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Susirinkimo pirmininkas: Žymantas Morkvėnas 
Susirinkimo sekretorė: Rita Grinienė 
Darbotvarkė: Sausgalvių polderio pievų	Nemuno deltos RP ribose gamtotvarkos plano 

rengimo aptarimas su žemės valdų savininkais. 
Svarstyta: Sausgalvių polderio pievų	Nemuno deltos RP ribose 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 51 žemės 
savininkų. Pasitarime iš viso dalyvavo 14 žmonių (10 žemės savininkų, 4 VšĮ „Baltijos aplinkos 
forumas” atstovai). Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su išskirtuose tvarkymo plotuose 
numatomomis gamtotvarkos priemonėmis, vyko diskusija, kurios metu buvo iškelti ir aptarti šie 
svarbiausi klausimai: 

- Ar tikrai žemėlapiuose yra užneštos tikslios Sausgalviu polderio ribos? 
- Kaip sužinoti, kada galima šienauti – ar nuo liepos 15, ar nuo rugpjūčio 15 d.? 
- Išsakytas susirūpinimas, kad už agrarinės aplinkosaugos priemonių konsultavimą atsakinga 

seniūnijos darbuotoja į daugelį klausimų atsakymų nežino. 
 
Į visus klausimus buvo atsakyta naudojant žemiau pateiktas formuluotes. 
- Sausgalvių ribos bus peržiūrėtos ir, reikalui esant, pakoreguotos. 
- Po pirmosios meldinių nendrinukių apskaitos, iki birželio 15 d., ūkininkas informuojamas 

per PPI sistemą ir seniūnijoje. BEF projekto komanda kartu su savanoriais savanoriškai 
papildomai informuoja žemės savininkus. 

- Reikia susisiekti su atsakinga seniūnijos darbuotoja ir, reikalui esant, BEF komanda gali ją 
pakonsultuoti aktualiais agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymo klausimais. 

 
Pasitarimo metu prieštaravimų Gamtotvarkos plane numatomoms gamtotvarkos priemonėms 

nebuvo išsakyta. Buvo pasiūlyta: 
- Informuoti ūkininkus ne tik apie jų pievose perinčias meldines nendrinukes, bet ir apie kitas 

retas ir saugomas paukščių rūšis. 
- Agrarinės aplinkosaugos priemonės turi būti šiek tiek lankstesnės t.y. esant tinkamoms 

gamtinėms sąlygoms sudaryti galimybes pradėti šienavimą kelioms (3-4) dienoms anksčiau, 
nei numatyta taisyklėse. Dabar taikomos priemonės tokio lankstumo neleidžia – sunku 
kontroliuoti, galimybė pažeidimams. Galbūt atsiradus į rezultatą orientuotoms priemonėms 
tokia galimybė būtų. 
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