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Susirinkimo sekretorė: Rita Grinienė 
Darbotvarkė: Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST gamtotvarkos plano 

rengimo aptarimas su žemės valdų savininkais. 
Svarstyta: Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių komplekso PAST gamtotvarkos plane (toliau – 

Gamtotvarkos plane) numatytų gamtotvarkos priemonių svarba retų rūšių ir buveinių apsaugai bei 
šių priemonių įgyvendinimo praktiniai aspektai. 

Rengiamame gamtotvarkos plano projekte didžiąją dalį gamtotvarkos priemonių numatyta 
įgyvendinti privačių savininkų žemės sklypuose ar jų dalyse, todėl registruotu paštu (pašto kvitai 
pridedami) kvietimai (pridedama) į Gamtotvarkos plano pristatymą buvo išsiųsti viso 20 žemės 
savininkų. Pasitarime iš viso dalyvavo 19 žmonių (10 žemės savininkų, 3 saugomų teritorijų 
direkcijų atstovai, 2 Rimšės seniūnijos atstovai, 4 VšĮ „Baltijos aplinkos forumas” atstovai). 
Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su išskirtuose PAST tvarkymo plotuose numatomomis 
gamtotvarkos priemonėmis, vyko diskusija, kurios metu buvo iškelti ir aptarti šie svarbiausi 
klausimai: 

1. Ar bus naujų draudimų ir ar keisis draustinių ribos? 
2. Kokie yra reikalavimai šienavimo terminams, ar galima šienauti ir išvežti biomasę 
žiemos metu?  

3. Ar bus galima konsultuotis dėl tvarkymo veiklų įgyvendinimo? 
4. Ar galima išsinuomoti šlapynių šienavimui reikalingos technikos? 

Į visus klausimus buvo atsakyta naudojant žemiau pateiktas formuluotes. 
Juridinis PAST statusas nesikeis, naujų draudimų neatsiras. Visas planuojamas gamtotvarkos 

priemones galės įgyvendinti patys žemės savininkai savanoriškai dalyvaudami Kaimo plėtros 
programos veiklose. Įsipareigojimus savininkai prisiima patys, nusprendę deklaruoti savo žemės 
valdas konkrečių programų veiklų įgyvendinimui. Teritorijose esančių draustinių ribos nebus 
keičiamos. Gamtotvarkos plane bus siūloma nežymiai keisti PAST ribas, jas pritaikant prie 
natūralių šlapynių (gamtinių buveinių) ribų. Tokiu būdu atsiras galimybė gauti papildomas paramos 
už ūkininkavimą Natura 2000 teritorijose išmokas. 

Savo žemės valdoje lauką deklaravus KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ 
programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklai „Šlapynių tvarkymas“, nušienauti ir žolę bei 
iškirstus krūmus išvežti reikia iki kitų metų kovo 1 d. Taigi, PAST ribose esančiose šlapynėse 
buveinių tvarkymą galima vykdyti žiemos metu, esant įšalui.  

Dėl specifinio buveinių tvarkymo bus galima konsultuotis su Aukštaitijos NP direkcijos, NMA 
ir VšĮ „Baltijos aplinkos forumas” specialistais. Pripažinta, kad PAST ribose esančios šlapynės gali 
būti tvarkomos tik su specialia technika, o diskusijos metu paaiškėjo, kad vienas ūkininkas 
artimiausiu metu planuoja lengvą vikšrinį traktorių pritaikyti šlapynių šienavimui. 

Pasitarimo metu prieštaravimų Gamtotvarkos plane numatomoms gamtotvarkos priemonėms 
nebuvo išsakyta. Buvo pasiūlyta PAST ribose suplanuoti turizmo infrastruktūros objektų (pvz., 
paukščių stebėjimo bokštelį) ir panaikinti vietos gyventojams draudimą vasarą lankytis (žvejoti) 
Pušnies telmologiniame draustinyje esančiame Alksno ežere, kur tokia veikla draustinyje 
saugomoms gamtos vertybėms jokios žalos nedaro. 
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