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„Kaip ir pagal kokius požymius atrinkti rekonstruotinas drenažo sistemas?  
Pagrindinis rodiklis turėtų būti drenažo sistemos įrengimo laikotarpis“, – 

sako doc. dr. Kazys Sivickis rašinyje  
„Esamų drenažo sistemų rekonstravimo principai“ 41-44 psl.
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Iš Veisiejų regioninio parko apžvalgos bokšto šalia Snaigyno  

ežero (Lazdijų r.) galima gėrėtis nuostabia panorama
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Kaip rekonstruosime griovius

Grioviai yra viena pagrindinių melioracijos sistemos dalių, nuo kurios 
priklauso geras drenažo veikimas. 2019 m. numatomi pakeitimai Meli-
oracijos techniniame reglamente MTR 1.05:2005 „Melioracijos statinių 
projektavimas“, jame apibrėžta, kokias aplinkosaugines priemones rei-
kės naudoti ir kaip jas taikyti sureguliuotose upėse.

Apie tai, kokius sprendimus šiandien siūlo atsakingos institucijos ir 
kas kelia nerimą šios srities specialistams, žur-
nalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyr. redak-
torė Vanda VASILIAUSKAITĖ kalbėjosi su Lie-
tuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos viceprezidentu, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Žemės ūkio akademijos mokslininku 
Vilimantu VAIČIUKYNU. 

- Įvairiose ataskaitose, literatūros šaltiniuose mi-
nimi skirtingi ištiesintų upių ir upelių skaičiai.

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto sve-
tainėje pateikiamoje Nemuno upių baseinų rajono 
paviršinių vandens telkinių apsaugos problemų apžvalgoje teigiama, kad melio-
racijos vykdymo laikotarpiu Lietuvoje buvo ištiesinta 4241 km upių. Vien Ne-
muno UBR tokių upelių ilgis siekia apie 3119 km. Žurnalo „Vandens telkiniai“ 
2015 – 2016 m. Nr.1 teigiama, kad iki 2015 m. Lietuvoje buvo iškasta 63,4 tūkst. 
km griovių, iš kurių apie 46 tūkst. km buvo sureguliuotos upės ir upeliai. Tikslių 
duomenų nėra.

- Specialistų nuomone, kokią įtaką aplinkai padarė upių ir upelių ištiesinimas?
- Turbūt niekas negalėtų paneigti, kad tiesinant upes ir upelius gamtai buvo 

padaryta žala. Tik gaila, kad net nebandome išsiaiškinti, dėl ko tai daryta. Geriau-
siai atsakytų žmonės, kurie gyveno tuo laikotarpiu ir buvo su šiuo procesu susiję 
tiesiogiai. Panaši situacija buvo ir kitose šalyse. Anksčiau paminėtuose šaltiniuose 
teigiama, kad Jungtinėje Karalystėje sureguliuota apie 89 proc. upių, o Danijoje 
ir Vokietijoje šis rodiklis dar didesnis. Jie taip pat bando švelninti padarinius, bet 
ar sprendimai bus sėkmingi, parodys laikas. Kaltinti to laikotarpio sprendimus 
priėmusius žmones būtų visų paprasčiausia ir jų atžvilgiu nekorektiška. Skaitant 
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 2016 m. parengtą ataskaitą „Praktinės reko-
mendacijos upių renatūralizavimui atlikti“ matoma, kad patirtis apie naudojamų 
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priemonių efektyvumą Lietuvoje ir kitose užsienio šalyse yra skirtinga. Mano as-
meninė patirtis rodo, kad upių renatūralizavimo procesai ištiesintuose ruožuose 
vyksta natūraliai (pateikiamos nuotraukos), ir šie procesai tikrai nieko gero neža-
da melioracijos sistemoms. Neprižiūrimos sureguliuotos upės tampa netinkamos 
melioracijai, nes dėl sąnašų kaupimosi, medžių ir krūmų augimo seklėja grioviai, 
drenažo žiotys atsiranda po sąnašomis, bebrai savo darbo taip pat neužmiršta.

- Tai vis dėlto, ar reikia iš esamų griovių daryti vėl upes ir upelius?
- Dėl melioracijos griovių, manau, nėra ko ginčytis. Jeigu kada ir buvo upeliai 

ar vandentakos esamų griovių vietoje, tai šiandiena jas bandyti atkurti tikrai ne-
tikslinga nei ekonominiu, nei gamtiniu požiūriais. Jeigu esamo griovio paskirtis 
nuleisti vandenį iš drenažo sistemų, kurios intensyviai sausina dirbamus laukus, 
tai dar klausimas, kas padarytų didesnę žalą gamtai – griovys ar renatūralizuotas 
upelis. Optimalus dirvožemio drėgmės režimas leidžia užtikrinti gerą auginamų 
kultūrų derlių nenaudojant papildomų trąšų. Reikia saugoti tai, ką turime, ir ne-
leisti sunykti jau susiformavusiai ekosistemai ir, žinoma, jos neteršti. Tai ir turėtų 
būti pats svarbiausias uždavinys. Pagaliau, kai buvo kasami grioviai, taikytas rei-

kalavimas užtikrinti, kad perteklinis vanduo būtų laiku nuleidžiamas. Griovio gylį 
lėmė giliausiai į jį ateinantis rinktuvas ir griovio dugno nuolydžiai, o šie priklausė 
nuo gruntų. Todėl dabar dažnai pasigirstančios spekuliacijos, kad reikia griovius 
seklinti yra visiškai nepagrįstos. Taip kalba žmonės, kurie neturi elementarių ži-
nių apie melioracijos sistemų veikimą. Pats melioracijos griovys turi aiškiai jam 
apibrėžtas funkcijas. Natūralus upelis griovio funkcijas sunkiai atliks. Tai ne kartą 
įrodyta hidrauliniais skaičiavimais. Todėl, kur griovių paskirtis užtikrinti tinka-

Dešinysis Jūros intakas Glivija
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mą vandens nuleidimą nuo intensyviai 
dirbamų sausinamų plotų, neturėtų 
būti net diskutuojama dėl jų renatū-
ralizavimo. Bandymas juos grąžinti į 
ankstesnę situaciją yra beprasmis pi-
nigų švaistymas.

- Nuo šių metų balandžio 1 d. tu-
rėtų pradėti galioti Melioracijos tech-
ninio reglamento pakeitimai, nuro-
dantys, kaip ir kokios aplinkosaugos 
priemonės turi būti taikomos suregu-
liuotose upėse. Ar tai neturės neigiamo 
poveikio melioracijos sistemoms?

- Tokių priemonių sėkmingas tai-
kymas priklauso nuo daugelio veiks-
nių. Galiu pasidžiaugti, kad pagaliau 
diskusijos tarp Žemės ūkio ministeri-
jos ir Aplinkos ministerijos, profesinių 
sąjungų ir asociacijų davė teigiamų 
rezultatų. Naujos redakcijos Melio-
racijos techniniame reglamente MTR 
1.05.01:2005 „Melioracijos statinių 
projektavimas“, kuris turėtų įsigalioti šių metų balandžio 1 d., yra daug racionalių 
reikalavimų, kaip vykdyti darbus sureguliuotose upėse. Nuo šiol reikės didesnio 
priimamų sprendimų pagrįstumo. Nebus galima grioviuose (sureguliuotose upėse) 
taikyti priemonones, nepagrindus jų poveikio melioracijos sistemoms. Dokumen-
te rašoma, kad sureguliuotos upės vagoje ir (ar) jos krantuose formuojant ir įtvir-
tinant akmenų metinius, nuovartų ar rąstų stabilius metinius, vingius, mažas įlan-
kas ar užutėkius, dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaitą, biofiltrus, dirbtines 
salpas reikia parinkti tokius sprendinius, kurie nenaikintų, nepatvenktų vandens 
pralaidų, greitviečių, drenažo žiočių ir nesutrikdytų melioracijos sistemų gero 
veikimo. Pasirinktus sprendimus būtina pagrįsti hidrauliniais skaičiavimais. Tai 
didelis žingsnis ieškant bendro optimalaus sprendimo ir žemės ūkiui, ir gamtai.

Kaip visada, yra ir diskutuotinų klausimų. Vienas iš tokių yra reikalavimas, 
kad projekto aplinkosaugos dalyje būtų numatytos bent trys neigiamą poveikį 
mažinančios aplinkosaugos priemonės. Kyla klausimas, ar tikrai aplinkosaugos 
priemonių efektyvumą lemia vien pasirinktų sprendinių skaičius, o gal kur kas 
svarbiau paties sprendinio pasirinkimas ir jo kokybiškas įgyvendinimas.

- Ar nesukels diskusijų reikalavimai dėl apsaugos juostų apželdinimo?
- Dokumente nurodyta, kad reikia numatyti ne mažesnį kaip 15 proc. suregu-

Renatūralizuota upelio vaga
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liuotos upės pakrančių vandens apsaugos juostų ilgio apželdinimą (viename arba 
abiejuose upės krantuose), išsaugant esančius arba pasodinant naujus vietovei bū-
dingų rūšių medžius. Tai daugeliui asocijuojasi su apleistais grioviais. Tokie rei-
kalavimai apsunkintų griovių priežiūrą. Vienas iš sprendimo variantų galėtų būti 
retas medžių su aukšta laja sodinimas ne arčiau kaip 4 m nuo griovio šlaito briau-
nos, kad palei griovį ir tarp medžių galėtų pravažiuoti griovių priežiūros technika. 
Tokia praktika sėkmingai taikoma Olandijoje. Taip dirbtinai sudaromas pavėsis, 
pagyvinamas kraštovaizdis. Medžių sodinimas turėtų ir neigiamą poveikį. Įren-
gus grioviuose patvankas, juose kaupsis nukritę lapai ir kyla abejonių, ar pavyks 
mikroorganizmams nukritusią biomasę efektyviai suskaidyti ir ar tai nepablogins 
paties vandens kokybės? 

- Kam teks didžiausia atsakomybė ir nuo ko priklausys, kad numatomos taikyti 
priemonės nepakenktų esamoms melioracijos sistemoms?

- Didžiausia atsakomybė dėl parenkamų sprendimų poveikio melioracijos sis-
temoms teks projektuotojams ir darbų rangovams. Tik nuo jų techninių sprendi-
mų, darbų atlikimo kokybės priklausys, ar numatomos priemonės bus efektyvios 
ir kokį poveikį darys melioracijos sistemoms. Reikės pasitempti mūsų hidrotech-
nikams projektuojant ir vykdant darbus, reikės keisti požiūrį ir į kvalifikacijos 
kėlimą, nes tokias priemones projektuos ir už tai bus atsakingi mūsų srities speci-
alistai. Visi priimti projektavimo stadijoje sprendimai turės būti pagrįsti skaičia-
vimais, kurie leistų užtikrinti, kad priimamos aplinkosaugos priemonės neigiamai 
nepaveiks esamų melioracijos sistemų.

   Vilimanto Vaičiukyno nuotraukos

Melioracijos griovio būklė (Biržų r.)
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Kraštovaizdžio architektūra  
kaip vietovės identiteto  
formavimo priemonė

Steponas DEVEIKIS

Politinių ir ekonominių permainų kupinas XX a. paliko ryškų pėdsaką 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių kraštovaizdyje, lėmė didelę ir sparčią 
jo kaitą. XX a. 3-čiojo dešimtmečio žemės reforma, sovietinė prievartinė 
kolektyvizacija 5-tojo dešimtmečio pabaigoje, plati agro melioracijų ir hi-
drotechninių pertvarkymų epocha 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose, 
XX a. paskutinio dešimtmečio nuosavybės teisių atkūrimo ir žemės refor-
mos laikmetis, miestų plėtros programos keitė Lietuvos agrarinį ir urba-
nistinį kraštovaizdį. Ar išmokome permainų laikmečio teiktas pamokas? 
Ar mąstome kompleksinės kraštotvarkos, darnios, tvarios ūkio plėtros 
ir tvaraus kraštovaizdžio formavimo kategorijomis? Kokią vietą ir kokias 
funkcijas šiame procese turi kraštovaizdžio architektai, urbanistai, kiti 
kraštovaizdžio formavimo specialistai? 

Kaip keleto mokslinių straipsnių rinkinių kraštovaizdžio architektūros tema 
2010 – 2018 m. sudarytojas ir leidėjas, straipsnių bendraautoris galiu patvirtinti, 
kad profesijos identiteto paieškos vyksta nuolat. Ypač daug diskutuojama urbanis-
tinio (miestietiško) kraštovaizdžio formavimo temomis, kiek mažiau dėmesio lieka 
agrariniam kraštovaizdžiui. O juk čia kraštovaizdžio, aplinkos formavimo, tegu ir 
mažos aprėpties – aplink sodybą (kaimo ar dvaro), aplink bažnyčią ar pakelės ko-
plytėlę – tradicijos yra gana senos ir gilios. Atrodo puikiai tvarkomasi ir rekreacinio 
kraštovaizdžio arealuose. Tačiau galiu įžvelgti ir paradoksą: 2007 – 2018 m. sureng-
ta dvylika urbanistinių forumų (kasmet), trys ar keturi kraštovaizdžio architektūros 
forumai (2010, 2013, 2015, 2018), o kraštovaizdžio formavimo sinergijai, krašto-
vaizdžio architektūros ir urbanistikos sprendinių sąveikai dėmesio juose beveik ne-
skirta. Tiesa, ta tema dabar turime kraštovaizdžio architektės Vaivos Deveikienės 
2019 m. pradžioje apgintą menotyros mokslų daktaro disertaciją „Kraštovaizdžio 
architektūros ir urbanistikos sąveika“. Vienas jos skyrių yra skirtas kraštovaizdžio 
architekto profesijos, save tokiu pavadinimu įvardijančios nuo XIX a. pradžios (taip 
pavadintas prancūzų kraštovaizdžio kūrėjas Jean-Marie Morel, 1803), kompetencijų 
ir kūrybos lauko, kūrybos objekto analizei. Kituose disertacijos skyriuose nagrinė-
jamas kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sprendinių sąveikos urbanistinėje 
aplinkoje optimizavimo klausimas, teikiami metodiniai pagrindai.
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Pabandysiu panagrinėti keletą temų, pateikdamas asmenines holistines įžval-
gas, abejones ir apibendrinimus. Daugiau dėmesio skirdamas kaimo kraštovaiz-
džiui, tikiuosi pažadinti žemėtvarkos ir hidrotechnikos, teritorijų planavimo speci-
alistų mintis, provokuoti diskusiją ir holistinį (sisteminį) požiūrį į krašto tvarkymo 
problemas.

Kraštovaizdžio architektūros objektas ir sprendžiamų  
uždavinių apimtys
Kraštovaizdžio architekto profesija augo ir brendo, tebeauga kartu su ūkio bei 

sociumo raida. Ši profesija ir veiklos sritis, jungianti savyje meno ir technologi-
jų, inžinerijos ir gamtos mokslų, aplinkos teisės ir teritorijų planavimo, ekosiste-
mų išteklių vadybos dalykus, yra susijusi su architektūros, urbanistikos, teritorijų 
planavimo, želdininkystės veiklos sritimis ir sprendiniais. Geografinio pažinimo, 
parkų meno raidos, tvarios miesto ir kaimo ekosistemos su želdynais kūrimo, kraš-
tovaizdžio formavimo ir tvarkymo aspektai yra neišvengiamai svarbūs profesinio 
pasirengimo ir veiklos sandai. Kūrybos idėjų raiška, teorijos ir praktikos vienovė 
arba sinergija, holistinis mąstymas gali būti tarpprofesinio bendravimo, bendradar-
biavimo ir kompetencijos ugdymo pagrindas.

Kraštovaizdžio architektūros objekto samprata priklauso nuo sprendžiamo už-
davinio apimties ir mastelio lygmens. Iki suformuodami konkrečią užduotį arba 
apibrėždami veiklos lauką ir pobūdį kraštovaizdžio architektūros objektu galime 
laikyti visą erdvę tarp žemės ir dangaus, kurioje yra įterpiami urbanistiniai ir agra-
riniai struktūriniai elementai – keliai, gatvės, pastatai, hidrotechniniai ir kiti inži-
neriniai statiniai, želdynai, ūkiniai ir technologiniai kompleksai. Kuo daugiau yra 
„įterpinių“, tuo didesni uždaviniai turėtų kilti kraštovaizdžio architektūros klausi-
mais. Kita vertus – jei nebūtų „įterpinių“, nebūtų ir kraštovaizdžio formavimo už-
davinių, kraštovaizdžio architektūros veiklos lauko. Kitaip tariant, kuo intensyviau 
urbanizuojama aplinka, tuo sudėtingesni ir kompleksiški klausimai ir uždaviniai 
kreipiami į kraštovaizdžio architektūros kompetencijų lauką. 

Kraštovaizdžio architektūros objekto samprata priklauso nuo to, kokius sau už-
davinius kelia teritorijų planuotojai ir projektuotojai. Pirmasis variantas – projek-
tuoju kaip man reikia (kaip išmanau), ir visa tai, kas man trukdo ir komplikuoja, 
eliminuoju (pvz., išlyginu reljefą, nusausinu pelkutę, iškertu medžius ir t. t.). Tada 
kraštovaizdžio architektūros klausimai ir uždaviniai sumažinami iki nežymaus te-
ritorijos padekoravimo, iš esmės nesiejant jų su planiniais, architektūriniais ir inži-
neriniais sprendiniais. Kraštovaizdžio architektūros objektas suvokiamas visiškai 
atsietai nuo urbanistinio audinio ir struktūros, jį traktuojant kaip atskirus žalumos 
lopinėlius, kurie liko nuo užstatyto ar technologiškai naudojamo ploto. Tokią pozi-
ciją galima pavadinti ignoravimu. 

Antrasis variantas – matau gamtinę struktūrą ir galvoju, kaip ji galėtų pasitar-
nauti mano sprendžiamiems klausimams, tiek planinei (horizontaliajai) teritorijos 
struktūrai, tiek architektūrai, tiek inžineriniams sprendiniams. Tada kraštovaizdžio 
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architektūros kūrybos lauko klausimams spręsti prireikia kiek daugiau kompeten-
cijų – žinių apie gamtos struktūrinių elementų potencialias galimybes ir sąveiką su 
planavimo elementais, pastatais, inžineriniais statiniais. Kraštovaizdžio architek-
tūros objektas suvokiamas kaip svarbus urbanistiniam ir architektūriniam sprendi-
niui tarnaujantis struktūrinis elementas. Projektavimo procesai vyksta lygiagrečiai, 
gamtinius elementus pajungiant arba panaudojant vietovės architektūrinei raiškai 
padidinti. Tokią poziciją galima vadinti pritaikymu. 

Trečiasis variantas – matau gamtinę struktūrą, noriu joje prisitaikyti, ieškoti 
tvarių sprendinių; galvoju apie būsimas erdves, kur žmogus vaikščios, ką jis matys 
judėdamas tarp pastatų ar technologinių laukų; man rūpi visi žmogaus poreikiai, 
kuriuos tenkins suformuota aplinka. Taip mąstant kraštovaizdžio architektūros 
uždaviniai iškeliami į pirmaeilį vaidmenį, kur bet kuris urbanistinis ar teritorinis 
kompleksas pirmiausia tampa kraštovaizdžio architektūros veiklos objektu, t. y. 
išorinių erdvių kūrimo procesu. Tokią poziciją galima vadinti suvienijimu. 

Taigi, kraštovaizdžio architektūros kūrybinės veiklos laukas priklauso nuo ke-
liamų urbanistinių ar architektūrinių uždavinių, susietų su dermės tarp urbanistinių 
(antrogeninių) ir gamtos struktūrų paieška. Kraštovaizdžio architektūros objektas 
yra ne statiškas baigtinis reiškinys, o antrogeninių ir gamtinių procesų sąveikos ir 
dermės užtikrinimas, procesų valdymas. Prof. habil. dr. K. Jakovlevo-Mateckio tei-
gimu, per paskutinius dešimtmečius kraštovaizdžio architektūros objektų temati-
kos plotmė, įvairovė ir jų apimtys labai išaugo. Pasak jo, kraštovaizdžio architektai 
savo kūrybinėje veikloje dalyvauja keturių lygmenų kraštovaizdžio objektų kūrimo 
darbuose (1 lentelė).

1 lentelė. Kraštovaizdžio architektūros objektų kūrimo lygmenys  
(pagal K. Jakovlevą-Mateckį, 2008)

Lygmuo Darbai

I

Rengia miesto ar miestelio kraštovaizdžio architektūros objektų – želdynų 
(įvairios paskirties parkų bei sodų, skverų, kapinių, paplūdimių, rekreacinių 
miesto miškų ir pan.), pastatų ar jų kompleksų aplinkumos koncepcijas, 
detalius planus, techninius projektus ir pan.

II
Kartu su architektais kuria lokalias miesto ar miestelio kraštovaizdžio archi-
tektūros dalis: gyvenamąją, pramonės, komercinę, visuomeninę, rekreacinę 
ir kt.

III

Kartu su miesto planuotojais rengia bendruosius ir specialiuosius planus, 
spręsdami juose kraštovaizdžio tvarkymo ir formavimo, gamtinio karkaso, 
želdynų sistemų ir pan. Klausimus, kurie apima kraštovaizdžio išsaugojimo, 
tobulinimo, atkūrimo ir kūrimo veiksmus, rengia saugomų teritorijų specia-
liuosius planus ir pan.

IV
Kartu su teritorijų planuotojais rengia šalies, regiono ir savivaldybės teri-
torijų planavimo dokumentus, spręsdami juose kraštovaizdžio planavimo 
klausimus.
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Bendrojo kompleksinio planavimo iššūkiai
Vis garsiau kalbama apie šalies valdymo absurdus ir vienadienius (ar vienaka-

dencinius) reformų iniciatorius ir pačias reformas dėl reformų. Šiame kontekste 
būtina paminėti ir aptarti mūsų temai bene svarbiausias teritorijų planavimo, ur-
banistinės plėtros, regionų vystymo sritis, kur skaudžios reformų ir gyvensenos 
pokyčių pasekmės tęsiasi iki šiol ir dar bus ilgai juntamos. Jas taisyti ir naujai 
apmąstyti reikėtų būtent dabar – pradėjus rengti naująjį Lietuvos teritorijos bendrą-
jį planą. Nes turime pagal Europos Sąjungos (ES) reikalavimus parengtą ir 2002 
m. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą Lietuvos teritorijos bendrąjį planą – 
pagrindinį, strateginį teritorijų vystymo, urbanistinės plėtros dokumentą, kuriame 
buvo pateiktos šalies miestų, miestelių ir kaimų perspektyvinio vystymo gairės, 
administracinių ir aptarnavimo centrų kūrimo ir kiti siūlymai. Paminėtina, kad tuo 
metu šalyje gyveno 3,7 mln. gyventojų. 2004 m. įstojome į Europos Sąjungą ir 
savo teritorijos planavimo dokumentus papildėme savivaldybių bendraisiais pla-
nais. Turėjome gražaus darbo. Tik diegti šių planų nebuvo nei noro, nei valstybiš-
kai mąstančių politikų ar specialistų. 

7 pav. Urbanistikos ir teritorijų planavimo programinių dokumentų laiko juosta
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Kaip teigia urbanistikos mokslininkai, esant tokiai padėčiai, užuot stiprinus 
Aplinkos ministeriją ir savivaldybių administracijas kompetentingais reikiamos 
srities specialistais ir suteikus šalies bendrojo plano įgyvendinimui reikalingą fi-
nansavimą, visos lėšos regionų plėtrai buvo paskirtos Vidaus reikalų ministerijai 
(VRM), kuri nieko bendro su teritorijų planavimu ir urbanistika neturėjo. Šios mi-
nisterijos sudėtyje buvo įsteigtas Regionų plėtros departamentas, kuriam paves-
ta regionų atgaivinimas, naujų darbo vietų kūrimas, emigracijos stabdymas ir kiti 
demografinių procesų valdymo uždaviniai. Juk gyvename kaimų ir bažnytkaimių, 
miestelių ir mažesnių miestų tuštėjimo, šalies demografinio senėjimo sąlygomis. 
Tokius sudėtingus uždavinius įgyvendinti VRM, suprantama, trūko kompetenci-
jos, todėl buvo pradėti vykdyti paprastesni darbai – gyvenamųjų vietovių teritorijų 
tvarkymas, aikščių, skverų, gatvių granito plokštėmis bei trinkelėmis grindimas, 
aplinkos tvarkymo kičo elementų naudojimas. 

Vykdant šiuos darbus, svarbiausia buvo „įsisavinti“ kuo daugiau ES pinigų. At-
sižvelgiant į tai, kad šalies bendrasis planas yra užmirštas (greičiausiai, vadovams 
ir visai nežinomas), įvairios akcijos bei nacionaliniai susitarimai dėl emigracijos 
stabdymo, emigrantų sugrąžinimo, regionų gaivinimo yra neveiksmingi, tad sie-
kiant parodyti, kad vis dėlto kažkas daroma, reikėjo naujo organizuojančio do-
kumento. Tokį dokumentą, pavadinimu „Baltoji knyga“, 2017 m. parengė VRM 
Regionų plėtros departamentas. Šioje knygoje pakiliai išdėstyta ilgalaikė Lietu-
vos regioninės plėtros politika, kurios tikslas – „sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, 
sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo sąlygas visoje Lietuvoje“. Taigi, parengtas 
įvairių skambių lozungų, deklaracijų ir pažadų rinkinys, kurio įgyvendinimas ne-
siejamas su kraštotvarka ar urbanistika, žemėtvarka.

Dr. Liucijus Dringelis, LKAS žymens „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio 
architektūrai“ kavalierius, su bendraautoriais dr. Evaldu Ramanausku ir Nijole 
Steponaityte parengęs solidų veikalą, mokslo studiją „Lietuvos miestų, miestelių ir 
kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas“, išleistą 2015 m. 
KTU leidykloje, nebeišlaikė „nesąmonių lavinos“ ir 15min.lt  portale 2019-01-17 
publikavo sarkastiškus, „vertingus patarimus“, kaip geriau ir greičiau ir daugiau iš-
leisti Europos struktūrinių fondų pinigų tvarkant tuštėjančių miestelių ir rajonų mies-
tų erdves. Ironiškai, sarkastiškai ir teisingai pasišaipė kraštovaizdžio architektūros 
maestro... Bet jau šaukštai popiet... 

Grįžkime prie minėtos 2015 m. mokslo studijos. Joje pirmą kartą šalyje atlikti 
miestų, miestelių ir kaimų kompleksiniai natūriniai tyrimai, kuriuose nagrinėjama 
gyvenamųjų vietovių gamtinė aplinka (reljefas, vandenys, želdiniai), panoramos, 
siluetas, planinė ir erdvinė struktūra, užstatymo pobūdis, architektūra, svarbiausi 
statiniai, ypač kultūros paveldo objektai (bažnyčios, dvarų sodybos ir pan.) bei kiti 
komponentai, lemiantys šių vietovių savitumą, jų identitetą. Atrinkta ir ištirta dau-
giau nei tūkstantis šalies gyvenamųjų vietovių, kuriose autoriai rado ir teigiamų, ir 
neigiamų erdvinės struktūros pokyčių. 
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Atskiruose mokslo studijos skyriuose autoriai, remdamiesi daugiamečių tyri-
mų rezultatais, nagrinėja pagrindinius sprendžiamos problemos klausimus: aptaria 
miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo sampratą bei vertinimo 
metodiką; apžvelgia šalies gyvenamųjų vietovių istorinę raidą, dabartinę apgy-
vendinimo sistemą ir urbanistinę bei demografinę situacijas, pateikia visuomenės 
sociologinės apklausos duomenis dėl savitumo požymių nustatymo; pateikia gy-
venamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo tyrimus ir gautus jų rezultatus; 
apžvelgia šalies gyvenamųjų vietovių etnografinius savitumus; aptaria miestų, 
miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumus Europos šalių kontekste; pateikia 
šalies gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo nustatymo, vertinimo ir 
išsaugojimo globalizacijos sąlygomis rekomendacijas.

Autorių pateiktos Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros sa-
vitumo nustatymo, vertinimo ir išsaugojimo išsamios rekomendacijos turėtų pa-
sitarnauti ne tik teritorijų planavimo ar statybos projektų sprendinių parengimo 
esamiems reikalavimams papildyti, bet ir teritorijų planavimo įstatymų bazei to-
bulinti, nes esama teisinė bazė negali užtikrinti gyvenamųjų vietovių savitumo kū-
rimo ir jo išsaugojimo. Leidinio autorių tyrimų rezultatai leidžia tvirtinti, kad sie-
kiant išsaugoti šalies gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumą reikėtų jų 
svarbą vertinti visais teritorijų planavimo ir stambių pastatų projektavimo atvejais.

Gyvenviečių sąsaja ir sąveika su kraštovaizdžiu, kraštovaizdžio architektūros 
objektais, tampančiais neatskiriamais planinės ir erdvinės struktūros elementais 
yra gerokai svarbesnė negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Neveltui daugelis 

tarpukario Lietuvos savivaldybių ėmėsi kurti miestų ir miestelių želdynus, daž-
nai iš kaimiškos žemės sklypų suformuodami želdynui skirtus sklypus, imdamiesi 
projektuoti. Įdomus čia būtų Pasvalio savivaldybės bendruomenės pastangų pavyz-
dys – čia parką imta kurti nuo 1923 m., vėliau jis vis plėstas, dabar jau užima 70 ha 
plotą. Parko ir miesto želdinių projektą jau matome 1922 m. miesto plane. Pasvalie-

1 pav. Medelių sodinimo talka-šventė Pasvalyje, 1935. 2 pav. Pasvalio valsčiaus savivaldybės raštas 
dėl Pasvalio parko, 1937. LCVA, f. 1381.
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čių entuziazmą veisti miesto želdynus gerai iliustruoja išlikę archyviniai dokumen-
tai: 1935 m. nuotrauka (1 pav.) ir 1937 m. Pasvalio valsčiaus savivaldybės viršaičio 
raštas Biržų apskrities valdybai dėl Pasvalio parko (2 pav.), kuriame rašoma, kad gy-
ventojai, turintieji teises į esamas prie miestelio bendras ganyklas, vadinamas „Ši-
las“, paskyrė bendriems Pasvalio miesto reikalams, būtent: kurortui steigti, parkui 
užveisti, sporto aikštėm ir maudyklėm įrengti 15 ha žemės plotą. Prašoma apskrities 
valdybą komandiruoti apskrities techniką išplanuoti miesto parką ir kitą, nes nori-
ma apsodinti medžiais. Technikas gavo nurodymą nuvykti ir ant to paties rašto pa-
liko patvirtinimą: 
Buvau nuvykęs ir 
nurodžiau, kiek 
galima užimti že-
mės kurorto rei-
kalu. 

Parko kūrimo 
ir plėtros darbus 
po Antrojo pa-
saulinio karo yra 
konsultavęs kraš-
tovaizdžio archi-
tektas A. Tauras 
(1912–1988) ir 
kiti kraštovaiz-
džio specialistai. 
1986–1988 m. 
parke pastatytos 
tautodailės skulptūros. Parkas yra pietvakariniame miesto pakraštyje ir savo lajo-
mis globia sporto aikštyną, naujai įrengtus stadioną ir kempingą. Taigi, parkas turi 
stipriai išreikštą sociokultūrinę funkciją. Didelė ekologinė, rekreacinė ir estetinė 
vertybė Pasvaliui yra parko vandens telkinys – Šilo ežeras (3 pav.). 

Istorinių parkų gaivinimas ir naudojimas 
Išraiškingiausi agrarinės struktūros elementai (sandai) yra dvarų sodybos – 

prieš šimtus metų jos pirmiausia pasidabino utilitariniais želdiniais (pvz., medžių 
eile sodybos perimetru, įvažiavimo kelio alėja ir pan.), o kiek vėliau – ir kupliais 
želdynų guotais – dvaro parkais. Šiuo metu puoselėjamas toks istorinis dvaro par-
kas – estetinės, ekologinės, ūkinės ar kultūrinės naudos erdvė; apleistas – gi lieka 
ekologine niša, bioįvairovės sala. XX a. žemės reformos daug kur lėmė parkų 
užmarštį: lėšų stoka, saviraiškos ir estetinių poreikių praradimas, ūkinė lygiava, 
suvaržymai ilgainiui dvarų parkuose leido suvešėti laukinei gamtai, laukiniam 
gamtovaizdžiui. 

3 pav. Pasvalio miesto parkas su Šilo ežeru yra puiki rekreacijos oazė,  
jis globia sporto aikštyną, stadioną, kempingą
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Tačiau turime ir gražių pavyzdžių, kai tokie parkai yra puoselėjami, atgaivina-
mi ekologine ir fizine, socialine ir estetine prasme. Visi žinome Palangos Birutės 
parko, Užutrakio, Plungės parko ir kitų tvarkymo pavyzdžius. Pabrėžtina, kad dau-
gelis tokių objektų buvo likę švietimo ir kultūros įstaigų žinioje. Tai juos gelbėjo 
ir saugojo nuo užmaršties ir sunykimo. Liūdnesnis buvo žemės ūkio ar vietinės 
pramonės subjektų žinioje buvusių, netinkamai naudotų, nesėkmingai privatizuotų 
ar dalimis išskaidytų parkų likimas. Skaudžiausiais pavyzdžiais laikyčiau ir čia pa-
minėčiau Lentvario dvaro parko, XIX a. pabaigoje sukurto garsaus prancūzų kraš-
tovaizdžio architekto Edouard‘o André komandos, Šeduvos Raudondvario parko – 
čia prie dvaro sodybos ansamblio projektų yra prisidėjęs garsus prancūzakalbis 
šveicarų mokslininkas Frederique Dubois de Montpérieux (1798–1850) – likimą. 

