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Nenašias, sunkiai įdirbamas 
žemes turintys ūkininkai, pa-
sinaudoję parama, gali jas ap-
želdinti mišku. Antrojo etapo 
paraiškos pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų pro-
gramos (KPP) priemonės „In-
vesticijos į miško plotų plėtrą ir 
miškų gyvybingumo gerinimą“ 
veiklos sritį „Miško veisimas“ 
priimamos iki lapkričio 16 die-
nos. Iš viso šiam laikotarpiui 
skirta 9 283 964 Eur. Kaip ir 
anksčiau, paraiškos teikiamos 
tik elektroniniu būdu, naudo-
jantis Žemės ūkio ministerijos 
informacinės sistemos (ŽŪMIS) 
portalo internetine prieiga adre-
su: https://zumis.lt.

IšEItIS turINtIEMS 
NENAšIAS ŽEMES
Šia KPP parama Akmenės rajo-

ne, Ventoje gyvenantis ūkininkas, 
auginantis šaltalankius ir laikantis 
nemažai bičių, Aleksandras Dei-
montas pasinaudojo nebe pirmą 
kartą. 

Pirmą sykį prieš keliolika metų 
mišku jis apsiželdino 2 hektarus 
Šiaulių rajone. 

„Ir teisingai padariau. Žemė ten 
yra prasta, siūliau išnuomoti tai 
vienam, tai kitam ūkininkui – nie-
kas nenorėjo. Pagalvojau, na, kur 
aš pats ten plaksiuos taip toli nuo 
namų, ar nusipelniau tiek varg-
ti. Mažeikių urėdijoje esu dirbęs 
eiguliu, miškai man visad buvo 
ir yra prie širdies, tegul žaliuoja, 
apylinkes puošia“, – teigė jis. 

O pagal KPP gavęs beveik  
8 tūkst. Eur išmoką, šiuokart 
Aleksandras 4 hektarus   apsisodi-
no arčiau namų, Šiaudinės kaime. 
Šiame jo miške vyrauja beržai, 
ant kalniuko stiepiasi viena kita 
eglė. Jei kokią neplanuoto medžio 
sėklą vėjai ir atneš, – tebūnie. 

Anot pašnekovo, nebūna taip, 
kad apsodinai plotą mišku ir nu-
ėjai, gyveni  ramiai. Savo miškus 
būtina nuolat prižiūrėti – valyti, 
šviesinti: juk ir žolė per daug už-
želia, ir žvėrys „iškadų“ pridaro. 

ĮKAINIAI PAdIdINtI
Šių metų liepą buvo patvirtinti 

didesni įkainiai už įveisto miško 
plotą ha, atsižvelgiant į medžių 
rūšis, taip pat patvirtintos dides-
nės kasmetinės išmokos už miš-
ko priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. 
Miško veisimo išmokų dydžiai 
(taikytinos sumos ir paramos nor-
mos) taikomi 2020 (ir vėlesniais) 
metais pateiktoms paramos pa-
raiškoms. Įveisto miško priežiū-
ros, apsaugos ir ugdymo išmokų 
dydžiai (taikytinos sumos ir pa-
ramos normos) taikomi už 2020 
(ir vėlesnius) metus mokamoms 
kasmetinėms kompensacinėms iš-
mokoms, nepriklausomai nuo pa-
ramos paraiškos pateikimo ir miš-
ko įveisimo datos. Teikti paraiškas 
gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 

18 metų amžiaus fiziniai asmenys, 
jeigu žemė, kurią  ketina apželdin-
ti mišku, jiems priklauso nuosa-
vybės teise. Taip pat paramos gali 
prašyti savivaldybės, kurios tokią 
žemę valdo patikėjimo teise. 

Remiamas miško veisimas 
(mokama vienkartinė kompensa-
cinė išmoka), įveisto miško prie-
žiūra, apsauga ir ugdymas (12 
metų mokama kasmetinė kompen-
sacinė išmoka). Taip pat įveistam, 
bet ekstremaliojo įvykio pirmai-
siais želdinių ir (arba) žėlinių au-
gimo metais pažeistam miškui at-
sodinti teikiama įveisiamo miško 
išmokos dalis, proporcinga atsodi-
namų sodmenų kiekiui.

