojama apie 10 
kWh energijos. Įmonė gali padidinti gamybos apimtis pagal užsakovo pageidavimus. 

Kita įmonės veiklos sritis – granuliavimo įrangos pardavimas, įrengimas ir personalo 
apmokymas. Įmonė siūlo didelį pasirinkimą mažųjų granuliavimo įrenginių, pritaikytų 
naudojimui namų ūkiuose ar vietose, kur nėra didelių biomasės kiekių. 
Šaltinis: http://www.nicety.lv, http://www.granulators.lv 
Papildoma informacija: 
http://grassservice.balticgrasslands.eu/content/uploads/2014/10/Report_05.-06.11.20151.pdf 
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2.15 Netiesioginis verslo įsitraukimas į gamtotvarką Šveicarijoje 

Šveicarų sukurta technologija GRAMITHERM® naudojama šiltinimo plokščių gamybai iš 
žolės pluošto. Žolės apdirbimo metu yra atskiriama kietoji žolės masė, o žolės sultys naudojamos 
biodujų gamyboje. Pagaminta plokštė apdirbama nedegiomis ir kenkėjus atbaidančiomis 
medžiagomis. Šios plokštės pasižymi tokia pat šilumos izoliacija, kaip ir akmens vatos plokštės. 
Tačiau jų gamyboje išskiriamų šiltnamio efekto dujų dalis yra – 0,9 kg CO2-aequiv./kg (plg.: 
gaminant akmens vatos plokštes išskiriama 1,4 kg CO2-aequiv./kg). Iš 1 ha pievos galima 
pagaminti apie 500 m3 šiltinimo medžiagos. 
Šaltinis: http://gramitherm.ch;  
http://www.alter-bati-comtois.fr/docs/brochure-gramitherm.pdf. 
 
2.16 Tvaraus ekonominio modelio ir ūkininkams reikalingos infrastruktūros sukūrimas 

Vokietijoje 

1993–2002 m. Reno (Rhön) biosferos rezervate Vokietijoje, siekiant išsaugoti vertingas 
pievų buveines ir tradicinį kraštovaizdį, buvo įgyvendinti du programos LIFE projektai. Buvo 
siekiama, kad tradicinis kraštovaizdis netaptų muziejine „vertybe“, o būtų palaikomas vietos 
ūkininkų, kurie užsiimtų tradicine ūkine veikla. 

Pirmojo projekto metu apleistos pievos buvo valomos nuo krūmynų ir sumedėjusios 
augalijos. Toliau buvo atliekami palaikomieji veiksmai (pasikartojantis šienavimas bei pievų 
nuganymas pasitelkiant avis), kad pievos vėl nebeužaugtų krūmais ar jų ataugomis ir būtų 
užtikrinta gera jų būklė. Po dviejų sezonų pievos buvo integruotos atgal į ūkinį naudojimą kaip 
ekstensyviai naudojama žemė (šienavimui ir ganymui). Pievų tvarkymui buvo naudojamos 
agroaplinkosauginės išmokos. Kur tik buvo galima, tvarkymo darbams buvo samdomi vietos 
ūkininkai ir piemenys. Tokia taktika davė dvejopą naudą: 

• Į tvarkymo darbus aktyviai įtraukti ūkininkai susipažino su gamtos ir „Natura 2000“ 
buveinių vertybėmis. 

• Užmokestis už tvarkymo darbus buvo papildomos pajamos, atsižvelgiant į tai, kad 
teritorijos „valymo“ darbai dažnai vykdavo ne ūkininkavimo sezono metu, pavyzdžiui, žiemą. 
Savo ruožtu tai teigiamai veikė ūkininkų nuomonę dėl „Natura 2000“ buveinių tvarkymo. 

Pievų atkūrimas yra brangi ir daug žmogiškųjų išteklių reikalaujanti užduotis, todėl 
antruoju projektu buvo siekiama sukurti ekonominį modelį, kuris užtikrintų pievų palaikomumą 
ir stabilias pajamas pievas prižiūrintiems ūkininkams. Reno biosferos rezervatas ir vietos 
valdžios žemės ūkio reikalų skyrius intensyviai dirbo kartu, norėdami nustatyti problemas, su 
kuriomis susiduria ūkininkai, ir padėti jiems rasti naujų ir efektyvių priemonių prižiūrėti 
pievoms. 

Pirmiausia buvo surengti keli susitikimai su ūkininkais ir jiems pristatyta pati idėja. Dėl 
didelio susidomėjimo vietoj 2 darbo grupių buvo suformuotos 5, kurios buvo priskirtos vienam iš 
penkių kaimų. Šiose penkiose grupėse buvo identifikuotos problemos, su kuriomis susiduria 
ūkininkai, ir aptarti galimi sprendimai, naudingi tiek jiems, tiek vertybėms išsaugoti. 

Pagrindinė problema, su kuria susidūrė Reno ūkininkai, buvo labai didelė žemėvaldos 
fragmentacija (tūkstančiai plotų, kurių dydis vidutiniškai siekė 0,5–1 ha). Tai trukdė normaliam 
ūkininkavimui. Kadangi pieno ir mėsos kainos buvo žemos, atsirado tendencija atsisakyti 
gyvulininkystės. Dėl to šienas tapo nebepaklausus, o pievų šienavimas – nebepatrauklia veikla, 
nors jų tvarkymui ir buvo skiriamos agroaplinkosauginės išmokos. Tai kėlė pavojų vertingų 
pievų išlikimui. 

Bavarijos žemės ūkio ministerija reaguodama į susikūrusios projekto grupės 
nuogąstavimus, 2002 m. suteikė ūkininkams leidimus sezoniškai keistis žeme tarpusavyje, 
išvengiant formalių biurokratinių procedūrų, sudėtingų pardavimo, nuomos ar žemės 
konsolidacijos procesų. Taip kiekvienas ūkininkas galėjo lengvai naudotis konsoliduotu žemės 
bloku, išvengdamas papildomų sunkumų. 

Darbo grupėse gimė šios iniciatyvos: 
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• Organizuoti įrangos fondus žemės ūkio technikai ir darbo jėgos fondą, kad ūkininkai 
galėtų keistis arba suteikti išteklius. 

• Sukurti pieninių karvių bandą, kuri bendrai priklausytų Fladungeno kaimelio ūkininkams. 
Dalis žiemos pašaro šiai bandai būtų prišienaujama prižiūrimose pievose, taip prisidedant prie jų 
išsaugojimo iniciatyvos. 

Antruoju projektu ir toliau buvo atkuriamos apleistos pievos. Pavyzdžiui, projekto 
teritorijoje „Mittelhut“ buvo išvalyta 140 ha pusiau natūralių pievų. Tokia teritorija tapo 
ekonomiškai patraukli avių auginimui. Biosferos rezervato darbuotojai įkalbėjo penkis ūkininkus 
imtis ūkinės veiklos šioje teritorijoje. Kiekvienas tapo atsakingas už dalį bendruomeninės avių 
bandos, kuri greitai išaugo iki 1000 gyvulių. Toks metodas buvo pritaikytas ir kitose projekto 
teritorijose, tad jo pabaigoje, 2002 m., jau buvo 3000 avių, kurios padėjo sėkmingai prižiūrėti 
didelę dalį pusiau natūralių pievų Reno regione. 

Be visų minėtų priemonių, rezervato komanda ėmėsi dar vieno žingsnio  padėti 
ūkininkams, kurie buvo pasirengę prižiūrėti pusiau natūralias pievas. Pasinaudojus LEADER ir 
struktūrinių fondų parama, jiems buvo sukurta infrastruktūra, kad avis būtų galima skersti 
ūkiuose ir iš skerdienos gaminti didelės pridėtinės vertės produktus. Taip pat buvo pastatytos 
pastogės avims bei įrengti šaldikliai mėsai. Ūkiuose įrengtos krautuvėlės, kad ūkininkas galėtų 
savo produkciją parduoti tiesiai vartotojams. 

Sukurta infrastruktūra leido ūkininkams brangiau parduoti avieną ir pasiekti kitas 
realizavimo rinkas, be to, parduodama aviena buvo pripažinta kaip užauginta tausojant aplinką. 
Tipinis piemuo, kuris augina avis vienoje iš projekto metu atkurtų pievų, parduoda 70 % savo 
metinės perteklinės ėrienos tiesiogiai vietiniams restoranams ir viešbučiams už gerą kainą. 

Vėliau buvo sukurtas įmonių partnerių tinklas. Šiame tinkle įmonės keičiasi savo 
produktais ir paslaugomis. Iki projekto pabaigos prie tinklo jau buvo prisijungę 40 įmonių: ūkiai, 
viešbučių-restoranų įmonės, produktų tiekėjai ir paslaugų teikėjai (pvz., medžio apdirbimo 
įmonė). Viešbučiai ir restoranai dalyvaudami šioje iniciatyvoje pasižadėjo savo patiekalams 
naudoti tik Reno pievose užaugintą avieną. Valgydami šiuos patiekalus rezervato lankytojai 
prisideda prie tradicinio kraštovaizdžio, dėl kurio jie čia atvažiuoja, išsaugojimo. Taip pat čia 
vyksta eksursijos vaikams, jie susipažįsta su piemenimis ir jų veikla. 
Šaltinis: Using conservation to develop new farming outlets in the Rhön. 
Interneto prieiga: http://biosphaerenreservat-rhoen.de/englisch/indexengl.html 
Papildoma informacija apie projektą: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/farming/01case_rhon.html 
http://www.macaulay.ac.uk/livestocksystems/nafplio/proceedings/rahmann/rahmann1.htm 
 
2.17 Ganymas visus metus, siekiant kraštovaizdžio priežiūros ir turizmo plėtros, Latvijoje 

Užliejamose Vytinių (Vītiņi) pievose Latvijoje („Natura 2000“ teritorija) visus metus 
ganosi 31 lenkų ‘Konik‘ veislės arklių ir 22 karvių banda. Ją prižiūri ūkininkas, kurį pasamdė 
Gruobinios (Grobiņa) savivaldybė. Jis tiesioginio atlyginimo iš savivaldybės negauna, tačiau už 
simbolinę kainą jam yra nuomuojamos pievos ir jas deklaruodamas jis gauna Kaimo plėtros 
programos išmokas. 

Savivaldybė dar 2002 m. surado lėšų ir aptvėrė 100 ha teritoriją, o „Ark“ fondas parūpino 
pirmuosius 8 galvijus. 2004 m. buvo nuspręsta pradėti ganyti ir arklius, todėl 11 arklių banda 
buvo paleista pievose. 2006 m. gyvūnų prieauglis teritorijoje pasiekė maksimumą, todėl buvo 
nutarta aptverti dar 50 ha. 

Be gaunamų išmokų, ūkininkas bandos prieauglį parduoda į skerdyklą, o kadangi jo ūkis 
sertifikuotas kaip ekologinis, mėsa gali būti parduodama brangiau. Kadangi prižiūrimos pievos 
yra netoli Liepojos miesto, tai sudaro sąlygas turizmo vystymui. Teritorijos yra atviros 
visuomenei, o laukinės arklių ir karvių bandos pritraukia daug turistų. Savivaldybė, norėdama 
padaryti teritoriją dar patrauklesnę, jos centre atidarė aikštelę iškyloms su informaciniais stendais 
ir pastatė apžvalgos bokštą. Ūkininkas pievose organizuoja ekskursijas ir iš to gauna papildomų 
pajamų. Kiekvienais metais gerai paruošti mokytojai į šias pievas veža vietinių pradinių 
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mokyklų mokinius ir veda nuotaikingas lauko pamokas. Jų metu kiekvienas vaikas gauna savo 
užduočių sąsiuvinį ir įvairių priemonių (žiūronus, padidinamąjį stiklą, tinklelį). 
Šaltinis: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/nordic_baltic_belarus.pdf 
 
2.18 „Jaun-Ieviņas“ ūkis: ganymas visus metus kraštovaizdžio priežiūrai ir turizmo plėtrai 

Latvijoje 
Ūkininkų šeima, supratusi, kad jų turima natūrali aplinka ir laisvai besiganančių arklių bei 

karvių bandos galėtų pritraukti turistų, nusprendė pasistatyti svečių namus. Įkvėpti Papės ežero 
pavyzdžio su „Konik“ arkliais, jie kreipėsi į „Ark“ fondą konsultacijų, kaip pas save pritaikyti 
panašią koncepciją. „Ark“ fondas nuprendė, kad tai gera galimybė išplėsti gamtotvarkos modelį 
– leisti šeimai gauti papildomų pajamų prie savo verslo. Organizacija įkūrė bandos fondą, iš 
kurio Rudzītis šeimai paskyrė 5 metams septynis ‘Konik‘ veislės arklius. Po 5 metų ši banda 
turėjo grįžti į fondą ir būti paskirta kitiems norintiems vykdyti gamtotvarką. Tai, kad privatus 
verslas ėmėsi gamtotvarkos, buvo gana naujas ir netikėtas žingsnis, todėl visa istorija sulaukė 
daug dėmesio ir buvo parodyta per nacionalines naujienas. Po to į ūkį pradėjo važiuoti žmonės, 
ir jau pirmąją vasarą ten apsilankė 700 turistų. Kitą vasarą lankytojų skaičius padidėjo iki 1000, 
nors dar net nebuvo atidaryti svečių namai. Pajamos iš ekskursijų nebuvo didelės, tačiau šių 
pinigų užteko padengti aptvarų įrengimo kaštams. 2010 m. ūkis buvo sertifikuotas kaip 
ekologinis. 2005 m. jau buvo atidaryti svečių namai, ir lankytojų skaičius išaugo iki 1500. 2007 
m. ūkis ir svečių namai gavo ES ekologinio ūkio ženklą. Lankytojų skaičius tais metais pasiekė 
2000. 2008 m. Rudzīčio šeima prie ganyklų įėjimo atidarė kioską, kuriame lankytojai gali 
nusipirkti produktų, pagamintų „Jaun-Ieviņas“ ūkyje, ir kitų vietinių ekologiškų produktų: 
savadarbės medžio anglies, medaus, žolelių arbatos, sulčių, džemų ir džiovintų vaisių, 
ekologiškų ledų. Šiuo metu lankytojų skaičius nusistovėjo ties 2000, o pajamos iš turizmo sudaro 
didžiausią dalį. Tačiau pajamų šaltiniai ūkyje yra diversifikuoti. 

