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Pirmame viršelio puslapyje:
Pakeliui į profesinę šventę Dvarviečiuose – šilkažiedžių gaisrenų pievoje.

Vilmos Kalendauskaitės nuotrauka

Kauno hidroelektrinė. Apie tai skaitykite 34 psl.



AKTUALIJOS

Dirbkime kartu
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga (LŽHIS) vienija daugiau kaip 1000 narių. 
Gegužės 3 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 
ūkio akademijoje įvykusi Sąjungos rinkiminė kon-
ferencija įpareigojo mane dvejus metus atstovauti 
profesinei bendruomenei. Tapau keturioliktuoju nuo 
1989 m. atkurtosios LŽHIS vadovu.

Šios pareigos ir kolegų nuoširdus palaikymas 
įpareigoja ir skatina tęsti pradėtus darbus būnant 
sąjungos prezidentu. Todėl manau, kad labai svarbu 
visiems Sąjungos nariams būti aktyvesniems sprendžiant mūsų profesijai aktua-
lius klausimus, neužmiršti pareigos ir atsakomybės žinant, kad nuo to priklauso ir 
mūsų profesijos prestižas.

Žemėtvarkininkams ir hidrotechnikams šis laikmetis nelengvas. Priimami aukš-
čiausiuose valstybės institucijose sprendimai ne visada palankūs mūsų profesijos 
bendruomenei ir jos atstovaujamai ūkio šakai. Norint tokius sprendimus argumen-
tuotai sustabdyti būtina apie juos kalbėtis ne tik su LŽHIS bendruomene, bet ir su 
giminingomis profesinėmis sąjungomis ir asociacijomis. Tik suvienijus idėjas ir 
jas pagrindus įtikinamais argumentais, galima pasiekti reikiamų sprendimų.

Išrinkta nauja LŽHIS Taryba jauna ir turi idėjų. Labai svarbu daugiau dė-
mesio skirti jaunimui, jų problemoms profesinėje bendruomenėje, pasistengti kuo 
aktyviau juos įtraukti į LŽHIS veiklą. Pasigendama aktyvumo iš Sąjungos skyrių 
ir grupių, todėl būtina palaikyti su jomis glaudesnį ryšį. Taip pat nereikia užmiršti 
ir mums giminingų profesinių sąjungų ir asociacijų, plėtoti ir toliau draugiškus 
santykius, diskutuoti svarbiais klausimais. Atstovaujant profesinei bendruomenei 
svarbu neatitrūkti nuo šiandienos praktiniame darbe vykstančių procesų ir išky-
lančių problemų. Reikėtų dažnesnių draugiškų vizitų pas gamyboje dirbančius 
Sąjungos narius, iš pirmųjų lūpų išgirsti jų nuomonę apie vykstančius procesus, 
rūpesčius ir siūlymus. Tai galėtų būti vienas iš būdų aktyviau bendrauti, išsakyti 
savo nuomones profesijai svarbiais klausimais.

Būtina ir toliau organizuoti kvalifikacijos kursus ir gerinti jų kokybę, nenusi-
šalinti nuo aktualių teisės aktų projektų rengimo. Negalime būti abejingi Sąjungos 
tradicijoms, labai svarbu tęsti žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ leidybą, to-
bulinti, įdomiau pateikti LŽHIS internetinį puslapį, organizuoti kasmetines profesi-
jos šventes ir siekti, kad į jas atvažiuotų kuo daugiau mūsų profesijos žmonių, kad 
mokėtume ne tik sunkiai dirbti, bet ir linksmai atsipalaiduoti bendraminčių būryje.

Visus žemėtvarkininkus, hidrotechnikus, melioratorius ir kitus profesijos brolius 
kviečiu vienytis ir aktyviai bendrauti. Tik būdami vieningi, aktyvūs ir galvodami apie 
savo profesijos ateitį, jos prestižą būsime gerbiami, labiau matomi ir stiprūs.

 LŽHIS prezidentas  
Vilimantas Vaičiukynas
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Privalome siekti daugiau,  
nei turime

Vanda VASILIAUSKAITĖ, Romualdas SURVILA

Gegužės 3 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyko visuotinis rinkimi-
nis Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) 
narių suvažiavimas. Kas dvejus metus vykstantys Sąjungos vadovy-
bės rinkimai sutelkia šios bendruomenės narius ir skatina apmąstyti, 
kaip dirbame, kokių problemų turime, kokius planus kuriame ateičiai.

Pastaruosius dvejus metus LŽHIS vadovavęs Audrius Petkevičius pradėda-
mas renginį pasidžiaugė, kad 100 - metį paminėjusi, prieš tris dešimtmečius 
atkurta Sąjunga neiškrypo iš savo kelio, tęsia užsibrėžtus darbus. Ir pastebėjo, 
kad Žemės ūkio ministerijos požiūris į Sąjungos keltas problemas labai nepasto-
vus. Ministro G. Surplio pažadai melioracijos problemas išspręsti per penkerius, 
vėliau – per dešimt metų, apsistojo ties penkiolikos metų atkarpa. Anot A. Pet-
kevičius, duok Dieve, kad nepastovios ir netvirtos ministro vizijos pildytųsi, nes 
viskam reikalingas rimtas požiūris ir lėšos.

VDU Žemės ūkio akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas pasida-
lijo įžvalgomis apie integracijos po jungtuvių su VDU pokyčius ir priminė, kad 
tobulėjant technologijoms bei modernėjant visuomenei darbdaviai šiandien pa-

AKTUALIJOS

Į salę renkasi renginio dalyviai
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geidauja visapusiškų žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
specialistų.

Seimo narys Jonas Varkalys pasidžiaugė LŽHIS 
veikla kolegoms rengiant profesinio meistriškumo 
kursus ir žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
leidyba. Pastebėjo, kad tai dideli pasiekimai, nes 
šiais laikais Lietuvoje nedaug organizacijų, kurios 
geba išlaikyti tokias tradicijas ir daugelį metų tęsti 
aktyvią veiklą. Teigiamai vertindamas LŽHIS ben-
dradarbiavimą su kitomis asociacijomis, J. Varkalys 
pastebėjo, kad problemų esama daug ir pasigedo 
rimto valstybės požiūrio į melioracijos skaudulius, 
ragino naudotis Seimo nario tribūna bei teikti siūlo-
mus įstatymų projektus. LŽHIS tinklapyje jis sakė 
pasigendąs Sąjungos garbės narių sąrašo, tų žmo-
nių sėkmės istorijos galbūt duotų stimulą jaunimui 
renkantis profesiją. Žvelgdamas į ateitį Seimo narys 
kalbėjo, kad jau dabar privalome galvoti, koks že-
mėtvarkos ar melioracijos darbų specialistas turės 
būti po 50 metų. „Turime siekti daugiau, nei šian-
dien turime“, – sakė J. Varkalys.

Pranešimą apie statybos sektoriaus profesinį 
standartą ir inžinieriaus kortelės reikšmę perskai-
tė Lietuvos statybininkų asociacijos Kompetencijų 

AKTUALIJOS

Prof. Antanas Maziliauskas

Seimo narys Jonas Varkalys

Ataskaitinį pranešimą skaito Audrius Petkevičius
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AKTUALIJOS

vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius. Jis at-
kreipė dėmesį į tai, kad plėtojant veiklą bendradar-
biaujama ir mokomasi iš norvegų, švedų, airių, taip 
pat ir iš mūsų kaimynų latvių ir estų, kurie jau turi 
parengę profesinius standartus. Lietuvoje profesi-
nių standartų rengimo organizatorius yra Kvalifika-
cijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Standartą 
rengia Statybos, architektūros, inžinerijos veiklos ir 
susijusių techninių konsultacijų sektorinis profesi-
nis komitetas. Rengiant standartą aktyviai dalyvau-
ja LŽHIS ir Melioracijos įmonių asociacija. Jame 
nurodomos minimalios kompetencijos, būtinos kie-

kvienai kvalifikacijai pagal jos lygius. Lietuvos kvalifikacijų sandara tokia pati 
kaip Europos: I-V lygiai – darbininkai, VI-VIII lygiai – inžinieriai. Standarto 
projektas numato 4 veiklos sritis pagal statinius: projektavimas, statyba, tech-
ninė priežiūra, projekto ir statinio ekspertizė, statinio naudojimo priežiūra (eks-
ploatacija). Atkreiptinas dėmesys, kad ypatinguose statiniuose, kultūros paveldo 
bei branduolinės energetikos objektų statiniuose būtinas papildomas atestavi-
mas. Kvalifikacija suteikiama vertinant išsilavinimą, patirtį, bendrąsias inžine-
rines žinias, bendruosius inžinerinius gebėjimus, įsipareigojimą laikytis profe-
sinės etikos kodekso bei narystę organizacijoje. Kartu su Lietuvos statybininkų 
asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Asociacija „Lietuvos keliai“, 

Robertas Encius
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Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Pro-
jektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija 
bei Lietuvos santechnikų asociacija pasirašytas ir 
šiuo metu įgyvendinamas memorandumas dėl ben-
dradarbiavimo. 

Melioracijos statinių būklę Lietuvoje išsamiai 
apžvelgė VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos 
skyriaus vadovas Antanas Gudaitis. Žemės melio-
racijos sistemų rekonstravimas nepakankamai fi-
nansuojamas. Žemės ūkyje neatsakingai žiūrima į 
dirvožemio apsaugą, jo rūgštėjimą, dėl intensyvaus 

žemės naudojimo augančią aplinkos taršą. 
Dabar valstybei priklauso magistraliniai grioviai, pralaidos, polderinės siste-

mos, tiltai, tvenkinių hidrotechnikos statiniai ir drenažo rinktuvai, kurių skers-
muo yra 12,5 cm. Bendra šių statinių vertė – 1,2 mlrd. eurų, o likutinė vertė – 
0,36 mlrd. eurų. Žemės savininkų nuosavybei priklauso visas likęs drenažas ir 
smulkūs jo statiniai. Šių nuosavų statinių balansinė vertė – 0,97 mlrd. eurų, o 
likutinė vertė – 0,35 mlrd. eurų. 45 proc. visų melioracijos statinių balansinės 
vertės tenka privačiai nuosavybei. Atkuriamoji visų (valstybės ir privačių) me-
lioracijos statinių vertė apie 20 mlrd. eurų.

Valstybės žemės ūkio sektorius sukuria apie 3,6 proc. BVP. Žemės ūkis Lie-
tuvoje yra strateginė ūkio šaka, savo produkcija sėkmingai konkuruojanti globa-
lioje rinkoje. Tačiau nereikia užmiršti, kad pagrindinė žemės ūkio gamyba vyksta 
melioruotoje žemėje, o jos efektyvumą lemia sureguliuotas dirvos vandens re-
žimas. Nesikeičiant žemės melioravimo situacijai prognozuojama, kad Lietuva 

2040 metais tu-
rės tik 1 mln. ha 
tvarkingų nu-
sausintų žemių, 
o 1,5 mln. ha 
patirs pakartoti-
ną užpelkėjimą. 
Norint atnaujin-
ti melioracijos 
sistemas reikėtų 
kasmet rekons-
truoti po 60 
tūkst. ha.

