
 
 

Su dirvožemiu susiję klausimai aptarti Lietuvoje vykusiame kasmetiniame  

ES Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) forume  

 

 

Rugsėjo 27 – spalio 1 dienomis Lietuvoje vyko kasmetinis ESBJRS forumas. Šių metų forumo 

moto „Atgaivinti – atkurti –perkrauti“ buvo skirtas Baltijos jūros regione skatinti žaliąjį atsigavimą 

stiprinant partnerystę ir skatinant visų ekosistemos narių įsitraukimą. Jo tikslas – didinti žinomumą 

apie ESBJRS suteikiamas galimybes, užtikrinti aktyvesnį savivaldos ir jaunimo įsitraukimą. Renginį 

organizavo Užsienio reikalų ministerija kartu su Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėmis ir 

Baltijos miestų sąjunga. Šis forumas – didžiausias ESBJRS renginys, kasmet vykstantis vis kitoje 

ESBJRS valstybėje narėje.  

Renginio metu buvo aptariami Baltijos jūros regionui aktualūs klausimai, kurių sprendimui 

būtinas kelių valstybių bendradarbiavimas. Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida 

Šimonytė sveikinimo kalboje pastebėjo, kad kasmetinis forumas yra proga atvirai ir nuodugniai 

diskutuoti apie ESBJRS galimybes prisidėti prie regiono žaliosios pertvarkos ir kartu įgyvendinti tris 

strategijos tikslus: išsaugoti jūrą, sujungti regioną, didinti gerovę.  

Atsižvelgiant į ambicingus ES žaliosios ir skaitmeninės transformacijos tikslus, taip pat ir tai, 

kad klimato klausimai yra integruoti į visas atnaujinto ESBJRS Veiksmų plano politikos sritis, 

pagrindine 2021 m. forumo tema pasirinktas žaliasis atsigavimas.  

Rugsėjo 29 d. vyko seminaras „Trąšų išplovimo problema. Ūkininkavimo įtaka Baltijos jūrai. 

Ką galima tobulinti? Tvaraus ūkininkavimo praktika, naujausi tyrimai“. Šia tema pranešimus pristatė 

trys lektoriai; vienas jų – dr. Virginijus Feiza iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro. Jo 

pranešimo tema – „Dirvožemio derlingumas ir tvarumo gerinimas: šių dienų iššūkiai“. Jame aptartos 

iniciatyvos ir programos, susijusios su dirvožemio problematika: EJP SOIL, Europos žaliasis kursas, 

misija Rūpinimasis dirvožemiu – rūpinimasis gyvenimu ir ES dirvožemio stebėsena. Buvo išryškinti 

ir aptarti šeši aktualūs su dirvožemiu susiję klausimai: organinės anglies mažėjimas mineraliniuose ir 

organiniuose dirvožemiuose, dirvožemio suspaudimas, pasėlių mitybos optimizavimas, dirvožemio 

drėgmės išsaugojimas, drenažo gerinimas, dirvožemio rūgštėjimas ir šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijos mažinimas. HELCOM (Helsinkio Komisijos) atstovė Susanna Kaasinen savo 

pranešime pristatė Baltijos jūros būklę: maisto medžiagų patekimą iš žemės ūkio ir naujus jo 

sumažinimo būdus. Kita pranešėja Minna Sarvi pristatė projekto „SuMaNu“ (tvarus mėšlo ir maisto 

medžiagų valdymas, siekiant sumažinti maisto medžiagų nuostolius Baltijos jūros regione) rezultatus 

ir pateikė rekomendacijų, kaip Baltijos jūros regione pagerinti mėšlo tvarkymą ir maisto medžiagų 

valdymą.   

https://www.balticsea-region-strategy.eu/