Ganomose teritorijose įvyko staigus biologinės įvairovės padidėjimas. 2002 m. atlikto 
monitoringo metu botanikai rado tik 1 ha biologiškai vertingų pievų. Už jas yra mokamos 
papildomos Kaimo plėtros programos išmokos. 2009 m. buvo atliktas dar vienas monitoringas, 
kurio metu jau buvo nustatyta 19,5 ha biologiškai vertingų pievų. 

2006 m. į pievas buvo paleista ganytis šlapesnes vietas labiau mėgstančių karvių banda. 
‘Konik‘ arklių banda ūkyje įsitvirtino, gyvūnų skaičius išaugo, todėl daug jų atsirado kituose 
aplinkiniuose ūkiuose, kur žmonės nusprendė taikyti panašius metodus gamtos ir kraštovaizdžio 
priežiūrai ir ekoturizmo plėtrai. 

„Jaun-Ieviņas“ ūkio pavyzdys parodo, kad nors Kaimo plėtros programos išmokos ir yra 
svarbi pajamų dalis, tačiau ūkio pajamų šaltinių diversifikacija leidžia geriau prisitaikyti prie 
besikeičiančios situacijos rinkoje ir apsisaugoti nuo galimų netikėtumų išmokų politikoje. 
Šaltinis: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/nordic_baltic_belarus.pdf 
 
2.19 Ožkų ganymas, tvarkant kraštovaizdį ir puoselėjant tradicinius amatus, Norvegijoje 

Norvegijos Hjartdalo ir Svartdalo slėnių ūkiai yra įsikūrę jų apačioje ir ant kalnų šlaitų 
200–600 m virš jūros lygio. Senieji vasariniai ūkiai yra 600–900 metrų aukštyje. Ariamos 
teritorijos čia užima mažai vietos, aplinkui vyrauja platūs laukai. Tradiciškai jie buvo naudojami 
ganymui ir žiemos pašarų gamybai. Kai kas iki šiol juos taip ir naudoja, tačiau daugumoje 
teritorijų tokia ūkio veikla nebeužsiimama, smulkūs ūkiai apleidžiami. Be to, suintensyvėjus 
žemės ūkiui, atsiranda žemėnaudos pokyčių. 

Šių tiek kraštovaizdžio, tiek biologinės įvairovės požiūriu vertingų teritorijų priežiūra 
reikalauja ūkininkų ir vietinių gyventojų bei vietinių ir regioninių institucijų susirūpinimo. 
Laimei, dauguma vietinių gyventojų yra suinteresuoti šio unikalaus kraštovaizdžio išsaugojimu 
ir įsteigė mažą bendrovę, kad galėtų kartu prižiūrėti kraštovaizdžio vertybes. Vietinės ir 
regioninės institucijos remia šią iniciatyvą. Keletas ūkininkų ėmė išnaudoti kraštovaizdžio 
teikiamas galimybes vystyti turizmui bei pardavinėti specialiai pažymėtus produktus. Viena iš 
šių ūkininkų yra Bjorg Minnesjord Solheim.  
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2002 m. ji pradėjo auginti angoros ožkas, iš kurių gaunama moherio vilna. Bjorg suprato 
ryšių tarp ūkininkavimo sistemos, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei produktų kokybės 
svarbą. Ūkininkė norėjo sukurti pridėtinę vertę kuriančią grandinę nuo žemės iki produkto. Bjorg 
naudoja savo ožkas kraštovaizdžio ir pusiau natūralių pievų priežiūrai, kad išsaugotų jose 
esančią bioįvairovę. Šiose pievose ji randa augalų, kuriuos panaudoja ožkų vilnos dažymui. 
Ožkų vilna yra kerpama 2 kartus per metus. Pirmaisiais metais ji siuntė vilną į Daniją, kadangi 
tuo metu Norvegijoje nebuvo vilnos verpimo fabriko. 2008 m. ji įkūrė mažą verpyklą savo 
ūkyje. Bjorg siekia, kad visa jos produkcija būtų ekologiška. Ūkyje pagaminama keletas rūšių 
vilnos verpalų, iš kurių pagal Bjorg ir jos bendradarbių dizainą gaminami įvairūs rūbai, skaros, 
pledai. Šios ūkininkės verslas prisidėjo prie kaimo plėtros. Šiuo metu 5 moterys dirba prie 
verpimo, o 7 mezga, audžia ir siuva. Taip ji ne tik ūkininkauja, išsaugodama biologinę įvairovę, 
bet ir prisideda prie tradicijų ir amatų puoselėjimo. 
Šaltinis: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/nordic_baltic_belarus.pdf 
 
2.20 Tvaraus ekonominio modelio, palankaus gamtai ir skatinančio kaimo plėtrą, 

sukūrimas Slovėnijoje 
Pagrindinis projekto tikslas – darnaus „Natura 2000“ teritorijų naudojimo skatinimas. Šiam 

tikslui pasiekti buvo atlikta gamtinių, ekonominių ir siocialinių veiksnių analizė „Natura 2000“ 
teritorijose, esančiose Orsego, Goričko ir Muros regionuose. Kiti svarbūs projekto uždaviniai 
buvo „Natura 2000“ buveinių ir rūšių populiarinimas ir aplinkai palankaus ūkininkavimo metodų 
skatinimas. 

Vienas iš būdų paskatinti ūkininkus prižiūrėti vertingas buveinių pievas buvo įgyvendintas 
Slovėnijoje, Goričko gamtos parke. Parkui padedant, viešuoju konkursu buvo išrinktas žmogus, 
kuris įrengė pieno produktų gamyklėlę. Parkas parūpino įrangą pieno produktų gamybai. Šiuo 
metu gamyklėlė superka karvių, ožkų ir avių pieną iš aplinkinių ūkininkų. Pagaminti pieno 
produktai (sviestas, jogurtai, įvairių rūšių sūriai) parduodami vietinėje rinkoje, didesniuose 
aplinkiniuose miestuose ir pačioje Slovėnijos sostinėje Liublijanoje, didžiausiame šalies 
prekybos centrų tinkle. Gamyklėlė veikia jau treti metai, ir ją administruojanti vadovė 2015 
metais, t. y. trečiaisiais savo veiklos metais, planuoja gauti iš šios veiklos pelno. Parko 
administracija skatino tokią praktiką tarp ūkininkų. Nors susidomėjo tik du žmonės, tačiau vėliau 
jiems pavyko patiems įsteigti savo mažas sūrines. 

Taip pat parko direkcija bendradarbiauja su bioskaidžias atliekas perdirbančia įmone, 
kuriai perduoda visą šlapią žolę, o ši iš jos gamina kompostą. 
Šaltinis: http://landscapeinharmony.eu/en/ 
 
2.21 Saugojimas per naudojimą: mažų sąnaudų ūkininkavimo skatinimas Liuksemburge 

Aplinkos ministerijai susirūpinus, kad ūkininkavimas reikalauja vis didesnių sąnaudų, 
buvo pradėta įgyvendinti nauja schema, pagal kurią remiamas mažų sąnaudų ganymas 
saugomose teritorijose, taip pat ir priklausančiose „Natura 2000“ tinklui. Schemos tikslas – 
skatinti tokį ūkininkavimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas ūkininkui ir leistų prisidėti prie 
gamtos vertybių išsaugojimo. Schemą koordinuoja Aplinkos ministerija (atsakinga už techninius 
ir schemos viešinimo aspektus) glaudžiai bendradarbiaudama su Žemės ūkio ministerija 
(atsakinga už mokėjimus ir įgyvendinimo priežiūrą). Schema skatina ūkininkus, įsikūrusius 
saugomose teritorijose, pereiti prie ekstensyvaus ganymo naudojant atsparias galvijų veisles, 
kaip ‘Galloway‘, ‘Angus‘, ‘Limousines‘ ir ‘Highland‘. 

Ūkininkams, kurie yra suinteresuoti prisijungti prie schemos, pirmiausia yra pasiūloma 
atlikti detalią jų ūkio ekonominę analizę. Ją atlieka kvalifikuotas agronomas iš ŽŪM. Ši paslauga 
yra nemokama, o ūkininkas šioje stadijoje nebūtinai turi iškart prisijungti prie schemos. 
Ekonominė studija analizuoja ūkininko esamas išlaidas, apyvartą bei pelną/nuostolius ir tuomet 
suskaičiuoja, kaip šie skaičiai pasikeis, perėjus prie ekstensyvaus ganymo naudojant atsparias 
veisles. Analizės rezultatas – ūkininkas gali iškart matyti tokio perėjimo ekonomines pasekmes. 
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Nors perėjus prie ekstensyvaus ganymo sumažėja ūkio produktyvumas, taigi ir 
pelningumas, tačiau, iš kitos pusės, atspariųjų veislių mėsą galima parduoti iki 6 kartų brangiau 
nei paprastų galvijų. Be to, šie galvijai gali ganytis lauke visus metus, jiems nereikia pastogių, 
kurioms reikia milžiniškų investicijų (Liuksemburge pastatyti tvartą kainuoja apie 2 mln. Eur). 

Jei ūkininkas sutinka pereiti prie ekstensyvaus ganymo, pasirašoma 5 metų sutartis, kurioje 
Ministerija nustato sutarties sąlygas (pvz., gyvulių tankumas, trąšų ir pesticidų nenaudojimas, 
draudimas arti ir t. t.). Už tai ūkininkas gauna kasmetinę subsidiją iš Aplinkos ministerijos (kaip 
priedą prie tiesioginių išmokų), kuria siekiama kompensuoti nuostolius, patirtus dėl perėjimo 
prie ekstensyvaus ganymo (lėtesnis galvijų augimas ir mažesnis produktyvumas). Ministerija 
taip pat pasiruošusi ūkininkui mokėti už bet kokią papildomą aplinkosauginę veiklą, jei 
ūkininkas tokia norėtų užsiimti. Papildomai ūkininkas gauna nematerialią paramą iš ŽŪM, 
vykdant jo produktų rinkodarą. Atspariųjų galvijų mėsa Liuksemburge vis labiau populiarėja: ji 
yra sveikesnė bei turi mažiau riebalų, jos skonis įvairesnis, galvijas augdamas patiria mažiau 
streso, valgant šią mėsą, prisidedama prie saugomų teritorijų išsaugojimo. ŽŪM užsiėmė mėsos 
realizavimo grandinės kūrimu: pirmiausia mėsa buvo pasiūlyta vietiniams restoranams. Tie 
restoranai, kurie sutikdavo savo patiekalams naudoti šią mėsą, sulaukė paramos iš ministerijos: 
jie buvo nemokamai reklamuojami skrajutėse, reklaminiuose lapeliuose bei reguliariuose 
pranešimuose spaudoje. Ministerija taip pat prisideda prie gamtos pažinimo takų kūrimo, kurių 
reklaminėje medžiagoje taip pat paminimi restoranai. Be to, ministerija padeda koordinuoti 
transporto, skerdimo klausimus tarp ūkininkų ir restoranų. Šiuo metu tokioje schemoje jau 
dalyvauja 20 restoranų, o atsiliepimai yra labai geri. Restoranai teigia, jog paskelbus, kad bus 
patiekiama mėsa iš saugomų teritorijų, visos vietos yra rezervuojamos iš anksto prieš kelias 
savaites. Kadangi skerdžiamų galvijų skaičius sparčiai didėja, ministerija ieško alternatyvių būdų 
mėsai parduoti. Vienas iš variantų – skerdyklos, tiesiogiai klientams parduodančioa skerdieną 
filė ar dešrų pavidalu. Taip pat ministerija ruošia vietos ženklą, kuriame būtų parodyta, jog mėsa 
gaunama iš galvijų, užaugintų saugomose teritorijose Liuksemburge. Ministerija taip pat pradėjo 
derybas su didžiausiu Liuksemburgo prekybos centrų tinklu, kad galvijų mėsą būtų galima 
pardavinėti jo parduotuvėse. 

80 % ūkių, dalyvaujančių šioje schemoje, jau ekonomiškai atsiperka ir gauna pelną. 
Šaltinis: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Farming for 
Natura 2000-Annex E-Case studies.pdf 
 
2.22 Mobili biomasės granulių gamykla Vokietijoje 

Mobili biomasės granulių gamykla (žr. 5 pav.) gali praversti vietovėse, kuriose 
gamtotvarka vykdoma mažuose plotuose ar tose teritorijose, iš kurių biomasę sunku transportuoti 
tolimais atstumais. Ši mobili gamykla telpa į vieną vilkiko konteinerį, todėl gali būti atvežta prie 
kiekvienos tvarkomos teritorijos, jei yra tinkamas kelias. Tokias mobilias granulių gamyklas 
gamina nemažai įmonių, tačiau kaip pavyzdį galima panagrinėti Vokietijos įmonės PCM „Green 
Energy“ variantą. 
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5 pav. Mobili granulių gamykla. 
 