Verta pasidžiaugti, kad senuose dvarų parkuose yra įsikūrusios regioninių parkų 
direkcijos – Kurtuvėnų, Žagarės, Verkių. Tikriausiai rasis lėšų ir ryžto laikytis sau-
gomų teritorijų politikos ir kraštovaizdžio puoselėjimo tradicijų išsaugant ir gau-
sinant šias gamtos ir kultūros vertybes – senuosius dvarų parkus. Tokias vertybes 
saugoti stengiasi vis daugiau istorinių parkų savininkų ir naudotojų. Gražūs pavyz-
džiai – Kretingos dvaro, Plungės dvaro sodybų su parkais, kur įsikūrę muziejai, 
Taujėnų dvaro sodybos ansamblio (Ukmergės r.) atgaivinimas, pagirtinos Vilniaus 
miesto savivaldybės pastangos tvarkyti Trakų Vokės dvaro parką (irgi E. André 
kūrybos paveldas) ir dvaro pastatų ansamblį. 

Atskiro paminėjimo ir pasidžiaugimo nusipelno Ilzenbergo dvaro parko atkū-

6 pav. Bendras Ilzenbergo parko ir apylinkių vaizdas iš drono skrydžio, 2018
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rimas ir tvarkyba. Lietuvos pasienyje su Latvija, Rokiškio rajone 500 metų (nuo 
1515 m.) gyvuojanti Ilzenbergo dvaro sodyba puikuojasi įspūdingu parku banguo-
to žemės paviršiaus šlaite Ilgio ežero pakrantėje. Išgyvenusi nykimo ir apleisto 
ansamblio dešimtmečius senoji dvaro sodyba naujojo savininko iniciatyva nuo 
2012 m. atkuriama, išsaugant istorijos vyksmo artefaktus, kultūrinį paveldą ir su-
teikiant sodybai naują, o tuo pačiu gyvybingą tęstinę ūkinę ir kultūrinę funkciją. 
Ilzenbergo dvaras tapo ūkiniu vienetu ir kultūrinio turizmo centru, kur vėl pilna 
gyvybės ir veiklos. Renovuoti dvaro sodybos pastatai, renovuotas ir naujais struk-
tūriniais elementais papildytas, išplėstas dvaro parkas atskleidžia jautrų savininko 
ir dvaro sodybos renovacijos architektūrinio projekto autorių ir konsultantų grupės 
požiūrį į senąsias kultūros paveldo vertybes ir jų tęstinumą šiuolaikinėje epochoje. 

Ilzenbergo dvaro sodybos ansamblio restauravimo ir pritaikymo (renovacijos) 
techninį projektą, kurio užsakovas – UAB „Ilzenbergo dvaras“, 2012 m. parengė 
UAB „Devyni architektai“ (projekto vadovas A. Skrolis, PDV ir PVA G. Filipa-
vičienė ir kt.). 2013 m. darbo projekto detalizavimą ir korektūrą ėmėsi vykdyti 
architektė Idalija Bėčienė su grupe kolegų, į šią grupę buvo pakviesta ir kraštovaiz-
džio architektė Vaiva Deveikienė, teko prisidėti ir straipsnio autoriui. Dar 2013 m. 
pradėjus ansamblio restauravimo darbus atlikta projekto ir natūros (in situ) struk-
tūrinė analizė suponavo projektinių sprendimų korekcijas ir papildymus. Pakanka-
mai gausi priešprojektinių tyrimų medžiaga ir įvairių specialistų įžvalgos, parko 
dendrologiniai tyrimai (L. Januškevičius, 2012), išsamus leidinys apie Ilzenbergo 

4 pav. Naujosios parko dalies įvadinio tako kompozicija – švedinių šermukšnių (Sorbus 
intermedia) eilė ir „Saulės laikrodis“ (skulpt. S. Juraška, 2017). V. Deveikienės nuotrauka  
ir vizualizacija, 2018
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dvarvietės raidą (2015), parko inventorizacijų medžiaga (1958; 1988–1989), kraš-
tovaizdžio architekto A. Tauro (1912–1988) publikuotos parko schemos, sudarė 
puikias prielaidas atkurti ir plėtoti parko struktūrą. 

Verta atkreipti dėmesį į parko žemės paviršiaus – terasų aukščius. Viršutinė 
(rūmų) terasa siekia 120 m NN, o ežero pakrantės terasa nusileidžia iki 96 m NN. 
Tarpinėje terasoje dviejų tiesių alėjų susikirtime yra apžvalgos kalvelė, nuo kurios, 
kaip ir nuo alėjos, atsiveria vaizdai į ežerą. Sodo pakraščiu palei svirną eina senoji 
įvažiavimo alėja, kuri rūmų terasos papėdėje susijungia su kitu įvažiavimo keliu, 
vedančiu pro ūkinio kiemo statinius. Nuo XIX a. antros pusės pagrindinė miš-
raus plano parko struktūra išliko nepakitusi. Parką tarsi sudaro dvi dalys – pirmoji, 
palyginti taisyklinga stačiakampio formos terasinė teritorija šalia rūmų, apribota 
mažalapių liepų eilėmis, antroji, natūralaus miško tipo želdiniai, augantys šlaite, 
besileidžiančiame link Ilgio ežero pakrantės. Pietvakariniame dvaro sodybos kam-
pe vešėjo gana didelis vaismedžių sodas.

Projekto vykdymo ir detalizavimo metu buvo suformuluotos pagrindinės meto-
dinės nuostatos: išsaugoma išlikusi parko plano ir erdvinė struktūra, išryškinamos 
reljefo terasos ir banguoto šlaito ekspozicijos, takų tinklas iš dalies atkuriamas ir 
adaptuojamas pagal parko reljefo sąrangą ir susiklosčiusius komunikacinius ry-
šius, formuojama regyklų – apžvalgos taškų ir atkarpų – sistema, paremta artimo 
ir tolimo žvilgsnio kaitos principu, taikomas nuoseklus palaipsninis parko medynų 
sanitarinis valymas ir želdinių tvarkymas. Parko reljefas, senieji medžiai ir jų gam-
tovaizdinės grupės, mišri plano kompozicija, vandens telkinių kranto linija nule-
mia šiandieninę Ilzenbergo parko kraštovaizdinę vertę. Ilzenbergo parke išsaugota 
ir reguliaraus (geometrinio) plano elementų – senų alėjų, kurių sankirtoje turime 
apžvalgos kalnelį, terasomis akcentuotą parko teritorijos paviršių aplink dvaro rū-
mus, mažalapėmis liepomis apsodintą kelią palei dvaro sodybos akmeninę tvorą, 
naujai atkuriamą senojo pagrindinio įvažiavimo ąžuolų alėją. 

5 pav. Parko emocinę nuotaiką kuria meniniai akcentai: a) takas į apžvalgos aikštelę; b) skulptūra „Sau-
lės laikrodis“ (skulptorius S. Juraška, 2017), projekto autorių nuotraukos ir vizualizacijos, 2018

a) b)
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Takų ir privažiavimo kelių tinklo atkūrimo ir išvystymo klausimai buvo spren-
džiami atsižvelgiant į dvaro sodybos kaip ūkinio ir kultūrinio vieneto – biodinami-
nio ūkio ir parko pažintinio lankymo poreikius. Atvirų ir uždarų parko erdvių santy-
kis ir žaismė formuojama tik viršutinėje (reprezentacinėje) terasoje. Šlaito medyne 
atvirų aikštelių neformuota – išlakus išretintas medynas „sukuria“ savaimingas 
properšas ir išsaugo 
medyno monumen-
talumą – atrodo tarsi 
pati gamta sukūrė tą 
didybę tiek šiaurinia-
me šlaite link ežero, 
tiek šlaite žvelgiant 
nuo rūmų pietinės 
terasos. Nuo svirno 
galinės aikštelės ve-
riasi nauja perspek-
tyva į tvenkinių klonį 
ir renginių amfiteatro 
šlaitą. 

11 pav. Naujieji atkurto parko želdinai puikiai dera parko kompozicijoje

10 pav. Ilzenbergo dvaro rūmų terasos želdinimo darbai, 2018
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Projekto užsakovai, dvaro valdytojai vakarų pusėje esančią parko užribio dalį 
numatė prijungti prie sodybos, akmenine tvora aptverdami atvirą lauką, kuris su-
kūrė įvadinę dvaro sodybos ir parko suvokimo erdvę ir placdarmą. Jame galima 
patirti pirmuosius estetinius ir emocinius įspūdžius bei potyrius. Parko plotas da-
bar sudaro apie 15 ha, vietoj buvusio 10,8 ha. Buvo nuspręsta kaip svarbų emo-
cinį ir vizualinį bei funkcinį akcentą sukurti lieptą į salą. Šlaite nuo svirno link 
vakarinėje pusėje esančio tvenkinio atkurtas vaismedžių sodas. Parke kuriamas 
šiaurietiškos Arkadijos provaizdis, išryškinamas ir „eksponuojamas“ romantinis 
emocinis pradas.

Minėtina meninių akcentų – skulptūrų pastatymo programa (2017–2018). Dar 
2016 m. fontano baseine priešais renovuotus dvaro rūmus buvo pastatytas Kęstu-
čio Dovydaičio „Angelų medis“. Skulptorių konkursą tema „Dvaras. Meilė. Har-
monija“ ir darbų atranką organizavo dvaro savininkas, atrankos komisijoje buvo 
kviestiniai specialistai. Skulptoriai buvo supažindinti su parku ir ėmėsi kūrybos. 
Keletas autorių realizavo savo sumanymus ir meninius siūlymus. Tai Dalios Ma-
tulaitės kurtas suoliukas-totemas („Zuikis globoja medžiotoją“), latvio Aigars 
Bikse mergaitė kaip „Netikėtas amžinybės prisilietimas“, Stasio Juraškos – Saulės 
laikrodis, Kęstučio Dovydaičio – angelai („Kupidonai“), Jono Grundos „Lelijos“ 
ir Liutauro Griežės „Mažoji princesė“. Pateikiame keletą konkrečių projektinių 
ir įgyvendintų kompozicinių sprendinių pavyzdžių, stiprinančių arkadiškojo pro-

9 pav. Atnaujinti Ilzenbergo dvaro parko tvenkiniai, 2018
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vaizdžio ir emocinių 
zonų raišką. 

Šiuo metu projek-
tuojamas dekoraty-
viojo daržo sklypas, 
ąžuolų alėjos atkū-
rimas. Dvaro savi-
ninkas siekia sodinti 
ąžuolyną prie kume-
tyno vietoje kuria-
mos turistų poilsia-
vietės ir kempingo. 

Istorinis parkas 

ŽEMĖTVARKA

8 pav. Liutauro Griežės skulptūra „Mažoji princesė“ 
Ilzenbergo dvaro parke, 2018

12 pav. Ilzenbergo dvaro parko tvenkiniai

kaip architektūros ir kraštovaiz-
džio architektūros objektas visa-
da lieka gyvas, funkcionuojantis 
eksponatas, kuris puošia vietovę, 
suteikia jai išskirtinumo. Ir tai yra 
didžiausia jo vertybė, svarbiausia 
ypatybė. Istoriniai parkai gali ir 
turi tapti renginių, parodų vieta, 
kūrybinių stovyklų – tapytojų, 
skulptorių, kalvystės ir kitų amatų, 
fotografų, skautų ar kitų jaunimo 
organizacijų susitikimo – vieta. 
Nebijoti atkurti tai, kas prarasta, 
bet yra žinoma iš ikonografijos, in-
ventorių ar aprašų. Nesustoti XIX 
a. (ar ir XX a. pradžios) aplinkybė-
se ir sąlygose. Ūkinis ir kultūrinis 
gyvenimas turėjo savo raidą ir ją 
reikia tęsti. „Įsibėgėjantis“ kultū-
rinių renginių ir ūkinio gyvenimo 
centras – Ilzenbergo dvaro ansam-

blis Lietuvai rodo puikų pavyzdį, kaip galima (ir reikia) suderinti įvairias veiklas ir 
saugoti materialųjį ir nematerialųjį autentiškumą. 

Kraštovaizdžio architektas turi dalyvauti bendrojo planavimo, kraštotvarkos, 
žemėtvarkos ir vandentvarkos projektuose, teikdamas savo kompetencijos sprendi-
nius tvaraus kraštovaizdžio formavimo užduotyse, saugodamas gamtinį ir kultūrinį 
vietovės savitumą.
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Pažangūs kaimiškųjų vietovių 
tvarkymo instrumentai

Vilma DAUGALIENĖ 
Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijos (FAO)  

vyriausioji techninė patarėja,  
projekto Šiaurės Makedonijos Respublikoje vadovė

Net ir XXI amžiuje, kaimiškųjų vietovių tvarkymas Europoje tebėra svarbus, 
nes čia vyksta žemės ūkio veikla ir gaminama produkcija, be kurios žmonija neiš-
gyventų, čia vyksta ir ne mažiau svarbi kita įvairiapusė ekonominė, aplinkosauginė 
veikla. Kaip žinia, visa tai nevyksta be žmonių, kurių kaimiškose vietovėse toly-
džio mažėja, nes toliau progresuoja urbanizacijos procesas, žmonės ieško geresnio 
ir lengvesnio gyvenimo. Dažnai dėl to net ir nuosava žemė tampa ne tokia svarbi – 
ji apleidžiama, ja nesirūpinama. O kaimas turi išlikti, turi būti gyvybingas, patrau-
klus gyventi ir kurti žmonėms, ypač jaunimui, kuris yra mūsų visų ateitis ir viltis. 
Tai aktualu visose Europos šalyse – tiek senosios demokratijos, tiek naujosios, tiek 
Europos Sąjungos šalyse, tiek kitose Europos ir Centrinės Azijos valstybėse. 

Žemės ūkio paskirties žemė yra pagrindinė žemės ūkio gamybos priemonė, 
kurios plotas mažėja, nes žemės reikia miestų ir gyvenviečių plėtrai, infrastruk-

Galisijos kraštovaizdis

ŽEMĖTVARKA
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tūros objektų statybai. Taigi esamą žemės ūkio paskirties žemę reikia tinkamai, 
racionaliai prižiūrėti. Tose šalyse, kur veikia laisvosios rinkos ekonomikos dės-
niai, dažnai manoma, kad žemės ūkio paskirties žemės tvarkymas turi būti paliktas 
rinkos dėsniams. Tiesa, daugelyje Europos Sąjungos šalių, kur žmonių ir gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir aplinkos apsaugos griežtų taisyklių besi-
laikantys ūkininkai remiami tiesioginėmis išmokomis, žemės ūkio paskirties že-
mės plotai prižiūrimi tinkamai. Tačiau ne visuomet finansinė parama pakankamai 
motyvuoja žemės savininkus tinkamai prižiūrėti savo turtą. Dažnai žemės ūkio pa-
skirties žemė apleidžiama, žemės rinka kaimo vietovėse sustingusi. Pati valstybė, 
atsižvelgdama į situaciją ir vietinius ypatumus, gali imtis efektyvių priemonių šiai 
problemai spręsti. 

Galisijos patirtis. Galisija yra šiaurės vakaruose esantis autonominis Ispanijos 
regionas, kurio teritorija užima 29,6 tūkst. km2 ir jame gyvena apie 3 mln. gyvento-
jų. Apie 90 proc. regiono teritorijos priskiriama kaimiškosioms vietovėms, iš kurių 
63,1 proc. užima miškai ir 29,1 proc. žemės ūkio paskirties žemė. Nors kaimiško-
sios savivaldybės skiriasi viena nuo kitos, tačiau visose žemės ūkis ir miškininkys-
tė yra svarbiausia ekonominė veikla. Žemės ūkyje vidutiniškai dirba apie 9 proc. 
gyventojų, nors kai kuriose savivaldybėse šia veikla užsiima net apie 50 proc. visų 
dirbančiųjų. 

Ispanijos Santiago de Compostela universiteto Žemės laboratorijos mokslinin-
kų tyrimų duomenimis, daugelyje kaimiškųjų vietovių žemės ūkio paskirties žemė 
tinkamai nepanaudojama aplinkosaugos standartus atitinkančiai ekonominei ir so-
cialinei plėtrai, nes nėra pusiausvyros tarp žemės naudojimo ir nuosavybės. Didelė 
žemės sklypų fragmentacija (išsibarstymas) Galisijoje yra vienas iš veiksnių, le-
miančių mažą žemės ūkio sektoriaus produktyvumą, didėjančią kaimo emigraciją 
ir žemės apleidimą. Tai didina miškų gaisrų riziką ir tradicinio kaimo kraštovaiz-
džio nykimą. Siekiant padidinti subalansuotą kaimiškųjų vietovių plėtrą, būtina 
optimizuoti su žeme susijusios ekonominės veiklos efektyvumą. 

Žemės sklypų fragmentacijos problema regione daugiau kaip 60 metų buvo 
sprendžiama vykdant žemės konsolidaciją. Tačiau 2006 m. Galisijos vyriausybė 
parengė naują kaimiškųjų vietovių plėtros strategiją, kurios pagrindinis principas – 
pereiti nuo instrumentinės prie orientuotos į tikslą politikos, kai įvairūs žemės tvar-
kymo instrumentai (ne vien žemės konsolidacija) būtų suderinti su teritorijų plana-
vimo, kaimo plėtros ir aplinkosaugos politika. Šiai politikai įgyvendinti atitinkamai 
turi būti sukurta efektyvi viešojo administravimo struktūra. Visų pirma, nuspręsta 
patobulinti esamus instrumentus – parengtas ir 2007 m. patvirtintas naujas šiuo-
laikinės žemės konsolidacijos principus atitinkantis Žemės konsolidacijos įstaty-
mas. Taip pat nuspręsta sukurti Galisijos žemės banką, kurio tikslas – naudojantis 
šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis sumažinti apleistų žemių plotą ir 
skatinti žemės perleidimą iš savininkų ūkininkams nuomos pagrindu. Esminis šio 
mechanizmo privalumas – informacinių kaštų, susijusių su žemės perleidimu, žen-

ŽEMĖTVARKA
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klus sumažinimas bei kontakto tarp žemės nenaudojančių savininkų ir ūkininkų, 
kurie nori plėsti savo ūkį, palengvinimas. Žemė gali būti perleidžiama tiek žemės 
ūkio veiklai, tiek miškininkystės, gyvulininkystės, aplinkosaugos tikslams ar ki-
toms socialinio pobūdžio reikmėms. Toks žemės perleidimo mechanizmas yra al-
ternatyva pardavimui, sumažinamas žemės savininkų nepasitikėjimas nuomojant 
žemę ir palengvinami informacijos srautai. 

Be to, siekiant palengvinti privačių miškų savininkų bendrą veiklą valdant savo 
miškų plotus, reformos procese numatyta sukurti naują instrumentą – Miškų val-
dymo padalinius. Tai būtų privačių miškų savininkų asociacijos, veikiančios pagal 
specialius nuostatus, siekiant subalansuoto ir produktyvaus miškų plotų valdymo 
bei miškų gaisrų prevencijos.

Sklypų paieška GIS duomenų rinkinyje

Sklypas GIS duomenų rinkinyje

Žemės banko veiklai paremti buvo sukurtas naujas GIS-Web įrankis – Gali-
sijos žemės informacinė sistema, vadinama SITEGAL. Per GIS-web paslaugas 
palengvinamas bendravimas tarp visų vartotojų (savininkų, ūkininkų ir t.t.) ir Že-
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mės banko. Šis įrankis 
palengvina tiek raidi-
nių-skaitmeninių, tiek 
geografinių duomenų 
tvarkymą ir taip pade-
da vykdyti visas Žemės 
banko veiklos adminis-
tracines procedūras.

Galisijos žemės 
banko modelis, be kitų 
analogiškų pažangių 
pavyzdžių Europoje, 
buvo detaliau nagrinėtas rengiant Žemės fondo poveikio Lietuvos kaimo plėtros 
2007 – 2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir 
pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sričiai „Žemės konsolidacija“ įvertinimo studiją 
2009 m. (rengėjas – VHL – Van Hall Larenstein (Nyderlandai), bendradarbiaujant 
su DLG – Vyriausybės žemės ir vandens tvarkymo tarnyba (Nyderlandai)). Toliau 
pateikiama informacija apie Galisijos žemės bankui suteiktų nuosavybės ir nau-
dojimo teisių taikymą bei Žemės fondo formavimą parengta vadovaujantis minėta 
studija.  

Galisijos žemės bankui, kuris yra valstybės įmonė ir aktyviai dalyvauja kaimiš-
kųjų vietovių žemės pertvarkymo, įskaitant žemės konsolidaciją, procese, suteiktos 
nuosavybės ir naudojimo teisės, kurios gali būti taikomos taip: esamų ūkių stam-
binimui, numatant specialią paramą jauniesiems ūkininkams ir moterims, taip pat 
žemės sklypų stambinimui ir kokybės gerinimui prioritetiniuose žemės ūkio pro-
jektuose; naujų gyvenviečių kūrimui, visų pirma tose teritorijose, kuriose smarkiai 

pasireiškia gyventojų 
senėjimas ir emigra-
cija. Speciali para-
ma teikiama jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui; 
laukų moksliniams ty-
rimams ir bandymams 
vykdyti; rezervavi-
mui visuomenės po-
reikiams, susijusiems 
su aplinkos apsaugos 
tikslų įgyvendinimu 
ir kitiems viešiesiems 
poreikiams tenkinti 
(įskaitant žemės mo-

Žemės bankui priskirta žemė

Patrauklus racionaliai tvarkomas kraštovaizdis
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bilizavimą viešiesiems projektams, pvz., 
automagistralėms tiesti); aprūpinant žeme 
moteris ūkininkes, patiriančias smurtą ly-
čių pagrindu. 

Žemės banko Žemės fondas formuo-
jamas iš įvairių šaltinių: žemės fondai, 
sukurti vykdant žemės konsolidacijos 
projektus; žemės fondai ir žemė, kuri, su-
darius žemės konsolidacijos sutartį, nebu-
vo paskirta, yra perduodama Žemės fon-
dui, išskyrus tuos atvejus, kai ši žemė turi 
kitą panaudojimą; Žemės banko nupirkta 
žemė kaimo vietovėje; Žemės banko nu-
pirkta žemė, pasinaudojant pirmumo ir iš-
pirkimo teisėmis; žemės sklypai arba tei-
sės, kurios buvo perduotos Žemės bankui, 
kai jis buvo sukurtas; skyrimo būdu (Vy-
riausybės Žemės bankui skirti sklypai ar 
teisės); Žemės bankui privačių savininkų 
perduoti žemės sklypai (žemės nuosavybė 

ir toliau išlieka privati); Žemės bankui viešųjų institucijų perduoti žemės sklypai 
(žemės nuosavybė ir toliau išlieka vieša); žemė, įvardyta kaip nedirbama, apleista 
arba labai apleista.

Reikia pastebėti, kad čia aprašytas Galisijos žemės bankas ir Galisijos žemės 
informacinė sistema (SITEGAL) veikia iki šiol ir labai efektyviai, nuolat tobuli-
nama ir pritaikoma prie esamos situacijos ir naudotojų poreikių. Ši geroji patirtis 
nuolat pristatoma įvairiuose tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, nes 
daug valstybių susiduria su panašiomis problemomis, ir tokia sistema yra siektina, 
norint užtikrinti racionalų kaimiškųjų vietovių žemės tvarkymą. Prisimindami tą 
laiką, kai sistema buvo kuriama, Galisijos žemės tvarkymo profesionalai pažy-
mi, kad tai buvo rezultatas bendro darbo tarp valdžios institucijų, mokslininkų 
ir įvairiose institucijose dirbančių žemės tvarkymo specialistų. Pasak specialis-
tų – rezultatas džiuginantis ir akivaizdus, matant sumažėjusį apleistos žemės (tiek 
privačios, tiek valstybinės) plotą, racionalesnę žemėnaudą, sutvarkytus ir pritai-
kytus viešiesiems poreikiams anksčiau buvusius apleistus miškus ir krūmynus, 
kur įrengti pažintiniai pasivaikščiojimo takai, aplinkosaugos objektai. Vietovės 
tampa patrauklesnės lankytojams ir vietos gyventojams. Taigi, valdžios institucijų 
reguliavimo funkcija subalansuotam kaimiškųjų teritorijų tvarkymui užtikrinti yra 
neabejotinai svarbus veiksnys, norint išlaikyti kaimo gyvybingumą tiek šiandien, 
tiek ateities kartoms.

Galisijos agrarinio kraštovaizdžio vaizdai
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 Melioratoriai dalyvauja  
atkuriant pelkes

Juozas SMILGEVIČIUS

Buvo laikas (1955 - 1965 m.), kai melioracijos įmonės turėjo užduotis ranko-
mis kastis durpes kraikui ir tuo tikslu sausino pelkes. Vėliau tuo nebeužsiėmė, 
bet durpynai buvo sausinami ir kultūrinami žemės ūkio reikmėms. Laikai pa-
sikeitė, pasikeitė ir požiūris į pelkes bei durpynus. Dabar melioracijos įmonės 
jau talkina kai kurias pelkes atkuriant. Ne taip seniai (ŽH 2016 m. Nr. 3) rašėme 
apie melioratorių dalyvavimą atkuriant Aukštumalos pelkę Šilutės rajone. Atkū-
rimo darbus čia atliko UAB „Alytaus melioracija“. Darbai buvo atliekami pagal 
hidrotechniko G. Lietuvninko įmonės „Gedilieta“ parengtą projektą. O pelkės 
pažintinį taką įrenginėjo UAB „Šilutės polderiai“.

Dabar melioracijos įmonės įgyvendina tris naujus pelkių atkūrimo projektus. 
Tai Sacharos pelkės Rokiškio rajone, Pūsčios pelkės Zarasų rajone ir dalies 
Amalvo pelkės Marijampolės savivaldybėje atkūrimo projektai.

Pelkių atkūrimo darbai techniškai nesudėtingi ir labai panašūs. Vandens pri-
sotintos durpės bedeguonėje aplinkoje nesiskaido. Tad užtenka durpyne patvenk-
ti griovius ir palaikyti juose pastovų vandens lygį taip sustabdant durpių mine-

ralizacijos procesą. O rangovų 
problemos – nepalankios darbo 
sąlygos klampiuose durpynuose 
bei daugybė rankinio darbo – iš-
sprendžiamos.  

Vienas iš projektų – Sacha-
ros pelkės Rokiškio rajone hi-
drologinio režimo atkūrimas. 
Laimėjusi konkursą, jį įgyven-
dins UAB „Anykščių meliora-
cija“. Projektą parengė vilniškė 
jaunų hidrotechnikų projekta-
vimo įmonė UAB „Inžinerinis 
projektavimas“ (vadovas Karo-

lis Mickevičius). Projekto autorius Povilas Liutkevičius, projekto vadovas Jonas 
Veigneris. 

Sacharos pelkė yra maždaug 5 km į pietvakarius nuo Rokiškio. Šioje pelkėje 
ilgą laiką buvo išgaunamos durpės. Įrengti sausinimo grioviai, nutiestas siaurasis 
geležinkelis, kuriuo buvo išvežamos išdžiovintos durpės. Tačiau sumažėjus porei-

Sacharos pelkė
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kiui prieš 40 metų durpių gavyba buvo nutraukta, durpynas apleistas. Tada iškasti 
37 km barelinių sausinimo griovių liko, dėl pažeminto vandens lygio dalis šios 
aukštapelkės apaugo krūmais ir medžiais. 

Bendras durpyno plotas 92 ha. Po durpių gavybos išlikęs 1 - 2 m durpių sluoks-
nis, o po juo – priesmėlis. 
Šiaurinėje durpyno dalyje 
perimetrinis griovys dvie-
jose vietose patvenktas 
bebrų. Taigi bebrai šioje 
vietoje atliko naudingą dar-
bą. Kitose durpyno pusėse 
anksčiau iškastus bareli-
nius griovius numatyta per-
kasti įrengiant 200 pylimė-
lių iš vietinio grunto. Be to, 
numatyta įrengti 12 spraus-
tasienių užtvarų vandens 
lygiui grioviuose palaikyti.  

Daugeliui nežinoma, 
kad nuo 1971 m. pažymima Pasaulinė pelkių diena. Šiemet ji buvo pažymėta va-
sario 2 d. Europos Sąjunga remia projektus, kuriais siekiama atkurti nusausintas ir 
degraduojančias pelkes, tad dauguma darbų finansuojami jos fondų lėšomis. Pelkės 

Buvusio Sacharos durpyno sausinamųjų (barelinių) griovių 
patvenkimo plano fragmentas 

Pūsčios durpyne įrengiamos užtūros
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atkūrimas kainuos 
apie 150 tūkst. eurų, 
įskaitant atžalų kir-
timą dar 10-tį metų. 
Darbų užsakovas 
yra Lietuvos gam-
tos fondas. Darbus 
prižiūri šios orga-
nizacijos projektų 
vadovas Nerijus 
Zableckis. Įgyven-
dinant projektą šiek 
tiek dalyvauja ir 
miškininkai – išsi-
kerta mišką.

Kitas panašus yra Pūsčios 
durpyno Zarasų rajone hidrolo-
ginio režimo atkūrimo projektas, 
kurį įgyvendina taip pat UAB 
„Anykščių melioracija“. Projek-
tą parengė ta pati UAB „Inžine-
rinis projektavimas“. Jo autorius 
G. Kazlauskas. Šiame durpyne 
durpes pramoniniu būdu ruošė 
Rokiškio durpių įmonė, o kurį 
laiką kraikui rankomis kasė ir 
tuometės Zarasų MMS ir MSV.

Ši 78 ha ploto degradavusi 
aukštapelkė Degučių seniūni-
jos teritorijoje buvo nusausinta 
1970 m. Dar 1999 m. buvo ban-
doma renatūralizuoti durpyną. 
Dabartiniu metu sausinimo sis-
tema jau sunykusi. Pagal projektą sausinimo grioviai patvenkiami grunto užtūro-
mis, į kurias per vidurį įkalamos spraustasienės iš plastikinių vamzdžių. Atnaujina-
mos 1999 m. įrengtos užtvankos. 

Dar vienas analogiškas projektas, kurį įgyvendins UAB „Alytaus melioracija“ 
yra Amalvo pelkės Marijampolės savivaldybėje prie Žuvinto ežero hidrologinio 

Žiemą pelkėje darbuotis parankiau negu vasarą

Įrengiant užtūrą skystoje durpėje plastiki-
niai elementai lengvai įkalami rankomis 
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režimo atkūrimo projektas. Projektą taip pat parengė UAB „Inžinerinis projektavi-
mas“, specialistas G. Kazlauskas. Visas didelio ploto Amalvo durpynas nusausintas 
ir tarnauja žemės ūkio reikmėms. Projektas apima tik 30 ha degradavusios aukšta-
pelkės, sausintos 1966 ir 1968 metais. Šiuo metu sausinimo grioviai yra patvenk-
ti bebrų. Projektiniai pelkės atkūrimo sprendimai analogiški kaip ir Sacharos bei 
Pūsčios projektuose.

Reikėtų paminėti dar vieną panašų projektą. Tai eksperimentinis kiminų augini-
mo laukų įrengimas Aukštumalos durpių telkinio dalyje. Svarbiausias aukštapelkės 
augalas – kiminai, iš kurių vėliau susidaro durpės. 

Didžiulis Aukštumalos durpynas yra Šilutės rajone. Kiminų laukas užims tik 
mažą telkinio 
dalį – 31 ha, o 
patys laukeliai tik 
21 ha. Pagal pro-
jektą, kurį paren-
gė UAB „J. Jo-
nyno ecofirma“, 
numatyta iš šio 
ploto pašalinti 
berželius, išrauti 
kelmus ir išlygin-
ti, plote paskleis-
ti mažaskaidžių 
durpių sluoksnį. 
Kad kiminai galė-
tų augti, sukuria-
ma palanki hidro-
loginė aplinka. 
Numatyta įrengti 

tvenkinį, iš kurio bus tiekiamas vanduo į rezervuarą, o iš jo – į kiminų laukelį, 
įrengta vandens lygio kiminų auginimo plote palaikymo sistema, drėkinimo kanalų 
tinklas. Vandens lygis bus palaikomas spraustasienių užtūrų pagalba.

XXI amžiuje kuo toliau tuo labiau pergyvenama dėl šiltėjančio klimato. Mano-
ma, kad taip vyksta dėl žmonių ūkinės veiklos, t.y. dėl padidėjusio anglies dvidegi-
nio kiekio išmetimo į atmosferą. Nusausintos pelkės dėl durpių mineralizacijos taip 
pat yra nuolat veikiantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų – anglies dvideginio, 
azoto oksidų ir metano – šaltinis. Todėl vienas argumentų durpynams užkonser-
vuoti yra klimato šiltėjim prevencija.

Dėl melioracijos, konkrečiai dėl durpynų sausinimo, melioratorių kaip ir žemės 
ūkio specialistų bei žemės savininkų nuomonės dažnai nesutampa. Nerijaus Zablec-
kio nuomonė dėl durpynų naudojimo atspindi daugumos aplinkosaugininkų poziciją: 

Lietuvos gamtos fondo projektų vadovas Nerijus Zableckis (dešinėje) 
aptaria darbų eigą su darbų vadovu Jonu Jusčiumi (kairėje)   
Nuotraukos Žydrūno Sinkevičiaus
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 „Trys ketvirtadaliai šalies durpynų yra 
nusausinti ir naudojami įvairioms reikmėms 
žemės ūkyje, miškininkystėje, durpių ga-
vybos pramonėje. Toks naudojimas ūkiškai 
neracionalus: miškai pelkiniuose dirvože-
miuose nenašūs, žemės ūkio naudmenos dėl 
nepalaikomų melioracijos sistemų užmirku-
sios ir neduoda gero derliaus. Geriau tokias 
vietas „sugrąžinti“ pelkėms, o ne kovoti 
prieš gamtą“. 

2018 m. Lietuvos gamtos fondo ir VšĮ 
Gamtos paveldo fondo specialistai atnaujino 
Lietuvos durpynų duomenų bazę. Apie 10 
proc. (653,9 tūkst. ha) šalies teritorijos suda-
ro durpynai (durpė gilesnė kaip 30 cm), iš jų 
net 67 proc. (440 tūkst. ha) nusausinti.

Norint turėti našų žemės ūkį, melioraci-
jos sistemas reikia renovuoti, o ne apleisti, nes daugelio nusausintų ir sukultūrin-
tų plotų jau nebegrąžinsi į pirmykštę būklę. Tačiau ten, kur natūrali gamta (ypač 
aukštapelkės) pažeista be reikalo, tikrai be nuostolių galima atkurti pirmykštę jų 
būklę. 

