Atmintinė

Specialios meldinės nendrinukės apsaugai skirtos agrarinės
aplinkosaugos priemonės: pagrindiniai įsipareigojimai ir svarbiausia
informacija

Teritorija: Priemonės taikomos Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių,
Marijampolės savivaldybėse. Detalus žemėlapis: www.meldine.lt ir www.vic.lt

Priemonė parengta įgyvendinant projektą „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių
buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje” (LIFE
MagniDucatusAcrola) nr. LIFE15 NAT/LT/001024 finansuoja Europos Sąjungos LIFE
programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Daugiau:
meldine.lt

Priemonės „Investicijos į materealųjį turtą"
veikla „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas"
Tikslas: atkurti teritorijose, kurios šiuo metu nėra tinkamos meldinei nendrinukei perėti,
bet jas sutvarkius, retieji paukščiai ten gali įsikurti.
Specialiame žemėlapyje www.meldine.lt šioje priemonėje galintys dalyvauti plotai išskirti
rožine spalva. Plotai nurodomi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paskyroje
esančiame žemėlapyje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html.
Remiama veikla:
•
•
•
•

natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas;
krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai;
nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai.

Pagrindiniai įsipareigojimai*:
•
•

•

•
•

sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 hektaro natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba)
ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą;
sutvarkyti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų
šlapynių plotus pagal sąmatoje patvirtintus darbus (sąmatą parengia savivaldybės
administracijos specialistas. Joje apskaičiuotas lėšų, reikalingų kiekvienam plotui
sutvarkyti, poreikis pagal faktinius kiekius);
natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotų
tvarkymo darbus pradėti einamaisiais metais nuo Agentūros sprendimo
finansuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigti ne vėliau kaip iki einamųjų metų
lapkričio 1 d.
be rašytinio Nacionalinės mokėjimo agentūros ir savivaldybės sutikimo nekeisti
veiklos vykdymo vietos ir sąlygų;
pagal šią Priemonę teikdamas paramos paraišką 5 metus tuose pačiuose plotuose
vykdyti tęstines natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų
šlapynių tvarkymo veiklas pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. t.y.
sutvarkius teritoriją privaloma dalyvauti kitoje meldinės nendrinukės apsaugos
priemonėje (specialiose priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose).

Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur.
Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamos finansuoti išlaidos turi
būti nurodytos sąmatoje.
Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra.
*Visus
įsipareigojimus
žiūrėti
el.
puslapyje:
tar.lt/portal/lt/legalAct/ad9656d0c95d11e4bac9d73c75fc910a/asr

https://www.e-

Daugiau informacijos: www.zum.lt ir www.nma.lt, www.meldine.lt
Dėl šios priemonės galite konsultuotis ir su Šilutės (kitos) savivaldybės specialistais.
Priemonė parengta įgyvendinant projektą „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių
buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje” (LIFE
MagniDucatusAcrola) nr. LIFE15 NAT/LT/001024 finansuoja Europos Sąjungos LIFE
programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Daugiau:
meldine.lt

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas”
veikla „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės
išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose"

buveinių

Tikslas: palaikyti vieno rečiausių Europos giesmininkų – meldinės nendrinukės –buveines
Specialiame žemėlapyje www.meldine.lt šioje priemonėje galintys dalyvauti plotai išskirti
žalia spalva.
Paramos dydis: 291 Eur už ha
Pagrindiniai įsipareigojimai*:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų;
nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių (išskyrus gyvulių
ganymą) trąšų, kalkinimo priemonių;
nuo einamųjų metų birželio 15 d. iki liepos 1 d. sužinoti (klausti Nemuno deltos
regioninio parko ar Šilutės savivaldybės specialistų), kuriuose jūsų plotuoje meldinė
nendrinukė šiemet peri;
Jei meldinės nendrinukės pievoje einamaisiais metais neperi t.y. ornitologai nerado
veisimosi elgesį demonstruojančių patinų, pusė teritorijos reikia pradėti šienauti ne
anksčiau kaip liepos 1 d. ir žolę nupjauti iki liepos 30 d;
Jei meldinės nendrinukės pievoje einamaisiais metais peri, pradėti šienauti ne ankščiau
kaip rugpjūčio 15 d.;
vegetacijos pabaigoje (nuo rugpjūčio 1 d.) nušienauti visą likusį plotą ir nušienautą žolę
išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai
negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d. nušienauta žolė turi
būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.);
ekstensyviai ganyti tik nušienautose teritorijose (ganyti tik nerišant gyvulių);
ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha
įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote;
ganyti baigti iki spalio 15 d.

*Visus įsipareigojimus žiūrėti el. puslapyje: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/63420fd0d9fb11e4bddbf1b55e924c57/asr
Priemonė parengta įgyvendinant projektą „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių
buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje” (LIFE
MagniDucatusAcrola) nr. LIFE15 NAT/LT/001024 finansuoja Europos Sąjungos LIFE
programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Daugiau:
meldine.lt

Daugiau informacijos: www.zum.lt ir www.nma.lt, www.meldine.lt
Dėl šios priemonės galite konsultuotis ir su Šilutės (kitos) savivaldybės specialistais.

Priemonė parengta įgyvendinant projektą „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių
buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje” (LIFE
MagniDucatusAcrola) nr. LIFE15 NAT/LT/001024 finansuoja Europos Sąjungos LIFE
programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Daugiau:
meldine.lt

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas”
veikla „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės
išsaugojimas šlapynėse"

buveinių

Tikslas: palaikyti vieno rečiausių Europos giesmininkų – meldinės nendrinukės –buveines
Specialiame žemėlapyje www.meldine.lt šioje priemonėje galintys dalyvauti plotai išskirti
geltona spalva.
Paramos dydis: 160 Eur už ha
Pagrindiniai įsipareigojimai*:
•
•
•
•
•
•
•

neįrengti naujų drenažo sistemų;
nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių (išskyrus gyvulių
ganymą) trąšų, kalkinimo priemonių;
šienauti 50 proc. ploto kiekvienais metais (per 2 metus nušienaujant visą plotą);
pradėti šienauti ne ankščiau kaip rugpjūčio 1 d.;
sutvarkyti nupjautą žolę (pvz., sugrėbti, surulonuoti, sudėti į krūvas ar kt. būdais) iki
spalio 1 d. bei išvežti iki kitų metų kovo 1 d.;
nepaskleisti nušienautos susmulkintos žolės;
laikytis ganymo reikalavimų (jei ganoma):
o ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha
pagal priemonės veiklą deklaruotame plote;
o ganyti galima visame pagal priemonės veiklą deklaruotame plote;
o ganyti baigti iki spalio 15 d.

*Visus įsipareigojimus žiūrėti el. puslapyje: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/63420fd0d9fb11e4bddbf1b55e924c57/asr
Daugiau informacijos: www.zum.lt ir www.nma.lt, www.meldine.lt
Dėl šios priemonės galite konsultuotis ir su Šilutės (kitos) savivaldybės specialistais.

Priemonė parengta įgyvendinant projektą „Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių
buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje” (LIFE
MagniDucatusAcrola) nr. LIFE15 NAT/LT/001024 finansuoja Europos Sąjungos LIFE
programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Daugiau:
meldine.lt