Techninė specifikacija: 
Matmenys: 13,7 m (ilgis) x 2,43 m (plotis) x 2,9 m (aukštis). Gamykla sutalpinta į ISO standartų 
konteinerį. 
Svoris: apie 25 t. 
Generatorius: dyzelinis generatorius „Volvo“ 9,2 l variklis. Visiškai izoliuotas (73 dBA). 
Variklio galia: 260 kW, 352 arklio galios. 
Triukšmo lygis: variklio – 73 dBA, visos gamyklos – apie 84 dBA; 
Pagaminamų granulių kiekis: apie 1000 kg per valandą (priklausomai nuo granuliuojamos 
žaliavos). 
Granulių dydis: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. 
Veikimas visiškai automatizuotas naudojant kompiuterį. Granulės apdorojamos 90 °C 
temperatūroje, todėl tampa sterilios ir atitinka higienos normas. 
Šaltinis: http://pcm-greenenergy.de/en/ 
 
2.23 Užsienio šalių gamtotvarkos gerosios patirties, taikytinos Lietuvoje, įgyvendinimo 

prielaidos 

Daugelį aprašytų užsienio gerosios patirties pavyzdžių jau dabar galima taikyti Lietuvoje ir 
tam yra visos sąlygos. Kai kurie iš jų jau yra taikomi, pvz., 2.2 bei 2.3 pavyzdžius galima būtų 
palyginti su Kurtuvėnų ir Gražutės regioniniuose parkuose įgyvendinamu projektu „Tvarių 
mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir 
Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“, kurio metu nupirkti gyvuliai bus perduodami ūkininkams, 
su sąlyga, kad jie prižiūrės atviras buveines. Energijos gamybos iš biomasės pavyzdžiai (2.6, 2.7, 
2.8) taip pat turi savo atitikmenis Lietuvoje: šiaudų/šieno ritiniai yra deginami Juknaičių 
katilinėje, biomasės granulės gaminamos ir deginamos Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje. 

Kitų gerosios patirties pavyzdžių įgyvendinimui Lietuvoje yra reikalingos šios prielaidos: 
1. Investicijos į infrastruktūrą: gyvulių aptvarų bei pastogių, girdyklų įrengimas ir t. t. (2.1 

užsienio gerosios patirties pavyzdys); 
2. Investicijos į specialiai šlapių teritorijų tvarkymui pritaikytą techniką bei įrenginius, 

reikalingus biomasės perdirbimui (pvz., biomasės smulkinimas biodujų gamybai), (2.9 
užsienio gerosios patirties pavyzdys); 

3. Leidimų gavimas gyvulių ganymui miškuose. Ganymas miškuose Lietuvoje yra 
leidžiamas privačiuose miškuose pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 
24 d. nutarimo Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 
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patvirtinimo“ 28 punktą1. Valstybinėje miško žemėje naminių gyvulių ganiava 
draudžiama, išskyrus Aplinkos ministerijos numatytus atvejus. Tai numato Lietuvos 
Respublikos Miškų įstatymo, priimto 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671, V skyriaus, 20 
straipsnis2. Ganymas miškuose taip pat gali būti numatomas kaip tvarkymo priemonė 
Teritorijos gamtotvarkos plane (2.4 užsienio gerosios patirties pavyzdys); 

4. Bendradarbiavimas su Lietuvos mokslo įstaigomis, ieškant naujų biomasės panaudojimo 
būdų (2.15 užsienio gerosios praktikos pavyzdys); 

5. Savivaldybių, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) bei ST direkcijų inicijuotas bendradarbiavimas 
su vietos ūkininkais (2.17 užsienio gerosios patirties pavyzdys); 

6. Politinis susitarimas savivaldybių lygmeniu dėl švarios energetikos vystymo, numatant 
investicijas, bei sąlygų privatiems investuotojams sukūrimas, įtraukiant į kuro tiekimo 
grandinę ST direkcijas, kurios turėtų pirmumo teisę tiekiant žaliavą, susidarančią 
prižiūrint vertingas saugomas teritorijas (2.12 užsienio gerosios patirties pavyzdys); 

7. Rinkos modelio sukūrimas, palaikymas ir aktyvus rinkodaros vystymas, prie kurio 
prisideda Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, savivaldybės, Tarnyba, ST direkcijos ir 
kitos suinteresuotos grupės (2.16, 2.20, 2.21 užsienio gerosios patirties pavyzdžiai). 

 
  

                                                
1 LR Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 
patvirtinimo“, http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447737 
2 LR Miškų įstatymas, priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671, 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470221 
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3. Lietuvos teisės aktais, susijusiais su biomasės paėmimu iš gamtos ir jos 

panaudojimu, nustatytos galimybės ir apribojimai  

3.1 Su žemės valdymu ir naudojimu susijusios teisinės problemos 

Miškų urėdijų valdomos valstybinės žemės nuoma 
Miško žemės valdymo ir naudojimo problema iškilo dėl LR žemės įstatymo 7 straipsnio 3 

ir 4 dalių (2014 m. kovo 20 d. redakcija) nuostatų, pagal kurias miškų urėdijos, patikėjimo teise 
valdančios miško žemės sklypus ir kitus valstybės žemės sklypus, negali jų išnuomoti, perduoti 
panaudos pagrindais ar perduoti juos naudoti kitu būdu. Ši problema yra aktuali atliekant 
gamtovarkos darbus ir siekiant užtikrinti jų tęstinumą, nes pirmiausiai atvirų buveinių tvarkymas 
nėra urėdijų tikslas, o tik papildoma veikla, kurią jos turi įgyvendinti iš pelno, gauto vykdant 
pirminę – miškininkystės veiklą. Iš kitos pusės, ST direkcijoms priskirta prižiūrėti ir tvarkyti 
joms priskirtas saugomas teritorijas, tačiau neturint teisės naudoti miško paskirties žemę, joms 
iškyla kliūčių gaunant kompensacijas už atliktus darbus deklaruojant plotus Kaimo plėtros 
progamos išmokoms. 

Žr. Žemės įstatymo 7 str. 3 dalį: Vyriausybės nutarimais valstybinės miško žemės sklypai gali būti 
perduodami patikėjimo teise Miškų įstatymo nustatytiems subjektams valstybinėms funkcijoms atlikti. Valstybinės 
žemės sklypai Vyriausybės nutarimais gali būti perduodami patikėjimo teise ir kitiems Valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nurodytiems subjektams, kai įstatymais jiems priskiriamos 
valstybinės funkcijos. [...] 

 
Žr. Žemės įstatymo 4 dalį: Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti patikėtiniai negali perduotų miško žemės sklypų 

ar kitų valstybinės žemės sklypų parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, perduoti panaudos pagrindais ar perduoti 
juos naudotis kitu būdu, jų įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į juos, jais garantuoti, laiduoti ar kitu būdu 
užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą. 

Žemės įstatymo 7 str. 3 ir 4 dalių nuostatos aiškios ir nedviprasmiškos. Pagal jas 
urėdijoms, patikėjimo teise valdančioms miško žemės sklypus ar kitus valstybės žemės sklypus, 
neleidžiama tokių sklypų išnuomoti ar perduoti naudotis kitiems asmenims. Jokių išimčių 
įstatymas nenumato, todėl galiojantis teisinis reguliavimas apsunkina ST direkcijų veiklą 
organizuojant „Natura 2000“ teritorijų ar jų dalių tvarkymą miškų urėdijoms patikėtoje 
valstybinėje žemėje. 

Be to, galiojantis teisinis reguliavimas nėra nuoseklus, nes pagal Saugomų teritorijų 
įstatymo 27 str. 8 d., ST direkcijos įpareigotos vykdyti valstybinę funkciją, t. y. organizuoti 
nuolatinę saugomų teritorijų priežiūrą ir tvarkymą, tačiau pagal Žemės įstatymo 7 str. 3 ir 4 dalis, 
uždrausta saugomas teritorijas ar jų dalis, esančias miškų urėdijoms patikėtoje valstybinėje 
žemėje, išsinuomoti ar naudoti kitu būdu. Akivaizdu, kad saugomų teritorijų neįmanoma tvarkyti 
jomis nesinaudojant. Tam, kad ST direkcijos įgytų realų pagrindą organizuoti, vykdyti nuolatinę 
„Natura 2000“ teritorijų ar jų dalių priežiūrą ir tvarkymą miškų urėdijoms patikėtoje valstybinėje 
žemėje, ST direkcijoms turėtų būti leidžiama išsinuomoti saugomų teritorijų ar jų dalių žemę 
valstybinėms funkcijoms atlikti. Tai galėtų būti įtvirtinta keičiant ir papildant galiojančias teisės 
normas. 

Alternatyva įstatymo keitimui – sudaryta galimybė ST direkcijoms pasirašyti su miškų 
urėdijomis gamtotvarkos sutartis, kurių turinyje būtų nurodomas leidimas atlikti tvarkymo 
darbus. Pakeitus Taisyklių3 21.1.3. punkto nuostatas ir įteisinus gamtotvarkinių sutarčių 
sudarymą, gamtotvarkos sutartys taip pat galėtų tapti pagrindu deklaruoti plotus tiesioginėms 
išmokoms ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Gautomis išmokomis ST 
Direkcijos galėtų padengti dalį ar visas gamtotvarkoje patiriamas finansines išlaidas. 

Žr. Taisyklių 21.1.3 punktą: žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo 
dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra 

                                                
3 LR žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3d-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus 
plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 
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įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Minėtų dokumentų pateikimo faktas 
pažymimas paraiškos antrojo lapo lentelėje. Deklaruojantiems valstybinėje žemėje, išskyrus asmeninio ūkio žemę, 
būtina pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą. 

 
Dėl galimybės valstybinę miško žemę patikėti valdyti dviem patikėtiniams: miškų urėdijai ir ST 
direkcijai 

Valstybinės miško paskirties žemės valdymas kartu su urėdija ST direkcijoms būtų 
naudingas, nes atsižvelgiant į salygas būtų galima paskirstyti žmogiškuosius, piniginius ir 
technikos išteklius, be to, tokia teisė sudarytų galimybę deklaruoti plotus pagal KPP programą. 
Galiojantis teisinis reguliavimas valstybinių rezervatų direkcijas ir nacionalinių parkų direkcijas 
priskiria prie valstybinės miško žemės patikėtinių. Tačiau regioninių parkų direkcijos 
nelaikomos valstybinės miško žemės patikėtiniais. 

Pagal Žemės įstatymo 7 str. 3 d., Vyriausybės nutarimais valstybinės miško žemės sklypai 
gali būti perduodami patikėjimo teise Miškų įstatymo nustatytiems subjektams valstybinėms 
funkcijoms atlikti. 

Pagal Miškų įstatymo 4 str. 6 d., Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų 
urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, kitos 
valstybės įmonės ir organizacijos. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami 
šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Žemės įstatymo 
nustatyta tvarka. 

Taigi tai gali būti taikoma tik valstybinių rezervatų ir nacionalinių parkų direkcijoms. 
Siekiant, kad valstybinę miško žemę būtų galima patikėti valdyti miškų urėdijai kartu su 
regioninio parko direkcija, reikia pakeisti keletą Miškų įstatymo nuostatų (įstatymo 2 str. 11 d., 4 
str. 6 d).  

Nors Miškų įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje paminėtos ir kitos valstybės ...organizacijos, 
regioninių parkų direkcijos prie tokių organizacijų nepriskirtinos, nes Civilinis kodeksas ir kiti 
įstatymai valstybės įstaigų nelaiko organizacijomis. Pavyzdžiui, Civilinio kodekso 2.33 str. 1 d. 
nustatyta, kad Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija... 
Teisininkai, komentuodami Civilinio kodekso 2.33 str. 1 d., pabrėžia, kad „Įstaiga yra 
susivienijimas, vykdantis įstatymų nustatytas valstybės ar savivaldybės funkcijas...“, o 
„Organizacija yra bet kuris kitas susivienijimas, skirtas jį sudariusių narių poreikiams tenkinti ir 
tikslams įgyvendinti (visuomeninė organizacija, politinė partija ir pan.)“ (Žr. Civilinio kodekso 
komentaras, Antroji knyga „Asmenys“, 94 psl.) 

Išvada. Galimybė valstybinę miško žemę patikėti valdyti dviem patikėtiniams – miškų 
urėdijai ir ST direkcijai – taikytina tik rezervatų ir nacionalinių parkų direkcijoms. 