Kiminų laukų Aukštumalos durpyne  
įrengimo vieta (raudona spalva) Rožine 
spalva pažymėtas plotas, skirtas UAB „Klas-
man-Deilman Šilutė“ durpių gavybai

Patvenktas griovys Aukštumalos pelkėje. Taip atrodys ir kiminų laukų užtūros
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Žemės melioracijos raida
Antanas GUDAITIS 

VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas

Lietuvos valstiečiai per drėgnas žemes nuo neatmenamų laikų sausindavo grio-
viais, vagomis, lysviniu arimu ir kitais būdais. Žemės sausinimas yra toks pat se-
nas, kaip ir žemdirbystė.

Žemė buvo drenuojama jau senovės Mesopotamijoje (2000 m. pr. m. e.), se-
novės Romoje (400 m. pr. m. e.). Europoje (Prancūzijoje, Anglijoje) kiek daugiau 
drenuoti imta XVII - XVIII a. Drenažas ypač paplito išradus mašiną molio vamz-
džiams gaminti.

Lietuvoje laukus drenuoti pradėta 1855 m. Iki 1940 m. buvo nudrenuota apie 18 
tūkst. ha. Nepriklausomoje Lietuvoje per 1920 - 1939 m. buvo nusausinta drenažu 
11 813 ha, grioviais – 2 937 ha. 1940 - 1943 m. laikotarpiu nudrenuota 738 ha. Iki 
1940 m. daugiausiai drenuotų žemių buvo Kėdainių apskrityje – apie 3 tūkst. ha, 
mažiausiai – Zarasų apskrityje – 9 ha, Alytaus – 8 ha. 

Žemės meli-
oracija Lietuvoje 
suintensyvėjo po 
nepriklausomy-
bės paskelbimo. 
Per gana trumpą 
laikotarpį prie 
tuometinės Žemės 
ūkio ministerijos 
Žemės tvarky-
mo departamen-
to buvo įsteigtas 
Melioracijos sky-
rius, priimta me-

lioracijos kadrų rengimo programa, sukurta kultūrtechninių ir žemių melioravimo 
darbų normatyvinė ir teisinė dokumentų bazė. Jau 1921 m. buvo priimtas pirmasis 
melioracijos įstatymas „Žemės nusausinimo reikalams tvarkyti įstatymas“. Šiuo 
įstatymu buvo kardinaliai išspręstas sausinimo darbų privalomumo klausimas. 

Drenavimo darbų istorijoje Lietuvai reikšmingi 1927 metai, nes nuo tada žemės 
drenavimo darbus pradėjo organizuoti ir vykdyti pirmieji Lietuvoje išmokslinti 
specialistai – kultūrtechnikai V. Šileika, J. Kličius, J. Ziberkas, E. Montvilas, B. 
Juška, A. Kaziūnas ir kt.

Pokaryje pirmoji mechanizacijos bazė melioracijos darbams vykdyti – Pane-

Angliškas kurmiško drenažo plūgas, 1930 m. 
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vėžio melioracijos mašinų stotis (MMS) įkurta 1949 m. Iki 1950 m. žemė buvo 
sausinama tik grioviais. Pirmosios pokario drenažo sistemos rankiniu būdu buvo 
įrengtos Raseinių rajone – 84 ha, Šiaulių – 60 ha. 1950 m. buvo įkurtos Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Šilutės MMS, 1956 m. – Alytaus, Kėdainių, Kretingos, Ukmer-
gės, Utenos, Šakių, Rietavo, Joniškio ir Šeduvos MMS. 1959 m. reorganizavus 
mašinų – traktorių stotis (MTS) į MMS, Lietuvoje buvo 46 melioracinės statybinės 
organizacijos, iš jų – 41 MMS ir 5 melioracijos statybos trestai. 1963 m. meliora-
cinės statybos organizacijų ir trestų vietoje įkurta 41 melioracijos statybos valdyba 
(MSV). 

Metai iš metų plėtėsi žemės drenavimo mastai. 1994 m. sausio 1 d. duomenimis 
Lietuvoje buvo nudrenuota 2,62 mln. ha per drėgnos žemės. Per 1950 - 1993 m. 
įrengtos drenažo sistemos buvo nevienodo techninio lygio, patikimumo ir efekty-
vumo. 

Drenažo tranšėjų kasimas. Pradžioje drenažo tranšėjos vamzdžiams kloti 
buvo kasamos vien rankiniu būdu Tik nuo 1953 m. drenažo tranšėjas pradėta kasti 
grioviakasėmis, kurios „išardavo“ 0,8 - 1,0 m gylio griovį. Tai buvo pirmasis eta-
pas atsisakant ištisinio rankinio tranšėjų kasimo. Iki 1962 m. grioviakasės buvo 
pagrindinės drenažo tranšėjų kasimo mašinos. Jomis buvo iškasama per 60 proc. 
tranšėjų. Šiems darbams geriausiai tiko KM-1000 M ir KM-1400 M grioviakasės.

MSV 1964 metais
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Pirmieji daugiakaušiai ekskavatoriai (ET-121, ET-251) buvo gauti 1951 m. Tik 
1957 - 1958 m. gavus apie 150 naujos konstrukcijos ETN-142 daugiakaušių, kurie 
kasdavo iki 1,7-1,8 m gylio tranšėjas, prasidėjo antrasis drenažo tranšėjų kasimo 
etapas. Nuo 1958 m. drenažo tranšėjoms kasti pradėta naudoti ir vienkaušius eks-
kavatorius.

Grioviakasėmis ir ekskavatoriais iškastos drenažo tranšėjos buvo pagilinamos, 
dugnas išlyginamas. Vamzdžiams loveliai padaromi tais pačiais įrankiais, kaip ir 

dirbant ranki-
niu būdu. 

Į tranšėjas 
drenažo vamz-
džiai buvo klo-
jami trimis bū-
dais: kabliais, 
rankomis ir 
leidžiant per 
daugiakaušių 
ekskavatorių 
vamzdžių klo-
jimo lataką.

Tik 1962 
m. įvyko es-
minis poky-
tis – prasidėjo 
trečiasis eta-

pas, iš esmės visos drenažo tranšėjos buvo kasamos daugiakaušiais arba vienakau-
šiais ekskavatoriais.

Drenažo vamzdžiai. Šalies teritorijoje žemės sausinimui buvo naudojami 
keraminiai, betono ir plastiko vamzdžiai. Keraminių vamzdžių drenažo sistemos 
pradėtos tiesti iš Anglijos ir Vokietijos gautais vamzdžiais. Vėliau šie vamzdžiai 
pradėti gaminti ir mūsų šalies plytinėse. Viena pirmųjų drenažo vamzdžius gaminti 
pradėjo Baisogalos plytinė. Ji rankiniu būdu gamino 4 cm ir didesnio vidaus skers-
mens vamzdžius. Todėl Baisogalos dvare buvo nudrenuota apie 500 ha. Plečiant 
drenavimo darbus, drenažo vamzdžius ėmėsi gaminti Kybartų, Marijampolės, Gel-
gaudiškio, Rokų, Palemono, Kuršėnų, Tauragės, Priekulės, Purmalių, Ažuolpamu-
šio ir Vikonių plytinės.

Drenažo vamzdžiai buvo formuojami iš molio specialiais presais, po to išdega-
mi specialiose krosnyse. Vamzdžių pjūvis turėjo būti taisyklingo apskritimo. Dalis 
rinktuvams skirtų vamzdžių buvo pagaminti aštuonbriaunės ir šešiabriaunės išorės 
formos. Tačiau šie vamzdžiai plačiai nepaplito.

Drenažo vamzdžiams standartizuoti nuo 1937 m. liepos 1 d. įsigaliojo nuosta-

Akmenų rinktuvas UKP-0,6, 1969 m.
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tai, kurie apibendrino iki tol veikusius pagrindinius reikalavimus drenažo vamz-
džiams. Jais buvo pakeistas vamzdžių ilgis (vietoj 300 mm nustatytas 330 mm) ir 
vidinis skersmuo (210 mm skersmuo pakeistas į 200 mm). Iš esmės tie patys ke-
raminių drenažo vamzdžių gamybos reikalavimai (DIN 1180) buvo įteisinti 1945 
m. „Drenavimo nuostatuose“. Pagal šias normas buvo gaminami 4; 5; 6,5; 8; 10; 
13; 16; 18 ir 20 cm vidaus skersmens vamzdžiai. Šios drenažo vamzdžių gamybos 
normos buvo naudojamos iki 1957 metų.

Nuo 1957 m. laukų drenavimui keraminiai vamzdžiai buvo pradėti gaminti pa-
gal kitą standartą – vadinamą GOST-8411. Šiame standarte dalinai buvo kiti vamz-
džių matmenys ir leistini nukrypimai. Buvo pradėta gaminti 4; 5; 7,5; 10; 12,5; 
15; 17,5 ir 20 cm vidaus skersmens, o nuo 1967 metų Rokų drenažo vamzdžių 
gamykloje – ir 25 cm skersmens keraminiai drenažo vamzdžiai. Pastarieji buvo 
gaminami tik iki 1984 metų, nes jie dažnai sugniuždavo. 1975 m. liepos 1 d. 4 cm 
vidaus skersmens drenažo vamzdžių gamyba buvo nutraukta. Minėtu standartu taip 
pat buvo nustatyti gaminamų keraminių vamzdžių kokybiniai reikalavimai (išlin-
kimas, įskilimas, kalkių intarpai) ir drenažo vamzdžių priėmimo taisyklės, jų lai-
kymas ir transportavimas. Drenažo vamzdžiai dedami į iškastas tranšėjas. Klojami 
tranšėjoje drenažo vamzdžiai turėjo būti pristumiami vienas prie kito taip, kad tarp 
vamzdžių galų tarpelis būtų kuo mažiausias.

Įvairiais laikotarpiais buvo gaminami betoniniai drenažo vamzdžiai. Betono 
vamzdžiai, lyginant su degto molio arba plastikiniais drenažo vamzdžiais, yra kur 
kas blogesni, nes dirvožemyje esančios rūgštys juos ardo. 

Betoninių vamzdžių krautuvas, 1972 m.
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Geros kokybės betoninius drenažo vamzdžius galima naudoti molio, priemolio 
ir šiaip kalkinguose dirvožemiuose, kai juose yra ne mažiau kaip 10 % karbonatų 
ir ne daugiau kaip 2 % geležies junginių. Betoniniai drenažo vamzdžiai turi būti 
geros kokybės. Šie vamzdžiai buvo dervuojami bitumo (25-50 %) mišiniu arba 
benzolu atskiesta akmens anglies derva.

1910 - 1912 m. Šešuolėlių dvare (Ukmergės raj.) betoniniais vamzdžiais buvo 
nudrenuota daugiau kaip 100 ha. Sausintuvams panaudoti 55 mm vidaus skers-
mens ir 310 mm ilgio betoniniai vamzdžiai. Jų sienelių storis 8 - 12 mm. Rinktuvai 
buvo sudėti iš 80 mm vidaus skersmens 310 mm ilgio betoninių vamzdžių, kurių 
sienelės buvo 10 - 14 mm storio. Minėtą Šešuolėlių dvaro betoniniais vamzdžiais 
nudrenuotą plotą 1931 - 1932 metais reikėjo perdrenuoti, nes betoniniai vamzdžiai 
pradėjo irti, ir drenažas užsikimšo.

Pritrūkus 180 ir 210 mm skersmens molinių vamzdžių, 1928 ir 1929 m. Dotnu-
voje (Kėdainių raj.) buvo pagaminti 190 ir 230 mm skersmens betoniniai vamz-
džiai dviejų rinktuvų dalims įrengti. Jos gana ilgai išsilaikė.

Trūkstant keraminių drenažo vamzdžių 1956 - 1960 metais buvo plačiai ga-
minami ir klojami 13; 16 ir 20 cm vidaus skersmens betoniniai vamzdžiai. Didelė 
dalis tokių vamzdžių jau pakeisti, tačiau dar dažnai betoninių vamzdžių drenažo 
rinktuvų galima aptikti rekonstruojant drenažo sistemas. Betoninių vamzdžių dre-
nažo rinktuvų 1998 - 2001 metais aptikta Kaišiadorių, Jurbarko, Kėdainių ir kituo-
se rajonuose rengiant drenažo sistemų rekonstrukcijos projektus.

Plastikinių vamzdžių drenažo tyrimus pradėjo JAV 1947 metais. Tokių vamz-
džių drenažą pradėjo kloti 1959 m. olandai, vėliau vokiečiai, suomiai ir kt. Pir-
mosios plastikinių vamzdžių drenos Lietuvoje tyrimams buvo paklotos 1963 m. 
Vilainių polderyje Kėdainių rajone.

Plastikiniai vamzdžiai drenažo sistemoms gaminami iš įvairių polimerinių me-
džiagų (polietileno – PE, polivinilchlorido – PVC, polipropileno – PP ir kt.). Jie 
gaminami lygūs ir įvairiai gofruoti su perforuotomis sienelėmis. Perforacijos angos 
gali būti įvairios formos ir matmenų. Perforavimo skylutės dažniausiai gofruotiems 
vamzdžiams būna apvalios (1,4 - 1,6 mm skersmens). Vienam metrui vamzdžio 
būna 250 - 1000 angų, kurių bendras plotas 4 - 20 cm2. Lygiems vamzdžiams daž-
niausiai daromos pailgos angos, kurių ilgis 20 - 25 mm, plotis 0,5 - 0,8 mm. Angos 
paprastai išdėstomos šachmatine tvarka lygiagrečiomis eilėmis, angų žingsnis eilė-
je – 60 mm. Kai vamzdyje yra 6 perforacijų eilės ir 100 angų, tai jų bendras plotas 
vienam metrui vamzdžio sudaro 14 cm2. 

Plastikiniai vamzdžiai, ypač gofruoti, yra iki 25 kartų lengvesni už keraminius 
vamzdžius. Juos lengviau transportuoti ir sukloti į tranšėjas, gabenimo nuostolių 
beveik nebūna. Jie ilgi (iki 250 m). Ilgis ribojamas tik technologiniais sumetimais. 
Plastikiniai vamzdžiai gali būti klojami bentranšėjiniu drenų klotuvu. 

Polietileniniai gofruoti vamzdžiai paprastai gaminami apvynioti filtracine me-
džiaga. Tokie vamzdžiai yra tobuliausi ir efektyviausi drenažo vamzdžiai dirvoms 
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sausinti. Apvyniotiems vamzdžiams keliami tokie reikalavimai: visas vamzdžių 
išorinis paviršius turi būti apdengtas filtracine medžiaga; vamzdžiai į ritinius turi 
būti susukti glaustai, tvarkingomis eilėmis ir tolygiai standžiai perrišti raiščiais, 
nesugadinant filtracinės medžiagos. Lietuvoje polietileniniai drenažo vamzdžiai 
didesniais kiekiais buvo pradėti gaminti 1987 m. Utenos gelžbetoninių konstruk-
cijų gamykloje, kurioje buvo pastatytos keturios technologinės linijos. Dvi iš jų 
buvo Vokietijos „Hegler“ firmos. Ten pat buvo pastatyti Čekoslovakijos „Škoda“ 
firmos presavimo aparatai plastmasinėms movoms ir įvairioms detalėms gaminti. 
Šiose technologinėse linijose buvo gaminami 63 mm išorinio skersmens perforuo-
ti gofruoti PE drenažo vamzdžiai sausintuvams įrengti. Gamykloje kasmet buvo 
vidutiniškai pagaminama po 5000 - 3000 km drenažo vamzdžių. Per 1988 - 1993 
metus šalyje buvo įrengta per 37 tūkst. ha drenažo sistemų., kurių sausintuvai pa-
kloti naudojant polietileninius vamzdžius. Žymi dalis šių sausintuvų buvo paklota 
betranšėjo drenažo rengimo mašinoms MD-12, kurias buvo įsigijusios Raseinių, 
Šilutės ir Panevėžio melioracijos statybos valdybos. Plastmasiniam drenažui kloti 
buvo naudojami ir daugiakaušiai ekskavatoriai su susiaurinta darbine dalimi.

Pagal medžiaginę drenažo vamzdžių kilmę iki 2004 m. pastatytas drenažo siste-
mas galima suskirstyti į dvi grupes: 98,5 proc. drenažo sistemų, kuriose rinktuvai ir 

sausintuvai pakloti iš degto molio 
vamzdžių (keraminis drenažas), ir 
1,5 proc. drenažo sistemų, kuriose 
rinktuvai yra iš degto molio vamz-
džių, o sausintuvai – iš PE vamz-
džių. Nuo 2004 m. drenažo siste-
moms rekonstruoti naudojami tik 
plastikiniai drenažo (rinktuvams ir 
sausintuvams) vamzdžiai. 

Drenų apsauga nuo už-
dumblėjimo. Siekiant drenas iš 
degto molio vamzdžių apsaugoti 
nuo uždumblėjimo pirmutinė prie-
monė buvo humusingas (armens) 
dirvožemis. Todėl sukloti drena-
žo vamzdžiai visais atvejais (iki 
1964 m.) iš viršaus buvo užpilami 
15 - 20 cm armens sluoksniu. Tik 
dribsmėliuose vamzdžiai iš visų 
pusių buvo apdengiami armens 
sluoksnio žemėmis, velėna žole 
žemyn, samanomis, žole ir kitomis 
gamtinėmis filtravimo medžiago-

Drenų izoliavimas stiklūnu



34 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

mis. Praktinė patirtis ir pirmieji tyrimai parodė, kad tokie drenų apsaugos būdai, 
ypač pradėjus mechanizuotai kasti drenažo tranšėjas, ne visuomet apsaugo drenas 
nuo uždumblėjimo. Ypač nepalankūs šiuo atžvilgiu dulkiniai ir smulkaus smėlio 
dirvožemiai, nes juose paklotos ir tinkamai neapsaugotos molinių vamzdžių drenos 
per kelerius metus, o dažnai ir greičiau visiškai užsineša. 

1964 m. drenų apsaugai nuo uždumblėjimo dulkiniuose dirvožemiuose pra-
dėta naudoti stiklo plaušinė (stiklūnas). 1966 m. buvo sudarytos tobulesnės dre-
nų apdėjimo filtracinėmis medžiagomis schemos. Stiklo plaušinę pradėta taikyti 
drenų apsaugojimui ne tik dulkiniuose, bet ir smulkaus smėlio, dribsmėlio ir kai 
kuriuose durpiniuose dirvožemiuose. Dulkiniuose dirvožemiuose, kurių daugiau-
sia yra Šakių ir Šilutės rajonuose, iš viršaus drenažo vamzdžiai užpilami kraiki-
nėmis durpėmis. 

Sukloti ir, kur reikia, padėti su filtracinėmis medžiagomis vamzdžiai visur api-
pilami humusingu dirvožemiu (armeniu). Šį darbą daugelį metų racionalizatoriai 
bandė mechanizuoti. Bendromis mokslininkų ir racionalizatorių pastangomis buvo 
sukonstruoti ir gaminami armens užbertuvai, kurie buvo prikabinami prie daugia-
kaušio ekskavatoriaus arba buldozerio.

Vėliau stiklo plaušinė buvo keičiama kitomis neaustinėmis filtracinėmis me-
džiagomis. Ypač melioracijos praktikoje paplito 1987 m. Šiauliuose pradėta gamin-
ti neaustinė filtracinė medžiaga melitas. Ši medžiaga buvo vyniojama ant Utenoje 
gaminamų 63 mm išorės skersmens PE perforuotų gofruotų drenažo vamzdžių. Iki 
šiol neteko aptikti uždumblėjusių PE drenažo sausintuvų, kurie buvo pakloti 1988 - 

Dirvų kalkinimo darbai lėktuvu, 1964 m.
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2003 metais. Tik 2003 m. buvo įnormintas būtinas filtracinių medžiagų naudojimas 
klojant drenažą (rinktuvus ir sausintuvus) visuose dirvožemiuose, nes beveik visi 
šalyje esantys moreniniai dirvožemiai yra daugiau ar mažiau sufozingi. 

Melioracijos darbų koordinavimas ir melioruotų žemių suminė aps-
kaita iki I Pasaulinio karo buvo vykdoma prie gubernijų administracijos įsteigtose 
hidrotechninėse įstaigose. Be Vilniaus ir Klaipėdos krašto, dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje buvo nusausinta apie 17 650 ha žemės. I Pasaulinio karo laikotarpiu me-
lioracijos darbai dabartinės Lietuvos teritorijoje nebuvo vykdomi. Susikūrus Lie-
tuvos valstybei Žemės ūkio ministerijoje jau 1920 m. buvo įsteigtas Melioracijos 
skyrius, o nuo 1938 m. skyrius reorganizuotas į Melioracijos departamentą, kuris 
iki 1941 m. buvo melioravimo darbų administravimo ir vykdymo bei norminės ir 
teisinės bazės centras. 

1979 m. apskaitos pirminė grandis buvo rajoninės sausinimo sistemų valdybos 
(SSV), kurios buvo pervardintos į melioracijos eksploatavimo valdybas (MEV). 
Apskaita buvo vykdoma ūkinio žemės naudotojo (kolūkio, tarybinio ūkio, valsty-
binio ūkio) žemėnaudos planuose M 1:10000. Pagrindiniai duomenys atkeliaudavo 
iš melioracijos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti akto. Duomenys būsimų 
metų sausio 1 d. datai buvo apdorojami skaičiavimo centre ir skelbiami Melio-
racijos ministerijos specialiame informaciniame leidinyje. Turimi gamybiniai ir 
žmogiškieji ištekliai leido MEV ne tik vykdyti melioracijos sistemų eksploatacijos 
darbus, bet ir rengti kultūrtechninių darbų, dirvų kalkinimo, melioracijos sistemų 
remonto projektus, fiksuoti melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę bei 
tvarkyti vienkiemių nukėlimo dokumentaciją. 

1985 - 1986 m. buvo atlikta vienkartinė visuotinė nusausintos ir drėkinamos 
žemės inventorizacija kartu patikslinant šlapių žemių fondą. Inventorizacijos metu 
užfiksuota, kad 225,6 tūkst. ha plote drenažo sistemų būklė patenkinama, o 43,9 
tūkst. ha plote bloga. 1987 m. iš melioruotos žemės ir melioracijos statinių buvo 
išbraukta 95,6 tūkst. ha melioruotų žemių.

1988 m. Melioracijos ministeriją reorganizavus į ūkiskaitinį mokslinį gamy-
binį susivienijimą sutriko melioracijos sistemų įmonių, taip pat ir MEV veikla. 
Melioracijos darbų planavimo, projektavimo ir statybos priežiūros, eksploatacijos 
ir melioruotos žemės bei melioracijos statinių apskaitos funkcijas perėmė Žemės 
ūkio ministerija. Rajoninėje grandyje prie Žemės ūkio valdybų įkurtos melioraci-
jos tarnybos. Joms buvo pavesta vykdyti valstybės melioracijos statybos užsakovo 
funkcijas, priimti į savo balansą melioracijos statinius, stebėti melioruotos žemės ir 
melioracijos statinių būklę bei vykdyti melioracijos statinių apskaitą.

Įsteigus apskričių viršininkų administracijas, vyriausybės nutarimu šios tarny-
bos perėjo į apskričių viršininkų pavaldumą ir buvo iki 2002 m. 2002 m. valstybei 
nuosavybės teise priklausantis melioracinis turtas patikėjimo teise buvo perduotas 
rajonų savivaldybių administracijoms. Iki 1993 m. visi melioracijos statiniai buvo 
valstybės nuosavybė. Įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos meliora-
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cijos įstatymui, radosi dvi melioracijos statinių nuosavybės formos: valstybinė ir 
privati. Dalis melioracijos statinių, kaip žemės sklypų priklausiniai, jų neinventori-
zuojant ir teisiškai neregistruojant, tapo žemės savininkų nuosavybe.

Vadovaujantis tuometinio buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis ir Že-
mės ūkio ministerijos nurodymu iš valstybei priklausančių melioruotos žemės 
ir melioracijos statinių apskaitos buvo išbraukta dalis melioracijos turto, kurio 
balansinė vertė buvo 1 184,4 mln. eurų. Nuo 2005 m. sausio 1 d. melioruotos 
žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazėje informacija kaupiama 
keturiais nuosavybės pjūviais: melioracijos turto pagal visas nuosavybės formas, 
valstybinės dalies, savivaldybių bei melioracijos asociacijų nuosavybes. Meli-
oruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita tapo sudėtine žemės informaci-
nės sistemos (ŽIS) dalimi. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos 
objektas yra Lietuvos Respublikos valstybinė ir privati melioruota žemė ir joje 
esantys melioracijos statiniai.

Apskaita tvarkoma pagal kadastro vietoves, jose išskiriant vienetais tiltus, si-
urblines, tvenkinių hidrotechnikos statinius. Kitas melioracinis turtas apskaitomas 
kaip kadastro vietovės melioracijos infrastruktūros turtas. Melioruotos žemės ir 
melioracijos statinių apskaitos pirminiai duomenys – kadastro vietovių melioruo-
tos žemės pasų duomenys apie nusausintą plotą, melioracijos statinių kiekį, jų įsi-
gijimo vertę, nusidėvėjimą, melioruotų plotų kartografinė medžiaga (spausdintiniai 
melioracijos projektai M1:2000, taip pat nuskenuoti ir su LKS–94 koordinačių sis-

Drenažo remontas
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tema susieti melioracijos projektai M1:2000 (toliau – skaitmeniniai planai), meli-
oruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkiniai Mel_DR 2LT ir 
kadastro vietovių melioruotos žemės planai M1:10 000 su melioracijos projektų 
ribomis, melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis. 

Norint efektyviai valdyti melioracijos sistemas reikia turėti ir nuolat atnaujinti 
informaciją apie šiuos statinius ir įrenginius. Turima techninė melioracijos doku-
mentacija analoginių planų pavidalu sensta. Įvairių reorganizacijų metu dingsta, o 
ateityje gali visai sunykti, nors jai parengti buvo įdėtos didelės lėšos. Todėl melio-
racijos turto apskaitai, informacijai kaupti bei papildyti, taip pat operatyviai anali-
zei atlikti sukurta ir nuolatos pildoma MelGIS duomenų bazė. Taip pat keičiasi ir 
tobulėja programinė įranga, kuria naudojantis kuriamos GIS duomenų bazės, todėl 
specialistams, atliekantiems šį darbą nuolat reikia tobulėti. Melioracijos projek-
tų skaitmenizavimas yra ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis didelio kiekio 
duomenų apdorojimo bei kompleksinio vertinimo.

Pakeitimai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje daromi re-
miantis melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktais, nurašymo ak-
tais, o perdavus melioracijos statinius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka fiziniams ar juridiniams asmenims – jų perdavimo-priėmimo aktais. Duo-
menys apie melioruotos žemės ploto pasikeitimus derinami su Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais. Melioruotos žemės ir 
melioracijos statinių apskaitos pirminius duomenis formuoja ir saugo institucijos, 
patikėjimo teise valdančios ir naudojančios valstybei nuosavybės teise priklausan-
čius melioracijos statinius – savivaldybės.

Drenažo sistemų techninių normų kaita. 1934 m. drenažo projektavimui 
buvo naudota „Silezijos instrukcija“, nes Lietuvos gamtinės sąlygos buvo pana-

šios į Silezijos 
lygumų sąlygas. 
Šios instrukcijos 
pagrindu 1945 
m. buvo pareng-
ti „Drenavimo 
nuostatai“, kurie 
galiojo iki 1962 
m. Vidutinis 
drenavimo gylis 
buvo nustatytas 
1,2-1,3 m sun-
kiuose ir vidu-
tinio sunkumo 
dirvožemiuose, 
tik išimtinais 

Nusausinto durpyno pirminis arimas, 1970 m.
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atvejais buvo galimas seklus 0,8-1,0 m gylio drenažas. Mažiausias leistinas sau-
sintuvų nuolydis –0,25 proc., rinktuvų –0,2 proc. Rinktuvų ilgis be šulinių neturi 
viršyti 1000 m.

1961 m. buvo išleistas drenažui projektuoti norminis dokumentas „Nurodymai 
drenažo projektavimui“, kuris 1962 m. papildytas „Papildomais nurodymais nu-
sausinimo projektų sudarymui“. Buvo patikslintas atstumų tarp sausintuvų skai-
čiavimas, nuotėkio modulių dydis ir drenavimo gylis. Molio, priesmėlio ir smėlio 
dirvožemiuose vidutinis drenavimo gylis numatytas 1,1 m, priemolio dirvožemiuo-
se – 1,2 m. Šios normos nesikeitė iki 1973 m. Buvo atsisakyta projektuoti rinktinai 
išretintą drenažą. Pradėti planuoti sausinamos žemės sukultūrinimo darbai (krūmų, 
kelmų, akmenų pašalinimas, duobių ir senų griovių užlyginimas, rūgščių dirvų kal-
kinimas ir pirminis žemės įdirbimas). Pagal ūkių pageidavimą į melioracijos pro-
jektų sudėtį buvo įtraukiamas kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimas bei jų aptvė-
rimas ir drėkinimas. 1962 - 1973 m. techninės normos (drenavimo gylis, drenažo 
hidromoduliai, drenažo vamzdžių pralaidumai) pablogino drenažo efektyvumą ir 
patikimumą, nes padidinti drenavimo atstumai iki 15 proc., skaičiuojamieji hidro-
moduliai sumažinti iki 18 proc. 

1978 m. prasidėjęs šlapių metų laikotarpis vertė mūsų šalies melioracijos speci-
alistus peržiūrėti melioracijos sistemų projektavimo ir statybos technines normas, 

Drenuoti laukai lietingais metais
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kad jos leistų pagerinti sausinimo efektyvumą ir patikimumą. Daug dėmesio pradė-
ta skirti paviršiniam nuotėkiui lomose įvertinti; numatytos priemonės (lėkščiašlai-
tės vagos, lomų „atidarymas“, sutankintas drenažas, vandens nuleistuvai – filtrai) 
šiam vandeniui nuleisti.

Imta intensyviau sausinti pakeles, rekomenduota projektuoti ir įrengti požemi-
nius šiaudų-žabų arba žvyro bei kitų vandeniui laidžių medžiagų filtrus. Buvo sta-
tomi eksperimentiniai melioracijos objektai, rengiamos laikinos rekomendacijos 
melioracijos projektams. Vyko įvairūs pasitarimai, diskusijos, gamybininkų susi-
tikimai su mokslininkais, buvo svarstomos priemonės drenažo veikimui suinten-
syvinti. Taip susiformavo nuostatos, sprendiniai ir, svarbiausia, poreikis parengti 
naują normatyvų rinkinį melioracijos projektams sudaryti.

 

Techninės normos drenažui projektuoti dar kartą buvo tikslintos 1973 metais. 
Buvo išleisti nauji „Nurodymai melioracijos projektams sudaryti“. Naujose nor-
mose buvo padidinti atstumai tarp sausintuvų iki 16 proc., o hidromoduliai palikti 
nepakitę (2.4 lentelė). Normalus sausintuvo gylis priesmėlio, priemolio ir molio 
dirvožemiuose – 1,2 m ir smėlio – 1,0 m. Atskirų sausintuvų viršūnėse leidžiamas 
0,9 m gylis. Optimalus sausintuvų nuolydis – 0,8 proc., o minimalus – 0,4 proc. 
Drenažo rinktuvų minimalus nuolydis – 0,2 proc.; tik išimtiniais atvejais 17,5 cm 
ir didesnio skersmens rinktuvus leista projektuoti 0,1 proc. nuolydžiu. Šios normos 
iš esmės buvo taikomos iki 1984 m. Laikotarpį (1973 - 1983 m.), per kurį buvo 
taikomos patikslintos drenažo projektavimo normos, galima pavadinti trečiuoju. 
Šio laikotarpio normos buvo blogesnės negu antrajame laikotarpyje naudotos tech-

Drenažo sistemų hidromoduliai, l/s. ha (mm/d)
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ninės normos, nes drenažo efektyvumas dėl padidėjusių atstumų tarp sausintuvų 
mažesnis ir gruntinio vandens lygis tarp drenų pažemės 2-3 paromis vėliau.

Per 1983 metus buvo parengta ir patvirtinta iš esmės nauja „Nurodymų meli-
oracijos projektams sudaryti (sausinimas)“ laida (1984 m.). Šie nurodymai buvo 
paruošti vadovaujantis naujausių tyrimų (mokslinių ir gamybinių) duomenimis, 
sukaupta melioracijos sistemų projektavimo, statybos ir eksploatacijos patirtimi. 

Nurodymuose buvo pripažinta, kad drenuojant sudėtingų hidrogeologinių sąly-
gų ir krūmuotų plotų uždaras lomas, durpynus reikia numatyti pirminį sausinimą. 
Tam tikslui projektuojami laikino sausinimo grioviai. Po laikino sausinimo daro-
mos technologinės 1-3 mėn. trukmės pertraukos. Sunkiems dirvožemiams (mo-
liams ir sunkiems bei vidutiniams priemoliams) sausinti normalus drenavimo gylis 
numatytas 1,2-1,4 m. Priesmėlio ir lengvų priemolių drenavimo gylis 1,1-1,2 m, 
smėlių – 1,0 m. Sausintuvų gylis jų viršūnėse ir uždarose lomose trumpuose ruo-
žuose (iki 20 m) gali būti sumažintas vidutinio ir sunkaus priemolio-molio dirvo-
žemiuose iki 1,1 m; priesmėlio ir lengvo priemolio-molio – iki 1,0 m ir smėlio – iki 
0,9 m. Sausintuvų, rengiamų normaliomis sąlygomis, optimalus nuolydis yra 0,8 
proc., o rengiamų sunkiomis sąlygomis (akmenuotas gruntas, dribsmėlis, šlapias 
smėlis) – 1,2 proc. Maksimalus rinktuvų nuolydis priemolio, molio ir aukščiau 
sausintuose durpynuose – visiems skersmenims 0,2 proc.; smėlio-priesmėlio ir dul-
kiniuose dirvožemiuose: 75 mm skersmens – 0,4 proc., 100 mm skersmens – 0,3 
proc., 125-150 mm skersmens – 0,25 proc. ir 175-200 mm skersmens – 0,2 proc.; o 
akmenuotose, geležinguose ir dribsmėlių dirvožemiuose: atitinkamai pagal skers-
menis – 0,5 proc., 0,4 proc., 0,3 proc. ir 0,25 proc.