Kalbėdamas 

AKTUALIJOS

Antanas Gudaitis

Suvažiavimo moderatoriai: Giedrius Balevičius (iš kairės), 
Vilimantas Vaičiukynas ir Audrius Petkevičius
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apie Nacionalinės žemės tarnybos darbus ir ateities 
planus šios tarnybos vadovo pavaduotojas Algis 
Bagdonas atkreipė dėmesį į tai, kad bene daugiau-
sia jų Vilniaus mieste, kadangi trūksta laisvos že-
mės. Geležinkelio trasai „Rail Baltica“, kuri palies 
penkias savivaldybes, prireiks 12 tūkst. ha žemės. 
Pranešėjas pastebėjo, kad atliekant patikras mažėja 
atmestų taisymui bylų. Gerinant veiklą ir bendra-
darbiavimą tarp kolegų, A. Bagdonas siūlė atgai-
vinti apskritojo stalo diskusijas, organizuoti kolegų 
iš asocijuotų institucijų susitikimus, atviriau ben-
drauti ir žinoti ne tik kolegų, bet ir mokslininkų 
nuomonę siekiant geresnio darbų rezultato. 

Žemės ūkio ministerijos vadovybės linkėjimus 
LŽHIS suvažiavimui perdavė Nekilnojamojo tur-
to kadastro ir geodezijos skyriaus vedėjas Vytautas 
Paršeliūnas. 

,,ASU alumni“ klubo vardu kolegas pasveikino 
ir pasitaikančius sunkumus įveikti palinkėjo prof. 
Astrida Miceikienė.

LŽHIS tarybos veiklos ataskaitą už 2017 - 2018 
metus perskaitė tuo laikotarpiu Sąjungai vadovavęs 
Audrius Petkevičius. 2018 m. duomenimis, LŽHIS 
gretose yra 1046 nariai (403 žemėtvarkininkai ir 
643 hidrotechnikai). Per ataskaitinį laikotarpį spe-
cialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo 
1897 žemėtvarkos specialistai ir 1307 hidrotech-
nikai. Atliktos 289 šių profesijų specialistų atesta-
cijos. A. Petkevičius priminė, kad per ataskaitinį 
laikotarpį vienas rimčiausių renginių buvo pernai 
vykęs LŽHIS 100-ųjų metinių minėjimas, pasi-
džiaugta šiai progai išleista knyga „Lietuvos žemė-
tvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 1918 - 
2018“, padėkojo prisidėjusiems prie šio darbo.

LŽHIS finansininkė Ilona Džiautienė pristatė 
Sąjungos finansinę veiklą per 2017 - 2018 metų 

ataskaitinį laikotarpį. 2017 m. Sąjunga gavo 162 819 eurų, 2018 m. – 137 656 
eurus pajamų. 2017 m. gauta 3753 eurai pelno, o 2018 m. – 6778 eurai išlaidų, 
tai susiję su minėtos knygos 100-mečiui leidyba, tačiau manoma, kad ją išplati-
nus nuostolio nebus.

AKTUALIJOS

Vytautas Paršeliūnas 

Algis Bagdonas

Astrida Miceikienė 
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AKTUALIJOS

Revizijos komisijos atas-
kaitą perskaitė Gitana Vyčie-
nė, sakydama, kad revizijos 
komisija nenustatė finansinių 
pažeidimų. Po diskusijų suva-
žiavimo dalyviai balsų dau-
guma pritarė Sąjungos vei-
klos, finansinei bei Revizijos 
komisijos ataskaitoms.

Pasipildė ir Sąjungos Gar-
bės narių sąrašas. Kolegoms 
pasiūlius, LŽHIS Garbės na-

rio vardas suteiktas 
hidrotechnikui ve-
teranui, daug prisi-
dėjusiam atkuriant 
Sąjungą, UAB „Pas-
valio melioracija“ 
valdybos pirminin-
kui Juozui Stulgai. 
Į Sąjungos garbės 
knygą įrašyti Janina 
Ščeponienė, Audro-
nė Juknevičienė ir 
Valentinas Šaulys.

LŽHIS suvažia-
vimo rezoliucijas 
pristatė Algirdas Ra-
dzevičius ir Romual-
das Survila. Po dis-
kusijų ir pataisymų 
dauguma balsų jos 
buvo patvirtintos.

Prasidėjus naujos 
LŽHIS vadovybės 
rinkimams, balsuo-
ta už pateiktas kan-

LŽHIS viziją pristato  
naujasis prezidentas  
Vilimantas Vaičiukynas

Balsus skaičiavo Žilvinas Kunšinskas (iš dešinės) ir Dainius Ramukevi-
čius, o suvažiavimui sekretoriavo Otilija Miseckaitė ir Jolanta Valčiukienė
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sekcijai) ir 
UAB „Ardy-
nas“ projekto 
vadovo padėjė-
jas Mindaugas 
Gudžiūnas (jis 
vadovaus hidro-
technikų sekci-
jai). LŽHIS ta-
ryba išrinkta iš 
16 narių, Revi-
zijos komisija – 
iš trijų Sąjungos 
narių (žurnale 
pateikiama len-
telė su naujai išrinktųjų pavardėmis ir kitais duomenimis).

Prieš kelionę namo suvažiavimo dalyviai dar kartą susitiko foje (studentų 
vadinamame „akvariume“) prie kavos puodelio. Čia grojant ramiai muzikai dis-
kutavo toliau. Džiaugėsi galį susitikti, pamatyti dėstytojus, buvusius bendra-
kursius, kolegas. Iki susitikimo kitame suvažiavime ir netrukus įvyksiančioje 
profesinėje šventėje. 

Vandos Vasiliauskaitės,  
Dainiaus Ramukevičiaus,  

Romualdo Survilos nuotraukos

AKTUALIJOS

didatūras. 2019 - 2021 metų 
laikotarpiui Sąjungos prezi-
dento pareigos patikėtos VDU 
Žemės ūkio akademijos Van-
dens išteklių inžinerijos ins-
tituto docentui, dr. Vilimantui 
Vaičiukynui (jis šias pareigas 
ėjo ir 2015 - 2017 m.). LŽHIS 
viceprezidentais išrinkti VDU 
Žemės ūkio akademijos Žemė-
tvarkos ir geomatikos instituto 
lektorius Giedrius Balevičius 
(jis vadovaus žemėtvarkos 

Hidrotechnikos ir žemėtvarkos veteranai

Giedrius Balevičius ir Romualdas Survila aptaria 
rezoliucijos projektą
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AKTUALIJOS

Pagerbti Sąjungos nariai
Šie LŽHIS nariai 2019 m. gegužės 3 d. įvykusio Sąjungos suvažiavimo 
sprendimu tapo Garbės nariu ir įrašytais į LŽHIS Garbės knygą.

                                                        Garbės narys
Juozas Stulga. LŽHIS narys nuo 1989 m., Pasvalio hi-

drotechnikų skyriaus narys.
Gimė 1948 m. rugpjūčio 1 d. Šilalės r. Kadagynų. Hidro-

technikos inžinierius (LŽŪA, 1971). Klaipėdos MSV darbų 
vykdytojas, gamybinio skyriaus viršininkas (1971-1982), Ša-
kių MSV vyriausiasis inžinierius (1982-1985), Pasvalio MSV 
viršininkas (1985-1993), UAB „Pasvalio melioracija“ direk-
torius, valdybos pirmininkas (nuo 2001).

Įrašyti į Sąjungos Garbės knygą
Audronė Juknevičienė. LŽHIS narė nuo 2004 m., Vals-

tybinės ekspertizės hidrotechnikų skyriaus narė.
Gimė 1960 m. vasario 9 d. Panevėžio r. Raguvos mstl. Hi-

drotechnikos inžinierė (LŽŪA, 1983), MVŪM Kokybės sky-
rius, inžinierė (1983-1988), susivienijimas (firma) „Lietuvos 
melioracija“, vyresnioji inžinierė (1988-1991), UAB „Vals-
tybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“, ekspertė (nuo 1994).

Valentinas Šaulys. LŽHIS narys nuo 1990 m., VGTU hi-
drotechnikų skyriaus narys. LŽHIS tarybos narys (2003-2005 
ir 2007-2011).

Gimė 1949 m. birželio 6 d. Akmenės m. Hidrotechnikos 
inžinierius (LŽŪA, 1972). Bartkuškio HT dėstytojas, direk-
toriaus pavaduotojas (1972-1977), LHMMTI, LŽŪU Van-
dens ūkio institutas, mokslo darbuotojas, Hidromelioracijos 
skyriaus vedėjas (1997-2010), VGTU Hidraulikos katedra, 
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra, profesorius 
(nuo 2010), technikos mokslų daktaras (1988), LMA vandens 
problemų tarybos narys. 

Janina Ščeponienė. LŽHIS narė nuo 1989 m., VŽF žemė-
tvarkininkų skyriaus narė. LŽHIS tarybos narė (2011-2015).

Gimė 1953 m. spalio 13 d. Radviliškio r. Daugėlaičių k. Že-
mėtvarkos inžinierė (LŽŪA, 1976). RŽPI, VŽI, VŽF Šiaulių 
skyriaus (filialo) inžinierė, grupės vadovė, vyriausioji projektų 
inžinierė, direktoriaus pavaduotoja, direktorė (1976-2015). 



10 

AKTUALIJOS

Sąjungos vadovai

Prezidentas Vilimantas VAIČIUKYNAS
Gimė 1970 m. gegužės 24 d. Kauno m. Hidrotechnikos 

inžinierius (LŽŪA, 1994). Respublikinio vandens ūkio pro-
jektavimo institutas, inžinierius (1986), Šilalės vandens ūkio 
projektavimo institutas, inžinierius (1986), Šilalės MSV vyr. 
darbininkas kontrolierius (1987-1997), UAB „Projektų gama“ 
(Kaunas), projektų vadovas (2006-2008), LŽŪU (dabar VDU 
ŽŪA) Vandentvarkos katedra, Vandens išteklių inžinerijos 
institutas, lektorius (nuo 1997), Kauno miškų ir aplinkos in-
žinerijos kolegijos Hidrotechninės statybos katedra, docentas. 

Technologijos mokslų daktaras (2013).
LŽHIS narys (VDU ŽŪA hidrotechnikų skyriuje nuo 2004 m.), tarybos narys 

(nuo 2013), viceprezidentas (nuo 2017), prezidentas (2015-2017).

Viceprezidentas – Žemėtvarkos sekcijos pirmininkas
Giedrius BALEVIČIUS

Gimė 1972 m. gruodžio 19 d. Kauno m. Statybos tech-
nikas (Kauno aukštesnioji technikos mokykla, 1990). Žemė-
tvarkos bakalauras (LŽŪU, 1996), žemėtvarkos magistras 
(LŽŪU, 1999).

Kauno m. žemėtvarkos skyrius, geodezijos inžinierius 
(1996-1999). LŽŪU Žemėtvarkos katedra, ASU (VDU 
ŽŪA) Žemėtvarkos ir geomatikos institutas, lektorius (nuo 
1999). Kauno MAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedra, 

lektorius (nuo 1998).
LŽHIS ASU (VDU ŽŪA) žemėtvarkininkų skyriaus narys nuo 1999 m., tarybos 

narys (2007-2009 ir nuo 2011), prezidentas (2013-2015), viceprezidentas (2015-2017). 

Viceprezidentas – Hidrotechnikos sekcijos pirmininkas 
Mindaugas GUDŽIŪNAS

Gimė 1986 m. balandžio 4 d. Kauno m. Aplinkos inžineri-
jos bakalauras (LŽŪU, 2010), hidrotechninės statybos inžine-
rijos magistras (ASU, 2012). 

VĮ VŽF Melioracijos skyriaus inžinierius, projektų vado-
vas (2012-2019), UAB „Ardynas“ projektų vadovo padėjėjas.

LŽHIS Vilniaus m. hidrotechnikų skyriaus narys, Sąjun-
gos tarybos narys (2013-2017). 
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2019-2021 m. kadencijos  
Sąjungos taryba 

Vardas ir pavardė Darbovietė, pareigos Darbo telefonas, el.paštas

Prezidentas

Vilimantas 
Vaičiukynas

VDU Žemės ūkio akademijos 
Vandens išteklių inžinerijos instituto 
docentas, dr.