 
Dėl galimybės kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą siūlant, kad miškų urėdija žemės sklypą 
perduotų ST direkcijai panaudos pagrindais 

Esant tokiai galimybei, ST direkcijos įgytų teisę deklaruoti miškų urėdijų žemėje 
tvarkomus plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones ir gauti 
išmokas tuo būdu padengiant dalį ar visas su teritorijos priežiūra patiriamas išlaidas. Tačiau tai 
netaikytina valstybinei miško žemei, nes pagal Žemės įstatymo 7 str. 3 ir 4 dalių nuostatas, 
miškų urėdijos, kaip valstybinės miško žemės patikėtinės negali perduotų miško žemės sklypų ar 
kitų valstybinės žemės sklypų parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, perduoti panaudos 
pagrindais ar perduoti juos naudotis kitu būdu. Tam, kad miškų urėdijos galėtų valstybinę miško 
žemę perduoti ST direkcijoms naudoti panaudos pagrindais, reikalingas Žemės įstatymo 7 
straipsnio 4 dalies pakeitimas ir papildymas bei Žemės įstatymo 9 straipsnio 10 dalies pakeitimas 
ir papildymas. 
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„Natura 2000“ teritorijų savininkų ir/ar valdytojų įtraukimas į saugomų teritorijų tvarkymą 
Vadovaujantis Žemės įstatymo 7 str. 6 d., valstybinės žemės patikėtiniai (nagrinėjimu 

atveju – miškų urėdijos) valdo, naudoja jiems patikėjimo teise perduotą žemę bei ja disponuoja 
Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis visuomeninei naudai. 

Remiantis Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų 11.4 punktu, 
miškų urėdija „Natura 2000“ teritoriją ar jos dalį, esančią miškų urėdijai patikėtoje valstybinėje 
miško ar kitoje valstybės žemėje, turi tvarkyti pagal jos suderintą strateginio planavimo 
dokumentą.   

Žr. Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų 11.4 punktą: 11. Būtinas buveinių ir 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos priemones nustato: [...]11.4. valstybinę miško žemę patikėjimo teise 
valdančios miškų urėdijos, kitos valstybės įmonės ir organizacijos, kurios joms patikėtoje valstybinėje miško žemėje 
įgyvendina apsaugos priemones, numatytas su šiomis įmonėmis ir organizacijomis suderintame ir aplinkos ministro 
patvirtintame gamtotvarkos plane. 

Miškų urėdijos turi valstybės įmonės statusą ir savo veikloje vadovaujasi Civiliniu 
kodeksu, Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais. Valstybės 
įmonių savininkas yra valstybė, o jų steigimo tikslas yra vykdyti veiklą siekiant tenkinti 
viešuosius interesus (Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 2 str.). Vadovaujantis Valstybės 
ir savivaldybių įmonių įstatymo 3 str. 2 dalimi, valstybės įmonė prisiima pareigas ir jas 
įgyvendina per įmonės vadovą. Tai leidžia teigti, kad miškų urėdija, suderinusi gamtotvarkos 
planą, kuriame numatyti tam tikri įsipareigojimai dėl „Natura 2000“ teritorijų ar jų dalių, esančių 
miškų urėdijai patikėtoje valstybinėje miško žemėje, apsaugos ir tvarkymo, privalo tinkamai 
tokius įsipareigojimus vykdyti. 

Miškų urėdijų ir ST direkcijų interesai įgyvendinant gamtotvarkos planų priemones ne 
visada sutampa, nes pirmiausiai urėdijos turi tikslą gauti pelną iš miškų ūkio veiklos. O 
gamtotvarkos priemonės reikalalauja išlaidų, kurios ne tik mažina pelną, bet ir nėra pirminis 
urėdijų veiklos tikslas, be to, susitikimų su urėdijų atstovais metu, buvo konstatuojama, kad 
urėdijos turėjo tikslą valdyti atviras gamtines buveines siekiant jas užsodinti mišku, tačiau dėl 
„Natura 2000“ apsaugos reglamento, to jos padaryti negali, kaip negali atsisakyti žemės valdymo 
teisės. ST direkcijos kaip vieną iš interesų nesutapimo pavyzdžių nurodė tai, kad siekiant FSC 
(Forest Stewardship Council) sertifikavimo, miškų urėdijoms gali būti naudingiau deklaruoti 
medienos kilmę iš mažiau žmogaus veiklos paveiktų plotų, t. y. iš mažiau tvarkomos aplinkos, 
dėl ko miškų urėdijų interesas vykdyti gamtotvarkos veiklą tokiuose plotuose yra mažesnis nei 
ST direkcijų. Siekiant subalansuoti ST direkcijų ir miškų urėdijų interesus, reikalinga geriau 
išnaudoti galiojančią teisinę priemonę – gamtotvarkos planų derinimą su miškų urėdija. 
Bendradarbiaujant su miškų urėdijomis siūloma pagal galimybes numatyti tokius gamtotvarkos 
darbus, kurie pagal FSC sertifikavimo sąlygas priskirtini prie „minimalių trikdžių ekonominės 
veiklos“ (an economic activity of minimal disturbance) ir nepažeistų „gerai tvarkomo miško“ 
kriterijų. 

Derindamos gamtotvarkos planus, miškų urėdijos neturėtų vengti prisiimti tam tikrų 
įsipareigojimų, susijusių su saugomų teritorijų tvarkymu, nes valstybės įmonių steigimo tikslas 
yra tenkinti viešuosius interesus, tarp kurių yra ir buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
apsaugos priemonių įgyvendinimas. Kadangi gamtotvarkos planus tvirtina aplinkos ministras, o 
gamtotvarkos planuose numatyta gamtosauginė dalis yra perkeliama į miškotvarkos projektus, 
laikytina, kad Aplinkos ministerijai pavaldžios miškų urėdijos ir ST direkcijos gali sutarti, 
kokius darbus saugomose teritorijose atliks miškų urėdijos. 

Dėl priemonių, padedančių ST direkcijoms susitarti su žemės savininkais, valdytojais, 
naudotojais leisti joms ar bendrai tvarkyti ir prižiūrėti „Natura 2000“ teritorijas ar jų dalis, 
abejotina, ar teisinėmis (t. y. priverstinai vykdomomis) priemonėmis galima padėti ST 
direkcijoms susitarti su fiziniais asmenimis. Tik bendradarbiavimas ir argumentuotas 
paaiškinimas, kad konkrečiu atveju bendras saugomų teritorijų tvarkymas yra naudingas visiems 
susitarimo dalyviams, yra tinkamos priemonės. 
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Ypač vertingos ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu žemės nuoma ir naudojimas 

Kadangi nėra tinkamai reglamentuojama ypač vertingos ekologiniu, archeologiniu ir 
rekreaciniu požiūriu žemės nuoma, jos naudojimu suinteresuotiems asmenims kreipiantis į 
teritorinius Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, 
iškyla keblumų dėl tokios žemės nuomos ar leidimo laikinai naudotis. 

Dėl galimybės nuomoti žemę, kuri yra valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose, 
ypač vertingose ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu  

Vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymu, žemė, kuri yra valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ypač vertingose 
ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu, negrąžinama piliečiams, turintiems teisę į 
nuosavybės teisių atkūrimą, bet iš šių piliečių išperkama. 

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 12 punktas: Žemė iš šio 
įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, 
jeigu ji: [...]  

12) yra valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose, ypač vertingose ekologiniu, archeologiniu ir 
rekreaciniu požiūriu. Šių teritorijų ribas nustato Vyriausybė. 

Vykdydama Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 
str. 1 d. 12 punktą, Vyriausybė 2004 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą Nr. 583 „Dėl ekologiniu, 
archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir 
valstybiniuose draustiniuose, ribų patvirtinimo“.  

Taigi Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 583 skirtas įgyvendinti Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, nustatant ekologiniu, 
archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir 
valstybiniuose draustiniuose, ribas. Šis nutarimas nereglamentuoja valstybės žemės nuomos 
santykių, todėl jokiu būdu negali būti laikoma, kad sukuria kliūtis nuomoti valstybės žemę. 
Valstybės žemės nuomos pagrindines sąlygas nustato Žemės įstatymo 9 straipsnis. Detalias 
valstybės žemės nuomos sąlygas nustato Vyriausybė. 

Valstybinės žemės nuoma ekologiniu požiūriu ypač vertingose teritorijose, esančiose 
valstybiniuose parkuose ir draustiniuose, leidžiama. Žinoma, tokia nuoma negali pažeisti teisės 
aktų reikalavimų, nustatytų valstybinės žemės nuomai. Svarbiausi iš jų:  

• norimas išsinuomoti valstybinės žemės plotas, pagal Žemės įstatymo 25 straipsnio 1 
dalį ir LR Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės 
žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo 
patvirtinimo“4 turi būti priskirtas žemės ūkio paskirties žemei; 

• veiklos apribojimai, nustatyti Saugomų teritorijų įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės 
aktais, neturi drausti veiklos, dėl kurios nuomojami valstybinės žemės plotai, esantys 
ekologiniu požiūriu ypač vertingose teritorijose, esančiose valstybiniuose parkuose ir 
draustiniuose. Pažymėtina, kad „Natura 2000“ teritorijose ribojama veikla tais 
atvejais, kai yra būtina apsaugoti buveines, perinčius paukščius ir kitas gyvūnų ar 
augalų rūšis nuo neigiamo poveikio. Žemės naudojimas žemės ūkio, miškų ūkio ar 
kitai ūkinei veiklai „Natura 2000“ teritorijose nėra draudžiamas, nors Saugomų 
teritorijų įstatymo 9 straipsnis nustato veiklos ribojimus draustiniuose (pvz., kasti 
durpes, rengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus ir t. t.) 13 straipsnis nustato 
veiklos ribojimus valstybiniuose parkuose, o 28 str. 1 d. reikalauja, kad saugomos 
teritorijos būtų tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal bendruosius planus ir 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir jais nustatomus reglamentus, 

                                                
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1073, https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.87214/aatIyMywFI 
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parengtus vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo ir Statybos įstatymo 
nuostatomis; 

• valstybinės žemės plotai, esantys ekologiniu požiūriu ypač vertingose teritorijose, 
priskirtose valstybės išperkamai ir neprivatizuojamai žemei, nenuomojami iki bus 
nustatyta tvarka dėl tokių plotų nuomos (Žr. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos 2015 m. rugsėjo 22 raštą BEF-3R-874 „Dėl valstybinės žemės 
nuomos ir suteikimo laikinai naudotis ekologiniu požiūriu ypač vertingose 
teritorijose, esančiose valstybiniuose parkuose ir draustiniuose“); 

• valstybinės žemės plotai, esantys ekologiniu požiūriu ypač vertingose teritorijose, 
nepriskirtose valstybės išperkamai ir neprivatizuojamai žemei, nuomojami 
Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl 
valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Vyriausybės 
2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 918 redakcija). 

 
Dėl galimybės naudoti žemę, kuri yra valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose, 
ypač vertingose ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu  

Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašas, 
patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 
16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio 
veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudaro galimybę laikinai naudotis valstybinės 
žemės plotu, nesuformuotu atskiru žemės sklypu, esančiu kaimo gyvenamosiose vietovėse ir 
teritorijose, priskirtose miestams po 1995 m. birželio 1 d., tinkamu žemės ūkio veiklai vykdyti, 
jeigu toks plotas nėra išnuomotas ar neperduotas naudotis kitiems asmenims.  

Žemės įstatymas ir jį įgyvendinantys Vyriausybės nutarimai nenustato draudimų ar išimčių 
dėl valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis ekologiniu požiūriu ypač vertingose 
teritorijose, esančiose valstybiniuose parkuose ir draustiniuose, todėl, laikytina, kad tokios 
valstybinės žemės suteikimas laikinai naudotis leidžiamas. Kaip ir nuomos atveju, taip ir žemės 
suteikimo laikinai naudotis atveju negali būti pažeisti teisės aktų reikalavimai. Svarbiausi iš jų: 

• prašomas suteikti laikinai naudotis žemės plotas einamaisiais metais nenumatytas 
naudoti viešiesiems poreikiams, perduoti nuosavybėn pagal LR žemės reformos 
įstatymo 5 straipsnyje nurodytus žemės įsigijimo nuosavybėn būdus, nuomoti, perduoti 
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti kitiems. Valstybinės žemės 
suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo 6.1 punkte 
pavartoti žodžiai „einamaisiais metais nenumatytas naudoti viešiesiems poreikiams“ 
neturėtų būti kliūtis leisti laikinai naudoti žemės plotą, esantį draustinyje ar 
valstybiniame parke, nebent einamaisiais metais numatytas naudojimas „viešiems 
poreikiams“, pvz., pažintinio tako ir su gamtotvarka susijusios infrastruktūros 
įrengimui; 

• prašomas suteikti laikinai naudotis žemės plotas yra tinkamas žemės ūkio veiklai 
vykdyti; 

• veiklos apribojimai, nustatyti pagal Saugomų teritorijų įstatymą ir jį įgyvendinančius 
teisės aktus, neturi drausti veiklos, dėl kurios prašoma žemę suteikti laikinai naudotis; 

• asmenys, pageidaujantys laikinai naudoti žemės plotą, Nacionalinės žemės tarnybos 
teritoriniam padaliniui pagal žemės ploto buvimo vietą pateikia minėtose taisyklėse 
nustatytos formos prašymą, ir leidimas laikinai naudotis valstybine žeme suteikiamas 
Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos 
aprašo nustatyta tvarka. 
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3.2 Kitos su gamtotvarkos vykdymu susijusios problemos 

Biomasės pašalinimo problematika 

Akivaizdu, kad pievų ir nendrynų šienavimas, vandens augalų pjovimas, krūmų bei medžių 
ir jų atžalų kirtimas ir gautos biomasės pašalinimas yra labiausiai taikomos „Natura 2000“ 
teritorijų tvarkymo priemonės.  