Turėdami nudrenuotos žemės plotus iki 1962 m., per 1963 - 1973 m., per 1974 - 
1984 m. ir po 1985 m., galime nustatyti, kurios drenažo sistemos yra techniškai 
tobulos ir patikimos. Šie duomenys turėtų būti rodikliu planuojant arba parenkant 
objektus rekonstrukcijai.

Esminį pokytį drenažo sistemoje padarė 2006-06-28 Žemės ūkio ministro įsa-
kymas Nr.3D-269, kuris pakeitė drenažo rinktuvų ir sausintuvų įrengimo kons-
trukciją. Numatyta drenažo sausintuvus ir rinktuvus kloti iš gofruotų perforuotų su 
geotekstilės filtru plastikinių vamzdžių. Sausintuvams taikyti 63 mm išorės arba 
50 mm vidaus skersmens gofruotus perforuotus apvyniotus filtruojančia medžiaga 
plastikinius vamzdžius ir rinktuvams naudoti gofruotus perforuotus 75-200 mm iš-
orės arba 65-180 mm vidaus skersmens apvyniotus filtruojančia medžiaga plastiki-
nius vamzdžius. Sausintuvus užpilti žvyru (kf ≥ 3 m/d) taip, kad sluoksnio storis nuo 
vamzdžio apačios būtų ≥ 10 cm, o rinktuvus užpilti tokiu pat žvyru, kad virš vamz-
džių viršaus būtų ≥ 5 cm sluoksnis. Juodžemis nei ant sausintuvų, nei ant rinktuvų ne-
pilamas. Tokios konstrukcijos sausintuvai ir rinktuvai klojami mineraliniuose grun-
tuose (molio, priemolio ir priesmėlio), išskyrus dulkinius ir geležingus dirvožemius. 
Atstumams tarp sausintuvų skaičiuoti taikomas pataisos koeficientas 1,2.
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Esamų drenažo sistemų  
rekonstravimo principai

Doc. dr. Kazys SIVICKIS 
Melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas

Didžioji dalis (93 proc.) požeminio drenažo tinklo priklauso žemių 
savininkams. Tikimasi, kad likęs, valstybei priklausantis, tinklas taip pat 
bus perduotas savininkams. Šio tinklo priežiūra, remontas ir tobulini-
mas (rekonstravimas) yra žemės savininkų nuolatinis rūpestis. Drenažo 
sistemų priežiūra ir remontu ūkininkai pradeda labiau rūpintis, nes že-
mės melioravimo nauda akivaizdi. Daug sudėtingesnė drenažo siste-
mų rekonstravimo problema, nes jai spręsti reikia didelių investicijų. Tai 
įveikiama tik ūkininkams, dirbantiems ne 10-20, bet tūkstančius hektarų 
ir viršijantiems 30 proc. rentabilumą iš hektaro. Dar viena bėda, kad ta 
pati drenažo sistema tarnauja nevienodo finansi-
nio pajėgumo ūkininkams, todėl dėl drenažo re-
konstrukcijos dažnai nesusitariama. Ši problema 
galėtų būti sprendžiama platesniu mastu konso-
liduojant lėšas.

Lietuvoje drenažu sausinama apie 2,5 mln. ha že-
mės ūkio naudmenų. Šiame plote yra per 1,3 mln. km 
drenažo požeminio tinklo, kuris iš esmės buvo įrengtas 
1960 - 1999 m. Per šį laikotarpį keitėsi drenažo sistemų 
projektavimo normos (drenavimo atstumai, hidromo-
duliai, drenavimo gylis, nuolydis), statybos technologijos ir filtracinės medžiagos. 
Dabar turime atsižvelgti į tai, kad kai kurių drenažo sistemų amžius pasiekė 50 ir 
daugiau metų, tad toks drenažas yra kritinės būklės. Ypač turime atkreipti dėmesį į 
1962 - 1984 m. įrengto drenažo būklę, nes ne tik baigiasi jo eksploatavimo laiko-
tarpis, bet ir techninis lygis nepakankamas. Tuo laikotarpiu projektuojant drenažo 
sistemas nebuvo pakankamai įvertinti paviršinio vandens nuotekiai, nenaudotos 
arba naudotos netinkamos filtravimo medžiagos drenoms apvynioti. Po 1980 m. 
pradėta ieškoti geresnių filtravimo medžiagų, o tinkama medžiaga melitas atsirado 
tik apie 1984 m. 

Kaip ir pagal kokius požymius atrinkti rekonstruotinas drenažo sistemas? 
Pagrindinis rodiklis turėtų būti drenažo sistemos įrengimo laikotarpis. Taip pat 
reikėtų išsiaiškinti to laikotarpio projektavimo standartus ir drenažo įrengimo 
techninį lygį.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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Eil.
Nr. Metai

Įrengta ha
Rekonstruota ha

Iš viso drenažu

1 1910-1917 17 650 5 900  

2 1918-1939 469 561 11 813  

3 1940-1944 29 962 740  

4 1945-1950 22 400 144  

5 1951-1955 1 955 15 608  

6 1956-1960 365 876 156 537  

7 1961-1965 458 242 333 938 8 716

8 1966-1970 560 811 537 938 66 109

9 1971-1975 664 999 650 103 43 095

10 1976-1980 499 766 487 742 37 202

11 1981-1985 301 981 285 456 162 564

12 1986-1990 194 753 181 891 194 089

Sausinimo sistemų įrengimas ir rekonstravimas 1910 - 1991 m.
 
Antras žingsnis – patikrinti melioracijos statinių priežiūros darbus (drenažo žio-

čių, paviršinio vandens nuleistuvų, drenažo šulinių ir kitų statinių uždumblėjimą, 
užnešimą, sugadinimą), įvertinti avarinį arba planinį remontą. Jei drenažo veikimo 
negalima suintensyvinti priežiūros ir remonto darbais, drenažo sistemą būtina re-
konstruoti. Rekonstrukcijai pagrįsti yra svarbūs žemės melioracinės būklės rudens 
ir pavasario stebėjimai.

Kadangi melioracijos sistemų rekonstrukcijos mokslinių tyrimų šalyje nėra, 
reikia pasinaudoti gamybininkų ir projektuotojų sukaupta patirtimi. Patirta, kad 
drenažo rinktuvų vamzdeliai buvo uždumblėję 3 - 80 proc. skersmens, sausintuvų 
vamzdeliai – 10 - 100 proc. Visiškai neuždumblėjusių sausintuvų rasta tik 8 proc. 
Keraminių vamzdžių drenažo uždumblėjimo sustabdyti neįmanoma, jis tęsiasi iki 
visiško vamzdžių uždumblėjimo. Drenažo uždumblėjimo tyrimo patikimų duome-
nų neturi ir mūsų kaimyninių šalių melioratoriai.

Drenažo sistemų rekonstravimo principai turi būti inovatyvūs. Konkurencinio 
žemės ūkio sąlygomis, kintant žemėvaldai, žemėnaudai, žemės ūkio technologi-
joms bei atsižvelgiant į ženkliai išaugusius aplinkosaugos reikalavimus ir klimato 
kaitos ypatumus, drenažo sistemų rekonstrukcijai turime pradėti taikyti naujus tva-
rios vandentvarkos principus. 

Tikslinga drenažo konstrukcijas pertvarkyti į reguliuojamojo drenažo sistemas, 
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dirbtinai sumažinant drenažo nuotėkį bei teršalų su drenažiniais vandenimis pate-
kimą į atvirus vandens telkinius. Šį principą reikėtų taikyti molinguose (kai molio 
dalelių kiekis dirvožemyje 15 proc. ir daugiau) lygumų plotuose, kur paviršiaus 
nuolydis iki 1 proc. Daugiau dėmesio skirti sausinamų dirvožemių struktūros ir 
ariamojo sluoksnio paviršiaus (ypač mikro įdubimų) tvarkymui.

Turime atsi-
sakyti dabar vy-
raujančios prak-
tikos – drenažo 
rekonstravimo pa-
gal naudotojų skly-
pų ribas, nes jos 
yra laikinos. Plė-
tojasi žemės rinka, 
vyksta žemės kon-
solidacija. Sklypų 
ribos nuolat kinta. 
Praktinė patirtis 
parodė, kad drena-
žą rekonstruojant 
tik vieno savininko 
žemėje, neatsižvelgiant į reljefą ir hidrologinio režimo ypatumus, rinktuvus reikia 
įrengti didesniame gylyje, jie pailgėja 20 - 25 proc., išauga rekonstravimo sąnau-
dos, drenažo techninis eksploatavimas tampa sudėtingesnis, susilpnėja drenažo sis-
temos elementų funkciniai ryšiai, sumažindami sausinimo efektyvumą.

Rengiant drenažo sistemų rekonstravimo projektus tikslinga pagal galimybes 
apimti visą pirminio senojo drenažo projekto teritoriją. Jei dėl lėšų stokos ar kitų 
svarbių priežasčių to padaryti negalima, tai rekonstruojamos drenažo sistemos turi 
būti visiškai pertvarkomos ir numatomos tobulinimo priemonės visam tų sistemų 
baseinui.

Keraminių vamzdžių drenažo sistemų rekonstravimo projektuose turi būti nu-
matomi rinktuvai ir sausintuvai iš naujų medžiagų ir didesnio patikimumo kons-
trukcijų. Negalima naujo drenažo sistemas įjungti esamų keraminio drenažo vamz-
džių sistemų dalis, nes jos terštų naujas sistemas ir spartintų jų uždumblėjimą. 
Tačiau žemės ir drenažo savininkams prieštaraujant dalinai uždumblėję (iki 25 
proc.) sausintuvai į naujas sistemas gali būti pajungiami, jei jų nuolydis ne mažes-
nis kaip 0,8 proc.

Rengiant drenažo sistemų rekonstravimo projektus būtina detaliai apsvarstyti 
drenažo šulinių projektavimą sudėtinguose drenažo rinktuvų mazguose (2 - 3 rink-
tuvų mazguose ar jų skirtingų gylių sujungimo vietose). Svarbu įvertinti rinktuvų 
išplovimo galimybę. Būtina kartu su mokslininkais ieškoti naujų, patikimesnių pa-
viršinio vandens nuleistuvų konstrukcijų, mažiau trukdančių žemės dirbimui.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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Agromelioracinės priemonės (kurminimas, gilus podirvio purenimas) turi būti 
pagrindžiamas dirvožemio tankio tyrimais. Jei nusausintuose plotuose, kur reikia 
rekonstruoti drenažo sistemas, yra mažų gylių, užmirkusių ir apaugančių pelkiniais 
augalais ir želdiniais lomų, tikslinga jas (su žemės savininkų sutikimu) pritaikyti 
šlapynėms arba kūdroms įrengti, o kartu išvengti nuleidžiamųjų griovių gilinimo ir 
sudėtingų, brangių techninių priemonių taikymo drėgmės režimui lokaliuose plote-
liuose sureguliuoti. Tuo labiau, kad panašių lomų melioracinis sutvarkymas ūkinės 
naudos neduoda.

Dirvožemiuose, kurių pH <5,5, kartu su drenažo rekonstravimu būtina numatyti 
ir kalkinimą pagal normas, atitinkančias naujausių agrocheminių tyrimų rekomen-
dacijas. 

Drenažo sistemas reikėtų mažinti iki optimalaus dydžio. Racionaliau nuleisti 
paviršinį vandenį, vengti griovių gilinimo. Įrengti statinius, kurių eksploatavimo 
sąnaudos mažesnės. Melioruojamo ploto baseine parinkti racionaliausias aplinko-
saugos priemones.

Drenažo sistemos, rekonstruotos pagal naujas statybos technologijas panaudo-
jant sertifikuotus plastikinius vamzdžius, tinkamas filtravimo medžiagas, kokybiš-
kas jų sujungimo fasonines dalis, puikiai funkcionuos ne mažiau kaip 70 metų.

Į daugelį žemės melioravimo klausimų mokslininkai dar neatsakė. Belieka 
remtis gamybininkų stebėjimais ir patirtimi. Reikia platesnės specialistų diskusi-
jos, taip išvengtume didesnių klaidų ir nepagrįstų išlaidų. Svarstytinas pasiūlymas 
senesnių kaip 50 metų drenažo sistemų vietoje rengti naujas ir tobulas sistemas, 
kurios funkcionuotų prognozuojamą laikotarpį. Taigi žemės melioravimas laukia 
mokslu pagrįstų rekomendacijų. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Melioracijos įmonių nesėkmės
Juozas SMILGEVIČIUS

Viešinti laimėjimų paprastai nevengiama. Kitaip yra su nesėkmėmis: 
apie jas dažniausiai nutylima. Vis dėlto pakalbėkime ir apie jas, juk ne-
sėkmių patiria ir žemėtvarkos, ir melioracijos įmonės. Nedidelių įmonių ir 
problemos nedidelės, jų žlugimas mažai pastebimas, o ir darbuotojų ne-
tektys neženklios. Kitaip yra su didelėmis įmonėmis, kuriose dirba (arba 
dirbo) keli šimtai darbuotojų.

Viena tokių netoli bankroto esančių melioracijos įmonių yra UAB „Kamesta“, 
kuri neseniai kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 
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„Kamesta“ yra 
viena didžiausių 
šalies melioracijos 
įmonių (o ir jos 
pirmtakė buvusi 
Kauno MSV ka-
daise garsėjo savo 
laimėjimais). Ta-
čiau paskutinieji 
metai bendrovei 
buvo nesėkmingi. 
2017 m. bendrovės 
pajamos palyginti 
su 2016 m. buvo 
beveik trečdaliu 
mažesnės, ir įmonė 
turėjo 2,2 mln eurų 
nuostolio. Mažėja darbuotojų skaičius. 2018 m. rudenį joje dirbo 184 darbuotojai, 
tai ketvirtadaliu mažiau negu ankstesniais metais. Vien skola „Sodrai“ 2019 m. pra-
džioje buvo beveik 300 tūkst. eurų. 

Susisiekimo ministerija pradėjo dviejų 11,26 mln. eurų vertės žvyrkelių asfalta-
vimo sutarčių su „Kamesta“ nutraukimo procedūras. Pagal 2016 metais pasirašytas 
sutartis aštuoniuose šalies rajonuose liko neišasfaltuoti 27 ruožai, kurių bendras il-
gis apie 54,5 kilometro. Įmonės teigimu, sutarčių įgyvendinti nebuvo galima dėl 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos kaltės. O Kelių direkcija reiškia pretenzijas 
taip pat ir dėl prastos atliktų darbų kokybės. 

Dar anksčiau buvo nesutarimų dėl Kauno m. savivaldybės užsakymu atliktų 
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„Kamesta“ rekonstruoja Marvelės gatvę ir Nemuno krantinę Kaune

„Kamestos“ pastatytas Panemunės pasienio postas
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„Girstučio“ basei-
no statybos darbų 
kokybės bei Kė-
dainių savival-
dybės užsakymu 
atliktų Kėdainių 
pramoninio parko 
statybos darbų. 
Vyksta teisminiai 
ginčai su Kauno 
m. savivaldybe 
dėl nutrauktos 
Aleksoto tilto 
prietilčio konce-
sijos sutarties.

Dar blogesnė yra UAB „Plungės Jonis“ situacija. Teismai atmetė bendrovės pra-
šymą restruktūrizuotis, nes jos finansinė būklė buvo pernelyg prasta, kad būtų galima 
kalbėti apie įmonės persitvarkymą. 2018 m. rudenį Klaipėdos apygardos teismas pa-
skelbė, jog įmonei iškeliama bankroto byla, turtas areštuojamas. Paskirtas bankroto 

administratorius. Toks daugelį metų garsė-
jusios melioracijos įmonės likimas.

UAB „Plungės Jonis“ pradelsti įsipa-
reigojimai viršijo pusę jos turto vertės, 
bendrovės finansinė padėtis negerėjo, 
įsiskolinimai valstybei tik didėjo, bendro-
vė jau kurį laiką neatsiskaitydavo su dar-
buotojais. Vien skola „Sodrai“ buvo 130 
tūkst. eurų. Prieš porą metų įmonėje dirbo 
per 200 žmonių, 2018 m. rudenį jų suma-
žėjo dešimt kartų.

Priminsime, kad įmonę 1993 m. įkūrė 
(suskilus buvusiai Plungės MSV) ir dau-
gelį metų jai vadovavo Jonas Varkalys, 
dabar esantis Seimo nariu. Vietoj jo pa-
grindiniu „Plungės Jonio“ akcininku tapo 
vietinis ūkininkas ir verslininkas Vidman-
tas Jonika. 

Ir „Kamestos“, ir „Plungės Jonio“ nesėkmės susijusios su vadybos trūkumais. 
Įmonėse dirbo ir dirba daug patyrusių specialistų, gerų gamybos organizatorių. Juk 
gretimai veikiančios melioracijos įmonės nežiūrint daugelio sunkumų sėkmingai 
dirba, atsakingai žiūri į įsipareigojimų vykdymą. 
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UAB „Plungės Jonis“ perdavimas V.Jonikai

„Plungės Jonio“ įrengiama naftos gręžinio aikštelė
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Baltijos ir Juodosios jūrų laivybos 
sujungimo upėmis megaprojektas. 

Lietuva – nuošalyje
Prof. Petras PUNYS  

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas,  
Žemės ūkio akademija, VDU

Mūsų kaimynė Baltarusija – uždaro žemyno šalis, neturinti išėjimo į jūrą, tačiau 
intensyviai ieško būdų gabenti savo prekes į jūros uostus. O ją supančios jūrinės 
valstybės (be Lietuvos – Latvija, Lenkija, Rusija ir Ukraina) stengiasi jai įtikti – 
pasiūlyti ką gali geriausio. Juk dalis pelno siunčiant krovinius tenka joms, be to, 
yra ir politinių dividendų. Šiuo metu absoliuti dauguma krovinių iš Baltarusijos 
iki Baltijos jūros gabenama sausuma – traukiniais ir sunkvežimiais. Ypač pasta-
rieji dėl visiems suprantamų priežasčių yra nedraugiški mus supančiai aplinkai. 
Kur kas draugiškesnis yra vandens transportas upėmis. Laivyba gali konkuruoti tik 
plukdydama stambių gabaritų ar birius krovinius ir ypač dideliais kiekiais. Deja, 
daugumoje iš minėtų šalių kadaise klestėjusi vandens kelio upėmis infrastruktūra 
yra sunykusi ar neatitinkanti šiuolaikinių techninių standartų. Drąsiai galima teigti, 
kad krovininė laivyba Dauguvos, Vyslos ir Nemuno upėmis praktiškai nevyksta, iš-
skyrus trumpas žemupių atkarpas. Ne stebuklai ir kitose ES šalyse, išskyrus Belgiją, 
Olandiją, Vokietiją. ES vidaus laivybos keliais pergabenamų krovinių dalis tesudaro 
6 proc. krovinių, pergabenamų sausumos transportu. 

Liaudies patarlė sako – nauja, tai gerai pamiršta sena. Dar XVIII amžiuje M. K. 
Oginskio kanalu Baltijos ir Juodoji jūros buvo sujungtos nuo Nemuno iki Dniepro 
per Lietuvos teritoriją. Panašus Dniepro – Bugo laivybos kanalas jungė Lenkijo-
je Bugo upę su Baltarusijos intakais į Dnieprą. Po beveik dviejų šimtmečių, XX 
a. šeštame dešimtmetyje sumąstytas SSSR planas sujungti šias jūras giliavandenei 
krovininei laivybai per Nemuną vėl atgyja. Tik dabar kryptis nuo Baltarusijos kar-
dinaliai pasikeičia – per Lenkiją, Vyslos upę (vandens kelias E40), o ne per Nemu-
ną (E41), kaip planuota SSSR laikais. Pirmasis motyvas – Lietuvos aplinkosaugos 
suvaržymai, įrašyti Lietuvos vandens įstatyme. Tad Nemuno variantas iš karto yra 
atmetamas. 

Lietuva, saviškių išgarsinta kaip tranzitinių krovinių srautų liūtė, vadinama 
Rytų – Vakarų ašimi, paliekama nuošaly, pakeičiama kaimynine Lenkija. Ir tai atei-
tyje gali nemaloniai atsiliepti Klaipėdos uostui, dabar priimančiam didelius krovi-
nių srautus iš Baltarusijos. Nors šis vandens kelio per Lenkiją projektas dar tesiekia 
svajonių lygmenį, nes reikalauja milžiniškų investicijų (apie 13 mlrd.€) ir toks jūrų 
sujungimas per upes truktų gal porą šimtmečių, ši idėja jau diskutuojama, tik be Lie-
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tuvos. O gyvenimas juk nestovi vietoje. Dar neseniai Lietuvoje buvo įrodinėjama, 
kad Baltarusija nesugebės pastatyti atominės elektrinės, o vandens kelias – papras-
tesnis dalykas. 

SSSR šeštojo dešimtmečio planas
Vyresni šalies gyventojai dar prisimena buvusį praeito šimtmečio 6-tojo dešim-

tmečio grandiozinį planą sujungti Baltijos ir Juodąją jūras per Ukrainos, Baltarusijos 
ir Lietuvos upes bei atnaujintus istorinius kanalus, kuris nebuvo įgyvendintas (1 pav.). 

Tuo metu Nemunas priklausė vie-
nai valstybei – SSSR ir visus klausi-
mus buvo galima spręsti paprasčiau. 
Jo kryptis sutapo su istoriniu vandens 
keliu per M. K. Oginskio kanalą, pa-
statytą 1783 m. tarp dviejų Nemuno 
ir Dniepro intakų Ščiaros ir Jaseldos 
(ilgis – 54 km.). Pasak istorikų, Kau-
nas suklestėjo, kai buvo atidarytas šis 
vandens kelias. Alternatyvus vandens 
kelias į Baltijos jūrą vedė ties Gdans-
ku, Dniepro – Bugo kanalu per Vyslą 
Lenkijoje. Istoriniai vandens keliai 
buvo seklūs, o šis naujasis turėjo būti 
giliavandenis (minimalus gylis – 3 m).

Keletas šio grandiozinio projekto 
elementų buvo įgyvendinta Lietuvoje. 
Nemune ties Kaunu pastatyta hidroe-
lektrinė (HE), kairiajame upės krante 
įrengta aukšta prieplaukos krantinė, 
tad Kaunas turėjo tapti upių – jūros 
uostu. Buvo numatyta Jurbarko HE, 
turėjusi pakelti vandens lygį mieste. 
Aukščiau dabartinės Kauno HE taip 

pat buvo numatyta eilė užtvankų su HE, ir tai būtų sudarę sąlygas plaukioti upės – 
jūros laivybos tipo laivams. 

Upės – jūros laivyba yra viena iš universalių laivybos formų. Tas pats laivas gali 
plaukti jūros priekrantėmis ir tęsti kelionę vidaus vandenimis gilyn į žemyną. Kai 
kuriomis Europos upėmis (Reinu, Sena, Rona, Dunojumi ir kt.) upių – jūrų laivai 
nuplaukia giliai į žemyną. 

Europos vidaus vandens kelių tinklas (rytų koridorius) 
Lietuva yra pasirašiusi Europos tarptautinės reikšmės svarbių vidaus vandens 

kelių susitarimą (AGN), kuris vandens kelią E-41 Nemuno upe nuo Kauno iki Klai-
pėdos ir vandens kelią E-70, jungiantį Klaipėdą per Kaliningradą su Vakarų Eu-

1 pav. Baltijos - Juodosios jūrų (Klaipėda – Cherso-
nas) vandens kelio schema (Šaltinis: J. Jablonskis 
ir M. Lasinskas, 1962)
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ropos vidaus vandenų kelių tinklu bei jūros pakrančių maršrutu (2 pav.). Šiuose 
vandens keliuose turi būti palaikomi susitarimu nustatyti techniniai reikalavimai.

Be jūros pakrančių laivybos kelio E60, Lietuvai aktualiausi yra šie vidaus van-
dens keliai: 

■ E41 vandens kelias: Nuo Nemuno žiočių iki Kauno. Minimaliai atitinka E IV 
klasės vandens kelio reikalavimus, tačiau iš tiesų nefunkcionuoja. Upių – jūrų laivy-
bos vandens kelio lygiui 
pasiekti (modernizacijai 
iki V klasės) reikalingos 
didžiulės investicijos.

■ E70 vandens ke-
lias (šiaurinė kryptis): 
Olandija, Vokietija, 
Lenkija, Aistmarės ir 
Rusijos Kaliningrado 
srities upės (Deima, 
Prieglius, Gilija) link 
Nemuno. Šis kelias 
nuo Lenkijos pusės iki 
Lietuvos neveikiantis. 
Sudėtingi santykiai su 
Rusija, taip pat nelen-
gvas Kaliningrado sri-
ties upių pritaikymas 
krovininei laivybai ar-
timiausiu metu nepa-
skatins plėtoti šio kelio. 
Lietuvai daug papras-
tesnis variantas integruotis į Vakarų Europos vandens kelius – naudoti E60 Baltijos 
priekrantės kelią (upės – jūros laivybai).

E40 vandens kelias (ištisai neveikiantis, ilgis apie 2000 km): nuo Juodosios jū-
ros per Dnieprą, Pripetę, Bugą iki Vyslos, link Baltijos jūros Lenkijoje arba Vakarų 
Europos vidaus vandens keliais. 

Kaip matyti iš 2 pav., tiek E40, tiek E70 trūksta jungčių, yra fizinių barjerų – už-
tvankų, žemų tiltų, ištisinė laivyba negalima. Nors 6-jame dešimtmetyje dar nebuvo 
įteisinta minėto AGN vandens kelių tinklo, tuomet planuota rytų kryptimi pratęsti 
E41 vandens kelią Nemunu iki E40. 

Baltarusija siekia tapti jūrine valstybe
Prieš keletą metų Baltarusija, Lenkija ir Ukraina remiant ES parengė E40 van-

dens kelio modernizavimo principinius metmenis. Tai gražus pavyzdys Lietuvai, 
kurios panašūs projektai praeityje pagal pasienio bendradarbiavimo su Baltarusija 

2 pav. Europos tarptautinės reikšmės svarbių vidaus vandens kelių 
tinklo numeracija (AGN, 1996). E41 kelias Nemunu tiesiogiai  

nesujungtas su E40 
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programą dėl ištisinės laivybos atgaivinimo Nemunu buvo atmesti, abejojant dėl jų 
svarbos.

Baltarusija, turėdama gausų krovinių kiekį, žvalgosi visomis kryptimis, laukia 
geriausių pasiūlymų iš kaimyninių šalių sujungti savo pagrindines upes su jūromis. 
Atrodo, kad jai svarbesnė būtų Baltijos nei Juodoji jūra, matyt, Vakarų rinka yra 
pelningesnė. 

Patekti į Juodąją jūrą Baltarusija nuo 2016 m. tariasi su Ukraina, planuoja steigti 
upių – jūrų uostą Dniepre. Aktyviai ieško užsienio investuotojų, tačiau kol kas vis-
kas tebėra kalbų lygiu. Vandens kelias nuo Dniepro iki Bresto yra 4 klasės (kaip ir 
kelias Nemunu nuo Kauno iki Klaipėdos). 

Susijungti su Baltijos jūra jiems aktualios trys kryptys: Dauguva, Vysla ir Ne-
munas. 

Prieš beveik 15 metų Baltarusija, palaikant Ukrainai, kreipėsi į Latviją dėl van-
dens kelio atidarymo per Dauguvą (nuo Juodosios jūros iki Baltijos ilgis apie 2300 
km). Šiam naujam vandens keliui (nenurodytas AGN, kaip ir Nemunas aukščiau 
Kauno) iš Ukrainos ir Baltarusijos buvo planuojama nuo 10 iki 100 mln. tonų kro-
vinių per metus. Deja, latviai atsisakė dalyvauti projekte, motyvuodami tuo, kad 
laivyba upėmis jiems nėra prioritetas. Baltarusiai net kanalą tarp Oršos ir Vitebsko 
(apie 80 km ilgio) link Dauguvos buvo pradėję projektuoti. 

Prieš gerą penkmetį Baltarusijos įgalioti užsienio investuotojai žvalgėsi Lie-
tuvoje dėl giliavandenio kelio Nemunu atidarymo galimybių, tačiau juos atbaidė 
aplinkosaugos draudimai. 

Nepavykus susitarti su kaimynais pabaltijiečiais, jie kreipėsi į lenkus. E40 ke-
lio Baltarusijoje jungiančioji grandis tarp Vyslos ir Dniepro būtų Pripetės upė (3 

pav.). Pripetė sąlyginai 
maža upė, nors jos van-
deningumas tik 1,5 karto 
mažesnis nei Nemuno. 
Ją reikia išplatinti, pagi-
linti arba kaskaduoti už-
tvankomis laivybos šliu-
zus. Iš tikro ji turėtų būti 
smarkiai sureguliuota, ir 
tai kelia nerimą vietos 
ekologams. 

Projektui E40 įgy-
vendinti planuojama pri-
traukti ES finansavimą, 
yra sudaryta Upių ko-
misija iš visų valstybių. 
Prieš kurį laiką Baltaru-
sija buvo patekusi į ES 

3 pav. Planuojamas E40 vandens kelias: Juodoji jūra - Baltijos 
jūra per Ukrainą, Baltarusiją ir Lenkiją (Šaltinis: E40, 2015)
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nemalonę, jai buvo taikomos sankcijos, kurios dabar atšauktos. Nepaisant to meto 
ES sankcijų, vandens projektai buvo plėtojami, šalis turi gerą patirtį. Dauguvos vi-
durupyje pastatytos dvi hidroelektrinės – Vitebsko ir Polocko HE (2017 m.). Vieną 
iš jų finansavo ir pastatė kinai su savo technologijomis (pagal koncesiją), o kitai 
kreditą suteikė Euroazijos plėtros bankas. Prieš tai Nemune jie savo lėšomis pasi-
statė Gardino HE, tačiau iki šiol nesuranda koncesininko kitai, žemiau šio miesto, 
Nemnovskajos HE statybai (apie 6 km nuo sienos su Lietuva). Šie projektai aiškiai 
palankūs laivybos infrastruktūrai. O tai yra priešingybė Lietuvai ir Latvijai. Nemu-
ne draudžiama statyti užtvankas, o Dauguvoje panašiu metu, kai Lietuvoje buvo 
niekinama Kruonio HAE statyba, dėl ekologinių sumetimų buvo atsisakyta Daug-
pilio bei Jekabpilio HE statybų. 

Lenkija palanki E40 projekto plėtrai
Lenkija, priešingai nei Lietuva, visą laiką deklaravo ketinimus sujungti Baltijos 

ir Juodąją jūras per savo teritoriją – Vyslos upe, išplečiant E40 vandens kelią. Tačiau 
jos teritorijoje reikia ženkliai didesnių investicijų lyginant su Baltarusija ar Ukraina. 
Pagrindinė problema – Bugo upė, kuri neatitinka laivybai keliamų techninių reika-
lavimų. Ji jungia Vyslą iki Bresto (žr. 3 pav.). Be to, Vysla, būdama apie 1,5 karto 
vandeningesnė už Nemuną, tačiau ilgą laiką neprižiūrėta yra nebetinkama laivybai. 
Giliavandeniui laivybos keliui užtikrinti žemutinėje Vysloje numatytos 9 užtvankų 
kaskados (4 pav.). Yra įrodyta, kad hidroenergetika optimaliai dera su laivyba upė-
mis ir tuo pačiu duoda didžiausią naudą visuomenei ir ekonomikai. 

Šioje upėje, žemiau vienos veikiančios Vloclaveko HE, neseniai suprojektuota 
Siarževo HE. Nepaisant ekologų protestų (anot jų pažeidžiama ES Vandens direkty-
va, tačiau priešingai nei Lietuvoje, neuždrausta užtvankų statybai) vyriausybė šiam 
hidromazgui pritarė, tačiau atsirado problemų su investuotoju.

4 pav. Žemutinės Vyslos ruožo užtvankų kaskados hidroenergetikai ir giliavandeniui laivybos keliui. Vlocla-
veko HE veikia, kita Siarževo HE neseniai suprojektuota (Šaltinis: Granatowicz, 2017; Steller, 2018)
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Lietuva – praleistos progos, laivybos stagnacija
Nepaisant anuomet techniškai pažangaus minėto 6-tojo dešimtmečio SSSR 

projekto, nepriklausomos Lietuvos transporto strategai nesugebėjo (o gal ir ne-
bandė?) pagal minėtą AGN įteisinti E41 vandens kelio atšakos Nemunu pratęsimo 
iki E40, sujungiant M. K. Oginskio kanalą su Pripetės upe ir Dniepru. Nepagrįstos 
ambicijos neleido derinti su Baltarusija ištisinės laivybos Nemunu atkūrimo stra-
teginių interesų. Priešingai nei Kaliningrado sritis, baltarusiai šiuo vandens keliu 
yra labiau suinteresuoti. Iš tikro, jis kirstų daug didesnę Baltarusijos teritorijos 
dalį, būtų galima įsteigti ar atnaujinti daugiau uostų nei dabartiniame E40 vandens 
kelyje. 

Be abejo, Nemune yra fizinių kliūčių (užtvankos – Kauno HE, neseniai pasta-
tyta Gardino HE, žemi tiltai ir pan.), reikalinga jungties su Pripetės upe kapitalinė 
rekonstrukcija. Su panašiomis kliūtimis susiduriama ir E40 vandens kelyje. Gaila, 
kad niekas nemėgino lyginti abiejų vandens kelių variantų. O čia iniciatyva turėjo 
būti iš Lietuvos. 

Dabar, kai krovininė laivyba šalyje vos gyvuoja, vykdoma saviizoliacinė navi-
gacijos politika, koncentruojantis Nemune tik į Kauno – Klaipėdos ruožą. Jo mo-
dernizacija būtina iš esmės: Kaunas turi tapti upių – jūrų uostu, kitaip krovininės 
laivybos prikelti nepavyks. 