8 614 34 230
ltvilimantas@gmail.com

Viceprezidentai

Giedrius Balevičius 
VDU Žemės ūkio akademijos 
Žemėtvarkos ir geomatikos instituto 
lektorius 

(8 37) 75 23 72; 
8 687 19 287
gbalevicius@gmail.com

Mindaugas 
Gudžiūnas

UAB „Ardynas“,  
projekto vadovo padėjėjas

8 628 94 181
gudmindaugas@gmail.com

Žemėtvarkos sekcija

Vilma Aleknavičienė NŽT Prienų ir Birštono skyrius, 
skyriaus vedėja

8 610 19 556
alevilmele@gmail.com

Jolanta Valčiukienė 
VDU Žemės ūkio akademijos 
Žemėtvarkos ir geomatikos instituto 
direktorė, doc. dr.

8 618 60 164
Jolanta.valciukiene@vdu.lt

AKTUALIJOS
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Iveta Kriščiūnaitė
VĮ Valstybės žemės fondo, Kauno 
žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 
vadovė

8 686 57 194
Iveta.krisciunaite@vzf.lt

Daiva Mikalauskienė 
NŽT prie ŽŪM, Žemėtvarkos  
ir administravimo departamento  
Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

8 614 93 764
Daiva.mikalauskiene@nzt.lt

Odeta Jogminė NŽT prie ŽŪM, vyriausioji 
specialistė

8 625 92 937
Odeta.jogmine@gmail.com

Linas Dapkus
VĮ Valstybės žemės fondo, Kauno 
žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 
grupės vadovas

8 614 57 287
Linas.dapk@gmail.com

Audrius Petkevičius Advokatų kontora „Ellex Valiūnas  
ir partneriai“, ekspertas

8 616 33 163
audrius.petkevicius@ellex.lt 

Vilma 
Kalendauskaitė NŽT Druskininkų sk. vyr. specialistė

8 686 50 091
Vilma.kalendauskaite@gmail.
com

Hidrotechnikos sekcija

Karolis Mickevičius UAB „Inžinerinis projektavimas“, 
direktorius

8 616 58 212
karolis@projektavimas.net

Vytautas Milius UAB „Plungės lagūna“,  
inžinierius projektuotojas

8 614 58 151
vytautas@plungeslaguna.lt

Apolinaras Jasaitis 
Kelmės raj. savivaldybės žemės ūkio 
ir kaimo plėtros skyrius, Vyriausiasis 
specialistas 

(8 427) 61 148, 8 616 99 478 
apolinaras.jasaitis@kelme.lt

Gintautas Sabas Aplinkos apsaugos agentūra, 
Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas

8 611 18 323
Gintautas.sabas@gmail.com

Darius Šapkauskas UAB „Hidrum“,  
direktoriaus pavaduotojas

8 685 48 740
dsapkauskas@yahoo.com

Algis Kvaraciejus 
VDU Žemės ūkio akademijos, 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto dekanas, doc. dr.

(8 37) 752 350; 8 682 57 216
algis.kvaraciejus@vdu.lt

Aleksas Smilgys  Kraujučio įmonė „Aras“,  
techninis direktorius

8 618 52 626
Aleksas.smilgys@gmail.com

Rytis Skominas 
VDU Žemės ūkio akademijos, 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto prodekanas, doc. dr.

8 600 14 067
Rytis.skominas@vdu.lt

Revizijos komisija

Gitana Vyčienė
VDU Žemės ūkio akademijos 
Vandens išteklių inžinerijos instituto 
asistentė

(8 37) 75 2286;  
8 616 19 486
gitana.vyciene@asu.lt 

Lijana Ramonaitienė UAB „Pasoda“, direktorė 8 614 78 331
lijanarama@gmail.com

Jonas Račas Lietuvos melioracijos įmonių 
asociacija, vicepirmininkas

(8 5) 272 2157; 8 686 11 034 
jonasracas@gmail.com

 

AKTUALIJOS

Vardas ir pavardė Darbovietė, pareigos Darbo telefonas, el.paštas
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Jubiliejinė profesinė šventė  
prie Dubysos

Midona DAPKIENĖ

Pirmąjį birželio šeštadienį, jau 20-tąjį kartą, hidrotechnikai, žemėtvarkinin-
kai ir kitų giminingų profesijų atstovai susirinko kartu paminėti profesinę die-
ną. Šventė – ne eilinė, jubiliejinė, ir vieta parinkta nuostabi – mūsų didžiojo 
poeto Maironio apdainuotos Dubysos upės slėnis. Pirmoji LŽHIS organizuo-
ta profesinė šventė vyko mūsų Alma Mater – Lietuvos žemės ūkio universite-
to Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete, dešimtoji – Taujėnų dvare.

Saulėtą ir šiltą birželio 1-mosios rytą į Raseinių raj. Pagojukų seniūnijoje 
įsikūrusią Dvarviečių stovyklavietę rinkosi šventės dalyviai. Visi buvo tiesiog 
pakerėti šios Dubysos slėnio vietos grožio: skubėjo fotografuotis šilkažiedžių 
gaisrenų purpurine spalva nudažytoje pievoje. Pasigėrėję gamta, registravosi, 
vaikštinėjo po didelę stovyklavietės teritoriją, ruošė stalus erdvioje lauko pa-
vėsinėje.

Šventę pradėjo ir susirinkusius pasveikino LŽHIS prezidentas Vilimantas 
Vaičiukynas. Sveikinimo žodį taręs LR Seimo narys Jonas Varkalys pasidžiaugė 
pernai atšvęstu LŽHIS 100-mečiu, Sąjungos leidžiamu žurnalu ir skiriamu dė-

mesiu profesinio meistriškumo ugdymui. 
Susirinkusius į šventę šalies hidro-

techninkus, melioracijos ir žemėtvarkos 
specialistus pasveikino Raseinių rajono 
savivaldybės administracijos direkto-
rius Edmundas Jonyla. Jis kartu su Sa-
vivaldybės administracijos Žemės ūkio 
ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąja 
specialiste, atliekančia skyriaus vedėjo 
funkcijas, Lina Čėsniene padėkojo Na-
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cionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Raseinių skyriaus dar-
buotojams už glaudų bendradarbiavimą ir mero padėkos raštus įteikė NŽT Ra-
seinių skyriaus vedėjui Jurgiui Plieskiui, skyriaus vyriausiosioms specialistėms 
Irenai Kuzienei, Jolantai Bacienei ir Vidai Mačiulskienei.

Šventės proga pagerbti profesinėje ir visuomeninėje veiklose aktyvūs Są-
jungos nariai. Žemės ūkio ministro padėkos raštais apdovanoti: 60-mečio proga 
už mokslo, praktikos ir studijų integraciją rengiant vandens inžinerijos specia-
listus – dr. Vincas Gurskis, VDU Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir že-

mėtvarkos fakulteto do-
centas; 60-mečio proga 
už nuoširdų ir profesi-
onalų darbą, profesinių 
vertybių puoselėjimą 
ir aktyvią visuomeninę 
veiklą – Virginija Atko-
cevičienė, VDU ŽŪA 
VŪŽF lektorė, Vytautas 
Grigaitis, VDU ŽŪA 
VŪŽF vyr. laborantas; 
už nuoširdų ir profesio-
nalų darbą hidrotechni-
kos statinių projektavi-
mo srityje – Liudvikas 
Sladkevičius, V. Žulio 
firmos „Kumponas“ 
inžinierius-projektuo-
tojas; už pagarbą žmo-
gui, talentą ir kantrybę 
kiekviename darbe – 

Šventę pradėjo LŽHIS prezidentas V. Vaičiukynas

Padėkomis apdovanoti  
J. Budreikienė,  

R. Rutkauskas ir E. LukšaPadėką atsiima (dešinėje) NŽT Raseinių sk. vedėjas J. Plieskis
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Regina Žutautienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyriaus 
vyriausioji specialistė.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Lai-
monas Čiakas pasveikino šventės dalyvius ir įteikė NŽT padėkas: Mažeikių 
skyriaus vyriausiajai specialistei Vilmai Vaitkienei – už visuomeniškumą, drau-
gystę ir atsakingą darbą; Raseinių skyriaus patarėjai Vaidai Beržanskaitei – už 
sąžiningą ir kruopštų darbą; Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros 
skyriaus vyriausiajai specialistei Vidai Furmonienei – už ilgametį sąžiningai ir 
atsakingai atliekamą darbą žemės tvarkymo ir administravimo srityse; Žemės 
tvarkymo skyriaus vyriausiajai specialistei Odetai Jogminei – už kruopštų dar-
bą ir nuoširdų atsidavimą profesijai; VĮ Valstybės žemės fondui – didžiausiam 
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM partneriui žemėtvarkos planavimo do-
kumentų rengimo srityje – už aktyvų bendradarbiavimą ir nuveiktus didelius ir 
reikšmingus visai Lietuvos žemėtvarkai darbus.

Sąjungos prezidentas V. Vaičiukynas įteikė LŽHIS padėkas: Varėnos sky-
riaus vyriausiajai specialistei Drąsutei Antropikienei – už dzūkiškai nuoširdų ir 
profesionalų darbą, Šilutės skyriaus patarėjai Daliai Šimkienei – už kruopštų ir 
nuoširdų darbą, profesinių vertybių puoselėjimą ir aktyvią visuomeninę veiklą, 
Šilutės skyriaus vyriausiajai specialistei Sonatai Girdvainienei – už kruopštų ir 
nuoširdų darbą, profesinių vertybių puoselėjimą ir aktyvią visuomeninę veiklą, 
Lazdijų skyriaus vyriausiajai specialistei Jūratei Budreikienei – už nuoširdžiai 
atliekamą prasmingą darbą. Padėkas už profesinių vertybių puoselėjimą ir ak-
tyvią visuomeninę veiklą gavo VDU ŽŪA VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos 
instituto lektorės Daiva Gudritienė ir Vilma Šalkauskienė, VĮ VŽF Geodezijos, 
žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus grupės vadovas Evaldas Lukša, 
VĮ VŽF Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus specialistas Ramūnas Rut-
kauskas bei Lietuvos melioracijos veteranai Vaclovas Poška, Aloyzas Stirka ir 
Povilas Šukys.

Šventės dalyvius taip pat sveikino Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjun-
gos atstovas Arvydas Žižiūnas bei VĮ Valstybės žemės fondo direktorius Tomas 
Balčiūnas.

 Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir že-
mėtvarkos fakulteto dekanas Algis Kvaraciejus, sveikindamas dalyvius, paprašė 
rasti savo aplinkoje ištroškusių žinių, išalkusių universitetinio gyvenimo jaunų 
žmonių ir siųsti juos į fakultetą, kur jie yra nuoširdžiai laukiami. 

Po šventės atidarymo erdvioje laukymėje rinkosi įvairių sporto šakų koman-
dos: vyko krepšinio, tinklinio, futbolo, šaudymo, virvės traukimo varžybos. 



....aistros virė krepšinio, tinklinio, futbolo, šaudymo, 
virvės traukimo varžybose.... 
....aistros virė krepšinio, tinklinio, futbolo, šaudymo, 
virvės traukimo varžybose.... 



MŪSŲ GYVENIMAS

Koncertuoja grupė „Dar‘‘

Metas pasistiprintiPirtelė atkeliavo....