Parama neteikiama, jei sodi-
nami trumpos rotacijos želdiniai 
(kirtimų rotacijos trukmė – iki 
15 metų), kalėdinės eglutės ir 
greitai augančių rūšių medžiai, 
skirti energijai gaminti. Želdi-
nant greitai augančias medžių rū-
šis, kurių laikotarpis tarp dviejų 
kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, 
parama teikiama tik jų įveisimo 

išlaidoms kompensuoti. Miško 
priežiūros, apsaugos ir ugdymo 
išmokos nemokamos. Savaime 
mišku apaugusioje žemėje, kai 
jos papildomai želdinti nereikia, 
miško įveisimo išmoka nemoka-
ma, o miško priežiūros, apsaugos 
ir ugdymo išmoka mokama, jeigu 
žėlinių vidutinis amžius – iki 5 
metų.

KIEK bALų Ir uŽ Ką
Miško veisimo projektai ver-

tinami skiriant balus už atitiktį 
veiklos srities „Miško veisimas“ 
įgyvendinimo taisyklėse nustaty-
tiems atrankos kriterijams. Priva-
lomas mažiausias paraiškų atran-
kos balų skaičius yra 30. Šio balų 
skaičiaus nesurinkusios paraiškos 
atmetamos. 

Visi su paramos paraiška pa-
teikti miško želdinimo ir žėlimo 
projektai skirti tik miško žėliniais 
apaugusio ploto priežiūrai, apsau-
gai ir ugdymui ir (arba) miškui 
veisti miško žėliniais apaugan-
čiame plote, kuriame reikalingas 
tik papildomas želdinimas (kai 
miško žėliniai sklype sudaro 50 
proc. ir daugiau reikalingo tankio, 
vadovaujantis Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatų reikalavimais), 
– skiriama 20 balų; daugiau kaip 
50 proc. ploto, kuriame veisia-
mas miškas, priskiriama prie vie-
tovių, kuriose esama gamtinių ar 
kitų specifinių kliūčių, – 15 balų; 
miškas veisiamas žemėje, kurios 
bent vieno sklypo našumas yra iki 
32 balų imtinai, – 15 balų; visi su 
paramos paraiška pateikti miško 

želdinimo ir žėlimo projektai su-
projektuoti taip, kad beržai, pušys, 
eglės ar juodalksniai arba jų kom-
binacija želdinių sudėtyje sudaro 
daugiau kaip 80 proc., – taip pat 
15 balų; miškas veisiamas savi-
valdybės teritorijoje, kurios miš-
kingumas yra iki 33,3 proc., –  10 
balų.

Jeigu pareiškėjas, veisiantis 
mišką jam (arba ir bendratur-
čiams) nuosavybės teise priklau-
sančioje žemėje, yra fizinis as-
muo, – 15 balų, jeigu juridinis 
asmuo, – 10 balų. 

Jeigu  veisiamas miškas riboja-
si su esamu mišku arba su veisia-
mu mišku, už kurį skirta parama 
ir kuriame laikomasi numatytų įsi-
pareigojimų pagal Kaimo plėtros 
2004–2006 metų plano priemo-
nę „Žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku“ ar Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų 
programos priemones „Pirmas 
žemės ūkio paskirties žemės ap-
želdinimas mišku“, „Pirmas ne 
žemės ūkio paskirties ir apleistos 
žemės ūkio paskirties žemės ap-
želdinimas mišku“ arba Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės „Investici-
jos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ veiklos 
sritį „Miško veisimas“, – skiriami 
5 balai.

Jeigu pareiškėjas yra miško 
savininkų asociacijos arba miško 
kooperatyvo narys, – taip pat 5 
balai.

Dariaus Šypalio nuotr.

Miškus reikia ne tik sodinti, bet ir prižiūrėti

Miškų savininkai žino: vien tik pasodinti sodinukus neužtenka, 
juos būtina nuolat prižiūrėti ir puoselėti.
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Šiandien, spalio 10-ąją, sukanka 
lygiai 75-eri metai nuo partizano 
Jurgio Piragio žūties. Iš Daujėnų 
seniūnijos Baluškių kaimo kilęs 23 

Žuvęs prieš 75-erius metus

Sigitas KANIŠAUSKAS

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro 
(LGGRTC) surinktais duomenimis, partizanų kovose prieš 
okupacinę Sovietų Sąjungos valdžią galvas padėjo apie 
20 tūkst. laisvės kovotojų – vieni žuvo tiesioginiuose 
kariniuose susirėmimuose, kiti buvo suimti ir nužudyti. 
Deja, daugelio partizanų palaidojimo vietos iki šiol ne-
žinomos. „Stribai“ ir jų parankiniai stengėsi išniekintus 
laisvės kovotojų kūnus užkasti pamiškėse, žvyrduobėse 
ir kitose atokiose vietose, kad žuvusiųjų ir nužudytųjų 
palaikų nesurastų artimieji. 

