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 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGA  
 

 

LR Vyriausybei       2020-11-16 Nr. 20-11/874 

Ministrui Pirmininkui S. Skverneliui 

 

LR žemės ūkio ministerijai      

Ministrui A. Palioniui 

 

LR aplinkos ministerijai 

Ministrui K. Mažeikai 

 

 

Dėl lėšų išmaniajai melioracijai Klimato kaitos programoje 
 

 

Lietuvos ūkininkų sąjungos (toliau – LŪS) nariai pasipiktino, sužinoję apie Aplinkos ministro 

Kęstučio Mažeikos pasiūlymą, kurį pastarasis pristatė LR Vyriausybės pasitarime š.m. lapkričio 11 

d. – sumažinti Klimato kaitos programos priemonei „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios 

melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ lėšas nuo 7 mln. eurų iki 4 

mln. eurų, 3 mln. Eurų, papildomai skiriant kompensacijoms fiziniams asmenims už įsigytą metinį 

bilietą, dviratį, paspirtuką, mopedą ar motociklą, sunaikinus taršų automobilį.  

Įvertinant tai, kad LŪS kartu su kitomis žemdirbių organizacijomis partnerėmis ilgus metus 

ragino eilę Vyriausybių skirti deramą dėmesį ir finansavimą avarinės būklės esančiai bei valstybei 

priklausančiai melioracinei sistemai, radus galimybių, jos neišnaudojamos. Teigiamai vertinome šios 

Vyriausybės pastangas įsiklausyti į žemdirbių prašymus, ieškoti ir rasti lėšų šaltinių melioracijos 

rekonstrukcijai. Visi biudžeto asignavimui melioracijos darbams yra ypatingai svarbūs. Klimato 

kaitos programoje visa 7 mln. eurų reguliuojamam drenažui skirta suma labai maža, palyginus kiek 

iš tiesų reikia, norint sektoriui padėti prisitaikyti prie klimato kaitos, tačiau ir ji yra labai reikalinga.  

Visiškai nesuprantame, dėl kokių priežasčių ši priemonė net nebuvo šiemet aktyvuota. Po 

programos sąmatos ir metinio plano patvirtinimo Aplinkos ministerijai pavaldi Aplinkos projektų 

valdymo agentūra (APVA) neskelbė nei vieno kvietimo teikti paraiškas. Taigi nebuvo galimybių 

potencialiems pareiškėjams - savivaldybėms ar ūkininkams - net pabandyti teikti įgyvendinio 

projektus. Remiantis LŪS turima informacija, nors Klimato kaitos programoje melioracijai skirtos 7 
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mln. eurų lėšos buvo numatytos dar 2019 metų birželio mėnesį, programos lėšų naudojimo sąmata 

Aplinkos ministro įsakymu patvirtinta dar 2020 m. kovo 12 d. Stebina ir tai, kad priemonės tvarkos 

aprašas pradėtas derinti tik šių metų spalio mėnesį ir neturime informacijos, ar jis iš vis buvo 

suderintas. Susidaro įspūdis, jog priemonių taisyklių ruošimas buvo specialiai vilkinamas. Vertinant 

laukiančias įvairias biurokratines procedūras, kurių nepavyks išvengti paskelbus kvietimą teikti 

paraiškas, laiką iš konkretiems darbams skirto laikotarpio atims paraiškų teikimo ir vertinimo 

terminai, paslaugos viešieji pirkimai ir kt. Tačiau labiausiai neramina tai, kad net neišėjus pirmajam 

kvietimui, jau norima perskirstyti paramą reguliuojamo drenažo sąskaita!  

Reikalaujame užtikrinti, kad Klimato kaitos programoje melioracijai skirtos lėšos būtų arba 

tikslingai išnaudotos dar 2020 metais, arba perkeltos į sekančius metus. Nesutinkame, kad šios lėšos 

būtų naudojamos kitoms priemonėms, nesusijusioms su žemės ūkio sektoriaus prisitaikymu prie 

klimato kaitos. Taip prašome paaiškinti, kodėl stringa priemonės paleidimo procedūros.  

 

 

 

 

Pirmininkas  Jonas Talmantas 
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