Daugiausiai apdovanojimų pelniusi 

VŽF Šiaulių skyriaus komanda

Jolanta Valčiukienė su dukrele 

džiaugiasi apdovanojimu
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Krepšinio varžybų nugalėtojais tapo komanda „Dzūkija“ (LŽHIS Alytaus sky-
rius), antrąją vietą užėmė VĮ VŽF Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavi-
mo skyriaus komanda, trečiąją – UAB „Jonavos hidrotechnika“ vyrai. Tinklinio 
varžybas laimėjo UAB „Sweco Lietuva“ komanda, antri liko VŽF Šiaulių sky-
riaus atstovai, treti – VŽF Kauno skyrius. Stipriausia futbolo aikštelėje buvo VĮ 
VŽF Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus komanda, po jos 
sekė VŽF Šiaulių skyrius ir UAB „Jonavos hidrotechnika“.

Šaudymo varžybos sutraukė daugiausia šventės dalyvių: akies taiklumą iš-
bandė 40 vyrų ir 33 moterys. Taikliausiai iš vyrų šaudė Arvydas Žižiūnas, antras 
liko Audrius Petkevičius, trečias – Antanas Šalvis. Taikliausia iš moterų buvo 
Benita Jačėnienė, vienu tašku aplenkusi Ireną Haase, trečioji vieta atiteko Si-
monai Milevičienei. 

Daug gerų emocijų žiūrovams sukėlė virvės traukimo rungtis. Drąsiai pasi-
priešino vyrams LŽHIS Alytaus skyriaus moterų komanda „Varėna“, iškovojusi 
bronzos medalius. Sidabras atiteko UAB „Jonavos hidrotechnika“ vyrams, o 
aukso medaliais pasipuošė VŽF Šiaulių skyriaus stipruoliai. Virvę traukė ir vai-
kučiai, jie visi buvo pavaišinti saldainiais.

Grynas oras ir aktyvi sportinė veikla sužadino šventės dalyvių apetitą, tad 
prie lauko virtuvės nutįso nemenka eilutė. Praalkusieji buvo vaišinami karštais 
barščiais ir labai skaniu troškiniu.

Šventės dalyviai ne tik vaišinosi prie lietuviškai gausiai nukrautų stalų, bet 
ir sėmėsi dvasinio peno bendraudami, diskutuodami, dalindamiesi patirtimi, ap-
tardami problemas ir laukiančius profesinius iššūkius.

Profesinėje šventėje, kuri šiemet sutapo su Tarptautine vaikų gynimo diena, 
dalyvavo gausus būrys Sąjungos narių atžalų, kurios turėjo puikią galimybę tu-
riningai praleisti laiką gamtoje su savo tėveliais, susipažinti su kitais vaikais. 
Jauniausiajai šventės dalyvei Saulei – vos keturi mėnesiai. Vaikai dalyvavo šau-
dymo, virvės traukimo rungtyse, suposi sūpuoklėse ar tiesiog dūko pievoje.

Pavakary stovyklavietės centre įrengtoje scenoje suskambo gyva muzika. Ir 
senjorams, ir jaunimui patiko grupės „Dar“ atliekami laiko patikrinti lietuviški 

šlageriai. Žalioje laukymėje sukosi poros, rateliai, vinguriavo pynės – 
šokėjai trypė iš širdies... Pasibaigus koncertui ištvermingiausi 

šventės dalyviai pasiliko šokių aikštelėje, kiti patraukė atgauti 
jėgų prie vaišių stalo ar pasikaitinti mobilioje pirtelėje, o tada 

jau ir namo ruoštis. 
Profesijos broliai ir seserys noriai dalijosi dienos įspū-

džiais ir vieningai sutarė, kad tai buvo viena geriausių pas-
tarųjų metų profesinių švenčių. Už tai norisi tarti nuoširdų 
„ačiū“ renginio organizatoriams ir rėmėjams.

Iki susitikimo kitais metais!

Vilmos Kalendauskaitės  
ir Lino Dapkaus nuotraukos
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Pokyčiai ir iššūkiai pietryčių  
Europos žemės ūkio ekonomikoje

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

Vyriausioji techninė patarėja,  
projekto Šiaurės Makedonijos Respublikoje vadovė 

Žemės ūkio ir maisto sektorius pietryčių Europos šalyse šiuo nuolatinių po-
kyčių ir „judančių taikinių“ laikotarpiu susiduria su daugybe iššūkių. Žemės 
ūkio politikos, prekių rinkų, kainų pokyčiai ir aplinkosaugos priemonių povei-
kis yra glaudžiai susiję su iššūkiais konkurencingumo, valdymo, technologijų ir 
struktūrinių pokyčių srityje. Žemės ūkio ekonomistai, mokslininkai ir pedago-
gai nuolat analizuoja šiuos pokyčius ir iššūkius, taip pat jų įtaką bendrame eko-
nomikos kontekste. Minėtų pokyčių ir iššūkių keliamų problemų sprendimas 
labai priklauso nuo institucinių gebėjimų, taip pat nuo mokslinių tyrimų. To-
dėl reikia nuolatinių pastangų stiprinti analitinius pajėgumus, pritaikant naujus 
mokslinių tyrimų metodus, paremtus praktinio taikymo rekomendacijomis. Visi 
šie dalykai susiję ir su verslo sektoriumi, nes teikiamos rekomendacijos daro 
įtaką sektoriaus ekonominei aplinkai. 

Šiems klausimams nagrinėti ir ieškoti sprendimo būdųŠiaurės Makedonijos 
Žemės ūkio ekonomistų asociacija (1996 m. įkurta nevyriausybinė organizaci-

Ochrido miestas 
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ja, prisidedanti prie šalies tvarios žemės ūkio sektoriaus ir kaimiškųjų vietovių 
plėtros) 2019 m. birželio 1 d. suorganizavo 12-ąją tarptautinę konferenciją, kuri 
vyko įspūdingame istoriniame Ochrido mieste, kuris nuo 1980 m. kartu su šalia 
esančiu giliausiu Balkanuose Ochrido ežeru įtrauktas į UNESCO pasaulio pa-
veldo sąrašą. Vienas iš pagrindinių asociacijos bruožų – bendradarbiavimas su 
įvairiais privataus ir viešojo sektoriaus atstovais, vyriausybinėmis ir nevyriau-
sybinėmis šalies organizacijomis. Konferencijoje, be įvairių šalies mokslininkų 
ir ekspertų, dalyvavo ir užsienio svečiai – iš viso per 100 dalyvių, kurie buvo 
pakviesti dalintis idėjomis, patirtimi ir moksliniais iššūkiais žemės ūkio, kaimo 
plėtros ir maisto gamybos srityje. 

Konferencijos organizatoriai pakvietė šio straipsnio autorę, kartu su dar 
dviem pranešėjais iš Liublianos universiteto ir Sofijos žemės ūkio ekonomikos 
instituto, padaryti vieną iš pagrindinių pranešimų, pristatant žemės konsolida-
ciją kaip svarbų procesą vakarų Balkanų šalyse. Pranešime „Žemės konsoli-
dacija – instrumentas tvariai kaimo plėtrai“ pristatytas Europos Sąjungos (ES) 
kaimo plėtros politikos kontekstas ir principai, trumpai apžvelgtas žemės kon-
solidacijos procesas Europoje, pristatyta Lietuvos žemės konsolidacijos patirtis 
bei šio proceso eiga Šiaurės Makedonijoje. Pagrindinės pranešimo tezės dėsto-
mos toliau.

Diskusijos apie būsimą Europos kaimo plėtros politiką prasidėjo 2016 m. 
rugsėjį. Europos kaimo plėtros konferencijos Korkas 2.0 dalyviai pareiškė, kad 

novatoriška, 
integruota ir 
visa apimanti 
kaimo ir že-
mės ūkio po-
litika ES turi 
būti įgyven-
dinama lai-
kantis dešim-
ties politikos 
krypčių. Kai-
miškoji Eu-
ropa yra na-
mai daugiau 
kaip pusei 

visų ES gyventojų ir apima daugiau nei tris ketvirtadalius jos teritorijos. Kai-
miškosios vietovės svarbios išsaugant Europos gamtos ir kultūros paveldą. ES 
parama investicijoms į kaimo vietoves turi būti orientuota į pridėtinės vertės 

Pokalbiai su žemės savininkais žemės konsolidacijos projekto teritorijoje
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visuomenei kūrimą. Žemės 
valdymas lemia gyventojų 
ir aplinkos sąveiką. Politika 
turi skatinti aplinkos vie-
šųjų gėrybių prieinamumą, 
taip pat gamtos ir kultūros 
paveldo išsaugojimą. Vis di-
dėjant gamtos išteklių varto-
tojiškam naudojimui, reikia 
koordinuoto visų sektorių 
politikų atsako. Turi būti už-
tikrinamas tvarus gamtos iš-
teklių – vandens, dirvožemio 
ir biologinės įvairovės – val-
dymas, nes tai pagrindinės 
žemės ūkio ir miškininkystės 
gamybos priemonės. Būtini 
novatoriški, mokslu paremti 
sprendimai, kurie leistų di-
desnę gamybą mažesnėmis 
sąnaudomis, užtikrinant, kad 
gamtos išteklių liktų ateities 
kartoms. Reikia plėtoti veiks-
mingas keitimosi žiniomis ir 

konsultacijų formas, remti inovatyvias efektyvaus žemės valdymo schemas. 
Šiems tikslams įgyvendinti ES teisinėje bazėje numatyta galimybė tiesiogiai ir 
netiesiogiai remti žemės konsolidaciją, kaip tvarios kaimo plėtros instrumentą.

1990-ųjų metų pabaigoje, po Sovietų Sąjungos griūties, Europoje prasi-
dėjo naujų politinių ir ekonominių reformų laikotarpis. Vienos iš pirmųjų 
pertvarkos veiklų buvo susiję su žeme – įvairios ekonominės veiklos pagrin-
du. Kiekviena šalis pasirinko savą žemės reformos būdą pagal politinius ir 
ekonominius prioritetus, bet labai greitai tapo akivaizdu, kad tokie veiksmai 
pageidaujamų rezultatų nedavė. Kaimo vietovėse naujai suformuoti maži že-
mės sklypai, išsibarstę ir netinkami efektyviam ūkininkavimui, nesuderinti 
su esama kaimo infrastruktūra. Geriausias instrumentas tokioms problemoms 
spręsti yra žemės konsolidacija. Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organi-
zacija (FAO) metodiškai vadovauja žemės konsolidacijos procesui, ypatingą 
dėmesį tam skirdama nuo 2002 m., kuomet šiam klausimui nagrinėti buvo 
surengtas tarptautinis simpoziumas Miunchene. Šiuolaikinė žemės konsoli-

Pirmasis žemės konsolidacijos projektas Egri kaime,  
kurį planuojama užbaigti šių metų rudenį
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dacija suprantama kaip žemės sklypų pertvarkymas tam tikroje teritorijoje, 
siekiant optimizuoti ūkių struktūrą, sukurti reikalingą infrastruktūrą, tuo pačiu 
metu įgyvendinant kitus kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslus 
ir uždavinius. Kadangi žemės konsolidacija pagal prigimtį yra daugiatikslė, 
nuo proceso organizavimo pradžios rekomenduojama šį instrumentą taikyti 
lanksčiai, įvairiais būdais ir metodais. 