Biomasės pašalinimas iš teritorijos atliekamas biomasę paimant iš „Natura 2000“ teritorijų 
perdirbimui į biokurą, nuganant teritoriją arba jos atsikratant kaip nereikalingos masės. 
Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, 
ketina ar privalo atsikratyti, vadinami atlieka.  

Žr. LR atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 6 dalį: Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, 
ketina ar privalo atsikratyti. 

Nagrinėjamu atveju reikšmingas biomasės, gautos iš žolės, krūmų, medžių ir jų atžalų, 
deginimo atvirame ore ir katilinėse teisinis reguliavimas. 

 
Biomasės deginimas atvirame ore 

Tokia problema iškyla teritorijose, kuriose nėra galimybės kitaip pašalinti biomasės dėl 
tam tikrų priežasčių: 

1. Į teritoriją nėra privažiavimo dėl fizinių kliūčių – neveda joks kelias (pvz., tvarkymo 
darbai Urkio telmologiniame draustinyje), teritorija iš visų pusių yra apsupta miškų (pvz.: 
maži tvarkymo plotai apsupti miškų – buveinių apsaugai svarbi teritorija – Minijos upės 
slėnis) ar vandens telkinių (Žuvinto ežero sala Žuvinto biosferos rezervate) ir t. t. 

2. Į teritoriją dėl klampaus žemės paviršiaus negali įvažiuoti technika ir išvežti biomasės, o 
biomasės išnešimas rankomis yra ekonomiškai neefektyvus (pvz., buveinių apsaugai 
svarbi teritorija – Bulėnų pelkė). 
 

Vadovaujantis aplinkos apsaugos reikalavimais, deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei 
laukininkystės ir daržininkystės atliekas5, nekontroliuojamas atliekų deginimas atvirame ore 
draudžiamas. Šias „žaliąsias atliekas“ leidžiama deginti lauko sąlygomis laikantis tam tikrų 
reikalavimų: deginimas galimas tik krūvomis, laikantis nustatyto atstumo iki miško, durpingų 
vietovių, pastatų ir tik tuo atveju, jei nėra galimybių šias atliekas kompostuoti ar kitaip 
panaudoti. Miestuose, miesteliuose tokių atliekų deginimas draudžiamas.  

Žr. Aplinkos apsaugos reikalavimus sausai žolei, nendrėms, šiaudams bei laukininkystės ir daržininkystės 
atliekoms deginti 2, 5, 6 ir 8 punktus: 

2. Sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės 
atliekas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti ar 
kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Jų deginimas turi būti nuolat stebimas, jį baigus, smilkstančią 
ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan. [...] 

5. Draudžiama sugrėbtas (surinktas) žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir 
daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, 
esančiose arčiau kaip 100 m nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose. 

6. Draudžiama kartu su žole, nendrėmis, šiaudais, nukritusiais medžių lapais ir kitomis augalinės kilmės 
atliekomis deginti buitines, pramonines bei kitas atliekas. 

8. Kai žolės, nendrių, šiaudų, nukritusių medžių lapų ir kitų augalinės kilmės atliekų vieno deginimo metu 
deginamas kiekis viršija 5 m3 tūrio, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 val. telefonu privaloma 
pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui ir (ar) valstybinei miškų tarnybai 
(girininkijai). 

Už žolės, nukritusių medžių, lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų 
deginimą gresia iki 289 Eur baudos. Už ražienų, taip pat nenupjautų ir nesugrėbtų žolių, nendrių, 
javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimą baudžiama iki 347 Eur bauda. Už priešgaisrinės 

                                                
5Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro1999 m. rugsėjo1 d. įsakymu Nr. 269 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. 
birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-508. 
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apsaugos reikalavimų pažeidimus, sukėlusius miško gaisrą arba jo išplitimą, gresia didesnė kaip 
1 100 Eur bauda. 

Žr. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 831 str.: Sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, 
laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus–užtraukia baudą 
piliečiams nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro ir pareigūnams – nuo penkiasdešimt 
septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų. 
Ražienų, taip pat nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas –
užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimt septynių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir 
pareigūnams – nuo vieno šimto penkiolikos iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų. 
Žr. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 832 str. 1 d.: Durpynų ir durpingų pievų deginimas –  užtraukia baudą 
nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro. 

Pažymėtina, kad nurodytų draudimų ir ribojimų įstatyminis pagrindas nėra visiškai aiškus, 
nes aplinkos apsaugos reikalavimai sausai žolei, nendrėms, šiaudams bei laukininkystės ir 
daržininkystės atliekoms deginti priimti vadovaujantis ne konkrečia Aplinkos oro apsaugos 
įstatymo ar Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, bet Aplinkos apsaugos įstatymo 6 str. 5 d. 19 p. 
bendrąja nuostata, suteikiančia Aplinkos ministerijai teisę organizuoti kitų aplinkos apsaugos 
priemonių įgyvendinimą ir kontrolę“. Svarstytina, ar Įstatymo formuluotė leidžianti organizuoti 
„kitų aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę suteikia Aplinkos ministerijai visišką 
laisvę nustatyti žaliųjų atliekų deginimo aplinkos ore draudimus ir ribojimus, tačiau galiojantis 
teisinis reguliavimas leidžia minėtus draudimus ir ribojimus sušvelninti, nes žemės ūkio atliekų 
deginimas atvirame ore Europos Sąjungoje yra plačiai naudojamas, nes tai retai būtų reikšmingas 
taršos šaltinis, išskyrus vietinio masto trumpu laikotarpiu. 

Žr. EMEP/EEA išmetamų teršalų apskaitos metodika 2013, Žemės ūkio atliekų deginimas lauke (išskyrus 
1003).http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-guidance-chapters/5-
waste/5-c-2-open-burning/view 

Žemės ūkio atliekų deginimas lauke gali būti plačiai paplitęs, nors jis retai būna reikšmingas emisijų 
šaltinis, išskyrus trumpu laikotarpiu deginimo vietoje. 

Žemės ūkio atliekos, kurios gali būti deginamos, yra augalų liekanos (pvz.: grūdinės kultūros, žirniai, 
pupelės, soja, cukriniai runkeliai, rapsai, ir t.t.) mediena, nugenėtos šakos, lapai, plastikai ir kitos bendrosios 
atliekos. Šiaudai ir mediena dažnai naudojami kaip kuras žemės ūkio augalų deginimui lauke.  

Teršalai, atsirandantys dėl degimo atvirame ore, ir jų kiekis priklauso nuo daugelio 
veiksnių: žaliųjų atliekų tipo, drėgmės, aplinkos temperatūros, vėjo sąlygų, ir sukrovimo. Nuo 
šių veiksnių priklauso dūmų/išmetamų kietųjų dalelių, anglies monoksido (CO), lakiųjų 
organinių junginių (LOJ), susidarymas.  

Manome, kad Aplinkos apsaugos reikalavimai sausai žolei, nendrėms, šiaudams bei 
laukininkystės ir daržininkystės atliekoms deginti gali būti keičiami suteikiant platesnes 
galimybes deginti atvirame ore biomasę, gautą gamtotvarkos metu iš žolės, krūmų, medžių ir jų 
atžalų „Natura 2000“ teritorijose. Žaliųjų atliekų deginimo aplinkos ore draudimų ir ribojimų 
sušvelninimui reikia: 

• išanalizuoti aukščiau minėtų degimo atvirame ore sąlygų įtaką teršalų susidarymui; 
• atsižvelgti į gaires „EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013, Open burning of 

agricultural wastes“; 
• atsižvelgti į Aplinkos oro apsaugos įstatymo 7 str. 2 d. pagrindu rengiamas savivaldyių 

aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus 
aplinkos oro užterštumo lygiui sumažinti iki nustatytos ribinės ar siektinos užterštumo 
vertės ir toliau mažinti aplinkos oro užterštumo lygį.	

Biomasės deginimas katilinėse 

Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energijos įstatymo 7 str., Aplinkos ministerija 
nustato biokurą ar biodegalus naudojančių įrenginių taršos normatyvus.  

Nors biomasė yra neutralus anglies dvideginio (CO2) atžvilgiu atsinaujinantis energijos 
šaltinis, deginimo metu į aplinką patenka daug nuodingų degimo produktų, o dėl didelio 
peleningumo išmetama daug kietųjų dalelių. Todėl deginant biomasę būtina imtis priemonių 
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teršalų išmetimui mažinti. Pažymėtina, kad biomasės pelenai lengvai panaudojami kaip trąša, 
nors nedidelis tūrinis tankis ir lakiųjų frakcijų, šarminių metalų bei chloro kiekis pelenuose 
trukdo sukaupti didesnes jų atsargas.  

Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams (DKDĮ) buvo parengti 
pagal Direktyvos 2010/75/ES reikalavimus ir nustatė išmetamų į aplinkos orą teršalų (sieros 
dioksido, azoto oksidų, anglies monoksido ir kietųjų dalelių) kiekio ribojimo, stebėsenos 
(monitoringo) ir kontrolės reikalavimus nepriklausomai nuo naudojamo kuro rūšies. Europos 
Komisijos pasiūlyta vidutinių dydžių kurą deginančių įrenginių (KDĮ) direktyva nustato 
reikalavimus tokių teršalų išmetimams iš vidutinių dydžių kurą deginančių įrenginių 
nepriklausomai nuo naudojamo kuro rūšies. 

Neseniai įsigaliojusios Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos (LAND 43-
2013), patvirtintos LR aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu D1-244, nustatė kurą 
deginančių įrenginių, kurių šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 0,12 MW, bet nesiekia 50 MW, 
išmetamųjų dujų šalinimo reikalavimus, į aplinkos orą išmetamo sieros dioksido (SO2), azoto 
oksidų (NOx), anglies monoksido (CO) ir kietųjų dalelių (KD) ribines vertes, jų laikymosi ir 
kontrolės reikalavimus. Taigi biomasės deginimas vidutinio dydžio kurą deginančiuose 
įrenginiuose kontroliuojamas.  

Sieros dioksido (SO2) koncentracija degimo produktuose neturi viršyti 2000 mg/m3 ribinės 
vertės. Tokia koncentracija užtikrinama, jeigu kure esančios sieros kiekis neviršija 1 %. 
Deginant šieno granules, šis reikalavimas yra tenkinamas, todėl papildomos priemonės SO2 
koncentracijai mažinti nėra reikalingos. 

Azoto oksidų (NOx) koncentracijos ribinė vertė deginant biokurą 0,12–50,0 MW galios 
įrenginiuose yra 750 mg/m3. Deginant įprastines šieno granules, vertės nėra viršijamos. Tačiau 
būtina reguliuoti kuro kokybę, nes šienaujamos pievos gali būti užterštos azotinėmis trąšomis 
arba nesukultūrintose pievose augo azotą kaupiantys augalai, tačiau Lietuvoje tai yra nebūdinga. 

Anglies monoksido (CO) koncentracijos sudaro nuo 1000 iki 4000 mg/m3, priklausomai 
nuo įrenginio galios ir įvedimo į eksploataciją datos. Šiuolaikiniai, modernios konstrukcijos 
katilai degina kurą esant CO reikšmėms arti 0 mg/m3. Net ir seno tipo katilai, kurie buvo 
įrengiami prieš 10–15 metų, šiuos reikalavimus gali tenkinti. 

Kietųjų dalelių (KD) ribinės vertės yra nuo 300 iki 700 mg/m3, priklausomai nuo įrenginio 
galios ir įvedimo į eksploataciją datos. Kokybiški, tinkamai sukonstruoti įrenginiai pajėgūs 
užtikrinti reikiamas ribines vertes. Išimtį gali sudaryti atvejai, kada deginamas labai smulkus, 
dulkingas kuras ir jo degimo metu susiformuoja mažų matmenų pelenų dalelės. 

Kaip minėta, Europos Komisijos pasiūlė vidutinių dydžių kurą deginančių įrenginių (KDĮ) 
direktyvą, kurioje nustatyti reikalavimus teršalų išmetimams iš vidutinių dydžių kurą deginančių 
įrenginių. Šiai direktyvai įgyvendinti Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos 
(LAND 43-2013) gali būti sugriežtintos. 

 
Nepalankus gamtotvarkos planuose numatytų darbų vykdymo laikas 

Ši problema, tikriausiai, iškilo dėl to, kad Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 
įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai riboja kai kuriuos teritorijų tvarkymo darbus paukščių 
perėjimo metu, kai ūkiniu požiūriu būna palankiausias laikas tokiems tvarkymo darbams atlikti. 

Žr., Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 12 str. 1 d. 4 p.: 12. Draudžiama su Europos bendrijos 
svarbos gyvūnų rūšimis, kurioms reikalinga griežta apsauga, susijusi ši veikla: [...] 4) pažeisti ar naikinti veisimosi 
ar poilsio vietas. 

Žr., Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 15 str. 1 d. 4 p.: 1. Draudžiama su laukiniais paukščiais 
susijusi ši veikla: [...] 4) tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks 
trikdymas galėtų turėti reikšmės siekiui užtikrinti atitinkamos rūšies palankią apsaugos būklę. 