Yra ir objektyvių priežasčių, stabdančių laivybos plėtrą: mažas krovinių gene-
ravimas mūsų teritorijoje, didžiulė konkurencija su sausumos transportu, taip pat 
pačios laivybos prigimtiniai trūkumai. Neseniai pastatytas Kauno Marvelės krovi-
nis uostas neturi jungties su geležinkeliu, iki šiol neranda operatoriaus. Potencialūs 
investuotojai žiūri į visumą, pageidauja modernaus E41 vandens kelio, atitinkančio 
dabartinius, o ne praeities standartus. 

Minėtas Vandens įstatymas neleidžia modernizuoti šio vandens kelio iki 5-tos 
klasės, tuo pačiu išplėtoti upių – jūrų laivybą. Pastangos pakeisti šį įstatymą buvo 
bevaisės, nors per visas kadencijas dauguma politikų suprato jo ydingumą hidro-
techninei statybai ir ekonomikai. Rengti projektiniai pasiūlymai dėl Nemuno van-
dens kelio išplėtimo su Baltarusijos laivybos specialistais, pasinaudoti ES pasienio 
bendradarbiavimo programa, vertintojų buvo atmetami. Šioms iniciatyvoms taip pat 
pakenkė užsitęsusios ES sankcijos. Keista, bet kaip rodo E40 vandens kelio projek-
tas Lenkija sugebėjo šito išvengti. 

Ekologai stoja piestu prieš E40 vandens kelią
Nepaisant politinių skirtumų tarp valstybių visų šalių aplinkos sergėtojai dėl lai-

vybos kelio modernizavimo yra beveik vieningi. Upės – gamtos kūriniai, jautrūs 
poveikiams, todėl neatsitiktinai prie jų šliejasi galybė visokių rūšių draustinių. Eko-
logai yra suskaičiavę, kiek draustinių palies šis E40 projektas, susirūpinę dėl upių 
vagų reguliavimo, naujų patvankų, laivybos šliuzų įrengimo. Jie nori matyti upėse 
tik balanos gadynės laikų laivybą. 
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Šalis, kur dykumos,  
atogrąžų miškai ir gyvena kengūros 

Prof. Arvydas POVILAITIS 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 

Vandens išteklių inžinerijos institutas

Praėjusių metų lapkričio mėn. turėjau nuostabią galimybę aplankyti kelis 
Australijos universitetus. Kelionę paskatino kvietimas dalyvauti tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Nutrient removal and recovery 2018 – closing the 
loop“, kurią organizavo Tarptautinė Vandens 
Sąjunga kartu su Kvinslando universitetu Bris-
bene. Renginys sukvietė 270 dalyvių iš 35 ša-
lių ir buvo skirtas pasidalinti naujausia patirtimi 
apie vandens valymo (daugiausia azoto ir fosfo-
ro šalinimo) ir medžiagų regeneravimo techno-
logijas sukuriant nenutrūkstamą ciklą.

Šių dienų mokslui ke-
liamas uždavinys ieškoti 
naujų būdų ir priemonių, 
leidžiančių ne tik efekty-
viai šalinti, bet ir „atgauti“ 
labai reikalingas, tačiau 
perteklines vandenyje me-

džiagas. Puikus pavyzdys gali būti augalų mitybai labai svarbūs, tačiau per drenažą 
išplaunami tirpūs azoto ir fosforo junginiai. To pasekmės – dirvožemis praranda 
vertingas maistines medžiagas, patiriami finansiniai nuostoliai ir teršiami vandenys. 
O kiek azoto ir fosforo yra miestų nuotekose ... Ar galime sugrąžinti iš vandens tai, 
kas vertinga ir ką nuolat prarandame? Atsakymas – taip! Malonu, kad ir Vytauto 
Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvęs Aleksandro Stulginskio uni-

Australijos žemynas 

Su kengūra ...
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versitetas) Vandens išteklių inžinerijos institute atliekami tyrimai su denitrifikacijos 
bioreaktoriais sulaukė konferencijos dalyvių dėmesio. Po konferencijos sekė kelių 
savaičių pažintis su moksliniais tyrimais, infrastruktūra ir žmonėmis Kvinslando 
universiteto Pažangių vandentvarkos technologijų, taip pat Sidnėjaus Technologi-
jos universiteto Klimato kaitos ir Centrinio Kvinslando universiteto Kvernse (angl. 
Cairns) Jūrinių tyrimų centruose. Aplankiau ir anglų gamtininko bei keliautojo Č. 
Darvino miestą žemyno šiaurėje. 

Kai po dvidešimt penkių valandų skrydžio pasieki Brisbeno oro uostą ir tave 
pasitinka subtropinė šiluma, egzotinių augalų žaluma, o įvairių tarnybų darbuoto-

jus puošia Akubra 
(triušio odos skrybė-
lė) ir herbas su ken-
gūros ir stručio Emu 
atvaizdu, supranti, 
kad atvykai į kitokią, 
nepažįstamą ir tik iš 
pasakojimų girdėtą 
šalį. Tai – Australija. 
Mažiausias žemynas 
ir didžiausia sala Že-
mėje, apsupta Indijos 
ir Ramiojo vandeny-
nų. Sunku patikėti, 
kad tokia moderni ir 

išsivysčiusi visuomenė (13-a pasaulio ekonomika!) čia skaičiuoja tik 250-uosius 
savo istorijos metus. Istorija trumpa, tačiau pilna įvykių! 

Nors pirmieji čiabuviai (aborigenai) „Pietų žemėje“ (lot. Terra Australis) gy-
veno jau prieš tūkstančius metų, tačiau civilizaciją ten atnešė europiečiai. Pirmieji 
ją atrado olandai 1606 m. ir pavadino „Naująja Olandija“. Vėliau ten buvo atvykę 
anglai, ispanai ir portugalai, tačiau visiems ji pasirodė netinkama gyventi žemė. Tik 
1770 m. anglų karininkas ir keliautojas Dž. Kukas, išsilaipinęs pietrytinėje žemyno 
pakrantėje, „niekam nepriklausančią žemę“ (lot. terra nullius) paskelbė Britanijos 
karūna. Neužilgo prasidėjo ir didžioji žemyno kolonizacija, kai 1786 m. britų vy-
riausybė nusprendė ten įkurti nusikaltėlių tremties stovyklas. Jau 1788 m. sausio 26 
d. į dabartinio Sidnėjaus įlanką įplaukė pirmoji 11 laivų flotilė su 1400 nuteistųjų. Ši 
data paskelbta nacionaline Australijos diena! Nuo 1790 m. buvo skatinami vykti ir 
kiti Anglijos gyventojai, ypač moterys (iki 1828 m. jų buvo beveik 4 kartus mažiau 
nei vyrų!). Tolima kelionė jiems kainavo tik vieną svarą! Atvykėlių skaičius ypač iš-
augo apie 1850 m., kai įvairiose žemyno vietose buvo rasta aukso. Tuomet padaugė-
jo atvykusių ir iš kitų Europos šalių, taip pat Kinijos ir Indijos. Vėliau, diskriminuo-
jant kitus, buvo įleidžiami tik europiečiai. Vyko nuožmi ir nelygi kolonistų kova su 
čiabuviais. Atvykėliai atnešė naujas ligas ir smurtą. Per kovas dėl žemių, užsitęsusių 

Australijos aborigenai
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iki 1934 m., buvo sunaikinta apie 60% ten gyvenusių aborigenų. Tačiau gyventojų 
skaičius žemyne nuolat augo – apie 1900 m. jų buvo 3.7 mln., o 1950 m. – 8.5 mln. 
Taip formavosi didelės kolonijos, vėliau virtusios į 6 valstijas ir 10 vidaus ir išorės 
teritorijų. Dar 1901 m. jos susijungė į federaciją, šiandien oficialiai vadinamą Aus-
tralijos sandrauga (įskaitant dalį Antarktidos, taip pat Tasmanijos, Norfolko, Kalėdų 
ir kitas salas). Daug žmonių atvyko po II-ojo Pasaulinio karo. Tarp jų buvo ir be-
veik 10 tūkst. lietuvių. Šiandien šalyje gyvena daugiau kaip 25 mln. (tankumas – 
2.8 žm./km2; palyginimui Lietuvoje – 47 žm./km2) žmonių. Beveik 91% jų įsikūrę 
miestuose, o 76% – jau gimę Australijoje. Daugiausia – britų (68%) ir airių (9%) 
kilmės gyventojų. Italų ir vokiečių – po 3-4%. Australijos aborigenai sudaro tik 3%. 
Įdomu tai, kad dar iki 1967 m. per surašymus jų skaičius nebuvo įtraukiamas į ben-
drą gyventojų skaičių! Šiandien aborigenų kultūrai ir papročių puoselėjimui skiria-
mas didelis dėmesys. Jie turi savo (kitokią nei valstybinė) vėliavą, daug išskirtinių 
teisių ir privilegijų. Senieji aborigenų muzikos instrumentai ir medžioklės įrankiai 
(pvz. bumerangas), medžio drožiniai ir kiti meno kūriniai – tai šalies išskirtinumo 
ženklas. Įvairių šaltinių duomenimis, Australijoje gyvena ir kiek daugiau kaip 14 
tūkst. lietuvių ar lietuvių kilmės žmonių. Buvau maloniai nustebintas sutiktų aus-
tralų žiniomis apie Lietuvą! Nors statistika teigia, kad kinų tautybės gyventojų tik 
4%, tačiau, pasak pačių australų, realybėje jų yra ženkliai daugiau. Ši etninė grupė 
vyrauja visose aptarnavimo, paslaugų srityse, sudarydama visų atvykstančiųjų į šalį 
ir darbo jėgos be Australijos pilietybės daugumą. 

Australija pasižymi didele klimato, landšafto ir gyvybės formų įvairove. Tai 
pats „sausiausias“ žemynas po Antarktidos, kur oro masių judėjimą lemia El Niño 
reiškinys (necikliškas Ramiojo vandenyno ekvatorinės dalies srovių pasikeitimas). 
Skirtingai nei pas mus, žiema ten prasideda birželio, o vasara – gruodžio mėnesiais. 
Žemyno viduryje, taip pat į Pietus ir Vakarus driekiasi lygaus reljefo dykumų ir 
pusdykumių zona, užimanti 3/4 visos teritorijos. Per metus ten iškrenta tik 20-50 
mm kritulių. Visiška priešingybė – žemyno Šiaurė, kur vyrauja tropinis klimatas ir 
į Šiaurės rytus besidriekiantys tankūs atogrąžų miškai. Gausios liūtys kasmet ten 
atneša 2000 mm kritulių. Šiaurės rytuose, Rytuose ir Pietvakariuose vyrauja subtro-
pinis klimatas su 1200 mm kritulių. Pietryčių ir Pietų dalyse pamažu jis pereina į 
vidutinio klimato zoną su 600 mm kritulių. Ten stūkso neaukšti kalnų masyvai su 
papėdėje susiformavusiais derlingais (rudžemių) dirbamos žemės bei pievų ir ga-
nyklų plotais. Nors oro temperatūra daugelyje vietų viršija 30°C (tropikuose dažnai 
būna ir >40°C), Australijoje pasitaiko ir sniego! Jis neretas reiškinys sostinėje Kan-
beroje ir Tasmanijos saloje.

Nepaisant gamtinių sąlygų skirtumų, 55% šalies teritorijos yra naudojama že-
mės ūkiui. Iš jos – tik 10% ariama žemė; 90% – sodai, pievos ir ganyklos. Miškai 
užima 22%, o vandenys – 0.8% viso žemyno ploto. Kritulių skirtingose vietose 
iškrenta daug, tačiau 80% jų išgaruoja. Tik 2% sukaupiama tvenkiniuose. Inten-
syviai naudojamas požeminis vanduo. Nors tik 5% žemės ūkio naudmenų yra drė-
kinama (tiek pat ir sausinama negiliais grioviais arba drenažu), 61% visų vandens 
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poreikių sunaudojama žemės 
ūkyje, o drėkinamose žemė-
se užauginama 23% visos 
produkcijos. Dėl vis labiau 
jaučiamo vandens trūkumo, 
drėkinimui plačiai naudoja-
mas išvalytas nuotekų, taip 
pat drenažo ir gėlintas jūros 
vanduo. Labiausiai žemės 
ūkis išvystytas šalies aruodu 
vadinamuose Murėjaus (2508 
km ilgio upė, tekanti Austra-
lijos pietryčiuose) ir jos inta-
ko Darlingo upių baseinuose, 
apimančiuose 14% žemyno. 
Šalyje yra 136 tūkst. įvairaus 
dydžio (vidutinis dydis 4 331 
tūkst. ha) ūkių. Daugumos jų 
(64%) žemė priklauso vals-
tybei. Aborigenų bendruo-
menės nuosavybės teise val-
do 23% žemės. Žemės ūkis 
labai specializuotas pagal 
klimatines zonas: vienur pla-
čiai išvystyta mėsinė gyvu-
lininkystė ir pienininkystė, 
kitur – avių auginimas, taip 
pat miežių ir kviečių, bulvių, 

cukranendrių, arbatos, kavos, riešutų, medvilnės, bananų, vynuogių, alyvmedžių ir 
kitokių augalų plantacijos. Plėtojama žuvininkystė ir jūros gėrybių auginimas. Dėl 
palankių sąlygų Australijoje užauga 16-os rūšių egzotiniai vaisiai. Tiek jų neauga 
niekur kitur! Australija eksportuoja daug jautienos (antroji šalis pasaulyje po Bra-
zilijos), avių kailių ir vilnos (9% viso ir 50% merino vilnos pasaulinio poreikio), 
taip pat jūros ir pieno produktus, kviečius, cukrų, vaisius ir vyną. Šalis garsėja ir ten 
gaminamu puikaus skonio romu! Javų eksportas kasmet mažėja (jų atsisakė Europa, 
Japonija ir kitos šalys) dėl pernelyg didelės genetiškai modifikuotų grūdų dalies. 
Galvijų auginimas, darbas cukranendrių plantacijose ir krokodilų medžioklė buvo 
daugelio Australijos naujakurių gyvenimo pradžia. 

Žemės ūkis vis dar tebėra svarbi Australijos ekonomikos šaka, tačiau ši veikla 
sukuria tik 3% (tiek ir Lietuvoje!) bendrojo vidaus produkto (BVP). Po to, kai buvo 
rasta aukso, šalyje sparčiai pradėjo vystytis kasybos pramonė (9% BVP). Įdomu tai, 
kad Naujojo Velso valstijoje (netoli Sidnėjaus) dar 1852 m. buvo iškasta 26 tonos 
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Tradicinis Australijos ūkininkas: ant galvos Akubra, šalia – 
vietinės Kelpie veislės aviganių šuo

Arbatos plantacijos
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aukso! Vėliau buvo atrasti švino, vario, anglies, geležies rūdos, cinko, sidabro, naf-
tos ir net urano bei deimantų klodai. Šiandien 97% pasaulyje didžiausia puošmena 
laikomų mėlynojo opalo brangakmenių atkeliauja iš Australijos. Aborigenai jį vadi-
na „dykumų ugnimi“ ir tiki, kad tai dangaus (dievo!) dovana. Atrasti dideli ličio (pa-
grindinis baterijų elementas) ištekliai paskatino ir elektronikos, telekomunikacijų 
bei informacinių technologijų kūrimą. Šiandien 38% visų IT rinkos produktų suku-
riama Australijoje. Šalyje plačiai išvystyti bankininkystės ir finansinių paslaugų, taip 
pat laivų statybos, apdirbamosios pramonės, aviacijos ir statybų sektoriai. Gausūs 

gamtiniai ir inte-
lektiniai ištekliai 
sukuria prielaidas 
stabiliai ekonomi-
kai ir žmonių gero-
vei. Neveltui ken-
gūra ir strutis Emu 
(tik Australijoje 
gyvenantys ir judė-
ti atgal negalintys 
gyvūnai) šalies her-
be simbolizuoja sė-
kmę ir tik žingsnius 
į priekį. Vidutinis 
mėnesinis (netto 
statistinis!) darbo 
užmokestis šalyje – 
3850 Eur (Lietuvo-
je – 728 Eur). Vidu-

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Kengūrų būreliai tiesiog namų kiemuose ...

Koala Figos medis su daug kamienų
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tinis vandentvarkos sektoriuje dirbančių 
inžinierių darbo užmokestis arti 6000 
Eur (informacija iš asmeninių šaltinių). 
Vidutinis gyventojų amžius – 82.5 me-
tai. Daugeliui prekių ten taikomas 10%, 
o maisto produktams – 0% PVM tarifas. 

Atskira tema yra Australijos gamta. 
Dėl visiškos žemyno izoliacijos ten išli-
ko ir gyvena labai unikalios augalų ir gy-
vūnų rūšys. Visi mes esame skaitę ir dar 
mokyklos suole girdėję apie Australijos 
gamtą, tačiau visai kas kita – ją pamatyti. 
Žemyne yra daug neveikiančių ugnikal-
nių (kai kur jų krateriuose susiformavo 
gėlo vandens ežerėliai), keistos formos 
uolų, paplūdimių, šimtai krioklių ir juos 
supančių įspūdingo dydžio, spalvos, for-
mos ir kvapus skleidžiančių augalų. Ar 
gali nestebinti faktai, kad Australijoje 
gyvena 32 mln. kengūrų (raudonoji ken-

gūra užauga beveik žmogaus ūgio ir sveria 
85 kg) ir 300 tūkst. krokodilų (užauga iki 7 
m ilgio)? Eukaliptai skleidžia mėlyną miglą 
ir auga 250 metų! Yra 132 roplių, 60 žinduo-
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Krioklys tropikuose

Gėlo vandens ežerėlis vulkano krateryje Atogrąžų miške
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lių (koalos, vombatai, echidnos, ančiasnapiai, šikšnosparniai … ), 390 augalų ir 
1000 niekur kitur nesutinkamų vabzdžių rūšių! Ten gyvena 850 paukščių, o vidaus 
vandenyse nardo 55 žuvų rūšys. O kiek dar gyvybės žemyną skalaujančiose jūrose! 
Sunku patikėti, bet Vallaby kengūros pienas turi 100 kartų didesnį antibakterinį po-
veikį nei penicilinas! Koalos daug miega ir negeria vandens, nes jis susiformuoja jų 
skrandyje dėl eukaliptų lapuose esančių toksinų! Varlės gyvena medžiuose ir išski-
ria klijus, tinkamus naudoti medicinoje! Driežai keičia lytį keičiantis temperatūrai! 
Iš 25-ių pačių nuodingiausių pasaulyje gyvačių 21 gyvena Australijoje! Yra vėžlių, 
kurie kvėpuoja pro „sėdynę“! Tropikų žaliasis pitonas „jaunystėje“ būna geltonas! 
Vandenyne gyvena plėšrūs baltieji rykliai ir sumanūs Afalinų delfinai! Kūbomedū-
zos prisilietimas pražudo žmogų, o mėlynžiedis aštuonkojis turi tiek nuodų, kad jų 
pakaktų per minutę paraly-
žiuoti 10 žmonių! Nevel-
tui australai apie gyvūnus 
sako taip: jie būna nuodin-
gi, keisti ir … avys!

Apsilankymas Austra-
lijos universitetuose pali-
ko didelį įspūdį. Tai labai 
šiuolaikiškos, puikiai ap-

rūpintos, tarptautiškos ir į aukšto lygio moks-
linius tyrimus orientuotos įstaigos. Jų veiklą 
ir pasiekimus geriausiai apibūdina tai, kad 
net šeši Australijos universitetai patenka tarp 
100 pasaulio geriausiųjų! Gražioje vietoje, 
ant Brisbeno upės kranto esantis Kvinslando 
universitetas (69-a vieta pasaulio reitinguo-
se!) buvo įkurtas 1909 m. Jame mokosi 38 
tūkst. studentų, iš jų – 12 tūkst. užsieniečių. 
Universiteto motto - „ ... per žinias ir sun-
kų darbą“ (lot. Scientia ac Labore) – daug 
pasako apie ten skiepijamas vertybes ir pri-
oritetus. Universitete studijuoja net 14 tūkst. 
įvairių programų magistrantų ir doktorantų! 
Mano aplankytas Pažangių vandentvarkos 
technologijų centras orientuojasi į inovaty-
vius (excellence) ties pažinimo riba atlieka-
mus vandens išteklių atkūrimo, išsaugojimo 
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,,Scientia ac Labore“ – Kvinslando 
universiteto miestelis Brisbene

Sidnėjaus technologijos universitetas
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ir biotechnologijų tyrimus. Iš beveik 100 centre dirbančių žmonių – 34 doktorantai, 
atvykę iš 13 šalių (daugiausia Kinijos), taip pat 10 vizituojančių užsienio moksli-
ninkų. Tyrimus gausiai finansuoja verslas. Kai kurie tyrimai viešai neskelbiami, nes 
jų rezultatai turi aiškų didelės ekonominės vertės pobūdį. Sidnėjaus Technologijos 
universitetas – vienas jauniausių (įkurtas 1988 m.), tačiau turintis 24 tūkst. studen-
tų ir pasauliniame universitetų reitinge užimantis 176-ą vietą šalies universitetas. 
Labiausiai jis garsėja IT technologijų specialistais, tačiau populiarios ir statybos 
inžinerijos, taip pat landšafto architektūros studijų programos. Jam priklauso de-
šimtys mokslo centrų. Klimato kaitos centras dirba klimato prognozių ir modelia-
vimo, rizikos analizės, poveikio minimizavimo ir prisitaikymo priemonių kryptyse. 

Daug darbų orientuoti į 
klimato pokyčių poveikio 
vandenynų ekosistemoms 
tyrimus. Centro moksli-
ninkai kuria matavimų 
įrangą, vyksta į Antarkties 
ekspedicijas, vykdo jūros 
produktų kokybės tyrimus. 

Žinoma, labiausiai 
įsimintina buvo kelio-
nė į tropikuose Kvernso 
mieste įsikūrusį Centrinio 
Kvinslando universitetą ir 
jo Jūrinių tyrimų grupę. 
Dauguma ten atliekamų 
mokslinių darbų – Didžio-
jo Barjerinio Rifo tyrimai. 
Universitete sutikau ne-
didelę, tačiau labai šaunią 
jūros ekologų, okeano-
grafų ir biologų komandą. 
Visi jie – puikūs nardyto-
jai ir vandenynų žinovai! 
Kartu su kitais australų 
mokslininkais jie tyrinėja 
ir padeda išsaugoti labai 
unikalią ir trapią barjeri-
nio rifo ekosistemą. Penkis 
kartus didesnis už Lietuvą 
Didysis barjerinis rifas yra 
pati didžiausia koralų (400 

Didžiojo barjerinio rifo vandenyse

Koralai
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rūšių!) kolonija 
pasaulyje. Ten 
gyvena 1600 
žuvų ir net 3000 
moliuskų rūšių. 
Jis yra vienas 
iš septynių pa-
saulio stebuklų! 
Deja, dėl ma-
sinio blukimo, 
kurį sukelia šil-
tėjantis vande-
nyno vanduo, 
barjerinio rifo 

koralai žūsta. Ypač ženkliai juos paveikė rekordinės karščio bangos 2016 ir 2017 
metais. Minėta grupė dalyvauja dideliame projekte siekiant atauginti koralus. Kita 
įdomi tyrimų tema – Dygliuotosios jūrų žvaigždės (lot. Acanthaster planci) daro-
mas poveikis. Kiekviena tokia žvaigždė per metus sunaikina iki 10 m2 koralų. Jų at-
sirado tiek daug, kad šių gyvūnų populiaciją siekiama riboti didinant jais mintančių 
moliuskų skaičių. Projekte rūpinamasi ir kai kurių išgaudytų žuvų rūšių, mintančių 
jūros dumbliais (jie užplūdo koralus), atkūrimu. Dėkoju likimui, kad su Kvernso 
mokslininkais turėjau galimybę panerti į nuostabius barjerinio rifo vandenis!

Darvinas – tai karščio, ciklonų ir musoninių liūčių nugairintas tropikų miestas. 
Temperatūra ten niekada nenukrenta žemiau 30°C, o santykinė drėgmė – 70%. Kiek 
toliau nuo miesto įsikūrusiame Č. Darvino universitete vykdomos išskirtinai su tro-
pikų tematika susijusios gyvybės mokslų studijos. Įdomu buvo aplankyti garsųjį 
Kakadu nacionalinį parką, kuriame susipina aborigenų kultūros, vešlios tropikų au-
galijos ir šlapynių su šimtais krokodilų ir vandens buivolų vaizdai. Australija – labai 
įvairus ir savito gro-
žio kraštas su drau-
giškais žmonėmis, 
unikaliais gyvūnais, 
moderniais univer-
sitetais, iškilia archi-
tektūra ir nuostabiu 
Didžiojo barjerinio 
rifo povandeniniu 
pasauliu! Tai šalis, į 
kurią visada norėsis 
sugrįžti … 
Arvydo Povilaičio 
nuotraukos

Ir krokodilienos teko paragauti ...

Sidnėjaus Operos pastatas – vienas ryškiausių šiuolaikinės archi-
tektūros statinių pasaulyje
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Venecija:  
miestas, „grįstas“ vandeniu

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Venecijos karnavalas – viena ryškiausių švenčių ne tik italų gyvenime. 
Jame kasmet apsilanko per 30 tūkst. žmonių iš viso pasaulio. Šventė pra-
sideda prieš dvi savaites iki Pelenų dienos, o baigiasi per Užgavėnes. To-
mis dienomis čia, regis, nebūna nė vieno laisvo skvero, nė vieno liūdinčio 
žmogaus.

Tačiau ne vien ši šventė vilioja turistus. Įdomi Venecijos istorija ir spe-
cifinis „gyvenimas jūroje“ nepalieka abejingų šiam Šiaurės Italijos miestui. 

Dėl savo unikalumo 1987 m. Venecija įtraukta 
į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Šiaurės vakariniame Adrijos jūros pakraštyje 
virš lagūnos įsikūrusi Venecija. Netoliese jūron 
įtekančios upės į seklius pakrantės vandenis at-
plukdo begalę sąnašų. Iš jų potvyniai ir atoslūgiai 
bei srovės suformavo seklumų grandinę, kuri ati-
tveria beveik 51 km ilgio ir 14 km pločio lagūną. 
Ją su jūra jungia trys neplatūs sąsiauriai, pro ku-
riuos per potvynį vandens lygiui pakilus, gali pra-
plaukti laivai. Venecijoje yra apie 150 kanalų, juos 
jungia 409 tiltai, o salose, kurių 118, yra daugiau 
kaip 3000 siaurų gatvelių.

Senoviniai dokumentai byloja, kad pirmieji 
statiniai čia buvo suręsti ant įleistų į dumblą me-
dinių polių, supintų liaunomis nendrėmis. Vėliau 
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Venecijos gyven-
tojai pamatams 
įkalė tūkstančius 
medinių polių ir 
mūrijo namus iš 
akmens. Ruošda-
mi tinkamesnes 
statybų aikšteles, 
kasė kanalus val-
tims ir stiprino 
salų krantus. Taip 
kanalai tapo ga-
tvėmis, o per juos 
nutiestais tiltais 
žmonės iš vienos 

salos į kitą patekdavo pėsčiomis.
Žlugus Vakarų Romos imperijai, lagūnos salos atiteko Bizantijai, kurios sos-

tinė buvo Konstantinopolis, tačiau Venecijos gyventojai pasiskelbė nepriklauso-
mais. Miestas gavo neįprastą mažos nepriklausomos kunigaikštystės tarp Frankų ir 
Bizantijos imperijų statusą. Dėl unikalios geografinės padėties Venecija stiprėjo ir 
tapo stambia „prekybos tarpininke“. Venecija buvo įsteigusi daug prekybos punktų 
Juodosios bei Egėjo jūrų pakrantėse, taip pat Graikijoje, Sirijoje, Kipre, Kretoje, 
Palestinoje, Konstantinopolyje.

Vietos pramonininkai gamino stiklą ir prabangius audinius. Iš musulmoniškų 
rytinės Viduržemio jūros pakrantės šalių atsiveždavo aukso, sidabro, šilko, pries-
konių, medvilnės, dažų, kvepalų ir kitokių prekių. Vietos valdininkai pasirūpino 
apmokestinti kiekvieną įvežamą arba išgabenamą prekę.

Žinomų architektų ir dailininkų – Paladijaus, Ticiano bei Tintoreto išdabinta Ve-
necija buvo tituluojama „didingąja“. Jos galia pradėjo silpti tik XVI a., svarbiau-
siems prekybos keliams pasukus per Atlantą į Naująjį pasaulį.

Venecijos kolonijos, išsibarsčiusios po Viduržemio jūros pakrantes, niekada 
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nesiribojo viena su 
kita ir neturėjo nei 
vieningos valdžios, 
nei glaudžių tarpu-
savio ryšių. Kolo-
nijas vieną po kitos 
grobė kaimyninės 
šalys, kol galiausiai 
1797-aisiais patį la-
gūnos miestą užka-
riavo Napoleonas I 
ir perleido Austrijai. 
1866 m. Venecija 
atiteko Italijai.

Šiandien būdamas Venecijoje junti ramybę. Vienintelės motorinės transporto 
priemonės – valtys. Vežiodamos turistus kanalais be garso slysta juodos gondolos. 
Šv. Morkaus aikštė su Bazilika, varpine ir nuostabia krantine, nuo kurios matyti 
saulėje mirguliuojantys žalsvi įlankos vandenys, įkvepia menininkus. Pagrindinėje 
aikštėje lauko kavinukės pilnos lankytojų. Jose smagu atsigaivinti kokiu nors gė-
rimu ar pasimėgauti ledais klausantis muzikos. Kasmet Veneciją aplanko daugiau 
kaip 15 mln. turistų, nes šiame mieste turizmas – vienintelis verslas. Miestas traukia 
tuos, kas nori pasigrožėti meno vertybėmis. Rūmuose, muziejuose ir bažnyčiose su-
kaupta gausybė žinomų menininkų kūrinių. Kai kurie atvykusieji mieliau klaidžioja 
siauromis gatvelėmis ir žavisi neįprastais jų akiai vaizdais. Parduotuvių vitrinos vi-
lioja turistus dirbiniais, išgarsinusiais Veneciją, siūlo nėrinių ir išsiuvinėtų grožybių 
iš Burano bei krištolo ir stiklo dirbinių iš Murano.

Praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje tikintis pakelti vietos ekonomiką 
žemyne, priešais miestą buvo pastatytas naujas pramoninis rajonas ir per lagūną 
iškastas gilus kanalas, kad tanklaiviai galėtų pasiekti naftos perdirbimo įmonę. Iš-
plėtus pramonę, atsirado daugiau darbo vietų, tačiau šis sumanymas kritikuojamas 
dėl taršos bei pragaištingai kylančio vandens, kuris vis dažniau užtvindo didumą 
istorinio centro. Lagūnos ekologija bei vandens srovių ir slėgių sąveika nepapras-
tai svarbi, ji palaiko trapią gamtos pusiausvyrą. Venecija tebekovoja dėl išlikimo. 
Prieš 65-eris metus šiame mieste gyveno 175 tūkst. žmonių, šiomis dienomis vos 50 
tūkst. Taip atsitiko dėl išpūstų nekilnojamojo turto kainų ir todėl, kad trūksta darbo 
vietų bei nepakanka šiuolaikinių patogumų. Būtina spręsti sudėtingas socialines bei 
ekonomines problemas.

Mokslininkai pastebi, kad dabar padėtis atrodo pavojingesnė nei kada nors anks-
čiau. Kai pramoniniais tikslais buvo išeikvota dalis požeminio vandeningojo sluoks-
nio, miestas ėmė grimzti. Tikima, jog dabar ši problema pagaliau išspręsta, tačiau 
bėda ta, kad pasaulio vandenynų lygis ir toliau kyla. Be to, melioruojant žemes 
lagūnos plotas mažėja ir taip pažeidžiama vandens bei sausumos pusiausvyra. Ky-
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lančio vandens buvo 
baiminamasi nuo seno, 
bet niekada jo grės-
mė nebuvo tokia di-
delė kaip dabar. XX 
amžiaus pradžioje šv. 
Morkaus aikštė kas-
met užtvindavo maž-
daug penkis – septynis 
kartus. Pastaraisiais 
metais per vienerius 
metus ji apsemiama po 
kelias dešimtis kartų.

Venecijos išskirti-
nis istorijos bei meno 
paveldas ir problemos, 
su kuriomis ji susidu-
ria, kelia tarptautinį 
susirūpinimą. Išleis-
tas specialus potvar-
kis, kuriuo siekiama 
apsaugoti miestą nuo 
semiančio vandens ir 
sergėti aplinką, kartu 
nepakenkiant uosto 
darbui ir netrikdant 
gyventojų. Šiuo metu 
aukštinamos kanalų krantinės, taisomas gatvių grindinys, kad nepraleistų iš podir-
vio besisunkiančio vandens. Be to, užkertamas kelias į miesto gatves vandeniui 
pakliūti per nutekamuosius vamzdžius, nes jis plūsta, kai pakyla jūros lygis. Pla-
nuojama įrengti ir slankiąsias užtvaras skersai vagų, kuriomis laivai įplaukia į lagū-
ną – ėmus vandeniui kilti, užsklandos būtų pakeliamos. 2004 m. pradėtas vykdyti 
prieštaringai vertintas Mozės projektas. Jis apėmė 79 užtvankų statybą. Užtvankos 
pritvirtintos prie dugno. Prasidėjus potvyniui jos pripučiamos, tokiu būdu sulaikant 
potvynį. Bet šis projektas vertinamas prieštaringai.

Keliautojų gausa užtvindo siauras Venecijos gatveles, todėl planuojama įvesti 
naują 2-5 eurų, o sezono metu iki 10 eurų mokestį, kurį mokėtų atvykstantys turis-
tai. Lėšos būtų panaudojamos miesto tvarkymui ir valymui.

Venecijoje teko lankytis porą kartų – birželį ir vasarį. Įdomu pabuvoti šiame 
mieste – muziejuje, tačiau gyventi čia nesinorėtų. Kas slypi už istorinių Venecijos 
miesto fasadų, kai nutyla šurmulys ir vakarais išplaukia turistai, atskleidžia italų 
režisieriaus Andreaso Pichlerio dokumentinis filmas „Venecijos sindromas“.

Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos

KELIONĖS
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Antanui Valeckui – 80

Juozui Zubrui – 90
SVEIKINAME

Vasario 2 d. devy-
niasdešimties metų 
Jubiliejų pažymėjo 
žemėtvarkos vetera-
nas Juozas Zubrus.

Jubiliatas gimė 
1929 m. vasario 2 

d. Alytuje. 1949 m. baigė Alytaus I berniu-
kų gimnaziją. Garbinga Alytaus krašto isto-
rija kovose su bolševikų invazija į Lietuvą, 
pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės gynėjų 
žūtys, pasiaukojanti daugelį metų trukusi 
partizanų kova su okupantais formavo Ju-
biliato pasaulėžiūrą. Graži Dzūkijos gamta 
skiepijo meilę gimtajai žemei. Gal būt todėl 
Juozas 1954 m. baigė Lietuvos žemės ūkio 
akademiją (LŽŪA), įgijo žemėtvarkos inži-
nieriaus kvalifikaciją ir pradėjo dirbti Že-
mės tvarkymo valdybos inžinieriumi Kaune. 
1955 – 1960 m. – Kybartų Mašinų traktorių 
stoties (MTS) Vilkaviškio rajone žemėtvar-
kos inžinierius, melioratorius. 1960 m. – 
ŽŪM Žemėtvarkos valdybos Techninės kon-

trolės žemėtvarkos inžinierius. 1961 - 1967 
m. – Respublikinio žemėtvarkos projekta-
vimo instituto (RŽPI) Techninės kontrolės 
brigados vadovas, šio skyriaus vyresnysis 
projektų inžinierius. 1967 - 1991 m. – RŽPI 
vyriausiasis žemėtvarkininkas dirvų erozijos 
klausimais, Žemėtvarkos tyrimų skyriaus vy-
resnysis inžinierius. 1991 - 1997 m. – Vals-
tybinio žemėtvarkos instituto (VŽI) Vilniaus 
žemėtvarkos skyriaus vyresnysis inžinierius, 
1997 - 1998 m. – VŽI Vilniaus kartografijos 
skyriaus vyresnysis inžinierius.

Dvasingas žmogus, geras žemėtvarkos 
specialybės žinovas Jubiliatas ryškią savo 
darbo žymę paliko teminės kartografijos že-
mėlapiuose, daug sukauptos patirties pertei-
kė į leidžiamas žemės tvarkymo metodikas ir 
instrukcijas.

Mielam kolegai linkime geros sveikatos 
ir daug šviesių gyvenimo akimirkų. Visuomet 
laukiame žemėtvarkos veteranų susitikimuose. 

Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila

Žmogus, savo 
darbais puošiantis 
žemę, pats tampa 
gražus. Toks yra An-
tanas Valeckas buvęs 
Biržų rajono melio-
racijos tarnybos vir-

šininkas, 2019 m. vasario 21 d. šventęs savo 
80-ajį gimtadienį. Jis visus brandžiausius 
savo gyvenimo metus paskyrė žemei.

Jubiliatas gimė Biržų rajono Gumbelių 
kaime valstiečių šeimoje. 1953 m. rudenį 
įstojo į Panevėžio hidromelioracijos techni-
kumą, kurį 1957 m. baigė įgydamas hidro-

techniko kvalifikaciją. Dirbti pradėjo Biržų 
teritorinėje sausinimo sistemų valdyboje. 
Antanas Valeckas pasirodė esąs geras spe-
cialistas ir sumanus darbų organizatorius. 
Pažinęs nelengvą žemės melioracijos speci-
alisto duoną, 1964 m. jis paskiriamas Biržų 
sausinimo sistemų valdybos viršininku. Šias 
pareigas ėjo iki 1973 m., vėliau buvo šios 
valdybos (pervadintos į Melioracijos eksplo-
atavimo valdybą) vyriausiasis inžinierius.

Štai tada Jubiliato gyvenime prasideda 
kito lygio darbų etapas: reikia planuoti ir 
organizuoti darbus taip, kad derlingos Biržų 
rajono žemės kuo greičiau būtų nusausintos 
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ir sukultūrintos, kartu kuo labiau išsaugant 
gamtą, ir rūpintis, kad įrengtos melioracijos 
sistemos gerai veiktų.

1988 m. liepos mėnesį, kai Melioracijos 
eksploatavimo valdybos buvo prijungtos prie 
MSV, jis tapo Biržų MSV Eksploatacijos sky-
riaus vadovu. Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę, 1991 m. birželio mėnesį Vyriausybės 
nutarimu užsakovų ir rangovų funkcijos vėl 
buvo atskirtos. Antanas Valeckas paskirtas 
naujai įsteigtos Biržų rajono melioracijos 
tarnybos viršininku. Šiose pareigose dirbo 
iki išėjimo į užtarnautą poilsį.

 Didelis Jubiliato nuopelnas, kad Biržų 
rajone buvo nusausinta per 85 proc. šlapių 
žemių, o vykdant didelio masto žemės meli-
oracijos darbus buvo įdiegta ne viena nau-
jovė, kad įrengti geri vidaus keliai, kad ne-
turtingame ežerais rajone įrengti 5 vaizdingi 

tvenkiniai ir t.t. Kai paskaičiuoji, kas pada-
ryta, pamatai, kad nusausinta net 86 tūkst. 
ha žemės, o melioruotos žemės brangiausias 
mūsų šalies turtas, ir joms prižiūrėti Jubilia-
tas atidavė labai daug energijos. 

Antanas Valeckas – žinomas ir ger-
biamas žmogus ne tik Biržų rajone, bet ir 
visos Lietuvos melioratorių. Gera su juo 
bendrauti, dalintis prisiminimais, pasvajoti 
apie ateitį. Negrįžtamai prabėgo metai, kaip 
atpildą už ilgametį darbą palikdami laukus, 
papuoštus vasaros žaluma, per lygumas nu-
tiestus kelius, mėlynuojančius tvenkinius – 
melioratoriaus pėdas, įspaustas gimtojoje 
žemėje.

Jubiliejaus proga sveikiname gerbiamą 
Antaną Valecką ir linkime geriausios sveika-
tos, neišsenkančios energijos, negęstančios 
meilės žemei ir žmogui.

Rimantas Šikšnys

Aštuoniasdešim-
tmetį neseniai pa-
minėjo žymus šalies 
hidrotechnikos spe-
cialistas Antanas Vil-
kauskas. 

Jubiliatas gimė 
1939 m. sausio 25 d. Molėtų r. Graužupio 
kaime. 1957 m. baigęs Utenos r. Saldutiškio 
vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno Politechni-
kos instituto Hidrotechnikos fakultetą. 1962 
m. baigęs institutą ir gavęs inžinieriaus di-
plomą pradėjo profesinę veiklą Tauragės me-
lioracijos statybos valdyboje. 1965 m. per-
sikėlė į Šilutę ir pradėjo dirbti Šilutės MSV 
darbų vykdytoju. Jau įgijęs gerą organizaci-
nę ir techninę patirtį buvo paskirtas hidro-
techninės statybos baro vadovu, o 1973 m. 
tapo šios didžiausios Lietuvos melioracijos 
įmonės vyriausiuoju inžinieriumi. Devyne-
rius metus Jubiliatas vadovavo šios pamario 

krašto MSV inžinerinei tarnybai, rūpinosi su-
dėtingų polderinių sistemų statybos užduočių 
vykdymu. Šias pareigas ėjo iki 1982 metų. 

Sukauptą didelę praktinės veiklos ir inži-
nerinę patirtį sėkmingai panaudojo projekti-
nėje veikloje, perėjęs dirbti į Respublikinio 
vandens ūkio projektavimo instituto Šilutės 
skyrių. Eidamas projektų vyriausiojo inži-
nieriaus pareigas vadovavo projektuotojų 
grupei, rengusiai projektus melioracijos 
darbams Klaipėdos rajone. 

Atkūrus šalies nepriklausomybę, Jubi-
liatas įkūrė individualią projektavimo įmo-
nę, rengusią hidrotechnikos ir melioracijos 
projektus, vadovavo Lietuvos vandens ūkio 
inžinierių sąjungai, buvo Žemės ūkio minis-
terijos melioracijos problemų nagrinėjimo 
techninės tarybos narys. Jis parengė naują 
pralaidų statybos katalogą, daug prisidėjo 
organizuojant praktinius seminarus melio-
racijos klausimais.
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Kita A. Vilkausko kūrybinės veiklos sri-
tis – šachmatai. Šį intelektualų sportą jis 
pamėgo dar mokydamasis Saldutiškio mo-
kykloje. Jis yra šachmatų kompozitorius, 
parašęs ir išleidęs tris knygas „Šachmatų 
kompozicija Lietuvoje“.

Gražaus jubiliejaus proga linkime geros 
sveikatos, optimizmo, daug gražių dienų ir 
metų ateityje.

Buvusių bendradarbių vardu
Rimantas Liatukas

Vasario 5 d. 70-
ąją amžiaus sukaktį 
šventė buvęs ilgame-
tis Raseinių rajono 
Melioracijos sky-
riaus vedėjas, Rasei-
nių rajono savival-

dybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus 
vyriausiasis specialistas Antanas Bartkus.

Jubiliatas gimė 1949 m. vasario 5 d. Jur-
barko r. Sniegoniškės k. valstiečių šeimoje. 
1957 m. pradėjo mokytis Jurbarko rajono 
Mosteikių aštuonmetėje mokykloje. Ją bai-
gęs, mokslą tęsė Raseinių r. Nemakščių vi-
durinėje mokykloje, o 1968 m. įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą 
ir 1973 m. baigęs studijas įgijo inžinieriaus 
hidrotechniko kvalifikaciją.

Profesinę veiklą pradėjo Raseinių MSV. 
Dirbo meistru, vėliau – darbų vykdytoju. 
Įgytas teorines žinias taikė praktikoje, jau-
triai įsiklausydamas į kiekvieno darbuotojo 
problemas, jis gebėjo sutelkti kolektyvą ben-
dram darbui. Raseinių MSV Antanas dirbo 
beveik dvidešimt metų. Darbas buvo sunkus 
ir atsakingas, bet įdomus ir reikalingas. Čia 
dirbdamas ir darniai bendradarbiaudamas 
su ūkių vadovais bei kitų organizacijų speci-
alistais, jis daug nuveikė melioracijos labui.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvo 
atkurtos ir melioracijos sistemų bei stati-
nių eksploatavimo organizacijos. Patyręs ir 
kompetentingas specialistas neliko nepaste-
bėtas ir nuo 1992 m. pakviestas dirbti Ra-
seinių rajono Melioracijos tarnybos vadovu. 
Tarnybos pavadinimas ir pavaldumas keitėsi 

kelis kartus, bet A. Bartkus nekeitė pasirink-
tos veiklos krypties, beveik 15 metų vadova-
vo tarnybai, vėliau – skyriui. Rajone buvo 
įgyvendinami didelio masto melioracijos 
ir hidrotechnikos statinių bei įrenginių re-
konstrukcijos ir remonto projektai, tiesiami 
keliai, vykdoma melioracijos įrenginių bei 
tvenkinių hidrotechninių įrenginių ir tiltų 
priežiūra. 

Nuo 2002 m. Antanas dirbo Raseinių 
rajono savivaldybės administracijos Kaimo 
reikalų skyriaus vyriausiuoju specialistu. 
Organizavo melioracijos statinių remonto 
ir rekonstrukcijos darbų pirkimo konkursus, 
įgyvendino melioracijos investicinius pro-
jektus, vykdė priimamų eksploatuoti objektų 
kontrolę. Net 38-eris savo gyvenimo metus 
Antanas paskyrė rajono melioracijos reika-
lams. Buvo gerbiamas ir vertinamas tiesio-
ginių vadovų, pelnė autoritetą ir pagarbą 
tarp bendradarbių, kurie jį prisimena kaip 
dorą žmogų, reiklų ir atsakingą vadovą, pui-
kų darbuotoją.

2011 m. išėjęs į pensiją, turėdamas pa-
kankamai energijos ir profesinių žinių, An-
tanas negalėjo ramiai stebėti kasmet blo-
gėjančios melioracijos sistemų būklės. Tais 
pačiais metais ėmėsi individualios veiklos, į 
kurią įėjo melioracijos statinių gedimo prie-
žasčių nustatymas, projektinių sprendinių 
priėmimas ir gedimų šalinimas. Šią veiklą 
vykdė dirbdamas UAB „Agra Corporation“ 
iki 2014 m. Pablogėjus žmonos sveikatai, 
profesinę veiklą teko nutraukti, nes reikėjo 
prisiimti visus namų rūpesčius. Kartu su 
žmona Zose Antanas užaugino dukrą Gitaną 
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ir sūnus – Vaidą ir Ovidijų, kurių trys šeimos 
darniai gyvena erdviame name Ariogalos 
miestelyje, anuomet buvusiame rajono me-
lioracijos „širdimi“, kuriame jubiliatas pra-
leido savo darbingiausius metus. Dabar jis 
rūpinasi šeima ir džiaugiasi savo aštuoniais 
vaikaičiais.

Gražaus Jubiliejaus proga gerbiamam 
Antanui linkime puikios nuotaikos ir svei-
katos, neblėstančio optimizmo, ilgų gyveni-
mo metų, stiprybės, tikėjimo nuveiktų darbų 
prasmingumu ir visokeriopos sėkmės.

LŽHIS Raseinių skyriaus narių vardu
A. Siudikas, R. Valinčius

Vasario 26 d. bu-
vusiam VĮ Valstybės 
žemės fondo (VŽF) 
Kauno žemėtvarkos 
ir geodezijos sky-
riaus vadovui Vla-
dislovui Kudriavco-
vui sukako 70 m.

Jubiliatas gimė 1949 m. vasario 26 d. 
Baisogaloje (Radviliškio r.). 1968 m. baigęs 
Baisogalos vidurinę mokyklą, pasirinko že-
mėtvarkos studijas LŽŪA Hidromelioracijos 
ir žemėtvarkos fakultete. Dar studijuodamas 
pradėjo dirbti vyresniuoju techniku Respu-
blikiniame žemėtvarkos projektavimo insti-
tute Kaune. 1973 m. baigęs studijas ir tapęs 
žemėtvarkos inžinieriumi, tęsė darbą tame 
pat institute, o pastebėjus jo darštumą bei 
pareigingumą, buvo paskirtas grupės vado-
vu. Jubiliatas vadovavo specialistų grupei, 
kuri atliko žemės naudotojų ribų matavimo, 
žemės naudmenų apskaitos, miškų pavertimo 
žemės ūkio naudmenomis projektų rengimo, 
ūkių perspektyvinių kelių schemų rengimo, 
rajonų išplanavimo projektų, ūkių vidaus 
žemėtvarkos projektų rengimo darbus, taip 
pat ir šių projektų įgyvendinimo autorinę 
priežiūrą. Vėliau Vladislovo vadovaujama 
specialistų grupė rengė žemės skyrimo pro-
jektus ūkininkams, besikuriantiems pagal 
Valstiečių ūkių įstatymą, sėkmingai dirbo 
atkuriant žemės nuosavybės teises.

1995 m. V. Kudriavcovui buvo pavesta 
vadovauti instituto Kauno žemėtvarkos sky-
riui, o įvertinus jo didelę darbo patirtį, kvali-

fikaciją ir puikius organizacinius gebėjimus, 
jis buvo paskirtas į Kauno I žemėtvarkos 
skyriaus viršininko pareigas. Tobulinant ins-
tituto valdymą, 2006 m. Vladislovas paskir-
tas kelių Kaune veikusių skyrių, sujungtų į 
vieną, viršininku. Jo vadovaujamas skyrius, 
kuriame dirbo daugiau kaip 70 specialistų, 
atliko sudėtingus žemės reformos, žemės 
sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės 
konsolidacijos, kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektų rengimo, kadastrinių ir geodezinių 
matavimų bei kitus žemėtvarkos darbus ne 
tik Kauno apskrityje, bet ir Alytaus, Mari-
jampolės, Tauragės rajonuose. Šio skyriaus 
veiklos teritorija buvo viena didžiausių tarp 
kitų instituto padalinių. Nors pasitaikė sun-
kumų ir iššūkių, juos Jubiliatas drąsiai ir 
profesionaliai sprendė.

 Pareigingai, nuoširdžiai ir sąžiningai 
žemėtvarkos srityje išdirbęs daugiau kaip 
43-ejus metus, įrašęs daug reikšmingų ir 
prasmingų darbų į Lietuvos žemėtvarkos bei 
įmonės istoriją, padėjęs tvirtus pagrindus 
ateities kartoms, parodęs kryptį jaunimui, 
2015 m. Vladislovas nusprendė leisti jaunes-
niems vadovams perimti ilgus metus valdyto 
laivo šturvalą ir ramia širdimi išėjo į užtar-
nautą poilsį.

 Gražaus gimtadienio proga su džiaugs-
mu prisimename Jubiliatą ir linkime, kad jo 
svajonės turėtų puikų tęsinį, niekada nepri-
trūktų stiprios sveikatos, žvalios nuotaikos, 
laimės ir sėkmės ateityje.

VĮ Valstybės žemės fondo  
darbuotojai

SVEIKINAME
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Sausio 8 d. ar-
chitektui Alvydui 
Mituzui sukako 70 
metų. Alvydas – 
šiaulietis. Gimė jis 
1949 m. sausio 8 d. 
1972 m. baigė Vil-

niaus inžinerinio statybos instituto (dabar 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas) 
Architektūros fakultetą.

1972 m. spalio 1 d. pradėjo dirbti Res-
publikinio žemėtvarkos instituto (dabar 
Valstybės žemės fondas) Želdynų projek-
tavimo sektoriuje vyriausiuoju kraštovaiz-
džio architektu, vadovavo teritorijų plėtros, 
ūkių teritorijų kompleksinio tvarkymo bei 
želdynų tvarkymo (gyvenviečių, gamybinių 
centrų, laukų apsaugos, esamų ir naujų par-
kų, skverų, poilsio teritorijų ir kt.) projektų 
rengimui. Pagrindinis projektavimo princi-
pas – trijų E taisyklė: ekonomika, ekologija, 
estetika (EEE). Tokių projektų parengta per 
550. Ne vienas įgyvendintas projektas tapo 
geriausiai tvarkomo kraštovaizdžio projekto 
konkurso laureatu. 

Kraštovaizdžio architektūra buvo nauja, 
aplinkos tvarkymą apimanti sritis Lietuvoje. 
Alvydas aktyviai įsitraukė į kraštovaizdžio 
tvarkymo urbanizuotose ir agrarinėse teri-
torijose projektų rengimo metodikų bei reko-
mendacijų kūrimą. Skaitė paskaitas ūkiuose, 
žemės ūkio institucijose, rengiamuose se-
minaruose ir kursuose teritorijų plėtros ir 
kraštovaizdžio architektūros klausimais. Jis 
buvo vienas iš iniciatorių rengti kaimo ap-
žiūros konkursus „Duona ir grožis – iš vienų 
rankų“. Daugiau kaip 10 metų buvo jų or-
ganizatoriumi ir vertintoju. 1995 m. įsteigta 
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga 
(LKAS). Didžiuma steigiamos Sąjungos na-
rių buvo RŽPI Želdynų sektoriaus, kuriam 
vadovavo A. Mituzas, kraštovaizdžio tvarky-
mo specialistai. 2014 - 2017 m. buvo LKAS 
pirmininkas.

1989 - 1995 m. A. Mituzas dirbo LR 
Aplinkos apsaugos departamente, vadovavo 
kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo padali-
niams. Jo darbo ir atsakomybės sritis buvo 
gamtinių išteklių naudojimo reguliavimas, 
kraštovaizdžio tvarkymas ir apsauga, įvairių 
kategorijų želdynų tvarkymas, parkų inven-
torizavimas, teisės aktų ir kitų dokumentų 
rengimas, gamtinio karkaso lokalizavimas, 
valstybės saugomų teritorijų (nacionalinių 
ir regioninių parkų, rezervatų, draustinių) 
steigimas. A. Mituzo darbo metu buvo iš-
plėstas Aukštaitijos nacionalinis parkas ir 
įkurti 4 nauji nacionaliniai parkai, 30 regi-
oninių parkų ir per 300 įvairios paskirties 
draustinių.

Nuo 1995 m. Alvydas – UAB „ArchMI-
TA“ direktorius ir projektų vadovas. Tarp 
daugiau nei 50-ties įvairių kraštotvarkos pro-
jektų galima paminėti Europos geografinio 
centro, Grūto parko, Le Meridien Villon kom-
plekso, Nemuno dviračių kelio, Pašilių stum-
bryno, medžių lajų tako komplekso Anykščių 
regioniniame parke, Ginučių archeologinio ir 
Ladakalnio turistinio komplekso, kraštovaiz-
džio apžvalgos bokštų, įvairių savivaldybių 
bendrųjų planų projektus.

A. Mituzas moka suburti įvairius spe-
cialistus ir vadovauti sudėtingiems projek-
tams. Per 46-eris veiklos metus jis užsitar-
navo puikaus specialisto ir organizatoriaus 
vardą. 2009 m. Alvydas apdovanotas Už 
nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiaus ordinu, 
2017 m. jam įteiktas Architekto A. Zavišos 
fondo apdovanojimas „Už nuopelnus rekre-
acinės architektūros srityje“, šiais metais 
apdovanotas LKAS žymeniu „Už nuopelnus 
Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“. Ne 
viename leidinyje apie kraštovaizdžio archi-
tektūrą rasime ir Alvydo straipsnių.

Buvę žemėtvarkos ir hidrotechnikos ben-
dradarbiai nuoširdžiai sveikina Alvydą su 
Jubiliejumi. Linki ir toliau kūrybingai, ener-
gingai, su humoru žengti kraštotvarkos keliu.

Romualdas Survila
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Nepermaldauja-
mas laikas suskai-
čiavo metus ir iš-
kilmingai pareiškė, 
kad kovo 11 d. mūsų 
šauniam kolegai, 
Algirdui Žymančiui 

sukako 60 metų. 
Mūsų Jubiliatas gimė Gadūnavo mies-

telyje Telšių rajone, vidurinę mokyklą baigė 
Telšių mieste. Kadangi tėvai labai mylėjo 
žemę, ta meilė žemei užvaldė ir jį. 1983 m. sė-
kmingai baigė LŽŪA ir įgijo inžinieriaus hi-
drotechniko specialybę. Tais pačiais metais 
pradėjo dirbti Šilalės rajone buvusiame Pi-

liakalnio kolūkyje inžinieriumi hidrotechni-
ku, o vėliau – pirmininko pavaduotoju. 1987 
m. jis grįžo į Telšius ir pradėjo dirbti Telšių 
agropramoniniame susivienijime inžinieriu-
mi. Po metų paskiriamas Telšių rajono žemės 
ūkio valdybos vyriausiuoju žemėtvarkininku, 
o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992 
m. vasario 19 d., Algirdas skiriamas naujai 
įsteigtos rajono Žemėtvarkos tarnybos virši-
ninku, vėliau – Telšių apskrities geodezijos 
ir žemėtvarkos skyriaus vedėju. 1997 – 1998 
m. darbuojasi AB „Žemaitijos pienas“ spe-
cialistu, atsakingu už prekybą Lietuvos Res-
publikoje, 1998 – 2003 m.UAB „Žemaitijos 
keliai“ komercijos skyriaus vedėju, techno-

Sausio 19 d. VDU 
Žemės ūkio akademi-
jos Žemėtvarkos ir 
geomatikos instituto 
lektorei Virginijai At-
kocevičienei sukako 
60 metų.

Jubiliatė gimė 1959 m. sausio 19 d. Ra-
dviliškio rajono Grinkiškio miestelyje. 1978 
m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą. 1983 m. įgijusi žemėtvar-
kos inžinierės kvalifikaciją, pradėjo dirbti 
Žemėtvarkos ir geodezijos katedroje vyres-
niąja laborante. Nuo 1990 m. ji dirbo asis-
tente, 1996 m. – vyresniąja asistente, o nuo 
2001 m. iki dabar Virginija dirba lektore Že-
mėtvarkos ir geomatikos institute. Turėdama 
daugiau kaip 30-ties metų mokslinių tyrimų 
ir pedagoginės veiklos patirties, ji nuolat gi-
lina žinias žemės kadastro bei kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektų rengimo, žemėtvarkos 
vadybos srityse. Per išties solidų savo dar-
binės veiklos trisdešimtmetį Virginija atliko 

daug gražių ir prasmingų darbų: ji yra pa-
rengusi kelias dešimtis mokslinių straipsnių 
žemės naudojimo, kaimo plėtros ir žemės re-
formos klausimais; mokslinius pranešimus 
skaitė tarptautinėse konferencijose ir semi-
naruose; yra parengusi ir išleidusi keletą 
mokomųjų knygų arba yra jų bendraautorė, 
taip pat parengusi metodines priemones Že-
mėtvarkos studijų programos studentams; 
tiek ankščiau, tiek ir šiuo metu sėkmingai 
vadovauja bakalauro studijų baigiamie-
siems darbams. Taip pat jau daugelį metų 
Virginija yra aktyvi Žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinierių sąjungos narė.

Gražaus Jubiliejaus proga, Jums, miela 
Virginija, linkime neblėstančios energijos, 
visokeriopos sėkmės pedagoginėje ir moks-
linėje veikloje ir daug laimės asmeniniame 
gyvenime!!!

Žemėtvarkos ir geomatikos  
instituto bendradarbiai 

SVEIKINAME

Algirdui Žymančiui – 60 
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Žemės tvarkymo tarnybai 100 metų
Romualdas SURVILA

1918 m. lapkritį pradėjo dirbti Laikinoji Lietuvos vyriausybė. Žemės ūkiui 
tvarkyti buvo sukurta Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija (ŽŪVTM). Dar 
ŽŪVTM tebesant Vilniuje, radosi būsimųjų departamentų, taip pat ir žemės tvar-
kymo departamento, užuomazgos. Tik tuomet departamentai vadinosi skyriais, 
o jų vadovai – vedėjais. Nuo 1919 m. skyriai pasipildė naujais darbuotojais, 
žemės tvarkymo skyrius buvo pervadintas Žemės tvarkymo ir matavimų depar-
tamentu. Pagrindinės šalies žemės tvarkymo institucijos pavadinimas keitėsi: 
Žemės tvarkymo departamentas (1924 m.), Žemės reformos departamentas 
(1940 m.), Žemės tvarkymo valdyba (1945 m.), Žemės tvarkymo ir sėjomainų 
valdyba (1948 m.), Vyriausioji žemėtvarkos valdyba (1953 m.), Dirvų gerinimo ir 
apsaugos, žemės naudojimo ir apskaitos valdyba (1961 m.), Žemėtvarkos val-
dyba (1962 m.), Vyriausioji žemėnaudos valdyba prie Agropramoninio komiteto 
(1989 m.), Žemės tvarkymo departamentas (1990 m.), Valstybinė žemėtvarkos 

logu. Nuo žemės tvarkymo reikalų jis toli 
nepabėgo ir 2003 m. pradeda dirbti Žemės 
ir kito nekilnojamojo turto kadastro registro 
įmonės Telšių filialo direktoriaus pavaduo-
toju, beje trumpam, 2005 – 2006 m. kaip 
talentingas vadovas vėl paskiriamas į Telšių 
apskrities Žemės tvarkymo departamento di-
rektoriaus pareigas. 2007 m. baigė LŽŪA ir 
įgijo kraštotvarkos magistro žemėtvarkinin-
ko laipsnį. Nuo 2006 m. iki 2019 m. kovo 1d. 
sėkmingai dirbo VĮ Registrų centro Telšių fi-
lialo direktoriaus pavaduotoju ir toliau tęsia 
darbą Registrų centre Nekilnojamojo turto 
registro departamento Telšių skyriaus vado-
vo pareigose. Būdamas geras darbų orga-

nizatorius, darbštus, principingas sau ir 
bendradarbiams, Algirdas visuomet 

rūpinosi ir reikšmingai prisi-
dėjo, kad Telšių apskrityje 

laiku būtų įgyvendinta 
žemės reforma, 

sėkmingai vykdomi nekilnojamojo turto ka-
dastro ir registro darbai, įregistruotos nuo-
savybės teisės į žemės sklypus, butus, inžine-
rinius tinklus ir kitus statinius. Algirdas savo 
žiniomis ir patarimais inicijavo, kad būtų 
įgyvendintas ne vienas žemės konsolidacijos 
projektas. 

1991 m. Algirdas įstojo į LŽHIS ir nuo 
tos dienos yra nuolatinis ir aktyvus organi-
zuojamų profesinės šventės renginių dalyvis. 
2008 – 2010 m. jis buvo Lietuvos matininkų 
asociacijos (LMA) tarybos narys, o 2011 – 
2013 m. LŽHIS tarybos narys. Jis yra ais-
tringas sporto gerbėjas, kuriam įdomu savo 
laisvalaikį praleisti sirgalių tribūnoje, ke-
liauti paskui mėgstamą komandą. Algirdo 
hobis – kelionės po Lietuvą ir kitas šalis.

Mielas Algirdai, gražaus Jubiliejaus 
proga linkime Tau stiprios sveikatos, daug 
gražių akimirkų kasdienybėje, asmeninės 
laimės ir puikių laimėjimų darbų verpetuose.

Kolegų vardu Alfruzina Katarskienė
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ir geodezijos tarnyba (1995 m.), Žemės tarnyba (1997 m.), Žemėtvarkos ir že-
mės apskaitos departamentas (1997 m.), Nacionalinė žemės tarnyba (2001 m.).

ŽŪVTM planuojamus darbus vykdė Žemės tvarkymo ir matavimų departa-
mentui pavaldūs privatūs matininkai. 1919 m. šis departamentas turėjo 32 ma-
tininkus, 1922 m. – 159. Svarbiausiems žemės reformos ir žemėtvarkos klau-
simams spręsti sudarytoms apskričių komisijoms vadovavo apskričių žemės 
tvarkytojai. 1930 m. Lietuvoje buvo vienuolika žemės tvarkymo apygardų ir 20 
apskričių. 1950 m. Lietuva buvo suskirstyta į 4 sritis (Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
ir Klaipėdos) ir 87 rajonus. Srityse buvo įkurtos Žemėtvarkos valdybos. Sritys 
buvo panaikintos 1953 m.

Praktinį darbą dirbantieji pokario privatūs matininkai buvo suburti į Žemė-
tvarkos valdybos Operatyvinį skyrių. 1961 m. įsteigus Žemėtvarkos projektavi-
mo institutą, 527 operatyvinio skyriaus darbuotojai perėjo dirbti į Institutą. 

2018 m. gruodžio 19 d. Žemės ūkio ministerijos didžiojoje salėje Nacionali-
nė žemės tarnyba paminėjo žemės tvarkymo tarnybos Lietuvoje šimtmetį. Šia-
me straipsnyje skelbiame sutrumpintus konferencijos pranešimus.

Redakcija

Konferenciją pradėjęs Lietuvos Respublikos Seimo 
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Stančikas sveiki-
nimo kalboje pažymėjo, kad žemė – šventas dalykas. Pa-
linkėjo ja besirūpinantiems, 100 metų jubiliejų švenčian-
tiems žemėtvarkininkams geros kloties ateities darbuose ir 
artimiausiais metais užbaigti žemės reformą.

ŽŪM viceministras E. Gustas perskaitė pranešimą 
„Žemės santykių kaita istoriniu 100 metų laikotarpiu“. 
1918 m. įkūrus ŽŪVTM, jos sudėtyje pradėjo dirbti že-
mės tvarkymo specialistai, kurie nuo 1919 m. dirbo Žemės 
tvarkymo ir matavimų departamente. Pirmuoju departa-

mento direktoriumi nuo 1919 m. kovo 1 d. buvo inž. V. Račkauskas. Vėliau šio 
departamento pavadinimas keitėsi. 

Tarpukario laikotarpiu departamentas vykdė tokius 
pagrindinius darbus: organizavo valstybinių ir nusavin-
tų žemių parceliavimą, kaimų skirstymą į viensėdžius, 
miško medžiagos ruošą, bendrųjų ganyklų ir kitų gania-
vos servitutų likvidavimą, žemių sukeitimą rėžiams, iš-
kyšuliams ir intarpams panaikinti, kelių tiesimą, ištiesi-
nimą, perkėlimą ir panaikinimą, žemės ribų nustatymą, 
bendrosios nuosavybės teisėmis valdomos žemės pa-
dalijimą, neracionaliai išskirstytų žemių pertvarkymą; 
kontroliavo apygardų žemės tvarkytojų veiklą, tikrino 
atliktus žemės tvarkymo darbus; rengė ir išdavinėjo su-

E.Gustas

A.Stančikas
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tvarkytos žemės nuosavybės dokumentus, sklypų planus; rengė žemės matininkus. 
Pagrindinės žemėtvarkos tarnybos funkcijos – kartografinės medžiagos rengi-

mas ir su tuo susiję žemės savybių tyrimo darbai, žemės nuosavybės ir naudojimo 
pertvarkymo planavimas, geodeziniai matavimai, taip pat žemės juridiniam įteisini-
mui reikalingi kadastrinių matavimų darbai – išliko iki šių dienų. Keitėsi ir tobulėjo 
tik techninės priemonės bei darbų vykdymo metodikos.

Pažymėtina tai, kad dėl savo veiklos specifikos žemėtvarkos sistema Lietuvoje 
visą laiką buvo valdoma centralizuotai, o jos pavaldumas išliko Žemės ūkio mi-
nisterijos sudėtyje arba prie Žemės ūkio ministerijos. Iš žemėtvarkos specialistų 
nuveiktų darbų didžiausią poveikį šalies ūkinei bei socialinei raidai turėjo žemės 
reformų metu įvykdytas žemės nuosavybės ir naudojimo pertvarkymas, kurį galima 
laikyti valstybinės svarbos žemės tvarkymo darbu. Žemėtvarkos specialistai buvo 
pagrindiniai valstybės politinės valios vykdytojai planuojant žemėnaudas bei žemės 
sklypus, jų įteisinimą nuosavybėn ar naudotis, taip pat organizuojant žemės gerini-
mo priemones.

Pagrindiniai 1919 - 1939 m. atlikti darbai – kaimų skirstymas į vienkiemius ir 
dvarų parceliacija, t. y. dalies jų žemės nusavinimas ir išdalijimas bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams.