Atkūrus 1990 m. nepriklausomybę Lietuvoje, žemės reforma, pagrįsta nuo-
savybės teisių į žemę atkūrimu buvusiems savininkams ar jų įpėdiniams, pra-
sidėjo 1991 m. Dar tebevykdant šią reformą paaiškėjo, kad privačion nuosavy-
bėn grąžinami bei naujai suformuoti žemės sklypai yra smulkūs, suformuotos 
žemėnaudos nelabai tinkamos konkurencingam žemės ūkiui, gamybos kaštai 
išaugę, sklypų ribos dažnai nepritaikytos prie esamos kaimo infrastruktūros. 
Skirtumai tarp miesto ir kaimo vietovių, taip pat išaugusi konkurencija su kitų 
ES valstybių ūkininkais paskatino naujo žemės tvarkymo instrumento – žemės 
konsolidacijos atsiradimą. ES kaimo plėtros politikos kontekste, žemės konsoli-
dacija matoma kaip instrumentas ūkių konkurencingumui didinti, gerinti aplin-
kos, kraštovaizdžio ir kultūros paveldo išsaugojimą, racionaliau naudoti gamtos 
išteklius, gerinti kaime gyvenimo kokybę. Pradėjus vykdyti pirmąjį bandomąjį 

Žemės sklypų konsolidacijos projektas susiejamas su automagistralės tiesimu 
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žemės konsolidacijos projektą 2000 m., teisinė bazė šio proceso vykdymui pa-
tvirtinta 2004 m., vėliau (2008 m.) parengta ir patvirtinta Nacionalinė žemės 
konsolidacijos strategija. Nuo 2004 m. žemės konsolidacija, kaip tvarios kaimo 
plėtros instrumentas, remiama pagal ES finansuojamą Lietuvos kaimo plėtros 
programą.

Pagal Europos Komisijos Delegacijos sutartį, nuo 2017 m. kovo mėn. FAO 
Šiaurės Makedonijos Respublikoje įgyvendina projektą „Nacionalinės žemės 
konsolidacijos programos integravimas (MAINLAND)“. Pagrindinis projekto 
tikslas – paremti smulkius žemės savininkus ir šeimos ūkius įveikiant proble-
mas, kylančias dėl ypač didelės žemės sklypų fragmentacijos, menkos kaimo 
infrastruktūros, mažo ūkių produktyvumo, konkurencingumo ir efektyvumo, ir 
tuo būdu stiprinti šalies žemės ūkio sektoriaus potencialą. Įgyvendinant šį pro-
jektą naudojamasi ankstesnių, nuo 2008 m. šalyje vykdytų tarptautinių žemės 
konsolidacijos projektų patirtimi. Taip pat naudojamasi kitų Europos šalių patir-
timi – tiek turinčių ilgametę patirtį žemės konsolidacijos srityje, tiek trumpesnę. 
Šiuo metu vykdomas 
projektas ieško sąsajų 
ir su kitais FAO ir ES 
prieš įstojimą į ES pa-
ramos lėšomis finan-
suojamais projektais, 
tokiu būdu dedant 
pastangas sukurti si-
nergiją ir didesnę pri-
dėtinę vertę, siekiant 
MAINLAND projek-
te numatytų tikslų.

Tikėtina, kad ne-
seniai, 2019 m. vasa-
rio mėn. vardą pakei-
tusi šalis – Šiaurės 
Makedonijos Respu-
blika, siekianti narystės ES ir NATO, sėkmingai „įsuks“ žemės konsolidaciją, 
kuri taip reikalinga šalies ūkininkams (priminsiu – žemės ūkio sektorius sudaro 
apie 10% šalies BVP; vidutinis ūkio dydis – 1,62 ha, o vidutinis sklypų skaičius 
ūkyje nuo 5 iki 7). Ūkininkai labai aktyviai dalyvauja procese, laukia pirmojo 
žemės konsolidacijos projekto užbaigimo, kuris, tikėtina, įvyks šių metų rudenį. 
Pasak jų, sėkmingas pavyzdys bus geriausia motyvacija dalyvauti žemės konso-
lidacijoje ir tikėti jos naudingumu. 

Žemės savininkams pristatomi žemės konsolidacijos tikslai
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Prancūzų kraštovaizdžio  
architekto Edouard‘o André kūrybos  

ir mokyklos tyrimai
Dr. Vaiva DEVEIKIENĖ, Steponas DEVEIKIS 

Vaiva Deveikienė – kraštovaizdžio architektė (1985), 
Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros 
departamento vyriausioji specialistė, Lietuvos kraštovaiz-
džio architektų sąjungos (LKAS) narė ir buvusi pirmininkė 
(2009 - 2013). Yra apsigynusi 2019 m. daktaro disertaciją 
„Kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąveika“.

Steponas Deveikis – miškų ūkio inžinierius (1978), 
dirbo žemėtvarkos ir kraštotvarkos, nekilnojamojo turto 
vadybos ir vertinimo, parkotyros srityse. Daugelio tarp-
tautinių konferencijų dalyvis ir pranešimų, publikacijų au-
torius.

Abu autoriai ilgą laiką yra dirbę Valstybinio žemėtvar-
kos instituto Kraštovaizdžio ir teritorijų planavimo skyriu-
je. Straipsnyje pasakoja apie prancūzų kraštovaizdžio 
architekto Eduardo Andre darbus ir jo palikimą Lietuvoje. 

Redakcija 

Platesnes ir gilesnes Edouard‘o André (1840 – 1911) ir jo bendradarbių kūry-
bos studijas pradėjome bene 1997 m., po tarptautinės konferencijos, skirtos Pa-
langos Birutės parko šimtmečiui. E. Andrė, jo sūnaus René André (1867–1942) 
ir André biuro veiklos tema esame parengę keletą pranešimų tarptautinėse kon-
ferencijose Lietuvoje (2008), Urugvajuje (2012), Irane (2014) ir mokslinių pu-
blikacijų mokslo leidiniuose Prancūzijoje (2001), Lietuvoje (2011; 2013; 2015; 
2017), Latvijoje (2014), Šveicarijoje (2015). 

E. André kraštovaizdžio architektūros biuro veiklos, o plačiąja prasme ir 
mokyklos, tema yra reikšminga norint suvokti XIX a. antrosios pusės – XX a. 
pirmojo dešimtmečio ar laikotarpio iki Pirmojo pasaulinio karo kraštovaizdžio 
architektūros, parkų, ypač viešųjų miesto parkų, meno raidą ir plėtotę, pagrindi-
nius meninės kūrybos principus ir sprendinius, taip pat prancūziškosios miesto 
parkų tradicijos globalią sklaidą ir regionines interpretacijas. Lietuvoje turime 
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keturis E. André sukurtus parkus, tad jo mokyklos kūrybos principų pažinimas 
yra ypač svarbus.

Atskiras veiklos ir tiriamojo darbo baras – tarptautinių konferencijų krašto-
vaizdžio architektūros paveldo tema, skirtų Edouard‘o ir René André kūrybai, 
organizavimas 2011 ir 2017 m. ir mokslo darbų rinkinių, kuriuose publikuojami 
konferencijos dalyvių, tarp jų ir užsienio autorių (M. Mosser, F. André Olivier, 
S. de Courtois ir kt.) tekstai, parengimas ir išleidimas. Šie leidiniai – Edouard’o 
Andrė šiaurės parkų kelias (sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Vaiva Devei-
kienė ir Steponas Deveikis, Vilnius: E. F. Andrė klubas Lietuvoje, 2011) ir René 
André (1867–1942) epocha. Kraštovaizdžio architekto kūrybos laukas – nuo 
želdynų iki miestų planavimo (sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Vaiva De-
veikienė, Steponas Deveikis, Petras Grecevičius, Vilnius: LKAS, 2017) – pui-
kiai įvertinti Lietuvos ir Prancūzijos akademinėse bibliotekose.

 2011 m. parengtas ir išleistas dvikalbis (prancūzų ir lietuvių kalbomis) René 
ir Edouard‘o André tekstų ir dokumentų, susijusių su parkų kūrimu grafų Tiš-
kevičių dvaruose, rinkinys Laiškai Ty = les lettres Ty. Vėliau parengti ir išleisti 
trys meninių vaizdų ir tekstų almanachai: Parkų užrašai 2013–2014 = Agenda 
des parcs 2013–2014 (Vilnius, 2013, 172 p.); Parkų knyga 2015–2016 = Agen-
da des parcs 2015–2016 (Vilnius, 2014, 148 p.); René André (1867–1942) ir jo 
epocha: kraštovaizdžio architektūra ir urbanistika. 2017–2018 metų užrašai = 
René André (1867–1942) et son époque: l‘architecture du paysage et l‘urba-
nisme. Les notes des années 2017–2018 (Vilnius, 2017, 132 p.). Šie leidiniai 
susideda iš trumpų iliustruotų pasakojimų apie Lietuvos, Prancūzijos, Lenki-
jos, Latvijos, Baltarusijos, kitų šalių kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos 
objektus, jų kūrėjus.

E. André kūrybos analizei skirtos svarbiausios 
šio dešimtmečio publikacijos: 
1. Eduardo Andrė Lietuvoje kurtų parkų istorinės ir meninės raidos tyri-

mai: naujausi faktai, atradimai ir įžvalgos / Vaiva Deveikienė, Steponas 
Deveikis. Urbanistika ir architektūra, 2011, t. 35, Nr. 3, p. 184–199. 
ISSN 1392-1630 – Vilnius: Technika.

2. E. Andrė pasiūlytos Montevideo transformacijos – miesto viešųjų žel-
dynų formavimo projektas ir jo realizavimas / S. Deveikis, V. Deveikie-
nė, O. Deveikytė. Miestų želdynų formavimas, 2013, 1 (10), p. 49–63. 
ISSN 1822-9778. – Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija.

3. Prancūzų kraštovaizdžio architekto ir urbanisto E. André (1840–1911) 
mokykla – jos idėjų įtaka ir plėtotė pasaulyje / V. Deveikienė, S. Devei-
kis. Miestų želdynų formavimas, 2015, 1 (12), p. 24–37.
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Gausiems užsakymams vykdyti E. André turėjo savo biurą ir būrelį patikimų 
bendradarbių. Šiame biure sėkmingai dirbo daugelis vėliau garsių ir savarankiš-
kai daug nuveikusių kraštovaizdžio architektų, parkų kūrėjų. Daugelį jų esame 
pristatę lietuviškose publikacijose. Esame apžvelgę ne tik Eduardo André, bet ir 
jo sūnaus René André (1867–1942), buvusių biuro bendradarbių J. Buyssens‘o 
(1872–1958), C. Thays (1849–1934), H. Martinet (1867–1936), kitų šios mo-
kyklos atstovų kūrybines biografijas ir svarbiausius meninės kūrybos objektus 

Daugelis šių bendradarbių buvo Versalio nacionalinės sodininkystės moky-
klos auklėtiniai, glaudžiai susiję tarpusavyje ir su mokytoju E. André. Jų veikla 
buvo daugiabriaunė ir plati – nuo dekoratyviosios sodininkystės ir memoriali-
nių skulptūrų aplinkumos architektūros iki didelių viešųjų parkų ir urbanistinių 
sprendinių, nekilnojamojo turto vystymo projektų. Jų projektai ir darbai buvo 
diegiami įvairiose Europos ir pasaulio vietose. Todėl galime palyginti kūrybos 
principus, ieškoti analogų, tapačių ir panašių sprendinių. Mokslinių straipsnių 
E. ir R. André kūrybos ir André mokyklos tema priskaičiuotume keliolika. 

Galime palyginti André mokyklos kūrybos pavyzdžius Prancūzijos Žydro-
jo Kranto miestuose (2 ir 3 pav.) arba kitus parkų kompozicinius elementus ir 
įtaisinius. Tokie parkų meno elementai kaip grotos, vandens kaskados, uolynai, 
šakų ir kelmų betoninės imitacijos, taip pat mišraus plano ir takų tinklo spren-
diniai yra būdingi daugeliui XIX a. pabaigos – XX a. pradžios įvairių autorių 
parkų. Tai, kaip sakyta, kildintina iš Versalio sodininkystės mokyklos tradicijų, 
kurias 1892–1906 m. formavo E. Andrė, o vėliau jo sūnus René ir mokiniai. 