Kadangi gamtotvarkos planus tvirtina aplinkos ministras, laikytina, kad juose numatytų 
tvarkymo darbų atlikimo laikas yra parinktas atsižvelgiant į visus saugomų gyvūnų rūšių 
apsaugos reikalavimus. Jeigu konkrečių darbų atlikimo laikas nenurodytas, laikytina, kad juos 
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galima atlikti darbams palankiausiu metu. Aplinkos ministerija, tvirtindama gamtotvarkos 
planus, laikydamasi Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 str. 1 d. nuostatų, gali 
gamtotvarkos planuose numatyti išimtis iš minėtų ribojimų. Taigi tais atvejais, kai gamtotvarkos 
planuose neribojamas darbų atlikimo laikas, laikytina, kad Aplinkos ministerija atsižvelgė į 
galimas išimtis, todėl leidžia tvarkymo darbus atlikti bet kuriuo metu. 

Žr., Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 str. 1 d. 1 p.: 1. Jeigu nėra galimybės priimti jokio 
kito priimtino alternatyvaus sprendimo ir išimties taikymas nesutrukdys palaikyti atitinkamos Europos bendrijos 
svarbos rūšies populiacijos palankią apsaugos būklę jos natūraliame areale, Aplinkos ministerija arba jos įgaliota 
institucija, išduodamos atitinkamus leidimus, gali taikyti išimtis, pagal kurias būtų leidžiama netaikyti šio įstatymo 
12 ir 13 straipsniuose nustatytų draudimų. Tokios išimtys gali būti taikomos ir leidimas išduodamas tik siekiant 
vieno iš šių tikslų: 1) siekiama apsaugoti laukinę fauną ir florą ir išsaugoti natūralias jų buveines [...]. 
 
Galimybė naudotis ST direkcijų turima technika mainais už tikslinių teritorijų tvarkymą 

Kaip minėta, pagal Saugomų teritorijų įstatymą, veiklą valstybiniuose parkuose 
organizuoja biudžetinės įstaigos – valstybinių parkų direkcijos. Jos atsako už ST apsaugą, 
organizuoja ST tvarkymą bei atlieka kitas Direkcijos nuostatuose nustatytas teises ir pareigas. 

Saugomų teritorijų įstatymo 27 str. 8 d.: Veiklą valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir 
biosferos rezervatuose organizuoja valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos – 
biudžetinės įstaigos. Jos atsako už kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą, organizuoja nuolatinę jų 
priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją 
kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla teritorijoje atitiktų nustatytą saugomos teritorijos apsaugos ir 
naudojimo tvarką, turi kitas direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas. 

Įstatymas nedetalizuoja pareigos organizuoti saugomų teritorijų tvarkymą, todėl jame 
vartojami žodžiai „organizuoti ... tvarkymą“ suvokiami plačiąja prasme, t. y. saugomų teritorijų 
tvarkymą valstybinių parkų direkcijos gali vykdyti tiek organizacinėmis priemonėmis, 
pavyzdžiui, tvarkymo darbus pirkti viešųjų pirkimų būdu, tiek šiuos darbus atlikti savo jėgomis, 
kai organizacinių priemonių taikymas netikslingas (pavyzdžiui, mažesnės apimties darbams 
netikslinga vykdyti viešųjų darbų pirkimų). 

ST direkcijos, kaip biudžetinės įstaigos, joms perduotą ir veiklos metu įgytą turtą valdo ir 
naudoja patikėjimo teise. Turto patikėjimo teisė – tai patikėtinio (nagrinėjamu atveju ST 
direkcijos) teisė patikėtojo (nagrinėjamu atveju Vyriausybės) nustatyta tvarka ir sąlygomis 
valdyti, naudoti perduotą turtą bei juo disponuoti. 

Civilinio kodekso 4.109 str. 1 d.: 1. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos valdo, naudoja 
atitinkamai valstybės ar savivaldybės joms perduotą turtą, juo disponuoja savo įstatuose (nuostatuose), taip pat 
valstybės ar savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nustatyta 
tvarka bei sąlygomis, nepažeisdamos įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų. 
 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2 str. 10 d.: 10. Turto 
patikėjimo teisė – valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos banko, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, 
organizacijos teisė savo įstatuose (nuostatuose), taip pat valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų 
veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nustatyta tvarka bei sąlygomis valdyti, naudoti valstybės ar 
savivaldybių perduotą turtą ir disponuoti juo nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų.  

Vyriausybė, perduodama ST direkcijoms turtą ir tvirtindama ST direkcijų nuostatus, 
specialių turto valdymo ar naudojimo sąlygų nenustato, todėl ST direkcijos patikėtą turtą privalo 
valdyti ir naudoti juo tik nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir laikydamosi teisės aktų 
reikalavimų. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad biudžetinė įstaiga nėra savininku net to turto, kurį ji pati 
įgijo vykdydama veiklą. Toks turtas valdomas, naudojamas ir disponuojamas taip pat, kaip ir 
Vyriausybės perduotas turtas. 

Biudžetinių įstaigų įstatymo 10 str. 1 d.: 1. Biudžetinės įstaigos savininko jai perduotas ir biudžetinės 
įstaigos įgytas turtas nuosavybės teise priklauso biudžetinės įstaigos savininkui, o biudžetinė įstaiga šį turtą valdo, 
naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
įstatymo 15 str., valstybės žemę, statinius ar kitą ilgalaikį turtą leidžiama išnuomoti viešojo 
konkurso būdu, jeigu išnuomojamas turtas nenaudojamas valstybės funkcijoms įgyvendinti. 

Kaip anksčiau nagrinėta, saugomų teritorijų tvarkymą ST direkcijos gali vykdyti tiek 
organizacinėmis priemonėmis, tiek šiuos darbus atlikti savo jėgomis. Organizaciniam darbui 
(pavyzdžiui, tvarkymo darbų pirkimui viešųjų pirkimų būdu) ST direkcijų turima technika 
(traktoriai, biomasės apdorojimo įrenginiai ir kt.) nebūtina. Taigi galima laikyti, jog ST 
direkcijoms darbus atliekant ne savo jėgomis, bet organizacinėmis priemonėmis, turima technika 
nenaudojama valstybės funkcijoms įgyvendinti, todėl gali būti išnuomojama. 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 15 str. 2 d. 3 punktas: 2. 
Valstybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešojo konkurso būdu, išskyrus atvejus, kuriais Vyriausybės 
nustatyta tvarka ilgalaikį materialųjį turtą išnuomoja be konkurso: [...] 3) valstybės turto valdytojas, kai perkamos 
paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas valstybės ar savivaldybių ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, ir 
kai šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo 
paslaugų pirkimo metu.  

Tais atvejais, kai tvarkymo darbus ST direkcijos atlieka savo jėgomis ir naudoja turimą 
techniką (traktorius, biomasės apdorojimo įrenginius ir kt.), t. y. ST direkcijų turima technika 
praktiškai naudojama valstybės funkcijoms įgyvendinti, jos išnuomoti negalima. 

Pažymėtina, kad ST direkcijoms įsigijus techniką panaudojant ES fondų paramą, būtina 
laikytis projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, pagal kurias technika įsigyta. 
Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.189 straipsniu, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos 
šalims turi įstatymo galią. 

Viena iš minėtų sutarčių sąlygų yra projekto vykdytojo įsipareigojimas nuo sutarties 
įsigaliojimo ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos neįkeisti, neperleisti, neparduoti turto 
ar kitokiu būdu nesuvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti 
skiriamos projekto finansavimo lėšos, be Įgyvendinančiosios institucijos rašytinio sutikimo ir, 
jeigu tai numatyta teisės aktuose, be Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos rašytinio 
sutikimo. Siekiant išvengti abejonių, ar leidimas kitam asmeniui laikinai pasinaudoti įgyta 
technika nesuvaržo daiktinių teisių į turtą, rekomenduojama konkrečiais atvejais gauti minėtus 
raštiškus sutikimus. 
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4. Kompensacinės priemonės už dalyvavimą gamtotvarkoje 

4.1 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
2014–2020 m. laikotarpio programoje numatytos investicinės ir kompensacinės priemonės 

fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie įsipareigoja vykdyti žemės ar miškų ūkio veiklą 
aplinkai palankiu būdu. Galimų priemonių sąrašas pateikiamas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos kompensacinės priemonės 
Priemonė Veikla 

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą 

Investicijos, kuriomis didinamas miškų 
ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 

Investicijos į materialųjį turtą Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas 

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius 
Specifinių pievų tvarkymas 
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas 
Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės 
buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau 
natūraliose pievose 
Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės 
buveinių išsaugojimas šlapynėse 
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos 
erozijos ariamojoje žemėje 
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra 
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas 

Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyva susijusios išmokos 

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties 
žemėje 
Parama „Natura 2000“ miškuose 

Išmokos už vietoves, kuriose esama 
gamtinių ar kitų specifinių kliūčių 

Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose 
esama didelių gamtinių kliūčių 
Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose 
esama specifinių kliūčių 

Šaltinis: https://www.nma.lt 
 
4.2 Europos Sąjungos struktūrinė parama 2014–2020 m. laikotarpiui 

Priemonių, pagal kurias galima prašyti paramos gamtotvarkai vykdyti, sąrašas pateikiamas  
2 lentelėje. 

2 lentelė. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonės 
Priemonė Veikla 

Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės 
parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui 
Nr. 05.4.1-APVA-V-016 

1. Saugomų teritorijų, įskaitant kultūros ir 
gamtos paveldo vertybes, tvarkymas, 
pritaikymas lankymui ir gamtosauginiam 
švietimui; 
2. Saugomų teritorijų rinkodaros plėtra; 
3. Valstybinės reikšmės parkų tvarkymas. 

Biologinės įvairovės apsauga 
Nr. 05.5.1-APVA-V-018 

1. Saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų 
rūšių veisimo programų, saugomų rūšių 
apsaugos ir invazinių rūšių gausos 
reguliavimo dokumentų parengimas; 
2. Saugomų teritorijų monitoringo ir 
tvarkymo pajėgumų stiprinimas; 
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3. Gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių 
saugomose (įskaitant „Natura 2000“ 
teritorijas) ir kitose, saugomų teritorijų statuso 
neturinčiose, teritorijose, kuriose taikytinos 
saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių 
reguliavimo priemonės, įgyvendinimas; 
4. Gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų 
rizikos vertinimas ir valdymas; 
5. Augalų nacionalinių genetinių išteklių 
išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui 
reikalingos įrangos įsigijimas; 
6. Saugomų rūšių apsaugos priemonių 
įgyvendinimas. 

Kraštovaizdžio apsauga 
Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

1.3.1. Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso 
sprendinių koregavimas arba keitimas 
savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose 
planuose; 
1.3.2. Etaloninių kraštovaizdžių formavimas 
pasienio teritorijose; 
1.3.3. Kraštovaizdžio formavimas ir 
ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso 
teritorijose; 
1.3.4. Bešeimininkių apleistų pastatų ir 
įrenginių likvidavimas; 
1.3.5. Kasybos darbais pažeistų žemių 
(karjerų ir durpynų) tvarkymas. 

Šaltinis: http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/listingItem_byPriority 
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5. Ekonomiškai naudingiausi bei efektyviausi tvarkymo būdai 

5.1 Finansinės priemonės 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (toliau – KPP) galimos taikyti 

kompensacinės priemonės yra vienas iš efektyviausių ir ekonomiškai naudingiausių būdų 
teritorijoms tvarkyti. Kaip pavyzdį būtų galima panagrinėti išmoką „Ekstensyvus šlapynių 
tvarkymas“. Ši išmoka yra viena didžiausių priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir 
siekia 208 eurus/ha. Dažnai priemonė ar jų grupė atperka tvarkymo darbų kaštus. Geresni 
ekonominiai rezultatai galimi tuomet, kai tvarkomi dideli, taisyklingos formos plotai, prie kurių 
yra lengva privažiuoti su atitinkama technika, o šalia teritorijos yra galimybė biomasę utilizuoti. 
Tokios sąlygos labai sumažina susidarančių sąnaudų dalį. Tokiame tvarkyme gali dalyvauti tiek 
fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Esant galimybei, daugeliu atvejų naudingiausia teritorijos 
tvarkymą perduoti vietos ūkininkams ar tvarkymo darbais norinčiai užsiimti įmonei. Tokiu būdu 
ST direkcijai belieka išduoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei prižiūrėti, kad darbai 
būtų vykdomi pagal jas, taip pat padėti ūkininkui kitais organizaciniais darbais. Teritoriją 
tvarkant ūkininkui, ST direkcijai nebereikia įsigyti technikos tvarkymo darbams, jos prižiūrėti, 
sutaupomi žmogiškieji bei darbo laiko ištekliai. 

Kitu atveju, kai teritorijoje nėra suinteresuotų žemės tvarkymu subjektų, tvarkyti, 
deklaruoti ir gauti išmokas už tvarkomus plotus gali valstybinės institucijos: ST direkcijos arba 
miškų urėdijos. Kaip rodo šio dokumento rengėjų patirtis, dažnai miškų urėdijos nerodo didelio 
noro dalyvauti šioje priemonėje. Tačiau yra ir išimčių: VĮ Kretingos miškų urėdija, dalyvaudama 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, Kliošių kraštovaizdžio draustinyje 
sėkmingai prižiūri per 500 ha pamario pievų, kurios yra svarbios globaliai nykstančio paukščio – 
meldinės nendrinukės ir kitų saugomų paukščių veisimosi buveinės. 

ST direkcijų atveju teritorijų tvarkymas gali būti atliekamas dviem būdais: samdant 
rangovą arba tvarkymo darbus atliekant savo pačių ištekliais. Žemiau pateikiamas šių dviejų 
modelių ir jų įgyvendinimui būtinų sąlygų palyginimas. 