1919 m. Lietuvos dvarininkams priklausė apie 1384 tūkst. ha žemės, arba 26,2 % 
valstybės teritorijos. Vienam dvarui vidutiniškai teko 490 ha. Žemės pageidavo 57,5 
tūkst. bežemių ir 41,4 tūkst. mažažemių (iki 6 ha) valstiečių ūkių. Žemės reformos 
metu buvo nusavinta stambiųjų žemvaldžių žemė ir žemės ūkio paskirties („lauko“) 
žemėje sudarytas 722 tūkst. ha valstybinės žemės fondas. Iš jo 154,8 tūkst. ha palik-
ta buvusiems savininkams kaip nenusavintos žemės norma (dvarams paliekant po 
80–150 ha), o 459 tūkst. ha išdalinta valstiečiams nuosavybėn išsipirktinai (išskyrus 
savanorius) per 36 metus. Žemės gavo 73,9 tūkst. bežemių ir mažažemių. 1939 m. 
Lietuvoje vyravo 5–30 ha ūkiai. Vidutinis ūkio dydis buvo 15,1 ha. Be to, dvarų par-
celiacijos metu nusavinta 537 tūkst. ha miškų, iš kurių 506 tūkst. ha perduota Miškų 
departamentui, šiuo metu jų dauguma priskirta valstybinės reikšmės miškams. Iš 
55,1 tūkst. nusavintų ežerų valstybės nuosavybei liko 51,8 tūkst. ha.

Valstybės parama ūkių žemės valdų pertvarkymui taip pat pasireiškė kaimų 
skirstymo į vienkiemius darbais. Per 1919 - 1939 m. laikotarpį buvo išskirstyta 7 
tūkst. kaimų, kurie užėmė 1655 tūkst. ha, sudarant 159,1 tūkst. ūkių pagal žemė-
tvarkos projektus pertvarkytas žemės valdas, pritaikytas ūkininkauti vienkiemyje: 
iki skirstymo vidutinis rėžio plotas buvo 0,6 ha, po išskirstymo vidutinis atskirai 
esančio žemės sklypo plotas – 7,6 ha, ūkio plotas – 10,4 ha. 

Iš viso, įskaitant į vienkiemius išskirstytus kaimus, XIX a. pabaigoje ir iki I 
pasaulinio karo, tuometinės Lietuvos ribose 1939 m. pabaigoje jau buvo 16,5 tūkst. 
žemėtvarkos būdu pertvarkytų kaimų, kurių bendras plotas – 2700 tūkst. ha. Liko 
išskirstyti į vienkiemius dar apie 2,6 tūkst. kaimų (318 tūkst. ha). Be to, prijungtame 
prie Lietuvos Vilniaus krašte į vienkiemius buvo išskirstyta 900 kaimų (120 tūkst. 
ha), liko išskirstyti 1650 kaimų (162 tūkst. ha).

JUBILIEJUS
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Kaimų skirs-
tymo į vien-
kiemius metu 
kompaktiškos 
žemės valdos 
suformuotos ir 
kitiems žemė-
tvarkos darbų 
metu pertvarko-
miems ūkiams. 
Pagerinus že-
mės naudojimo 
sąlygas, žemės 
ūkio naudmenų 
plotas šalyje padidėjo ir užėmė apie 4400 tūkst. ha. Laikotarpio pabaigoje žemės 
sklypai pradėti registruoti ipotekos knygose, buvo ruošiamasi žemėtvarkos darbams 
miestų teritorijose. Buvo planuojama, kad užbaigus kaimų skirstymą vienkiemiais 
žemėtvarkininkai atliks viso krašto kartografavimą ir vykdys žemės kadastrą. 

1940 m. Lietuva neteisėtai inkorporuota į Tarybų Sąjungos sudėtį ir joje žemės 
nacionalizavimas bei kitoks žemės santykių pertvarkymas vyko svetimos valstybės 
valia. Šios žemės reformos pasekmės vertintinos neigiamai, kadangi buvo netei-
sėtai nacionalizuota žemė, suardyta daug vidutinių ir stambiųjų ūkių, dėl represijų 
prarasta daug ūkininkų, ženkliai sumažėjo kaimo gyventojų skaičius ir žemės ūkio 
naudmenų plotas. 1939 m. Lietuvoje gyveno 2341,6 tūkst. kaimo gyventojų, 1950 
m. – 1843,9 tūkst. (sumažėjo 21,3 %), o naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas 
1947 m. tesiekė apie 4 mln. ha. Be to, žemės perdavimas naudotis bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams buvo tik laikinas, ir po kelerių metų vykdant kolektyvi-
zaciją prarado savo reikšmę.

Nuo 1948 m. Lietuvoje pradėtas naujas žemės santykių ir žemės naudojimo per-
tvarkymas – prievartinė valstiečių kolektyvizacija ir valstybės reguliuojamas stam-
biųjų ūkio (kolūkių, tarybinių ūkių, kitų valstybinių ūkių) formavimas. Tai buvo 
specifinė agrarinė reforma, radikali valstietijos ūkininkavimo sistemos pertvarka, – 
didelių ūkių kūrimas siekiant modernizuoti žemės ūkio gamybą ir sudaryti miesto 
sąlygas stambesnėse gyvenvietėse besikuriantiems kaimiečiams. Reformos metu 
žemėtvarkininkams teko dalyvauti rengiant žemėtvarkos projektus, kartografinę 
ir dirvožemių tyrimo medžiagą bei žemės kadastro duomenis. Pagrindiniai spren-
džiami politiniai uždaviniai buvo nukreipti prieš šimtmečiais vykusią natūralią ūkių 
formavimosi raidą, – tai buvo privačios nuosavybės pagrindu valdomų ūkių likvida-
vimas ir dirbtinių darinių – samdomu darbu grindžiamų ūkių sukūrimas. 

Visuotinė kolektyvizacija Lietuvoje vyko 1949 – 1950 metais. 1951 m. sausio 1 
d. kolūkiams priklausė beveik 72 % valstiečių ūkių, o 1952 metų pradžioje kolek-
tyvizacija buvo iš esmės užbaigta. 1950 – 1951 m. Lietuvoje buvo 2988 kolūkiai 
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ir 113 tarybinių ūkių. Laikotarpio pabaigoje – 1989 m. buvo 830 kolūkių, agropra-
moninio komplekso tarybinių ūkių – 243, žemės ūkio mokslinio tyrimo ir mokymo 
įstaigų ūkių – 43, kitų žemės ūkio įmonių – 203.

Šio laikotarpio teigiamu aspektu galima laikyti tai, kad Lietuvoje buvo gana 
racionaliai panaudotos valstybės lėšos, skiriamos ilgalaikiams žemės tvarkymo ir 
jos ūkinių savybių gerinimo darbams: šlapių žemių sausinimui, vietinės reikšmės 
kelių tinklo pagerinimui, rūgščių dirvų kalkinimui, infrastruktūros įrengimui pers-
pektyviose kaimo gyvenvietėse, kultūrinio kraštovaizdžio formavimui pagal žemė-
tvarkos projektus. Projektų rengėjai savo darbe rėmėsi detaliu žemės naudmenų ir 
dirvožemio savybių tyrimu, atliktais kartografijos darbais, įvairia žemės naudojimo 
inventorizavimo, apskaitos medžiaga bei mokslinėmis racionalaus žemės naudoji-
mo rekomendacijomis. 

Per visą žemės gerinimo laikotarpį Lietuvoje buvo: nusausinta 2222 tūkst. ha 
(1966 – 1990 m.) žemės, įrengta 52,4 tūkst. km magistralinių melioracijos kanalų ir 
10,3 tūkst. km apsauginių griovių; nutiesta arba pagerinta 17,5 tūkst. km intensyviai 
naudojamų vietinės reikšmės kelių su sankasa ir tvirta danga; įrengti 359 tvenkiniai, 
kurių bendras plotas 13,7 tūkst. ha; nusausintose žemapelkėse ir kituose javų augi-
nimui netinkamuose melioruotuose plotuose įrengta 217 tūkst. ha kultūrinių pievų. 
Labai ir vidutiniškai rūgščių dirvožemių plotas sumažėjo nuo 28 % (1963 – 1967 m. 
tyrimų duomenys) iki 8,5 % (1985 – 1993 m.). 

Pagal rajonų žemės ūkio suplanavimo schemas Lietuvoje buvo patvirtinta (1984 
m. duomenys) 3517 kaimo gyvenviečių. Geras plėtros perspektyvas turinčiose gy-
venvietėse namus statėsi išsikeliantys iš vienkiemių gyventojai, taip pat ūkiai – at-
vykstantiems specialistams įsikurti. Vidutiniškai per metus šalies kaimo gyvenvie-
tėse buvo pastatoma po 7 tūkst. gyvenamųjų namų, o vienkiemių skaičius mažėjo 
po 5 tūkst. Pagal RŽPI atliktus tyrimus, 1985 m. kaimo gyvenvietėse buvo 223 
tūkst. gyvenamųjų namų, iš jų 70 % pastatyti po 1950 metų. Gyventojų trauką į 
kaimo gyvenvietes nulėmė tai, kad daugumoje jų buvo pagrindinės gyventojų aptar-
navimo įstaigos. Visa tai leido išsaugoti dalį kaimo gyventojų, sulėtinti jų skaičiaus 
mažėjimą. 

Pagal rajonų žemės ūkio suplanavimo schemas patvirtintuose gamybiniuose 
centruose, kurių išdėstymas ir perspektyvinės gamybos apimtys buvo nustatomos 
rengiant ūkių vidaus žemėtvarkos projektus. Valstybės ir kolūkių lėšomis 1951 – 
1990 m. pastatyta ir atiduota naudoti 1857 tūkst. vietų karvidžių, 3176 tūkst. vietų 
kiaulidžių, 10 347 tūkst. vietų patalpų paukščiams laikyti. 

Tačiau privačios žemės nuosavybės praradimas ir individualaus valstietijos 
ūkininkavimo sistemos pakeitimas žemės ūkio įmonių su samdomis darbuoto-
jais sistema, taip pat urbanistinės plėtros, demografiniai bei kiti procesai toliau 
mažino kaimo gyventojų skaičių ir dirbamos žemės plotus. Per 39-eris metus 
(1950 – 1989 m.) kaimo gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo nuo 1843,9 tūkst. 
iki 1188,0 tūkst., arba 35,6 %, o žemės ūkio naudmenų plotas – apie 500 tūkst. ha 
(iki 3,5 mln. ha).
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Nacionalinės žemės tarnybos direktorius L. Čiakas 
perskaitė pranešimą „Žemės santykių pertvarka nuo 
1990 m. iki šių dienų“. Iki Žemės reformos įstatymo 
įsigaliojimo 1991 m. rugsėjo 1 d. valstiečių ūkiai buvo 
kuriami pagal 1989 m. liepos 4 d. įstatymą „Dėl Lietuvos 
TSR valstiečio ūkio“. Iš viso iki 1992 m. pradžios buvo 
įsteigti 5138 valstiečių ūkiai.

Nuo 1990 m. liepos 26 d. kaimo vietovėse gyvenan-
tiems žemės ūkio įmonių darbuotojams ir pensininkams 
asmeniniam ūkiui, jiems pageidaujant, suteikiami iki 3 
ha žemės sklypai vienai šeimai. Kitiems kaime gyvenan-

tiems ir dirbantiems asmeniniam ūkiui suteikiami iki 2 ha žemės sklypai vienai 
šeimai. Iki 2018 m. spalio 1 d. iš apskaityto 634,1 tūkst. ha asmeninio ūkio žemės 
ploto (296,9 tūkst. naudotojų) 269,7 tūkst. šios žemės naudotojų ar jų teisių perėmė-
jų buvo įsigiję nuosavybėn 580,7 tūkst. ha, o 23,7 tūkst. asmenų įsiteisino ilgalaikės 
žemės nuomos sutartimis 49 tūkst. ha žemės.

1991 – 1996 m. galiojusiame Žemės reformos įstatyme buvo akcentuojamas 
ūkių kūrimas ir jų aprūpinimas žeme: „Žemės reformos tikslai: įgyvendinti Lietu-
vos piliečių teisę į žemės nuosavybę ir naudojimą, įstatymų nustatyta tvarka ir są-
lygomis grąžinant nusavintą žemę bei parduodant ar išnuomojant valstybinę žemę; 
suformuoti efektyviam ūkininkavimui pritaikytas žemės ūkio paskirties žemėnau-
das; sudaryti teisines ir organizacines prielaidas disponuoti privačia žeme rinkos 
ekonomikos sąlygomis.“

Pagrindiniai 1997 m. priimti įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pakeitimai žemės 
reformos srityje:

1. Iš Žemės reformos įstatymo tikslų išbraukta nuostata apie ūkių žemėnaudų 
formavimą, atsisakyta rengti kompleksinius žemės reformos žemėtvarkos pro-
jektus visoje buvusios žemės ūkio įmonės (arba kadastro vietovės) teritorijoje 
ūkių žemės valdų išdėstymui ir jų riboms suplanuoti. Projektuose beliko tik 
tarpusavyje nesusietų žemės sklypų formavimas, tenkinant per tam tikrą laiko-
tarpį susikaupusius asmenų prašymus įsigyti nuosavybėn ar išsinuomoti žemę.

2. Panaikintos įstatymo garantijos vienai iš lygiateisių ūkininkavimo formų – že-
mės ūkio įmonėms: atsisakyta valstybės išperkamos žemės plotų prie gyvuli-
ninkystės pastatų nustatymo. 

3. Panaikinti reikalavimai žemės ūkio paskirties žemę grąžinti ar kitaip leisti 
įsigyti nuosavybėn tik pasirengusiems ūkininkauti asmenims. Tai sudarė ga-
limybę atkurti nuosavybės teises perduodant žemės nedirbančių asmenų nuo-
savybėn (kitaip tariant, „atsikelti“ į jų pasirinktą vietą turėtos žemės plotus) 
žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kuriuos jau tuo metu naudojo ūkininkai 
ar žemės ūkio įmonės. 

4. Pakeisti įstatymai ir jų įgyvendinimo tvarka nenumatė galimybės riboti vals-
tybinės žemės perdavimo pretendentų nuosavybėn (asmenims, kurie patys 
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neūkininkavo ir šio gaunamo nuosavybėn ploto žemės ūkio veiklai nenaudojo) 
sąlyginai vadinamu „lygiaverčiu plotu“ tokiose vietovėse, kurios yra potencia-
liai vertingos, arba patikslinti persikeliamos žemės lygiavertiškumo nustatymo 
metodiką. Šiose vietovėse vėliau (po 2000 m. priimtų Žemės įstatymo pataisų) 
žemės naudojimo pagrindinės paskirties pakeitimas tapo neapmokestinamas, 
ir tai naujiesiems žemės savininkams jų žemės sklypų rinkos vertę padidino 
dešimtis ir šimtus kartų. Tai žemės sklypai arti miestų ir automagistralių bei 
rekreacinėse teritorijose. Dabartiniu viešojo intereso prioriteto ir valstybės tur-
to racionalaus naudojimo požiūriu tokios žemės privatizavimą valstybė priva-
lėtų vykdyti tik aukciono tvarka, nustačiusi realią žemės kainą.

Žemės reformos rezultatai: 1) iki 2018 m. spalio 1 d. kaimo vietovėje nuosavy-
bės teisės atkurtos 785,8 tūkst. asmenų į 4017 tūkst. ha žemės, iš šio ploto grąžin-
ta natūra arba lygiaverčiu plotu 3404,6 tūkst. ha (695,3 tūkst. piliečių). Miestuose 
nuosavybės teisės atkurtos į 35,9 tūkst. ha žemės. Iš viso kaimo vietovėse ir mies-
tuose tai sudaro 99,7 % pretendentų atkurti nuosavybės teises prašymuose nurodyto 
ploto. Atkuriant nuosavybės teises, kompensacija pinigais ir vertybiniais popieriais 
išmokėta už 668,6 tūkst. ha valstybės išperkamos žemės; 2) žemės nenaudojantys 
asmenys nuosavybės teisių atkūrimo tvarka gavo daugiau žemės nei žemdirbiai. Že-
mės ūkio paskirties žemę naudoja žemės ūkio veiklai tik mažiau kaip ketvirtadalis 
žemės ūkio paskirties žemės savininkų, t. y. žemės reforma sukūrė ištisą socialinį 
sluoksnį „rentininkų“ – asmenų, kurie gauna pajamas iš privačios žemės nuomos 
žemdirbiams. 2018 m. Lietuvoje buvo 545,8 tūkst. žemės ūkio paskirties žemės 
(be sodininkų bendrijų sodų) savininkų ir tik 128,1 tūkst. šią žemę naudojančių (t. 
y. deklaruojančių) žemės ūkio veiklos subjektų, Ūkininkų ūkių registre jų įrašyta 
dar mažiau – apie 120 tūkst. Be to, dėl nevienodo pradinio nuosavos žemės ploto, 
skirtingų sąlygų žemės ūkio veiklai, nesant įstatymu reglamentuoto racionalių ūkių 
žemės valdų formavimo reikalavimų bei dėl kitų priežasčių išryškėjo dideli ūkių 
dydžio skirtumai; 3) 1991 – 2018 m. laikotarpiu žemės reforma buvo vykdoma 

pagal žemėtvarkos projektus, tačiau juose buvo suplanuo-
jama ne kompaktiškos gamybinių vienetų žemėnaudos 
(ūkių žemės valdos), o tik žemės sklypai, kurie asmenų 
pageidavimu ir nustatytu eiliškumu buvo įteisinami nuo-
savybėn ar naudojimuisi. Reformos dėka nuosavos žemės 
turi beveik kiekviena šeima.

VĮ Valstybės žemės fondo direktorius T. Balčiūnas, 
padėkojęs už kvietimą dalyvauti konferencijoje, pažymė-
jo, kad 1961 m. įsteigtas Žemėtvarkos institutas, dabar 
pervadintas Valstybės žemės fondu, per 57 savo veiklos 
metus atliko daugybę įvairių žemės tvarkymo, tyrimų, 
kartografavimo ir kitų darbų. Atkūrus Lietuvos nepriklau-

somybę, buvo vienas iš pagrindinių žemės reformos darbų vykdytoju. Pateikdamas 
gražų pavyzdį, kaip trys mokslininkai atkakliai ir kruopščiai 70 metų nustatinėjo 
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aukščiausio pasaulyje Everesto kalno aukštį, palinkėjo, kad ir ateityje žemės tvar-
kymo darbai nesustotų, būtų atliekami siekiant aukštumų, dedant pastangas kurti 

pažangią našaus žemės naudojimo sistemą.
VŽF Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 

vadovė P. Ačienė apžvelgė per 28-erius metus vykdytus 
žemės reformos darbus. Per 1989 - 1991 metus Valsty-
bės žemės fondo (buv. Valstybinio žemėtvarkos institu-
to) specialistai pamatavo ir parengė per 5000 valstiečių 
ūkių dokumentų. Nuo 1991 m. priėmus Piliečių nuosa-
vybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvar-
kos ir sąlygų ir Žemės reformos įstatymus, VŽI buvo 
pagrindinis žemės reformos darbų rangovas, pasitelkęs 
giminingų profesijų hidrotechnikų ir miškininkų specia-
listus. Tų pačių metų rudenį įsteigtų apylinkių agrarinių 
tarnybų per 2000 darbuotojų talkino žemės reformai su-

rinkdami piliečių nuosavybės teisę ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus. Sun-
kiau vykdyti žemės reformą sekėsi Vilniaus krašte. Čia buvo daug rėžinių kaimų, 
gyventojai neturėjo nuosavybės teisę į žemę įrodančių dokumentų. Agrarinių tarny-
bų darbuotojus reikėjo mokyti.

Nuo 1997 m. žemės reformą reglamentuojančiuose įstatymuose atsirado nema-
žai pasikeitimų. Pristabdytas žemės reformos vežimas vėl girgždėdamas pajudėjo. 
Pradėti organizuoti žemės reformos vykdymo konkursai. Daug VŽI darbuotojų su-
kūrė individualias įmones ar uždaras akcines bendroves. Buvo sunkus laikotarpis, 
kai valstybė laiku neapmokėdavo už atliktus darbus, skola Institutui siekdavo net 
kelis milijonus litų. Žemės reformos vykdytojai negaudavo atlyginimų po kelis mė-
nesius. Negalėjome įsigyti matavimo instrumentų. Bet dirbome. Darbus stabdė ir 
klampino nuolatinės įstatymų pataisos ir pataisų pataisos. Savininkai žemėtvarki-
ninkus visaip kaltino: kodėl kaimynas galėjo atkurti nuosavybę, o jam jau neleidžia-
ma. Aiškink neaiškinęs, kad pasikeitė įstatymas. Kėlė chaosą ir politikai. Sugalvojo 
„saulėlydį“ Žemėtvarkos institutui. Norėjo, kad Institutas atleistų iš darbo apie 500 
darbuotojų, nors Vyriausybė nuolat ragino spartinti žemės reformą, priimti darbui 
daugiau specialistų. Saulėlydžio komisija ilgai kankino Instituto vadovybę, kol išsi-
aiškino, kad žemės reformos vykdytojai nėra valdininkai. 

Šiuo metu VŽF dirba 257 darbuotojai, iš jų 190 vykdo žemės reformos darbus 
905 kadastro vietovėse (Lietuvoje yra 1400 kadastro vietovių, iš jų 1286 kaimiš-
kosiose vietovėse). Dabar Žemės fondas moderni įmonė apsirūpinusi šiuolaikine 
įranga, darbus atlieka skaitmeninėmis technologijomis.

Nepaisant paminėtų bėdų, mūsų įmonės darbuotojai supranta, kad dirba svarbų 
darbą. Žemė – didelis turtas, o kur vyksta turto dalybos, ten ir nesutarimai, skundai. 
Paprastai prisimenamos tik didelės skriaudos, sunkumai laikui bėgant užsimiršta. 
Tačiau nemažai kas liko kaip ir po senovei, darbuotojas dirba bet kokiu oru, sun-
kiai, kartais labai sunkiai prieinamose vietose, tenka pamosuoti ir kastuvu, ir kirviu, 
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bendraujame su įvairaus išsilavinimo bei mentaliteto žmonėmis, todėl neretai tenka 
būti ne tik žemėtvarkininku bet ir psichologu. 

 Reforma jau beveik baigta. Ta proga reiktų prisiminti prieškario žemės refor-
mą ir valdžios požiūrį į žemėtvarkininką, žinome, kad ir tuomet buvo skundų, jie 
net Vatikaną pasiekdavo. Nepaisant to, prieškarinės Lietuvos valdžia labai vertino 
atsakingą žemėtvarkininko darbą, net 21 darbuotojas buvo apdovanotas įvairaus 
laipsnio ordinais. Gaila, bet šių dienų geri žemėtvarkininkų darbai nei valdžios, nei 
žiniasklaidos nedomina.

VĮ Registrų centro (RC) direktoriaus pavaduoto-
jas K. Maksvytis perskaitė pranešimą „Nekilnojamo-
jo turto kadastro ir registro Lietuvoje išvystymas“. 
Įmonė įsteigta 1997 m. liepos 8 d. Tai valstybės įmonė, 
ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, patikėjimo 
teise valdantis jai perduotą ar įgytą turtą. Savininko teises 
įgyvendinanti institucija – Susisiekimo ministerija. Įmonę 
išlaiko jos teikiamų paslaugų vartotojai, lėšos iš valstybės 
biudžeto, gaunamos tik už valstybės užsakymu suteiktas 
paslaugas. RC yra susijęs su kitais registrais ir sistemomis. 
Vykdo ir įgyvendina tarptautinius projektus, jų įgyvendi-
nimui gavo 13 mln. eurų techninės ir finansinės paramos. 

RC koncepcija: platus juridinę galią turinčių elektroninių dokumentų rengimas ir 
teikimas vartotojams, visiška e. integracija su pagrindiniais valstybės registrais ir 

atributinių bei vaizdinių duomenų teikimas vartotojams. 
Aleksandro Stulginskio universiteto (dabar VDU 

Žemės ūkio akademijos, toliau ŽŪA) Žemėtvarkos ir 
geomatikos instituto direktorė dr. doc. J. Valčiukie-
nė perskaitė pranešimą „Specialistų žemės tvarkymui 
Lietuvoje rengimas“. ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto misija – žemės ir vandens darnaus naudojimo ir 
apsaugos inžinerinių technologijų kūrimas, plėtra bei uni-
versitetinių studijų įgyvendinimas. Fakultetas rengia že-
mėtvarkos, hidrotechninės statybos inžinerijos ir akvakul-
tūros (žuvininkystės) technologijų specialistus.

Pagrindinės Žemėtvarkos ir geomatikos instituto moks-
linių tyrimų kryptys: žemės naudmenų sudėties ir žemės naudojimo optimizavi-
mas Lietuvos agrariniuose kraštovaizdžiuose; GIS ir nuotolinių tyrimų technologijų 
taikymas žemės administravimo ir teritorijų planavimo darbams; žemės ūkio nau-
dmenų savybes ir būklę apibūdinančios erdvinės informacijos apdorojimo ir panau-
dojimo tyrimai; žemės ūkio struktūrinių vienetų formavimosi ir reguliavimo pers-
pektyvų vertinimas; žemės rinkos pokyčių ir jų poveikio žemės naudojimui tyrimai.

Fakulteto žemėtvarkos studijų programų tikslai ir uždaviniai siejami su: žemė-
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tvarkos darbais; teritori-
jų planavimu; erdvinių 
duomenų rinkimu, ap-
dorojimu bei naudojimu; 
nekilnojamųjų daiktų 
kadastru ir registru; kul-
tūrinio kraštovaizdžio 
formavimu ir kt. Absol-
ventų skaičius 2007 - 
2018 m. kito: nuo 90-91 
bakalauro (2007 ir 2011 
m.) iki 15 (2017 m.) ir 
2018 m. – 20. Daugiau-
sia magistrų (85) baigė 
2010 m., 2018 – 46. 
Romualdo Survilos nuotraukos

Žemės tvarkymo Lietuvoje 100-mečio proga už nepriekaištingą  
ir nuoširdų darbą žemėtvarkos srityje apdovanoti.

Lietuvos Seimo Kaimo reikalų komiteto padėkos raštais:
*Audronė Kurulienė, NŽT Kupiškio skyriaus vyresnioji secialistė;
*Danguolė Pečiulienė, NŽT Jonavos skyriaus vyresnioji specialistė;
*Silvestra Petronienė, NŽT Anykščių skyriaus vyresnioji specialistė;
*Ona Brazdauskienė, NŽT Mažeikių skyriaus patarėja;
*Palmira Ačienė, VŽF Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovė. 

Lietuvos Vyriausybės padėkos raštais:
*Jolita Nevulienė, NŽT Druskininkų skyriaus vyriausioji specialistė;
*Raimundas Katinas, NŽT Utenos skyriaus patarėjas;
*Birutė Blusevičienė, NŽT Širvintų skyriaus vyriausioji specialistė;
*Saulius Mocevičius, VŽF Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovas.

Žemės ūkio ministerijos padėkos raštais:
*Romualda Špiklienė, NŽT Pasvalio skyriaus vyriausioji specialistė;
*Vita Dobilienė, NŽT Šilalės skyriaus vyriausioji specialistė.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklu 
apdovanotas Silvestras Staliūnas, buv. Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos 
tarnybos prie ŽŪM direktorius – ŽŪM sekretorius. 

Konferencijos ekspozicijoje
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UŽJAUČIAME

Aloyzas Romualdas 
Mitrikevičius
(1938 – 2018)

Tai gyvenimo palaima,
Kurią mums, Romai, dalinai,
O šiandien lai Tavo Gyvenimo Saulė
Tau šviečia Suvalkijoj amžinai.

     Buv. bendrakursis Jonas Montvila

2018 m. gruodžio 20 d., eidamas 81–uosius metus, staiga mirė inžinierius hidrotechni-
kas Aloyzas Romualdas Mitrikevičius.

Velionis gimė 1938 m. gegužės 23 d. Kalvarijos savivaldybės Jungėnų k. ūkininkų šei-
moje. 1955 m. baigęs Kalvarijos vidurinę mokyklą, jis studijavo LŽŪA (dabar Vytauto 
Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademija) Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 
1960 m. baigęs studijas įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją ir grįžo dirbti į gimtąjį 
kraštą. Dirbti pradėjo Kalvarijos MMS meistru, vėliau iki 1962 m. pabaigos vadovavo Kal-
varijos r. melioracijos grupei. 1963 m. perėjo dirbti į Kapsuko MSV ir buvo paskirtas Ga-
mybinio – techninio skyriaus viršininku. 1964 m. A. R. Mitrikevičius buvo paskirtas Kap-
suko MSV vyriausiuoju inžinieriumi. Šias atsakingas pareigas jis ėjo trylika metų. Rūpinosi 
kasmet vis didėjančių melioracijos užduočių vykdymu, sprendė įvairias nuolat kylančias 
darbo problemas, melioracijos darbų kokybės klausimus. 1976 m. rudenį persikėlė dirbti 
į Vilkaviškį. Čia trejetą metų dirbo MSV viršininko pavaduotoju, o 1979 – 1985 m. – vy-
riausiuoju inžinieriumi. Tad sausinant ir kultūrinant šio rajono žemes A. R. Mitrikevičiaus 
nuopelnai taip pat labai ženklūs. 

Naujas A. R. Mitrikevičiaus inžinerinės veiklos etapas prasidėjo 1986 m., kai jis buvo 
pakviestas dirbti į Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Lietuvos melioracijos staty-
bų valdybą. Čia ėjo vyriausiojo technologo bei valdybos viršininko pavaduotojo pareigas. 
Vykstant reorganizacijoms keitėsi ir velionio pareigos. Nuo 1988 m. velionis dirbo susivie-
nijimo „Lietuvos melioracija“ vyriausiojo technologo bei Mokslo, technikos ir ekspertizės 
skyriaus viršininko pareigose. Nuo 1990 m. dirbo valstybinės firmos „Lietuvos melioracija“ 
vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojo – Gamybinio ir kokybės skyriaus viršininko, Gamy-
bos organizavimo valdybos viršininko pavaduotojo pareigose. 1991 m. rudenį A. R. Mitri-
kevičius tapo valstybinės firmos „Lietuvos melioracija“ direktorių valdybos pirmininku. 
1994 – 2001 m. jis buvo firmos „Lietuvos melioracija“ valdybos pirmininku – generaliniu 
direktoriumi.

Nuo pat vaikystės velionis mėgo auginti triušius. „Ateini pas savo augintinius – ir, atro-
do, visi rūpesčiai akimirksniu išgaruoja“, – meiliai apie savo gyvūnėlius kalbėdavo Aloyzas 
Romualdas Mitrikevičius. Išėjęs į pensiją, jis aktyviai įsitraukė į Lietuvos kailinių žvėrelių 
ir triušių augintojų draugijos veiklą, buvo šios draugijos prezidentu. Nuo 1963 m. jis augino 
veislinius triušius. Aloyzas dalyvavo daugelyje tarptautinių parodų Čekijoje, Slovakijoje, 
Vokietijoje ir kitur. Už geriausias parodose eksponuotas triušių kolekcijas jam penkis kartus 
buvo suteiktas Veislinės triušininkystės meistro vardas. Daug kartų jo eksponuotos atskirų 
triušių veislių kolekcijos buvo pripažintos geriausiomis, jo triušiai pelnė čempionų diplomus.

Velionis buvo labai nuoširdus, draugiškas žmogus. Visus Aloyzas džiugindavo šmaikš-
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UŽJAUČIAME

Antanas Vaitiekūnas
(1956 - 2018)

2018 m. gruodžio 17 d. po sunkios ligos mirė ilgametis Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechninės statybos inžinerijos 
instituto lektorius, vyr. laborantas Antanas Vaitiekūnas.

Velionio biografija įdomi ir įvairialypė, bet jo gyvenimo kelias 
tiesus ir lygus, kaip gimtosios Suvalkijos laukai. Antanas gimė 1956 
m. vasario 12 d. Putriškių kaime Marijampolės savivaldybėje gau-
sioje šeimoje. Mokėsi Putriškių kaimo pradžios, vėliau Padovinio 
aštuonmetėje ir Marijampolės 5-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią 

1974 m. baigęs, įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Studijų metu 
(1976 - 1978 m.) buvo paimtas tarnauti sovietinėje armijoje. Grįžęs iš jos 1979 m. pradė-
jo dirbti LŽŪA Inžinerinių konstrukcijų katedroje laborantu, baigė studijas neakivaizdiniu 
būdu ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją. 1986 m. paskirtas Statybinių kons-
trukcijų katedros laboratorijos vedėju, o nuo 1988 m. kartu dirbo ir pedagoginį asistento, 
vėliau – lektoriaus darbą.

Antanas buvo tikras Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto šeiminjinkas. Jo dėka 
buvo palaikoma ideali tvarka laboratorijose, puikiai veikė prietaisai ir laboratoriniai sten-
dai. Antanas svariai prisidėjo atliekant fakultete vykdomus Kruonio HAE geofiltracijos ste-
bėsenos, daugybės Lietuvos hidromazgų hidrotechnikos statinių konstrukcijų būklės įverti-
nimo, statybinių medžiagų ir konstrukcijų savybių nustatymo bei kitus mokslinius tyrimus. 

Labai aktyviai dalyvavo Universiteto visuomeninėje ir sporto veikloje. Buvo ilgametis 
Lietuvos žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto (2007 m. tapo Lietuvos 
aukštųjų mokyklų dėstytojų ir darbuotojų krepšinio turnyro čempionu), Aleksandro Stul-
ginskio universiteto dėstytojų ir darbuotojų krepšinio komandos žaidėjas, tinklinio varžybų 
teisėjas. LŽHIS Antanas buvo nepamainomas profesinių švenčių sportinių varžybų organi-
zatorius ir dalyvis.