Geometrinių parterių projektai (4 ir 5 pav.) perteikia XIX a. pabaigos estetinę 
dvasią ir turėtų būti atkuriami ir saugomi E. André kurtuose parkuose Lietuvoje.

ŽEMĖTVARKA

1 pav. Straipsnio autorių parengtų leidinių apie E. ir R. André kūrybą viršeliai
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2 pav. Casino de Monte-Carlo aplinkuma, sukurta pagal 
E. André projektą, 1879–1880. (Šaltinis: André Olivier, 2011)

3 pav. Vilos La Croix des Gardes parkas 
Kanuose, aut. Octave Godard, 1925

André mokyklai 
būdinga grotų ir uoly-
nų parkuose tradicija 
(6 ir 7 pav.). Visuose 
keturiuose Lietuvoje 
projektuotuose par-
kuose aptinkame uo-
lynų. Palangos parko 
uolynas įrengtas kaip 
Lurdo grotos replika. 
Šiame parke dirbęs 
J. Buyssens’as Briu-
selio šiaurės vaka-
rų priemiestyje Jette 
1913 m. įrengė skverą 
ir Lurdo Dievo moti-
nos bažnyčios (Notre 
Dame de Lourdes) 
aplinką. H. Martinet 
savo parkuose (Beau-
mont ir Rhonelle) taip 
pat įrengė uolynus (8 
pav.). Tokių įspūdingų 
uolynų turime ir Andrė 

4 pav. Ebenraino parko (Šveicarija) parteris (šaltinis: André, 1879)

5 pav. Lentvario parko parteris, aut. E. André. 1904 m.  
nuotrauka iš Tiškevičių šeimos archyvų
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projektuotame parke 
Lentvaryje (9 pav.). 

Kita įdomi – ma-
tyt laikmečio mados 
detalė – medžio šakų 
ir šaknų imitacijos 
iš betono (10 ir 11  
pav.). Garsus prancū-
zų kraštovaizdžio ar-
chitektas Edouard‘as 
Redont‘as (1862–
1942) savo parkų 
projektuose Reimso 
mieste (Prancūzija), 
taip pat Rumuni-
jos Krajovos miesto 
(rum. Craiova) par-
ke sėkmingai taikė 
ir André mokyklai (o 
gal visai epochai) bū-
dingus minėtus ele-
mentus: grotas, kas-
kadas, „kaimiškus 
tiltelius“ (12 pav.).

Tokių analogi-
jų būtų galima eks-
ponuoti ir aptarti 

6 pav. Grota Konjako miesto parke, E. André, 1892 

8 pav. Rhonelle parko uolynas, H. Martinet, 1905

9 pav. Lentvario parko uolynas su kriokliu, E. André ekipos 
kūrinys; fotografuota 1904 m.

7 pav. Grota Beaumont par-
ke, H. Martinet, 1896
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gerokai daugiau. Japonijos 
kraštovaizdžio architektūros 
mokslininkų atlikta H. Mar-
tinet kūrybos analizė atsklei-
dė jo kompozicinių principų 
tapatumą André mokyklos 
principams. Įdomių archi-
tektūrinių ir architektoninių 
panašumų E. André kurtuose 
Lietuvos ir Lenkijos parkuose 
įžvelgia Lenkijos ir Lietuvos 
parkotyrininkai. Stilistikos ir 
kompozicinių detalių apsaugai 
E. ir R. André Lietuvoje pro-
jektuotuose parkuose turi būti 
skiriamas nuolatinis dėmesys. 
Parkų projektų analogijos gali 
būti svarbios siekiant išlaiky-
ti arba atkurti pirminio par-
kų kūrėjo sumanymo esmę ir 
dvasią. 

12 pav. Krajovos miesto parko tiltelis, E. Redont‘as, 1902

10 pav. Konjako miesto parko tiltelis, E. André, 1892

11 pav. Reimso arboretumo tiltelis, 1898, projekto  
autorius E. Redont‘as (1862–1942)
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Darbai, kuriuose nesi vienas
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Kai yra tarpusavio supratimas, atsitinka daug gerų dalykų: darbas 
tampa aiškesnis, jis suartina kolegas ir geri rezultatai tampa akivaiz-
dūs. Tokios mintys aplankė kalbantis su Nacionalinės žemės tarny-
bos prie ŽŪM Raseinių skyriaus specialistais, kuriems vadovauja Jur-
gis Plieskis, birželio 9 d. paminėjęs 65-ąjį gimtadienį. Jau daugiau, 
kaip keturiasdešimt savo darbo metų jis skiria žemėtvarkai, kiekvieną 
dieną spręsdamas sudėtingas situacijas. Susidurdamas su nemen-
kais iššūkiais, Jurgis Plieskis niekuomet nenuleidžia rankų, dirba at-
sakingai, randa optimaliausią sprendimo būdą, kuris neprieštarautų 
galiojantiems teisės aktams, ir tenkina pareiškėjo interesus.

Sveikindami skyriaus vedėją gražios sukakties proga Raseinių 
skyriaus specialistai linki jam stiprios sveikatos, naujų idėjų, prasmin-
gų darbų ir visokeriopos sėkmės.

Raseinių rajonas yra vienas tų, kuriame jau baigtas nuosavybės teisių į žemę 
atkūrimas. Dabar daug dėmesio skiriama valstybinės žemės nuomai, siekiama, 
kad visa valstybinė žemės ūkio paskirties žemė būtų dirbama, kad būtų sufor-
muoti žemės sklypai ir sudarytos tinkamos sąlygos žemdirbiams naudojantis 
Europos Sąjungos parama plėtoti žemės ūkio veiklą, stambinant žemėnaudas.

NŽT Raseinių skyriaus specialistai nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, 
teikia atsakymus į juos, konsultuoja ir teikia informaciją NŽT kompetencijai 
priskirtais klausimais, parengia ir išduoda turimų dokumentų kopijas. Nuo 2019 
m. sausio 1 d. asmenys prašymus ir skundus NŽT ir skyriui gali pateikti ne tik 
pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroniniu paštu, tačiau ir naudo-
damiesi Elektroninių valdžios vartų galimybėmis bei LR Vyriausybės iniciatyva 
„E. pilietis“. Juridiniai ir fiziniai asmenys, naudodamiesi šiomis elektroninėmis 
paslaugų teikimo galimybėmis, gali saugiai, greitai ir nesudėtingai pateikti pra-
šymus ar skundus ir gauti atsakymus bei stebėti prašymų nagrinėjimo eigą ir 
gauti oficialų atsakymą.

„Siekiant užtikrinti, kad valdant ir naudojant žemę būtų laikomasi Lietuvos 
Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių žemės naudo-
jimo priežiūrą, reikalavimų yra NŽT vykdoma viena iš prioritetinių sričių – že-
mės naudojimo valstybinės kontrolė. 2018 metais Raseinių rajone atliktas 221 
žemės naudojimo patikrinimas (iš jų 121 planinis ir 100 neplaninių). Šiemet pla-
nuojama atlikti taip pat 221 žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimą. 

ŽEMĖTVARKA
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Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę sistemingai tikrinami apleistos 
žemės plotai, taip pat stebima, ar žemė naudojama pagal paskirtį. Vadovaujantis 
NŽT patvirtintu žemės tvarkymo darbų planu, vykdant valstybinę žemės nau-
dojimo kontrolę siekiama: sustiprinti žemės naudojimo valstybinę kontrolę tose 
teritorijose, kur daugiausia nustatyta apleistos žemės (valstybinės ir privačios) 
plotų, kontrolę dėl kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų naudo-
jimo ir dėl savivaldybėms perduotos neatlygintinai naudotis panaudos teise val-
domos žemės naudojimo, tai trys prioritetinės planinių tikrinimų sritys,“ – sako 
NŽT Raseinių skyriaus patarėja Vaida Beržanskaitė.

Didelis dėmesys skiriamas žemės sklypų kadastro duomenų elektroninių 
bylų tikrinimui NTR posistemėje „Geomatininkas“ ir atliekamoms žemės skly-
pų kadastro duomenų nustatymo teisingumo patikroms vietovėje. Nuo 2019 m. 
sausio 21 d. šioje posistemėje buvo įgyvendintos korupcijos prevencijos prie-
monės, įsigaliojo kadastro duomenų bylų tikrinimas ir sprendimų dėl žemės 
sklypų kadastro duomenų nustatymo priėmimas eilės tvarka. Vienas NŽT stra-
teginių tikslų – vykdyti žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo teisingumo 
patikras vietovėje.

Skyriaus specialistai pažymi, kad susiduriama ir su sunkumais, kurie susi-
darė pradėjus žemės reformą, kai teisės aktai leido nuosavybės teisių atkūrimo 
procesą vykdyti be tikslių matavimų, nebuvo reikiamo dėmesio skiriama ir pri-
važiavimo keliams. Dėl to sulaukiama besikreipiančių pareiškėjų ir kadastrinius 
matavimus atliekančių asmenų užklausimų, į kuriuos atsakant tenka analizuoti 

ŽEMĖTVARKA

NŽT Raseinių sk. darbuotojai pasitarimo metu
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kiekvieną situaci-
ją, įvertinti sklypo 
suformavimo do-
kumentus, išliku-
sius riboženklius, 
faktinį naudojimą 
ir priimti išvadas 
dėl sklypų ribų pa-
tikslinimo vietovė-
je ir (arba) žemės 
sklypo ribų, ploto 
patikslinimo terito-
rijų planavimo do-
kumente ar žemės 
valdos projekte bū-
tinumo. Tam reika-
lingos papildomos 

darbo laiko sąnaudos. Tačiau skyriaus vedėjas ir jo vadovaujami specialistai 
visuomet ieško ir suranda būdų, kaip nedelsiant išspręsti iškilusias problemas. 
Patikrinus kadastro duomenų bylas, rengiami sprendimai pagal teritorijų pla-
navimo dokumentus suprojektuotų valstybinės žemės sklypų suformavimui ar 
sprendimai pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos 
projektus suprojektuotus savivaldybės ar privačios žemės sklypus, pakeisti že-
mės sklypų kadastro duomenis. Per 2018 metus iš viso priimti 1065 sprendimai 
dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo, sklypų pertvarkymo ir kadastro 
duomenų tikslinimo, šiais metais jau priimti 485 sprendimai.

Skyrius išduoda leidimus ir laikinai naudoti žemę žemės ūkio veiklai vyk-
dyti, jų terminas tų pačių kalendorinių metų pabaiga arba gali būti tęsiamas 
kitiems kalendoriniams metams. Taip gali nutikti asmeniui prašant, arba iki kol 
žemės sklypas bus perduotas nuosavybėn, išnuomotas, perduotas neatlygintinai 
naudotis ar patikėjimo teise valdyti kitiems asmenims. 2018 m. rajone galiojo 
iš viso 892 asmenims išduoti sutikimai 1525 žemės plotų naudojimui, iš viso 
1470 ha.

Skyrius organizuoja kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, valstybinės žemės 
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą. Išduoda planavimo sąlygas 
teritorijų planavimo dokumentams rengti. Tvirtina kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams projektus ir žemės konsolidacijos projektus. Nuo 2015 
m. sausio 1 d. teikiamos keturios elektroninės paslaugos Žemėtvarkos planavi-
mo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.zpdris.lt).