Tačiau svarbu pažymėti, kad teritorijų tvarkymas pagal KPP priemones gali būti 
kompensuojamas tik minėtos programos galiojimo laikotarpiu. 

 
I modelis: Teritoriją tvarko rangovas. 

1. ST direkcija parengia ir vykdo viešąjį konkursą tvarkymo darbų paslaugai pirkti; 
2. ST direkcija prižiūri vykdomus tvarkymo darbus, jų atlikimo kokybę, sprendžia biomasės 

panaudojimo klausimą, jei jis nėra aptartas sutartyje su rangovu. Biomasė gali būti 
atiduodama vietos ūkininkams, suinteresuotiems biomasės perdirbėjams, kitiems ja 
suinteresuotiems fiziniams bei juridiniams asmenims arba išvežtos utilizuoti į bioskaidžių 
atliekų aikštelę; 

3. ST direkcija ar Tarnyba atsiskaito su rangovais savo/AARP lėšomis arba lėšomis, 
gautomis iš kitų galimų finansinių šaltinių; 

4. ST direkcija susitvarko tvarkomos teritorijos žemės dokumentus: suformuoja sklypus 
ir/arba pateikia prašymą dėl žemės valdymo teisės perdavimo ST direkcijai ir valdymo 
teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Esant galimybei su sklypo valdytoju 
sudaro gamtotvarkos sutartį; 

5. ST direkcija, jei yra galimybė, dalyvauja KPP, gauna išmokas ir taip padengia paslaugų 
pirkimo sąnaudas. 
 
Šio modelio pranašumai: ST direkcijai nereikia turėti ir išlaikyti savos technikos; ST 

direkcijai nereikia vykdyti tvarkymo darbų. 
Šio modelio trūkumai: ST direkcija turi rengti tvarkymo paslaugos pirkimo viešąjį 

konkursą bei prižiūrėti vykdomus darbus; ST direkcija gauna mažesnę ekonominę naudą. 
  



 37	

II modelis: Teritoriją tvarko ST direkcija. 

1. ST direkcija įsigyja teritorijos tvarkymui tinkamos technikos, įdarbina reikiamą skaičių 
tinkamos kvalifikacijos specialistų šiai technikai valdyti arba apmoko ja dirbti savo 
darbuotojus. 

2. ST direkcija susitvarko tvarkomos teritorijos žemės dokumentus: suformuoja sklypus, 
pateikia prašymą dėl žemės valdymo teisės juos valdyti patikėjimo teise arba su sklypo 
valdytoju pasirašo gamtotvarkos sutartį. 

6. ST direkcija sutvarko teritoriją, sprendžia biomasės panaudojimo klausimą. Biomasė gali 
būti atiduodama vietos ūkininkams, suinteresuotiems biomasės perdirbėjams, kitiems ja 
suinteresuotiems fiziniams bei juridiniams asmenims arba išvežta utilizuoti į bioskaidžių 
atliekų aikštelę. 

3. ST direkcija, jei yra galimybė, dalyvauja KPP, gauna išmokas ir taip padengia tvarkymo 
darbų ir biomasės utilizavimo/nuvežimo suinteresuotam partneriui sąnaudas. 

4. ST direkcija atlieka įsigytos technikos techninę priežiūrą. 
 
Šio modelio pranašumai: ST direkcija gauna didesnę ekonominę naudą negu I modelio 

atveju; ST direkcijai nereikia rengti tvarkymo paslaugos pirkimo viešojo konkurso ir prižiūrėti 
darbų vykdymo. 

Šio modelio trūkumai: ST direkcija turi turėti ir išlaikyti savo techniką bei vykdyti darbus 
pati. 
 
III modelis: Teritoriją tvarko VĮ miškų urėdija, vietos ūkininkai, bendruomenės, 
verslininkai (toliau – subjektai) 

1. ST direkcija padeda subjektams spręsti žemės dokumentų, biomasės panaudojimo ir kitus 
su gamtotvarka susijusius klausimus. 

2. Išaiškina subjektams teritorijoje galiojančius reikalavimus ir prižiūri, ar jų yra laikomasi. 
 

5.2 Tvarkymą skatinančios/inicijuojančios priemonės 
Norint paskatinti teritorijas tvarkyti vietos ūkininkus ar įmones, būtina atlikti tam tikrus 

teritorijos pagerinimo darbus. Daugeliu atvejų tai yra infrastruktūriniai sprendimai: 
1. Teritorijos paruošimas gyvulių ganymui. Jis susideda iš aptvarų, geriamo vandens 

sistemos ir girdyklų bei laikinų pastogių gyvuliams įrengimo. Atlikus šį teritorijos 
infrastruktūros pagerinimą, ūkininkui būtų palankesnės sąlygos ganyti gyvulius ir taip 
prižiūrėti teritoriją. Tai didelių investicijų reikalaujantis sprendimas, kurio finansinė našta 
dažniausiai ūkininkui nėra pakeliama. ST direkcija arba Tarnyba galėtų taip pagerinti 
teritoriją pasinaudodama Europos Sąjungos struktūrine parama (toliau – ESSP). ST 
direkcija, suradusi ūkininką, norintį tvarkyti teritoriją, turėtų padėti jam susitvarkyti 
žemės dokumentus, informuoti jį apie apribojimus teritorijoje bei tuo remdamasi 
pasirašyti su juo gamtotvarkos sutartį ir prižiūrėti jos vykdymą. 

2. Teritorijos pasiekiamumo gerinimas. Jis susideda iš kelių įrengimo ar jų 
rekonstravimo, pralaidų per vandentėkmes įrengimo ar rekonstravimo ir kitų reikalingų 
infrastruktūros sprendimų. Tai taip pat didelių investicijų reikalaujantis sprendimas, kurį 
ST direkcija arba Tarnyba galėtų įgyvendinti pasinaudojusi Kelių priežiūros ir plėtros 
programa. 2016 m. joje valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų keliams numatyta 
skirti 2 260 000 eurų6. Parama saugomų teritorijų kelių priežiūrai skiriama aplinkos 
ministro įsakymu. Atlikus šį teritorijos infrastruktūros pagerinimą, ūkininkas galėtų 
ganyti gyvulius arba teritoriją šienauti. 

                                                
6 LR Vyriausybės 2016 m. sausio 25 d.nutarimas nr. 88 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 
naudojimo 2016 metų sąmatos patvirtinimo, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/742dfe50c5b211e583a295d9366c7ab3 
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3. Tvarkymo priemonių suteikimas. Jis susideda iš gyvulių ūkininkams parūpinimo arba 
tvarkymui reikalingos technikos suteikimo. Pirmuoju atveju ST direkcija, naudodamasi 
ESSP, dalyvaudama specifiniuose projektuose ir įsigijusi gyvulių, juos pagal 
gamtotvarkos sutartį už teritorijos tvarkymo paslaugas perduoda ūkininkui, kuris vėliau 
gali pasilikti prieauglį, iš jų gaunamą produkciją (pienas, vilna ir pan.), o pirminę bandą 
grąžina ST direkcijai. Antruoju atveju Direkcija savo turimą (ar naujai įgytą papildomą) 
techniką išnuomuoja ūkininkui arba padeda jam atlikti tam tikrus darbus. 

4. Biomasės paklausos sukūrimas. ST direkcija, bendradarbiaudama su kitomis 
institucijomis ir partneriais (pvz., savivaldybe ir privačiais investuotojais), galėtų 
inicijuoti vietinės biomasės utilizavimo rinkos sukūrimą. Tai galėtų ūkininkus paskatinti 
imtis apleistų buveinių tvarkymo. Paklausą biomasei būtų galima sukurti tvarkomų 
teritorijų apylinkėse įkuriant biomasės perdirbimo gamyklą, kuri galėtų gaminti šieno 
biokuro granules bei briketus, granulinius pakratus gyvuliams, kompostą. Kitas būdas 
arba pirmojo būdo tęstinumą užtikrinantis veiksnys – teritorijos apylinkių miestelių 
katilinių rekonstravimas, kad jos galėtų būti kūrenamos pagamintomis šieno biokuro 
granulėmis arba briketais. Taip pat galimas biodujų jėgainės statybos variantas. Šis 
sprendimas yra sudėtingiausias, reikalaujantis strateginių nutarimų, didelių laiko ir 
finansinių sąnaudų, glaudaus visų suinteresuotų grupių bendradarbiavimo bei politinės 
valios, tačiau kartu jis, skirtingai nuo pirmų trijų, yra ilgalaikis ir teikia didesnę naudą nei 
tik teritorijos sutvarkymas (nedarbo ir kitų socialinių, ekonominių bei aplinkosauginių 
problemų mažinimas regione). 
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6. Biomasės tipo ir kiekio bei jos paėmimo ir panaudojimo ekonominio 

naudingumo įvertinimo metodikos 

6.1 Žolinių augalų bei sumedėjusios augalijos derliaus (fitomasės) vertinimas 

Žolynų derlingumas (ūkinis derlius, orasausė masė) nustatomas tiriamos buveinės ribose 
produktyviausio vešėjimo metu (birželio vidurys–liepos pradžia) tipinėje pagal augalų rūšių 
sudėtį ir projekcinį padengimą vietoje, išpjaunat 3 laukelius po 1 m2 (1×1 m). Žolė pjaunama 
aštriu peiliu 10–12 cm aukštyje nuo dirvos arba vandens paviršiaus (jei teritorija užtvindyta). 

Kiekvieno laukelio nupjauta žolė surenkama ir pasveriama vietoje pakabinamomis 
svarstyklėmis (Kern HDB 5K5N, max 5000g, d = 5 g). Iš visų 3 laukelių paimant po dalį 
nupjautos žolės sudaromas jungtinis pavyzdys šieno išeigai nustatyti. Jungtinio pavyzdžio masė 
nustatoma vietoje pakabinamomis svarstyklėmis (Kern HDB 5K5N, max 5000g, d = 5 g). 
Pavyzdžio žalios masės svoris turi būti ne mažesnis 0,5–1,0 kg (jei žolė labai smulki – ne 
mažesnis 0,2 kg). Žalios žolės pavyzdys dedamas į atskirą marlės maišelį, pasiūtą iš 1 m2 
medžiagos atraižos. Kartu į maišelį dedama etiketė, kurioje nurodoma darbus vykdžiusio 
eksperto vardas ir pavardė, data, vietovė, geografinės koordinatės, buveinės tipas ir kodas, 
meteorologinės sąlygos (rasa, po lietaus, lyja, saulėta ir kt. informacija), kt. pastabos. 

Žalios žolės pavyzdžiai džiovinami sausoje, vėjo prapučiamoje patalpoje, kad žolė greitai 
išdžiūtų. Išdžiūvusi (orasausės būklės) žolė pasveriama laboratorijoje stacionariomis 
elektroninėmis svarstyklėmis (Sartorius, max 4100 g, d = 0,1 g). 
 
Apskaičiuojamos išdžiūvusios žolės/šieno procentas P (%): 
 
P = S × 100 / Ž, kur 
 
P – sausos žolės/šieno procentas (%); 
S – sausos žolės/šieno pavyzdžio svoris (g) 
Ž – žalios žolės pavyzdžio svoris (g) 
 
Apskaičiuojamas išdžiūvusios/sausos žolės ūkinis derlius U (g/m2) 
 
U = P × Ž / 100, kur 
U – sausos žolės/šieno ūkinis derlius D (g/m2) 
P – sausos žolės/šieno procentas (%) 
Ž – žalios žolės pavyzdžio svoris (g/m2) 
 
Sausos žolės/šieno ūkinis derlius (g/m2) perskaičiuojamas į t/ha. 
 

Nustačius buveinių plotus ir jų derlingumą (ūkinis derlius, t/ha), įvertinamas potencialus 
biomasės kiekis, kuris gali būti paruoštas išvežimui iš saugomos teritorijos. 

 
Fitomasės sudėtinių dalių proporcinės dalys nustatomos taip: nupjauta fitomasė yra 

pasveriama, tuomet sumedėjusi augalija yra atskiriama nuo žolinės augalijos. Abu fitomasės 
tipai yra išdžiovinami ir sveriami atskirai. Tuomet įvertinama sumedėjusios augalijos procentinė 
dalis bendroje fitomasėje. 
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6.2 Biomasės paėmimo vertinimo metodika 

Pateikiama tvarkymo darbų ir galimų pajamų apskaičiavimo matrica. 
 

Galimi darbai ir sąnaudos Kiekis, 
vnt. 

Kaina, EUR su 
PVM/ vnt. 

Teritorijai 
prižiūrėti 

reikalingos lėšos 
per metus, EUR 

Atvykimo į teritoriją sąnaudos, eur/km    
Teritorijos paruošimas (pvz., kelmų smulkinimas) 
šienavimui, eur/ha    

Šienavimas, eur/ha     
Grėbimas, eur/ha     
Presavimas, eur/ha     
Biomasės transportavimas į utilizavimo vietą, 
eur/km    

Iš viso tiesioginių sąnaudų, eur      
Nenumatytų detalių, medžiagų, laiko poreikis 
darbui 20 %, eur      

Iš viso sąnaudų:      
        

Tiesioginės pajamos / išmokos   Pajamos, € / ha Iš viso pajamų, € 
Tiesioginės išmokos:    
Pagrindinė išmoka už plotą (VIPS) + žalinimo 
išmoka  120,00*  

Išmoka už pirmuosius hektarus   57,00*  
    
Išmokos pagal KPP priemonių veiklos sritis:    
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas:    
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas  208,00  
Specifinių pievų tvarkymas  69,00  
Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva 
susijusios išmokos:    

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties 
žemėje  70,00  

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių �
ar kitų specifinių kliūčių:    

Didelio nepalankumo vietovių išmoka  73,6  
Mažo nepalankumo vietovių išmoka  55,2  

Iš viso pajamų / išmokų:  
Prognozuojamas veiklos ekonominis rezultatas:   

Paaiškinimai: 
*išmokos dydžio vidurkis, paskaičiuotas 2015–2020 m. laikotarpiui pagal Žemės ūkio 

ministerijos 2015 m. pateiktą informaciją. 
 