metų laisvės kovotojas kartu su pen-
kiais kovos draugais žuvo Patrakės 
miške. Apie tai mums papasakojo 
užvakar redakcijoje apsilankiusi Ba-
luškiuose gyvenanti partizano sesuo 
Genovaitė Karoblienė. Deja, 88 metų 
sulaukusi moteris nedaug ką galėjo 

prisiminti apie vyriausiąjį 
savo brolį. Garbaus am-
žiaus pašnekovė papa-
sakojo, kad jos tėveliai 
Petras ir Morta Piragiai 
Baluškiuose turėjo 23 
ha žemės. Šeimoje augo 
šeši vaikai – trys broliai 
ir trys seserys. „Vyriau-
sias brolis Jurgis, kaip 
sakoma, „auksines ran-
kas“ turėjo – iš medžio 
padarydavo įvairiausių 
dailių dirbinių“, – prisi-
minė pašnekovė. Atėjo 

lemtinga 1944-ųjų vasara, kuomet 
vienus okupantus – nacių Vokieti-
ją – pakeitė komunistinė Sovietų 
Sąjunga. Prasidėjo prievartinis 
jaunuolių ėmimas į sovietų ka-
riuomenę. Daugelis jaunų vyrų 
susidūrė su apsisprendimo dile-
ma. Nepaklususieji okupantams 
ėjo į miškus ir stojo į vis gausė-
jančius partizanų būrius. Jurgis 
Piragis kartu su draugais pasitrau-
kė į Patrakės mišką. Jaunų vyrų 
kova su okupantais tęsėsi tik kiek 
daugiau nei metus. G. Karoblie-
nė minėjo, kad partizanai buvo 
išduoti, tad „stribai“ juos miške 
užklupo netikėtai. Penkių žuvusių 
partizanų išniekinti kūnai dešimt 
parų pragulėjo Daujėnų miestelio 
aikštėje. Žuvusiųjų artimiesiems 
iš skausmo plyšo širdys, tačiau 
prieiti prie nužudytų tėvų, brolių, 
sutuoktinių retai kas išdrįsdavo. 
Partizanų kūnus stribai slapta 
išvežė ir užkasė iki šiol taip ir 
neišaiškintoje vietoje. 

G. Karoblienei giliai į atmintį 
įstrigo siaubingi to laikotarpio 
epizodai – stribai tėvelį tardė ir už-
darė į Biržų kalėjimą, paskui pervežė 
į Daujėnų miestelį ir kelias paras 
laikė rūsyje. „Kadangi buvau jau-
niausia šeimos narė, tai aš eidavau į 
miestelį įvairiais reikalais. Prisime-

nu, 1945-ųjų spalio 10-osios rytas 
išaušo labai gražus, tarytum nieko 
bloga nepranašaudamas. Tik po pietų 
sužinojome baisią nelaimę ir, rodos, 
viskas aptemo“, – jaudindamasi kal-
bėjo partizano sesuo.

Piragių šeimą nuo tremties 
išgelbėjo tai, kad sūnus Petras 
tarnavo sovietinėje armijoje. 
Tačiau stribai dar ilgai jos nepa-
liko ramybėje. Pašnekovė sakė, 
kad siautėjantys vadinamieji 
„liaudies gynėjai“ įbaugintiems 
tėvams liepdavo alaus padaryti 
ir kiaulę papjauti. Atvykę į sve-
timus namus stribai lėbaudavo 
postringaudami apie „šviesų 
rytojų“.

Prieš dešimt metų, 2010-ųjų 
birželio 16 d., LGGRTC Pasiprie-
šinimo dalyvių (rezistentų) teisių 
komisijos nutarimu eiliniam Jur-
giui Piragiui po mirties buvo pri-
pažintas kario savanorio statusas. 
Ši žinia buvo paskelbta Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są-
jungos savaitraštyje „Tremtinys“, 
o partizano sesuo G. Karoblienė 
gavo žuvusio brolio statusą pa-
tvirtinantį dokumentą. 

Iš šešių Piragių šeimos vai-
kų liko du – Šiauliuose gyvena 
G. Karoblienės brolis Petras, 
kuriam šiemet sukako jau 94 
metai. O minėtas pažymėjimas 

yra visos giminės relikvija, bylo-
janti apie vieno jos nario apsispren-
dimą su ginklu rankoje kovoti už 
tėvynės laisvę.

Asmeninio
albumo nuotraukos

Vienintelė išlikusi kario savanorio 
Jurgio Piragio fotografija.

Kario savanorio statusą liudijantis pažy-
mėjimas.