ŽEMĖTVARKA

Žemės naudojimo valstybinę kontrolę atlieka NŽT Raseinių sk. 
specialistai Rimvydas Vaivada (iš kairės) ir Audrius Kumpikevičius
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Įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius, atliekama ir daug kitų funkcijų. 
Parduodami valstybinės žemės sklypai, kuriuos NŽT valdo patikėjimo teise, 
perduodami neatlygintinai naudotis arba išnuomojami valstybinės žemės skly-
pai. Skyrius veikia valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės 
nuosavybėn privačius žemės sklypus, įgyvendina bendraturčio teises, priima 
sprendimus pirkti ar atsisakyti pirkti pirmumo teise parduodamus privačios že-
mės sklypus, nustato servitutus administraciniu aktu ir sudaro sandorius dėl že-
mės servitutų nustatymo, pasirašo dokumentus ir atlieka veiksmus, susijusius su 
valstybinės žemės patikėtinio funkcijų įgyvendinimu rengiant teritorijų plana-
vimo dokumentus, išduoda (arba atsisako išduoti) įvairaus pobūdžio sutikimus 
valstybinėje žemėje.

Skyrius taip pat teikia paslaugas, susijusias su privačios žemės valdymu, 
naudojimu ir disponavimu, išduoda arba atsisako išduoti sutikimus įsigyti že-
mės ūkio paskirties žemės ir sutikimus įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo 
dalį, vykdo pažymų apie asmenis, turinčius pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio 
paskirties žemės ir miškų ūkio paskirties žemės, išdavimo procedūras. „Pernai 
išduoti 674 sutikimai (iš jų 672 įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ir 2 įgyti 
teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį), šiemet – 288 sutikimai asmenims įsigyti 
žemės ūkio paskirties žemės. 2018 m. išduotos 484 pažymos apie asmenis, tu-
rinčius pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ir miškų ūkio paskir-
ties žemės, šiais metais – 168 pažymos“, – sako V.Beržanskaitė.

Visus minėtus darbus atlieka Raseinių skyriaus kolektyvas, tad tenka tik 
stebėtis, kad gaunami piliečių skundai vos ant vienos rankos pirštų skaičiuo-
jami (pernai 
gauti aštuoni, 
šiemet – tik ke-
turi skundai). 
Šie faktai rodo, 
kad J.Plieskio 
vadovaujamas 
NŽT Raseinių 
skyrius geba sė-
kmingai dirbti 
ir susidoroja su 
jiems keliamo-
mis nelengvo-
mis užduotimis.

ŽEMĖTVARKA

Po apdovanojimų profesinėje šventėje NŽT Raseinių sk. specialistai  
kartu su Raseinių sav. administracijos atstovais

Vaidos Beržanskai-
tės nuotraukos
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Kauno hidroelektrinė
Juozas SMILGEVIČIUS

Tikriausiai daugeliui gal ir ne vieną kartą yra tekę pravažiuoti Kauno 
hidroelektrinės pylimu. Bet toli gražu ne visi žino įdomią jos statybos 
istoriją. Be senų kauniečių mažai kas prisimena, kad hidroelektrinė 
ne tik gamina elektros energiją, bet ir apsaugo Kauną nuo staigių po-
tvynių, užsikimšus ledams Nemuno ir Neries santakoje, kurių metu 
būdavo patiriami dideli nuostoliai ir net žūdavo žmonės. 

Nemuno hidroenergetinius išteklius dar prieš I pasaulinį karą tyrinėjo prof. 
G. Merčingo vadovaujama Vandens energijos tyrimų komisija. Jau nepriklau-
somos Lietuvos laikais statyti hidroelektrines siūlė elektrotechnikos inžinierius 
Jonas Smilgevičius, kuris 1930 m. net išleido knygelę „Nemuno elektros stotis“. 
Statyti hidroelektrines planavo akcinė bendrovė „Galybės“, tačiau idėja liko ne-
įgyvendinta. 

Įgyvendinti Lietuvos energetikų siūlymus trukdė kapitalo stoka bei brangiai 
parduodančių elektros energiją užsienio koncesininkų pasipriešinimas. HE sta-

tybai nepritarė 
netgi prezidentas 
Antanas Smeto-
na ir ministras 
pirmininkas Jo-
nas Tūbelis.

Po Antrojo 
pasaulinio karo 
1948 – 1951 m. 
Maskvos projek-
tavimo institutas 
„Hidroenergo-
projekt“ ištyrė 
Nemuno hidroe-
nergetinius ište-
klius ir parengė 

jų naudojimo schemą. Pagal ją prie Nemuno buvo numatyta pastatyti 7 hidroe-
lektrines, jų bendra galia turėjo siekti 468 tūkst. kW. Pirmąją pagal šią schemą 
pastatyti buvo numatyta Kauno HE.

Institutas „Hidroprojekt“, atlikęs išsamius geologinius ir hidroenergetinius 

Potvynis Kaune Maironio gatvėje
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tyrinėjimus, pa-
rengė HE statybos 
projektą. Buvo su-
projektuota tipiška 
lygumų reljefui 
gravitacinio tipo 
žemių užtvanka. 
Buvo suprojektuo-
ti 4 hidroagregatai, 
kurių kiekvieno 
galingumas 22,5 
MW. Elektrinės 
turbinos su pasi-
sukančiomis men-
tėmis buvo paga-
mintos Charkovo turbinų gamykloje, o generatoriai Sverdlovske. Vėliau (po 
rekonstrukcijos 1975 m.) HE instaliuotas galingumas padidėjo iki 100,8 MW. 

Hidroelektrinės statybos darbai prasidėjo 1955 m. lapkritį. Reikėjo iškasti 5 
mln. m3 grunto, supilti 3,5 mln. m3 žemių, pakloti 252 tūkst. m3 betono ir gelž-
betonio. 1957 m. rudenį pradėti betonuoti HE pastato pamatai. HE pylimo su 
betonine užtvankos dalimi ilgis – 1,5 km. 

Nemuno vaga buvo patvenkta 1959 m. liepos 19 d. Taip susidarė 63,5 km² 
ploto vandens saugykla – Kauno marios. Jų vandens tūris 462 mln. m³. Patvan-
ka Nemune tęsiasi apie 100 km, iki Balbieriškio. Vidutinis Kauno marių gylis 
yra 7,5 m, prie užtvankos siekia 25 metrus. Iš tvenkinio vietos teko iškelti 35 
kaimus, iš viso 700 sodybų. Buvo iškeltas į aukštesnę vietą ir visas Rumšiškių 
miestelis. Jo naujoji vieta 2 km į šiaurės rytus nuo senosios, dabar esančios po 
marių vandeniu.

1959 m. lapkričio 5 d. buvo įjungtas pirmasis hidroagregatas, o paskutinis – 
1960 m. balandžio 18 d. Hidroelektrinė pasiekė projektinę 90 MW galią. Hi-

Principinė hidroelektrinių įrengimo schema

Kauno HE statyba
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droturbinų mašinistai buvo apmokyti Kamos, o budintieji inžinieriai – Narvos 
hidroelektrinėse.

Iš pradžių elektrinė gamino apie 30 proc. reikalingos elektros energijos, šiuo 
metu ji pagamina tik apie 2 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos. 
Elektrinės statybos išlaidos atsipirko per 3,3 metų. Dirbant visu pajėgumu pro 
vieną turbiną prateka iki 190 m³/s vandens, pro visas turbinas – 760 m³/s. Kau-
no HE negali nuolat dirbti visu pajėgumu, gaminamos elektros energijos kiekis 
priklauso nuo upės vandeningumo. 2015-ieji metai buvo vieni sausiausių, kelis 
mėnesius Nemuno debitas ties Kaunu siekė tik apie 80 m3/s, o 1992 m. liepą 
buvo užfiksuotas vos 53 m3/s debitas. Katastrofiškai sumažėjus vandens kiekiui 
hidroagregatai iš viso nebegali dirbti ir vanduo žemyn į Nemuną leidžiamas per 
pralaidas, kurios įprastai naudojamos nuleisti pavasarinių potvynių metu ma-
riose susidarantį vandens perteklių. Minimali riba, leidžianti laivybą Nemune 
žemiau elektrinės ir nekelianti grėsmės ekosistemai, yra 120 m3/s. Patys vande-
ningiausi buvo 1994 m., kai vidutinis metinis debitas siekė 333 m3/s. Vandenin-
giausias mėnuo – 1979 m. balandis, kai vidutinis Nemuno debitas siekė 1262 
m3/s, o aukščiausias paros vidurkis – net 2055 m3/s.

2006 - 2007 m. Kauno HE buvo atnaujinta ir modernizuota. Tai kainavo 125 
mln. litų (30 mln. litų padengta iš ES paramos fondų). Darbus atliko Švedijos 
bendrovė ALSTOM Power Sweden AB. Buvo pakeisti turbinų darbo ratai, mo-

Hidroelektrinė po rekonstravimo
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dernizuota kita įranga. Po rekonstrukcijos padidėjo HE veikimo patikimumas, 25 
metais pratęstas hidroelektrinės eksploatavimo laikas.

2014 m. Kauno hidroelektrinei suteiktas Algirdo Brazausko vardas.
Kauno HE yra strateginis objektas, apsaugantis Kauną nuo potvynių. Iki 

HE pastatymo laikas 
nuo laiko Kaunas ken-
tėdavo nuo potvynių. 
Miestas buvo užlietas 
1926, 1931 ir ankstes-
niais metais. Paskutinis 
didelis potvynis buvo 
1946 metais. 1969 m. 
Kauno politechnikos 
instituto hidrotechni-
kai sukūrė Kauno ka-
tastrofinio užtvindymo 
modelį, kurio išvados 
tinka ir dabar. Staiga 
sugriovus užtvanką, 

bangos aukštis prie pat HE iš pradžių būtų 21 metras, ji judėtų 15 m/s greičiu. 
Po dviejų minučių vanduo užpiltų Petrašiūnus, dar už 9 min. Panemunę, kur 
bangos aukštis siektų 14 m. Nepraėjus pusvalandžiui, vanduo pasiektų Šančius, 
vėliau Centrą, Senamiestį ir Vilijampolę. Laisvės alėjoje bangos aukštis viršytų 
dešimt metrų. Slinkdama dideliu greičiu, ji nušluotų mažus namus, medinius 
pastatus. Banga, ištekėjus tvenkinio vandeniui, nuslūgtų per 19 valandų. Tačiau 
tokia tikimybė galima tik didelio karo atveju, sugriovus užtvanką.

Hidroelektrinėje 2019 m. įgyvendinamas naujas projektas. Joje bus įrengtas 
1 MW elektros energijos kaupiklis. Jis leis palaikyti stabilų elektros tinklo dažnį 
ir subalansuoti trumpalaikius hidroagregato galios pokyčius. Prireikus kaupiklis 
galės per milisekundes paleisti į tinklą reikiamą elektros energijos kiekį. Tai 
labai svarbu norint užtikrinti nepriklausomą elektros srovės dažnio reguliavimą. 
Juk iki šiol jos dažnį reguliuoja Rusijos Volgos upės didžiosios hidroelektrinės, 
o 2025 m. planuojama atsijungti nuo bendros posovietinės elektros energijos 
sistemos BRELL. Kaupiklio įrengimas Lietuvoje -bandomasis projektas. Tačiau 
didelės galios (20 MW) ličio jonų energijos kaupikliai jau senokai įrengiami 
JAV ir kai kuriose Vakarų Europos šalyse. Ateityje didesnį energijos kaupiklį 
bus galima įrengti Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje.

2019 m. rudenį sukanka 60 metų, kai elektrinė pradėjo veikti. Patikimai pa-
statyta, efektyvi ji veiks ir bus svarbi dar daugelį metų. 