Būtina pabrėžti, kad numatomas pajamas sudaro tiesioginės išmokos ir kompensacinės 

išmokos pagal KPP priemones. Tiesioginės išmokos skiriamos už deklaruotus ir paramos 
tiesioginėmis išmokomis reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus. Tikslūs 
tiesioginių išmokų dydžiai nustatomi kiekvienais metais žemės ūkio ministro įsakymu. 
Kompensacinės išmokos pagal KPP priemones skiriamos už nustatytose vietovėse deklaruotus ir 
paramos reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus.  
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Taip pat būtina pabrėžti, kad darbų sąnaudų dydžiai kinta priklausomai nuo tvarkomos 
teritorijos fizinių ir lokacinių sąlygų. Darbų sąnaudų dydžiai šiame modelyje Rekomendacijų 
rengimo metu buvo apskaičiuojami vadovaujantis Tarnybos pateikta rangovų apklausos dėl 
tvarkymo paslaugų tarifų suvestine, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto išleistu leidiniu 
„Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainiai. I-III dalys, 2015“ bei paslaugos vykdytojo 
ekonomikos eksperto žiniomis. 
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7. Biomasės poreikio sukūrimas ir reikiamo jos kiekio užtikrinimo modeliai 

Biomasės poreikį sukurti galima keliais būdais, kurie jau buvo paminėti šiame dokumente. 
Pirmasis iš jų – tai kompostavimo aikštelių įrengimas. Jis leidžia sukurti palyginti nedidelį lokalų 
biomasės poreikį. Antrasis – smulkiųjų ūkių, paremtų gamtinės žemdirbystės principais, 
kūrimosi skatinimas, leidžiantis sukurti palyginti nedidelį vietinį biomasės poreikį. Paskutinysis, 
trečiasis – biomasės naudojimas energijos gamybai (biokuro granulių ir briketų gamyba bei jų 
deginimas regioninėse katilinėse) bei biomasės naudojimas statybinių medžiagų gamybai (stogų 
dangos gamyba, šiltinimo plokščių gamyba) leistų sukurti regioninį biomasės poreikį. 

Pirmojo būdo taikymą daugiau ar mažiau lemia tik finansinis veiksnys: aikštelės 
įrengimas, reikiamos technikos supirkimas ir vėlesnės priežiūros sąnaudos (darbo ir laiko 
ištekliai bei techninis palaikymas). Kompostavimo aikštelę tokiu atveju galėtų įkurti pati ST 
direkcija arba galima būtų siekti jau esamų savivaldybės ar privačių aikštelių išplėtimo ir 
atnaujinimo. ST direkcijos įkurtą aikštelę galėtų prižiūrėti pati Direkcija arba būtų galima skelbti 
viešąjį konkursą kompostavimo aikštelės operatoriaus suradimui. 

Antruoju atveju reikia sukurti palankias socioekonomines sąlygas. ST direkcijos šiuo 
atveju galėtų skatinti kurtis smulkiuosius gamtinės žemdirbystės ūkius saugomose teritorijose, 
suteikdamos jų gaminamiems produktams saugomos teritorijos produkto ženklą bei vykdydamos 
aktyvią šio ženklo rinkodarą. Taip pat ST direkcijos, naudodamos savo turimą techniką, galėtų 
padėti šiems ūkiams apsirūpinti biomase iš jų prižiūrimų saugomų teritorijų. 

Trečiuoju atveju įgyvendinti priemonę, be finansinio veiksnio, daugiausia sąlygoja 
politinės valios ir pasirinktos energetinės krypties pasirinkimas. ST direkcijos šiuo atveju gali tik 
inicijuoti bei remti savivaldybės sprendimus dėl rajone esančių katilinių pertvarkymo ar 
atnaujinimo, kad jose būtų galima kūrenti žolės biomasės biokurą. Nuosavų namų savininkai iki 
2016 m. galėjo kreiptis į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą (toliau – LAAIF) ir teikti 
paraiškas paramai gauti atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektams individualiuose 
namuose iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Dalinį finansavimą buvo galima gauti 
(buvo padengiama 30 % visų tinkamų išlaidų) katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, 
skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinką teršiantį energijos šaltinį, 
keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose. LAAIF atstovės teigimu, 2016 
metais LR aplinkos ministerija panaikino katilų keitimo finansavimą, tačiau šis sprendimas dar 
gali būti pakeistas 2016 m. arba 2017 m., kadangi finansavimo tvarka tvirtinama kasmet. Todėl 
rekomenduojama Tarnybai inicijuoti šios tvarkos pakeitimą. 

Sukurtos biomasės poreikio patenkinimą lemia teritorijoje esančių nenaudojamų pievų, 
neprižiūrimų šlapynių ar pelkių plotas, taip pat pakankami žmogiškieji ir techniniai ištekliai, 
kurie užtikrintų minėtų plotų priežiūrą. Tačiau svarbiausias veiksnys – pakankama ekonominė 
nauda biomasės tiekėjams, kuri gali būti užtikrinama tiek išmokomis, tiek galbūt valstybės ar 
savivaldybės biudžete specialiai numatytomis subsidijomis. Šios subsidijos galėtų būti skiriamos 
rajoninėms katilinėms, kurios naudotų žolės biomasės biokurą. 

Apskaičiuoti tikslų atsiperkantį biomasės transportavimo atstumą iki 
realizacijos/utilizavimo punktų galima tik įgyvendinus šias sąlygas: turi būti kokretus biomasės 
naudotojas, kuris apibrėžtų biomasės kokybinius parametrus (sudėtis, drėgmė), būvį (granulės, 
ritiniai, smulkinta biomasė ir kt.), minimalius supirkimo kiekius ir kainą. Paprastai biomasė 
transportuojama didelėmis priekabomis, į kurias telpa 10–12 t biomasės. Dažniausiai nurodoma 
vieno kilometro transportavimo kaina yra visai 10 t priekabai. Svarbu, kad priekabos būtų pilnai 
prikrautos. 2016 metų duomenimis biomasės vežimo savikaina yra apie 1,1 €/km. Biomasės 
supirkėjai vežti biomasę siūlo už panašią kainą, taigi nėra didelio skirtumo, ar vežti biomasę 
pačiam, ar naudotis biomasę superkančios įmonės paslaugomis. Pasirenkant, kur vežti biomasę, 
reikėtų atsižvelgti ne tik į atstumą, bet ir į siūlomą kainą. Taigi, jei toliau esantis biomasės 
supirkėjas siūlo 2,9 €/t, vežti ją apsimoka ne daugiau kaip 12 km.  
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Tačiau jeigu regione nėra didelės biomasės pasiūlos, remiantis biokurą perdirbančių 
įmonių vidutiniais skaičiavimais vežti biomasę iš teritorijos apsimoka, jei iki 
realizacijos/utilizavimo punktų yra ne daugiau kaip 40 kilometrų.  

 
Reikalingą biomasės kiekį potencialiam poreikiui patenkinti galima keliais būdais: 

1. Siūlant gamtosauginiu ir rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų tvarkymo metu 
susidariusią biomasę; 

2. Siūlant viešųjų erdvių tvarkymo metu susidariusią biomasę; 
3. Surenkant arba superkant nereikalingą biomasę iš ūkininkų; 
4. Tvarkant apleistas ir nenaudojamas teritorijas. 
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8. Saugomų teritorijų direkcijų vaidmuo skatinant bendradarbiavimą su 

įvairiais subjektais vykdant gamtotvarką 

ST direkcijos gali atlikti nemažą vaidmenį motyvuodamos biomase suinteresuotų pusių 
dalyvavimą gamtotvarkoje. Motyvacinių priemonių sąrašas: 

1) ST direkcijų iniciatyva pagrįstas bendravimas ir bendradarbiavimas su vietos 
gyventojais bei įmonėmis. Jų reguliarus informavimas apie saugomos teritorijos 
vertybes, taisykles, jų pakitimus, ST direkcijų veiklą ir kvietimas toje veikloje 
dalyvauti; reguliarus biomasės panaudojimo galimybių ieškojimas ir šios 
informacijos viešinimas vietos gyventojams bei kitoms suinteresuotoms šalims; 

2) ST direkcijų aktyvi pagalba tvarkant žemės dokumentaciją (bendradarbiavimas su 
Nacionaline žemės tarnyba bei jos teritoriniais padaliniais), kuri yra susijusi su 
gamtotvarka, gamtosaugos sutarčių parengimas ir jų išaiškinimas potencialiems 
gamtotvarkos vykdytojams; gamtotvarka suinteresuotų grupių susitikimų 
moderavimas ir lyderio vaidmens užėmimas juose; 

3) pagalba suinteresuotiems asmenims, įtraukiant juos kaip partnerius į ST direkcijų 
administruojamus projektus, ar sukuriant gamtotvarkos priemonėms tinkamą 
infrastruktūrą (gyvulių aptvarai, girdyklos, pastogės) arba teikiant pagalbą 
pasitelkiant ST direkcijų turimą techniką; 

4) pagalba vietos gyventojams ir jų skatinimas dalyvauti KPP bei kitose finansinių 
paramos programose bei priemonėse; 

5) aktyvus dalyvavimas vietos ir regiono savivaldoje, pateikiant siūlymus biomasės 
paklausos ir panaudojimo būdams sukurti, bei bendradarbiavimas šioje srityje tiek 
su savivaldybės, tiek su valstybinių bei privačių įmonių atstovais; 

6) smulkiųjų gamtinės žemdirbystės ūkių saugomose teritorijose kūrimosi skatinimas, 
suteikiant jų gaminamiems produktams saugomos teritorijos produkto ženklą bei 
vystant šio ženklo aktyvią rinkodarą; 

7) ST direkcijos naudodamos savo turimą techniką galėtų padėti šiems ūkiams 
apsirūpinti biomase iš jų prižiūrimų saugomų teritorijų. 

 
Daugeliu atvejų ST direkcijoms įgyvendinant šias priemones būtinas aktyvus bei glaudus 

Tarnybos bendradarbiavimas ir pagalba. 
 
Tvarkymo modelių efektyvumo vertinimo metodika ir bendrieji geros būklės indikatoriai 

pateikiami 2 priede. 
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Apibendrinimas 

Šiame dokumente pateikiama informacija ir patirtis, kuri buvo sukaupta ir naudojama 
rengiant 50 individualių Rekomendacijų anksčiau ES paramos ar Valstybės biudžeto lėšomis 
sutvarkytoms „Natura 2000“ teritorijoms. Ši medžiaga sudaro prielaidas padidinti Direkcijų 
galimybes surasti naujus bendradarbiavimo partnerius gamtotvarkos srityje. 

 
Visos ST direkcijos, siekiančios savarankiškai pasirengti gamtosauginiu ir 

socioekonominiu požiūriu efektyviausius saugomos teritorijos priežiūros modelius, gali 
naudotis šiuo dokumentu, nes didžioji dalis teisinių, technologinių sprendimų yra bendri ir 
kitoms saugomoms teritorijoms. Siekiant sukurti mažiausiai išlaidų jų priežiūrai 
reikalaujančius, t. y. ekonomiškai naudingiausius bei efektyviausius Teritorijų priežiūros 
modelius, būtina įvertinti arčiausiai (iki 40 km atstumu) veikiančius biomasės naudotojus: 
galvijų augintojus, kompostavimo aikšteles, katilines, biodujų jėgaines. Jeigu siekiama 
savarankiško projekto, reikia įvertinti, kuris biomasės panaudojimo būdas efektyviausias. Tam 
reikia turėti informaciją apie biomasės kiekius, jų sudėtį ir drėgnumą, be to, įvertinti 
socioekonominius parametrus: konkurentus, rinkos poreikius, technologinius sprendimus. Taip 
pat būtina įvertinti biomasės paėmimo iš Teritorijos sąnaudas, kurias lemia teritorijos gruntas, 
vandens lygis, gamtinės kliūtys, o tai labai padidina priežiūros sąnaudas.  

Leidinyje pateikiami biomasės panaudojimo pavyzdžiai Lietuvoje ir užsienyje remiantis 
įgyvendintais gamtotvarkos projektais ir veiklomis, kurios pasiekė gerų rezultatų. ST direkcijos, 
įsivertinusios savo galimybes ir tvarkytinų teritorijų esamą būklę, galės taikyti leidinyje pateiktus 
sėkmingus pavyzdžius.  

Taip pat Direkcijos, remdamosi šiame dokumente pateiktomis biomasės paėmimo sąnaudų 
vertinimo ir susidarančios biomasės kiekių vertinimo metodikomis, galės savarankiškai atlikti 
skaičiavimus ir įsivertinti priežiūros sanaudas ir šalinamos biomasės kiekius. 