Antanas buvo tikras gamtos žmogus: ir bitininkas, ir medžiotojas, ir žvejys.
Netekome nuostabaus bendradarbio, fakulteto sporto ir kultūros renginių organizato-

riaus, labai darbštaus ir nuoširdaus draugo. Jo didelio glėbio, geros širdies užteko visiems: 
šeimai, giminėms, bendradarbiams, draugams, tėviškei. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Daivai, vaikams Rūtai ir Pauliui, gimi-
nėms ir draugams. Šviesus Antano Vaitiekūno atminimas ilgai išliks Universiteto bendruo-
menės, gausaus kolegų būrio atmintyje.

VDU Hidrotechninės statybos inžinerijos  
instituto darbuotojai

čiu humoru, puikiu balsu. Studijų metais buvo aktyvus saviveiklininkas, dalyvavo LŽŪA 
dainų ir šokių ansamblio vokalinėje grupėje, fakulteto oktete. Persikėlęs į Vilnių, savo balsu 
praturtino Vilniaus „Vyčio“ choro skambesį.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius – seserį Aldoną, dukters Ramunės ir sū-
naus Tomo šeimas, visus jo giminaičius. Kartu liūdime dėl šios skaudžios netekties.

Studijų draugų vardu
Antanas Lukianas
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Leonas Katkevičius
(1935 - 2019)

2019 m. sausio 5 d. mirė ilgametis Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akade-
mijos) Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorius daktaras 
Leonas Katkevičius. Lietuvos hidrotechnikų bendruomenė neteko 
plačios erudicijos mokslininko ir pedagogo.

Velionis gimė 1935 m. sausio 16 d. Panevėžio r. Butrimonių k. 
1955 m. baigęs Krekenavos vidurinę mokyklą, 1955 - 1960 metais 
studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) Hidromeliora-

cijos ir žemėtvarkos fakultete. 1962 m. pradėjo profesinę veiklą Zarasų melioracijos įmonė-
je. Dirbo techniku, vėliau darbų vykdytoju, vyriausiuoju inžinieriumi ir direktoriumi.

1962 m. L. Katkevičius buvo pakviestas dirbti į tuometės LŽŪA Melioracijos katedrą 
vyresniuoju dėstytoju. 1964 - 1968 m. neakivaizdiniu būdu studijavo Maskvos Hidrome-
lioracijos instituto aspirantūroje. 1969 m. apgynė disertaciją „Pelkių melioravimas grunto 
užplovimu ir užpylimu“ ir jam buvo suteiktas technikos mokslų kandidato (po nostrifikaci-
jos – daktaro) laipsnis. L. Katkevičiaus iniciatyva 1971 m. buvo pradėtas valyti Druskonio 
ežeras Druskininkuose. Tai pirmasis išvalytas Lietuvos ežeras.

1970 m. velioniui buvo suteiktas pedagoginis docento vardas. Jis toliau aktyviai dirbo 
melioracinės statybos technologijų ir organizavimo, nykstančių ežerų valymo technologijų 
tyrimo srityse, pradėjo dirvų struktūrą gerinančių priemonių tyrimus, vadovavo Mergelių 
akių, Valdakio ežerų, Užtrakio tvenkinių valymo darbams. Parašė vadovėlius „Melioracijos 
darbų technologija ir organizavimas“ (1973), „Žemės ūkio darbų technologija, organizavi-
mas ir ekonomika“ (1975), „Melioracijos darbų technologija, organizavimas ir ekonomika“ 
(1981). Su bendraautoriais parengė daug kitų knygų.

1993 m. L. Katkevičius pradėjo dirbti LŽŪU Vandentvarkos katedros vedėju ir šias par-
eigas ėjo iki 2002 metų. Jis aktyviai dalyvavo atliekant ežerų valymo darbus, tiriant sapro-
pelio panaudojimo galimybes. Tyrė Kemsynės, Pasamanio (Ignalinos r.), Žaleso (Vilniaus r.) 
ežerus, parengė jų išvalymo projektus. Nuo 1995 m. buvo pagrindinis ežerų būklės tyrimų 
ekspedicijų vadovas, tyrė nykstančius Varėnos rajono, Pastrėvio, Kurtuvėnų regioninio par-
ko ežerus. Kartu su kitais parengė „Nykstančių ežerų tyrimo programą“, knygas „Ežerų sa-
propelis žemės ūkiui“ (1998), „Dirvų sausinimą gerinančios priemonės“ (1999), buvo keleto 
konferencijų vandens telkinių būklės tyrimo ir kaimo vandentvarkos klausimais iniciatorius 
ir organizatorius.

2003 - 2007 m. dalyvavo tarptautinėse programose TEMPUS, PHARE ir FAO. Paskelbė 
per 150 mokslinių straipsnių įvairia tematika. 2008 m. L. Katkevičiui suteiktas pedagoginis 
profesoriaus vardas.

Už nuopelnus mokslinio, pedagoginio ir visuomeninio darbo srityse profesorius ne kartą 
apdovanotas Universiteto, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio minis-
terijų Padėkos raštais. 

Netekome sąžiningo, darbštaus ir puikaus žmogaus, patyrusio specialisto ir mokslininko. 
Šviesi Leono Katkevičiaus asmenybė ilgam išliks Universiteto bendruomenės, gausaus būrio 
absolventų atmintyje. Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną, sūnus ir visus artimuosius.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Vandens išteklių inžinerijos instituto kolektyvas
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Dar viena knyga apie  
melioraciją

2018 m. gruodžio mėnesį Vilniuje iš spau-
dos išėjo knyga „Pokalbiai apie melioraciją 
Lietuvoje“. Tai ketvirtoji ir solidžiausia (254 
pusl.) melioracijos entuziasto ir specialisto doc. 
dr. Zenono Kinderio iniciatyva išleista knyga, 
skirta supažindinti su melioracijos sistemų re-
konstravimo metodika. Knygoje skelbiama me-
džiaga buvo išdėstyta melioracijos specialistų 
kvalifikacijos kėlimo seminare.

Knygos turinį galima suskirstyti į keletą 
krypčių. Seminaro tikslus labiausiai atspindi 
R. Pužo ir E. Nacevičiaus išdėstytos tyrinėji-
mų metodikos, Z. Kinderio rekomendacijos dėl 
projektinių sprendinių rekonstruojant meliora-
cijos sistemas, L. Kinčiaus atstumų tarp drenų 
skaičiavimo bei V. Gurklio drenažo rinktuvų 
skersmens nustatymo patarimai. Projektuoto-
jams taip pat labai pravers svarbūs melioracijos veterano J. L. Petraičio pastebėji-
mai apie technines specifikacijas melioracijos sistemų rekonstravimo projektuose 
bei A. Dumbrausko ir O. Miseckaitės teiginiai apie paviršinį nuotėkį drenuotame 
plote. Svarbi ir E. Nacevičiaus medžiaga apie drenų uždumblėjimą.

Šiuolaikines tendencijas melioraciją susieti su aplinkosauga atspindi didelė N. 
Bastienės publikacija apie drenažo sistemų sprendinius, mažinančius drenažo nei-
giamą poveikį gamtai. Knygoje taip pat rasime A. Gudaičio ir Z. Kinderio istorinio 
pobūdžio apžvalgą apie melioracijos sistemų įrengimo Lietuvoje raidą. 

Oficiali Žemės ūkio ministerijos pozicija melioracijos aktualijų klausimu išdės-
tyta viceministro E. Gusto publikacijoje. Iš jos matyti, kad šalies žemės ūkio vado-
vai kol kas neranda sprendimų dėl melioracijos tolesnės raidos Lietuvoje, nežino, ką 
daryti su valstybei priklausančių melioracijos statinių nuosavybe, nes Vyriausybės 
siekis 2020 m. jos atsisakyti vargu ar bus įgyvendintas.

Savo pobūdžiu labai išsiskiria knygos sudarytojo Z. Kinderio sūnaus Gedimino 
publikacija apie hidrotechnikos specialistą Steponą Kolupailą (ji ir skelbiama kaip 
priedas). Išties retas atvejis, kai visiškai kitos profesijos atstovas (gydytojas) susi-
domi tėvo profesija ir surenka išblaškytą įvairiuose šaltiniuose medžiagą apie S. 
Kolupailą ir kai kuriuos kitus iškilius tarpukario melioracijos specialistus. Tik gaila, 
kad ši labai įdomi ir vertinga medžiaga nėra reikiamai susisteminta ir struktūrizuota.

Juozas Smilgevičius
  . 
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Elbingo kanalas
Vienas labai įdomių hidrotechnikos statinių kartu ir turizmo objektų Lenkijoje 

yra XIX a. antroje pusėje įrengtas Elblongo (Elbingo) kanalas (vokiečiai jį vadina 
„Oberländischer Kanal“), dar vadinamas Ostrudos-Elblongo kanalu. Jis pripažintas 
Lenkijos istorijos paminklu. Tai iš tikrųjų unikalus statinys, vienintelis toks Europo-
je, XIX a. vokiečių hidrotechnikų didelių pasiekimų pavyzdys. Laivai, plaukiantys 

kanalu, turi įveikti apie 100 m peraukš-
tėjimą. Įgyvendinus originalų techninį 
sprendimą, vietoje daugelio šliuzų laivai 
pakeliami, bėgiais gabenami sausuma ir 
vėl nuleidžiami į vandenį. Kanalo pagal-
ba galima nuplaukti iki Aistmarių, o iš 
jų į Baltijos ir kitas jūras. Bendras šio 
vandens kelio ilgis yra 129,8 km, ruožo 
Ostruda – Elblongas ilgis 82 km. 

 Kanalas pradėtas projektuoti dar 
1789 m., nes buvo reikalingas medie-
nai, pirmiausia ilgiems rąstams, gaben-
ti į Europos uostus (Europos valstybės 
neturėjo miškų, nes plienui išlydyti su-
naudojo visą savo miškų medieną). Ilgą 
laiką projektas laikytas per brangiu ir 
neįgyvendinamu. Prūsijos karaliaus pa-
vedimu 1837 m. kanalą suprojektavo 
Kionigsbergo (Karaliaučiaus) hidrotech-
nikos inžinierius Georgas Štenkė. Dalis 
kanalo trasos eina ežerais. Darbai buvo 
atliekami 1844 - 1860 m., laivyba kana-
lu prasidėjo 1860 m. Vėliau, išplėtojus 

susisiekimą geležinkeliais, XX a. 
pirmojoje pusėje kanalas prarado 
ūkinę svarbą. Po II Pasaulinio 
karo neveikęs kanalas ne taip se-
niai buvo atgaivintas turistiniais 
tikslais. 

Kanale įrengtos 5 pakėlimo 
stotys: Caluny (Kussfeld) stotis 
(statyta 1874 - 1881 m., pakėlimo kelio ilgis 450 m, aukštis – 13 m; Jelenie (Hirsch-
feld) stotis (statyta 1860 m., pakėlimo kelio ilgis 510 m, aukštis – 22,5 m); Oleśni-

Kanalas Osterode-Elbing tarpukario Rytų 
Prūsijos žemėlapyje

Pakėlimo stočių schema
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ca (Schönfeld) 
stotis (pakėlimo 
kelio ilgis 350 m, 
aukštis - 24,5 m); 
Kąty (Kanthen) 
stotis (statyta 
1860 m, pakėli-
mo kelio ilgis – 
450 m, aukštis – 
18 m; Buczyniec 
(Buchwalde) sto-
tis (statyta 1860 
m., pakėlimo ke-
lio ilgis – 550 m, 
aukštis – 21,5 m). 
Bėgių, kuriais ke-

Turistinis laivas

Kanalas. Matyti bėgiai, kuriais keliami laivai

liamos vagonetės su laivais, plotis įvairus: 
nuo 3,14 iki 3,27 m. Laivų maksimalus il-
gis – 24,5 m, maksimalus plotis – 3 m, o 
didžiausia grimzlė – 1,1 m. 

 Laivai keliami specialia vagonete. Lai-
vui užplaukus ant jos, vagonetė su laivu ir 
keleiviais įtempiama bėgiais į kalną. Pakė-
limui naudojama vandens energija: aukš-
čiau esančio vandens tvenkinyje atidaro-
mas šoninis šliuzas ir vanduo tekėdamas 
žemyn suka turbinas, o šios suka lynus, 
kurie iš žemesnio kanalo galo laivus pake-
lia, o iš kito, aukštesnio, nuleidžia žemyn. 

Apskritai įdomi ir permaininga viso 
lenkų Mozūrijos krašto istorija, jis ėjo iš 

rankų į rankas. Šias žemes viduramžiais valdė Kryžiuočių ordinas (netoli yra ir bu-
vusi jo sostinė Marienburgas, dabar vadinamas Molburgu). Ordinui nusilpus, kraš-
tas tapo Lenkijos, vėliau bendros Lenkijos – Lietuvos valstybės dalimi. 1772 m. 
pirmojo šios valstybės padalijimo metu žemės tapo Prūsijos karalystės nuosavybe. 
XIX a. pabaigoje Prūsijai aplink save suvienijus vokiškas žemes, tapo Vokietijos 
imperijos dalimi. Po I Pasaulinio karo kraštas priklausė Vokietijai, po II Pasaulinio 
karo grąžintas Lenkijai. 

Parengė Juozas Smilgevičius
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 Kur būti Žemės ūkio ministerijai?
Vasarį Vyriausybė paskelbė, kad Į Kauną pirmiausia kelsis tik Žemės ūkio minis-

terija – vėliau, papildomai įvertinus perkėlimo poveikį, bus sprendžiama, ar perkelti 
ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą bei Nacionalinę žemės tarnybą. Žemės ūkio mi-
nistro Giedriaus Surplio teigimu, ministerijos perkėlimo į Kauną planas bus pareng-
tas iki birželio 1 d. Taip pat bus atliktas nepriklausomas jo vertinimas. Ministerijos 
perkėlimo klausimas kelis kartus buvo atidėtas dėl kai kurių sprendimo spragų bei 
darbuotojų profsąjungų nepasitenkinimo. Premjeras S. Skvernelis ministrui siūlė 
dar padiskutuoti su profsąjungomis. ŽŪM ministras G. Surplys buvo susitikęs su 
profsąjungų atstovais, pritarė siūlymui atlikti papildomą nepriklausomą perkėlimo 
poveikio tyrimą. Tam bus skelbiamas konkursas. Žemės ūkio ministerija skaičiuoja, 
kad jos perkėlimas į Kauną kainuos apie 1,13 mln. eurų, o NŽT ir NMA – dar apie 4 
mln. eurų.  Iki 2019 m. gruodžio turėtų būti įgyvendintos visos ministerijos perkėli-
mo viešųjų pirkimų procedūros, išnuomotos ir darbui pritaikytos patalpos. Visa mi-
nisterija Kaune įsikurtų 2020 m. pirmąjį ketvirtį. Jau nuo šių metų balandžio Kaune 
pradės veikti ministerijos padalinys, kuriame dirbs kelios dešimtys darbuotojų.

ŽH informacija

Universitetų jungtuvės
Įvairių pertvarkų ir reformų sūkuryje ne kartą keitęs pavadinimą Aleksandro 

Stulginskio universitetas, vadintas žemės ūkio specialistų rengimo kalve, nuo 2019 
m. sausio 1-osios tapo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

Tai pirmasis realiai žengtas universitetų tinklo pertvarkos žingsnis. Jau patvirtin-
tos naujos VDU akademinių ir neakademinių padalinių struktūros. Universitetų jun-
gimas keičia situaciją: optimizuojama infrastruktūra, jungiamos besidubliuojančios 
funkcijos, integruojamos studijų programos ir fakultetai. Pagrindinis šios pertvar-
kos tikslas yra sukurti tokią sistemą, kuri sudarytų sąlygas horizontaliam bendradar-
biavimui – nebus nei atskirų struktūrų, nei atskiro valdymo. Buvęs Aleksandro Stul-
ginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas tapo VDU Žemės ūkio 
akademijos kancleriu, buvusi ASU prorektorė Laima Taparauskienė – VDU studijų 
prorektore. Iš penkių ASU fakultetų pavadinimą pakeitė Ekonomikos ir vadybos 
fakultetas, kuris nuo šiol vadinamas Bioekonomikos plėtros fakultetu. Nuo šių metų 
pradžios trys universitetai (Lietuvos edukologijos, Aleksandro Stulginskio ir Vytau-
to Didžiojo) oficialiai tapo konsoliduotu Vytauto Didžiojo universitetu, kuris bus 
plačiausios aprėpties ir vykdys mokslinius tyrimus bei studijas humanitarinių, so-
cialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. 
Integracija siekia užtikrinti aukštą studijų ir mokslo kokybę, mažinti studijų progra-
mų dubliavimą, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei efektyviai naudoti mokslo ir 
studijų infrastruktūrą.

Po susijungimo Lietuvos edukologijos universitetas tampa VDU Švietimo aka-

KRONIKA
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demija, o Aleksandro Stulginskio – VDU Žemės ūkio akademija. VDU Žemės ūkio 
akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas yra pareiškęs, kad pokyčių kelias 
ne visada bus lengvas.

„Nors savo vidine kultūra ir vyraujančia demokratine atmosfera ASU ir VDU 
yra labai panašūs, tačiau siekiant efektyvumo, jungiant administracijas, aptarnavi-
mo padalinius, kai kam keisis pareigos, darbo vieta, kolektyvas. Tai tam tikri ne-
patogumai, bet kartu ir naujos karjeros galimybės. Studentai studijuos didesniuose 
srautuose, turės daugiau naujų patirčių ir bendravimo galimybių“, – mintimis dali-
josi VDU Žemės ūkio akademijos kancleris prof. A. Maziliauskas. 

         ŽH informacija 

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijoje
2018 m. gruodžio 18 d. įvyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių 

susirinkimas. Jame dalyvavo ir žemės ūkio viceministras Evaldas Gustas.
Pradėdamas posėdį, asociacijos pirmininkas K. Sivickis pažymėjo, kad visų me-

lioracijos klausimų sprendimas, pradedant mokslu, melioracijos specialistų rengi-
mu, jų atestavimu, melioracijos finansavimu, baigiant melioracijos turto valdymu, 

yra labai problemiškas ir kasmet 
blogėja. 

Įmonių vadovai išklausė vi-
ceministro informaciją apie me-
lioracijos perspektyvas ir melio-
racijos finansinio fondo kūrimo 
principus bei galimybes. Siūlo-
mas kurti vandentvarkos fondas 
turėtų susidėti iš dalies žemės 
ūkio mokesčio, kurį turėtų mo-
kėti visi fiziniai bei juridiniai 

asmenys, disponuo-
jantys žeme, vals-
tybės biudžeto lėšų 
bei kitų lėšų. Tačiau 
tokio fondo įkūrimo 
galimybės šiuo metu 
neaiškios. 

Susirinkime buvo 
aptarta hidrotech-
nikos specialistų ir 

Susirinkimo dalyviai

E.Gustas ir K.Sivickis
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melioracijos įmonių atestavimo tvarka bei mokslinių tyrimų drenažo sistemų uždum-
blėjimui įvertinti ir rekomendacijoms parengti reikalingumas, kad šios sistemos būtų 
efektyviau rekonstruojamos bei tobulinamos.

Pavesta asociacijos vadovams talkinti Žemės ūkio ministerijos specialistams 
rengiant naują hidrotechnikos specialistų ir melioracijos įmonių atestavimo tvarką, 
kad melioracijos darbų rinkoje dalyvautų tik tinkamai tokiai techninei veiklai pasi-
rengusios įmonės, kurios galėtų užtikrinti reikiamą atliekamų darbų kokybę.

Šiuo metu mokslinių tyrimų drenažo sistemų uždumblėjimui įvertinti nėra, to-
dėl rekonstruojant drenažą daugiausia vadovaujamasi intuicija ir patirtimi. Nutarta 
kartu su ASU (dabar VDU Žemės ūko akademija) kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, 
kad į 2019 – 2021 m. mokslinių tyrimų planus būtų įtrauktos lėšos neefektyviai 
veikiančiam drenažui ištirti ir jo rekonstravimo bei tobulinimo rekomendacijoms 
parengti. Asociacijos įmonių vadovai įpareigoti suteikti mokslininkams techninę 
pagalbą atsikasant drenažą uždumblėjimui ištirti.

Taip pat nutarta kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl ES paramos įmonėms dau-
giakaušiams ekskavatoriams įsigyti, nes šiuo metu drenažas rekonstruojamas nau-
dojant vienkaušius ekskavatorius.

Buvo aptarti narystės asociacijoje klausimai. Iš asociacijos narių išbraukta UAB 
„Kamesta“ (Kaunas), nemokanti nario mokesčio ir nedalyvaujanti asociacijos vei-
kloje. Dėl tokių pat priežasčių iš asociacijos narių buvo išbraukta UAB „Lanksmas“ 
(Mažeikiai). Ankstesniame asociacijos susirinkime iš asociacijos narių buvo išbrauk-
ta bankrutavusi UAB „Plungės Jonis“. Šiuo metu asociacija vienija 56 įmones.

Susirinkime aptarti ir kiti aktualūs klausimai.
Juozas Smilgevičius

Seminaras melioracijos sistemų  
rekonstravimo klausimais

2018 m. gruodžio 11 d. asociacija „Melioracijos ir hidrotechnikos projektai“ 
surengė melioracijos specialistų seminarą „Melioracijos sistemų rekonstravimo rei-
kalavimų metodika“. Pranešimus perskaitė: žemės ūkio viceministras Evaldas Gus-
tas „Lietuvos melioracijos padėtis ir perspektyvos“, VĮ VŽF Melioracijos skyriaus 
vadovas Antanas Gudaitis „Melioracijos sistemų statybos raida“ (sutrumpintas 
pranešimas spausdinamas žurnale), firmos „Edmeta“ vadovas Edvardas Nacevičius 
„Keramikinių vamzdžių drenažo būklė“, Melioracijos įmonių asociacijos pirminin-
kas doc. dr. Kazys Sivickis „Drenažo sistemų rekonstravimo principai“ (sutrumpin-
tas pranešimas spausdinamas žurnale), firmos „Primega“ vadovas Remigijus Pužas 
ir „Edmeta“ vadovas Edvardas Nacevičius „Tyrinėjimai: topografiniai, dirvožemio, 
esamo drenažo“, doc. dr. Antanas Dumbrauskas ir Otilija Miseckaitė „Paviršinio 
nuotėkio formavimasis drenuotame plote“, doc. dr. Liudas Kinčius „Atstumų tarp 
drenų skaičiavimai“, doc. dr. Vidmantas Gurklys „Drenažo rinktuvų skersmens nu-
statymas“, dr. Nijolė Bastienė „Drenažo sistemų sprendiniai, mažinantys neigiamą 
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įtaką gamtai“, 
UAB „Projektų 
analizės istitu-
tas“ ekspertizės 
vadovas Julius 
Laimutis Petrai-
tis „Techninės 
specifikacijos“, 
Gediminas Kin-
deris „Stepo-
nas Kolupaila 
ir melioracija 
Lietuvoje“. 

Po praneši-
mų dr. Valerijus Gasiūnas klausytojams pristatė drėgmės režimo drenažo sistemose 
reguliavimo įrenginius. Ūkininkas Zigmas Aleksandravičius daug pastabų turėjo 
dėl neūkiško lėšų švaistymo melioruojant žemę, pernelyg daug lėšų išleidžiant lai-
kiniems statiniams. Kliuvo ir politikams, neišmanantiems apie žemės melioravimo 
reikšmę. 

ŽH informacija

„ASU alumni“ klubo jubiliejinė konferencija
„ASU alumni“ klubas – sausio 18 d. surengė jubiliejinę (dešimtąją) ataskaitinę 

rinkiminę savo organizacijos konferenciją, kurios metu išsirinko naujus valdymo 
organus bei patvirtino šių metų veiklos planą.

„ASU alumni“ klubo konferencijos dalyviai

Seminaro dalyviai
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Konferencijos dalyviai palankiai vertino VDU ŽŪA kanclerio prof. Antano Ma-
ziliausko įžvalgas apie pirmuosius integracijos su VDU rezultatus – ŽŪA tapimą 
šiuo metu didžiausio Kaune universiteto dalimi, atsiveriančias galimybes bioeko-
nomikos, informacinių technologijų mokslų proveržiui bei studijų kokybės augi-
mui, nes „ASU alumni“ klubo nariai ir patys aktyviai dalyvavo šios integracijos 
procesuose.

Dvejus metus sėkmingai klubui vadovavusi VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros 
fakulteto dekanė prof. Astrida Miceikienė savo ruožtu pasidžiaugė, kad klubo narių 
gretos nuolat didėja bei kuriasi nauji jo skyriai. Žmonės aktyviai dirba reprezentuo-
dami savąją Alma Mater, moksleiviams skleisdami žinią apie VDU ŽŪA teikiamas 
studijų galimybes, jų paklausą darbo rinkoje, organizuoja renginius, užsiima labda-
ringa veikla.

,,ASU alumni“ klubo prezidentas skiriamas dvejų metų laikotarpiui – pagal or-
ganizacijos įstatus juo tampa šios kadencijos viceprezidentas. Tad A. Miceikienė 
savo pareigas nuo šiol perleido „ASU alumni“ viceprezidentui Pranui Dailidei – 
UAB „Dojus agro“ vadovui. Naujuoju viceprezidentu, kuris perims klubo vairą po 
dvejų metų, vienbalsiai išrinktas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direk-
torius Edvardas Makelis. Valdybos nariais taip pat vienbalsiai išrinkti Vilma Kalen-
dauskaitė (VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo direktoriaus pavaduotoja), Adomas 
Balsys (AB „Lytagra“ įmonių grupės valdybos pirmininkas), Romualdas Abugelis 
(Seimo Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas), Darius Danusevičius (VDU ŽŪA 
Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius), Alfonsas Tamošiūnas (ARVI įmonių 
grupės viceprezidentas).

„ASU alumni“ klubo informacija

Naikinamas žemėtvarkos archyvas
Politine valia vykdoma žemės tvarkymo institucijų pertvarka palietė ir Lietuvos 

žemės tvarkymo archyvą, sukauptą VĮ Valstybės žemės fonde (buv. Žemėtvarkos 
institute). Archyve kaupta istorinė (carinės Rusijos, tarpukario nepriklausomos Lie-
tuvos, sovietmečio laikotarpio ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos) ir pastarųjų 30 
metų įvairaus mastelio kartografinė medžiaga, foto planai, foto vaizdai, žemės tvar-
kymo, žemės reformos žemės naudmenų inventorizavimo, dirvožemio tyrimo bei 
kartografavimo, saugomų gamtos ir kultūros objektų kartografavimo, žemės melio-
ravimo, vietovardžių rinkimo, žemės naudotojų ribų, vienkiemių inventorizavimo, 
dvarų ir parkų inventorizavimo, švietimo įstaigų inventorizavimo, elektros tinklų 
inventorizavimo ir kita medžiaga. Archyve buvo saugomi teritorijų planavimo, že-
mėtvarkos, kraštovaizdžio architektūros ir kiti projektai. Buvo saugoma ir žemės 
tvarkymo įvairi metodinė medžiaga.

Dabartinį Žemės ūkio ministerijos pastatą Lelevelio g. 6, Vilniuje pasistatė savo 
reikmėms Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas. Čia buvo darbuo-
tojams, archyvui ir net Žemėtvarkos muziejui skirtos patalpos. Pučiant pertvarkų 
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skersvėjams Žemėtvarkos ins-
titutas buvo iškraustytas iš šių 
patalpų, jos atiteko Žemės ūkio 
ministerijai. Tik ministerijai 
priklausančiose rūsio patalpo-
se dar liko keli archyvui skirti 
kambariai ir vienas pritaikytas 
archyvui kambarys ketvirtaja-
me aukšte.

Žemėtvarkos archyvas tar-
navo visai šaliai. Jis tenkino 
kartografinės medžiagos, dir-
vožemio tyrimo, ūkinės veiklos 
ribojimo ir kitos medžiagos po-

reikį žemės reformos ir kitoms reikmėms. Medžiaga už simbolinę kainą, dažniausiai 
už jos padauginimo kaštus, naudojosi valstybinės įstaigos ir privačios organizacijos. 
Faktiškai archyvą išlaikė Žemėtvarkos instituto darbuotojai, nes nuo jų uždirbamų 
pinigų buvo tam tikra dalis „nukandama“ archyvo išlaikymui. Prisidėti prie šalies 
labui dirbančio archyvo išlaikymo Žemės ūkio ministerija atsisakė.

Dabartiniu metu archyvo patalpos perduotos Turto bankui. VĮ Valstybinis žemės 
fondas (VŽF) moka nepagrįstai didelį patalpų nuomos mokestį. Tačiau ŽŪM iškė-
lus į Kauną, esamomis patalpomis VŽF naudotis negalės.

Nedidelę dalį archyvo perėmė Vilniaus apskrities valstybinis archyvas. Šiek tiek 
medžiagos perėmė universitetai (VGTU, ŽŪA, VU). Tiek universitetai, tiek kitos 
žemėtvarkos srityje dirbančios institucijos „priglausti“ daugiau šios medžiagos ne-
turėjo galimybių (patalpų stoka, reorganizacijos nežinomybė, kraustymasis į kitus 
regionus ir pan.).

Likusi kartografinė, žemėtvarkos, paklijuotų foto planų ant faneros ir aliuminio 
plokščių bei kita medžiaga, sukrauta į šiukšlių konteinerius, iškeliavo utilizavimui.

ŽH informacija

Išrinkta nauja žemėvaldos profesionalų tinklo 
(LANDNET) taryba

Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacija (FAO), įkurta 1945 m., remia 
savo valstybes nares, sprendžiant apsirūpinimo maistu klausimą, kuris dažniausiai 
susijęs su žemės sklypų fragmentacija ir mažu ūkių dydžiu.

FAO Europos ir Centrinės Azijos regioninis padalinys aktyviai remia savo vals-
tybes nares, rengiančias žemės konsolidacijos programas, vykdančias žemės bankų 
veiklą, žemės rinkos plėtrą ir kitas susijusias veiklas per: technines gaires ir pu-
blikacijas; įgyvendinamus žemės konsolidacijos ir kitus žemės tvarkymo ir admi-
nistravimo, žemės rinkos plėtros projektus; organizuojant regioninius seminarus ir 
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įkuriant neformalų Europos ir Centrinės Azijos šalių žemėvaldos profesionalų tin-
klą (LANDNET), kurio veiklą koordinuoja FAO ir nuo 2016 m. įsteigta LANDNET 
tinklo taryba, renkama kas dvejus metus.

11-ajame tarptautinio LANDNET tinklo seminaro, vykusiame 2018 m. lapkričio 
27 - 29 d., kuriame dalyvavo per 130 dalyvių iš įvairių Europos ir Centrinės Azijos 
šalių, išrinkta nauja taryba, susidedanti iš devynių narių. Jos vadovės pareigos pati-
kėtos Lietuvos atstovei Vilmai Daugalienei. 

ŽH informacija

Džiaugiamės kolegų pasiekimais
Išlaikydama tradiciją VDU Žemės ūkio akademija šventiniame renginyje jau 

septintąjį kartą paskelbė rengiamo konkurso „Metų nominacijos“ nugalėtojus, tarp 
kurių esama ir mūsų kolegų.

Nominacijos „ASU metų įvykis“ nugalėtoja pripažinta ASU mokslininkų Vi-
limanto Vaičiukyno, Raimondo Šadzevičiaus, Vito Damulevičiaus, Žydrūno Vy-

čiaus ir Evaldo Klimo 
komanda, pateikusi 
mokslu pagrįstas reko-
mendacijas, kaip tei-
singai tvarkyti slen-
kančius Gedimino 
kalno šlaitus. Nomina-
cijoje „Metų moksli-
ninkas 2018“ iš dviejų 
pretendentų – prof. 
Astridos Miceikienės 
(už proveržį socialinių 
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mokslų srityje) ir prof. Arvydo Vytauto Povilaičio (už aktyvų Aplinkos inžinerijos 
mokslo vystymą) apdovanojimas įteiktas prof. A. Miceikienei. Nominacijoje „ASU 
metų studentas 2018“ (pretendavo tapti po vieną atstovą iš visų penkių universiteto 
fakultetų) apdovanojimą atsiėmė Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentė 
Toma Karvelytė. Sveikiname kolegas.

                                                    ŽH informacija

Tarp konkurso laimėtojų ir kolegos
Vasario 19 d. Kultūros ministerijoje buvo pagerbti gražiausių lietuviškų įmonių 

pavadinimų konkurso nugalėtojai. Valstybinė kalbos inpekcija vienuoliktą kartą or-
ganizuotu konkursu siekia įprasminti Tarptautinę gimtosios kalbos dienos minėjimo 
tradiciją. Balsavime dalyvavo per 13 tūkst. naujienų portalo lankytojų. Konkurso 
nugalėtojomis paskelbta 18 įvairių veiklos sričių įmonių: „Pumpurai“ iš Panevėžio, 
„Viskas ore“ iš Vilniaus, „Buvo kartą“ iš Šiaulių, „Kalba skaičiai“ iš Širvintų ir kt. 
Laureatų veikla labai įvairi – nuo geodezijos, žemėtvarkos, logistikos iki juvelyri-
kos sričių.

Specialus Valstybinės kalbos inspekcijos prizas teko bendrovės pavadinimui 
„Pirmas blynas“. Specialus naujienų portalo DELFI prizas – įmonės pavadinimui 
„Tylus ūžesys“.

Tarp apdovanotųjų – geodezijos ir žemėtvarkos darbus atliekanti įmonė „Dar-
nios ribos“ iš Kėdainių, „Baltas varnas“ iš Vilniaus, besiverčianti statybos projek-
tavimu ir priežiūra.

ŽH informacija
 

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti

*Antanui Vilkauskui, hidrotechnikos inžinieriui, 80 m. jubiliejaus proga;

Už profesionalų, atsakingą ir stropų darbą:
*Agnei Kliorikaitytei, NŽT Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų val-

dymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausiajai specialistei;
*Valentinai Lodienei, NŽT Žemės tvarkymo ir administravimo departamen-

to Žemės administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei;
*Eglei Pletkienei, NŽT Žemės tvarkymo ir administravimo departamento 

Žemės tvarkymo skyriaus vyriausiajai specialistei;
*Violetai Staniulienei, NŽT Teisės departamento Teisinio vertinimo sky-

riaus vyriausiajai specialistei;
*Jovitai Butkienei, NŽT Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departa-

mento Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus vyriausiajai speci-
alistei.

Romualdas Survila
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