HE mašinų salė
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Kaip apsaugoti Nemuną  
nuo išdžiūvimo

Justas KURTINAITIS, Vincentas PUNYS  
VDU ŽŪA VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos  

studijų programos magistrantai 

Daug kalbėta ir rašyta apie Nemuno upės vagos būklę Kaune sausme-
čiu. Šalies upių tėvui tai lyg įžeidimas – atrodo kaip bala. Tai trunka apie 
pusę metų ir dažniausiai gražiausiu, šiltuoju metų laiku. Miestas stengiasi 
priartėti prie Nemuno krantų, deja, jo vaga ir krantai yra neišvaizdūs, netgi 
atgrasūs. Nemuno salą planuojama atnaujinti ir išplėsti, sujungti pėsčių-
jų tiltais. Kokį Nemuno vaizdą matys svečiai, žengiantys per juos? Kitame 
Nemuno krante jau galvojama apie M. K. Čiurlionio koncertų centrą, su iš 
anksto išbraižytais atspindžiais Nemuno akvatorijose. Gerokai pažengę Kė-
dainių tilto projektavimo darbai. Pateikti profesionalių architektų projektai, 
eskizai ir vizualizacijos Nemuno akvatorijas vaizduoja kaip tikrą rojaus kam-
pelį. Niekam nė motais, kad Nemunas ilgą laiką būna nusekęs, vandens 
lygis smarkiai svyruoja, kitaip tariant atsiveria negražūs vaizdai. Šis nema-
lonus reiškinys savaime neišnyks. Mes nekalbame apie vietovių sakrališku-
mą, unikalius kraštovaizdžius, apdainuotą Nemuną ar santaką. Mūsų siūlo-
mi sprendiniai – tik inžineriniai, siekiantys pagerinti Nemuno vagos estetinį 
vaizdą. O jiems įgyvendinti reikalingos jungtinės pajėgos, įtraukiant hidro-
logus, hidrotechnikos, upių inžinerijos profesionalus.

 

Lampėdžių (Č. Radzinausko) tiltas sausmečiu (Marvelė)
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Apgailėtina Nemuno upės vagos būklė
Jau ne vieną kartą kabėta ir rašyta apie apgailėtiną Nemuno vagą ir krantus 

Kauno mieste. Iš tikrųjų, sausmečiu upėje trūksta vandens, ypač pačiu gražiau-
siu, šiltuoju metų laiku. Tuo tarpu šaltuoju metu vaga sklidina vandens. Upės 
dugnas per ilgą laiką buvo išplautas (1,5-2 m), nusėdo upės vandens lygis, paki-
bo krantinių tvirtinimai, atsidengė tiltų pamatai. 

Padidinti upės vandeningumą vasaros metu nepajėgtų ir aukščiau esanti 
Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE). Kažkada sovietmečiu numa-
tyta Jurbarko HE būtų pakėlusi upės vandens lygį, tačiau jos pagrindinis tikslas 
buvo gaminti elektrą ir užtikrinti vandens gylius upė-jūra tipo laivams plaukio-
ti Nemune. Dabar apie tokią užtvanką, net ir apie žemas patvankas nė svajoti 
negalima. A. M. Brazauskas, kurio vardas ir suteiktas Kauno hidroelektrinei, 
būdamas premjeru asmeniškai pasirašė teisės aktą, draudžiantį užtvankų statybą 
Nemune. Ir tai galioja visoms be išimties patvankoms, neatsižvelgiant į jų rei-
kalingumą, vietą, aukštį ar dydį.

Daugelyje miestų, per kuriuos prateka upės, vandens lygį reguliuoja ir palai-
ko užtvankos, dažniausiai su HE. Viena iš modernesnių yra Freudenau hidroe-
lektrinė ant Dunojaus upės, pačiame Vienos mieste. Iki statybos pradžios buvo 
gausybė aistrų, tačiau viską išsprendė miestiečių referendumas. Net 71 proc. 
Vienos gyventojų pasisakė užtvankos naudai, ir ji buvo pastatyta 1998 metais. 
Statyba nuo sumanymo iki darbų pabaigos truko 18 metų. Šis hidromazgas pa-
gerino laivybos sąlygas Dunojaus upe, suvaldė eroziją, apsaugo nuo potvynių.

Originalus sprendinys
Nuolatinei, ištisus metus plačiai Nemuno vagos akvatorijai sudaryti buvo 

Nemunas ties Aleksoto tiltu sausmetį ir vandeningu metu (įrengus patvanką ties Marvele)
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analizuotas netradicinis sprendimas – įrengti vandens lygio reguliatorių po tiltu. 
Tokių techninių sprendimų pasaulyje nedaug, tačiau yra. Šio hidromazgo vieta 
buvo parinkta Č. Radzinausko (Lampėdžių) tiltui. Tai būtų daugiatikslis statinys 
su uždorių sistema, kuri nusitęstų link salos ir pakeltų upės vandens lygį apie 3 
metrus. Tai užtikrintų reikiamą vandens gylį laivybai, išlygintų vandens lygio 
svyravimus, stabilizuotų vagos eroziją ir, svarbiausia, Nemunas būtų sklidinas 
vandens. Vietoj tradicinės masyvios konstrukcijos betoninės užtvankos numa-
tytos minkštos konstrukcijos, sintetinė pripučiama patvanka. Potvynio metu ji 
subliukštų, būtų praleidžiami ledai, nešmenys. Hidromazgas turėtų žuvitakį, lai-
vų šliuzą ir turbinas elektros gamybai – kompaktinę hidroelektrinę, kuri leistų 
greitą investicijų atsipirkimą (apie 8 metai). Be abejo, tai ne nauja statyba, hi-
dromazgo įkomponavimo į esamą tiltą darbai būtų sudėtingi. 

Pagal kitų šalių patirtį, šis daugiatikslio panaudojimo hidromazgas galėtų 
būti miesto nuosavybė. Svarbiausia, tokia konstrukcija nesukeltų vadinamosios 
vizualinės taršos – nesimatytų upės „užbetonavimo“. Patvanka pagerintų vaiz-
dą, teritorijos būtų patrauklios naujiems statiniams, rastųsi palankesnė pakran-
čių infrastruktūra rekreacijai plėtoti, nesimatytų sausmečio laikotarpiu atsiden-
giančių neišvaizdžių tiltų bei krantinių apatinių dalių.

Toks sprendinys galėtų būti išanalizuotas ir dabar projektuojamam Kėdainių 
tiltui. Aprašyto hidromazgo įkomponavimas į tiltą nėra paprastas dalykas, būti-
na iš anksto sustiprinti tilto atramas, parengti pagrindą sintetinei užtvankai, ne-
nusižengiant tilto saugos reikalavimams. Gvildenti šios priemonės efektyvumą 
reikėtų patikėti ekspertams. 

Teisinės kliūtys dėl įgyvendinimo
Techniniai sprendiniai yra visiškai aiškūs. Tačiau yra aplinkosaugos reikala-

vimai – Respublikos Vandens įstatymas ir poįstatyminis aktas draudžia statyti 
Nemuno užtvankas. Manytume, kad A. M. Brazauskas ir kiti politikai, inicijavę 
šio draudimo pagrindimą, galvojo apie dideles užtvankas, panašias į Kauno HE 

Hidromazgo komponavimo po Č. Radzinausko tiltu schema
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Kanalo į Aistmares statyba 
Juozas SMILGEVIČIUS

Prieš kurį laiką (2014 m. Nr. 3) rašėme apie Lenkijos ketinimus 
kanalu sujungti Baltijos jūrą ir Aistmares. Dabar numatytoje kanalo 
trasoje jau iškirsti medžiai, prasidės kasimo darbai.

Aistmarės – tai lenkų vadinama Vyslos įlanka – lagūna Baltijos jūros pietry-
čiuose. Aistmarių nerija ją skiria nuo Gdansko įlankos. Ilgis iš šiaurės rytų į pie-
tvakarius ~90 km, plotis 2 – 25 km, gylis 3 – 5 m. Su jūra Aistmarės jungiasi 860 m 
pločio sąsiauriu. Į jas įteka kelios Vyslos deltos atšakos ir Priegliaus upė. 2016 m. 
balandžio 7 d. pirmą kartą buvo pateikta kanalo vizualizacija. Patvirtinta kanalo 
vieta – tarp Pže-
brno (Przebrn) 
ir Skovronkų 
(Skowronki) gy-
venviečių. Lai-
vybos kanalui 
suteiktas Nowy 
Swiat (Naujasis 
Pasaulis) pava-
dinimas. 

Kanalas bus 
1,1 km ilgio, 20 

(aukštis 20 m), o ne apie tokią žemą patvanką (iki 3 m). Deja, pagal esamus įsta-
tymus vargu ar toks projektas dabar galėtų būti inicijuotas. Ankstesnių laivybos 
vandens kelio modernizavimo projektų patirtis rodo, kad čia negali būti jokio 
kompromiso. Prieš siūlant užtvankas ar kitokias vandens pakėlimo Nemuno 
upėje priemones, būtina keisti minėtus teisės aktus. Šiuo metu tokios iniciatyvos 
niekas nesiima. Tad dar ilgai matysime išdžiūstantį Nemuną.

Pateiktos idėjos pagrįstos Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų pro-
gramos bakalauro baigiamuoju darbu, parengtu Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakultete 2018 m. (vadovas profesorius Petras Punys).

Nowy Swiat kanalo vieta
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m pločio ir 5 m gylio. 
Kanalo ir vaivadijos 
kelio susikirtime bus 
pastatyti du tiltai. 
Kanalo statybai bus 
supilta 181 ha elipsės 
formos sala (1932 m 
ilgio ir 1192 m plo-
čio), kurios aukštis 
bus 2-3 m. Sala bus 
supilta iš Aistmarėse 
iškasto grunto. 

Po Antrojo pasau-
linio karo Aistmarių 
nerija (panašiai kaip 
ir Kuršių nerija) buvo 
padalinta į dvi dalis. 
Lenkijai priklauso 30 
km, Rusijai – 35 km 
nerijos. Todėl į didelį 
Elblongo uostą (vo-
kiečiai jį vadino El-

bingu), po Antrojo pasaulinio karo pri-
klausantį Lenkijai, laivai gali įplaukti 
tik per siaurą Rusijai priklausantį Bal-
tijsko sąsiaurį. Įplaukimo tvarką regu-
liuoja 1946 m. sutartis. Baltijske (bu-
vęs Vokietijos Rytprūsių uostas Pillau) 
įsikūrusi Rusijos karinio Baltijos lai-
vyno bazė, todėl kyla daug problemų 
dėl sudėtingų ir ilgų procedūrų. 

Tai nesaugu politiškai, be to, pailgina ir kelią iki uosto. Jau buvo atvejis 
2006 m., kai rusai užblokavo lenkų laivų praplaukimą. Rusija blokuoja kitų ša-
lių turistinių laivų įplaukimą į Aistmares. Nenuostabu, kad Lenkijos Seimas už 
kanalo statybą 2017 m. pasisakė didžiule balsų persvara. Skaičiuojama, kad ka-
nalas kainuos apie 900 mln. zlotų (200 mln eurų), nors tokios statybos paprastai 
pabrangsta. Reikia tik stebėtis, kad tokio palyginti nesudėtingo ir nebrangaus 
hidrotechnikos statinio įrengimas taip užsitęsė. 

Be abejo, kanalo ekonominis efektyvumas nebus didelis. Kasmet Rusijai už 

Kanalo vizualizacija

Kanalo laivybos trasa

Senoji ir naujoji laivybos trasa
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praplaukimą sąsiau-
riu lenkai užmo-
ka tik apie 5 mln. 
eurų. Tad vien sta-
tybos kaštai galėtų 
atsipirkti tik per 40 
metų. Be to, reikės 
nuolat rūpintis ka-
nalo ir seklios įlan-
kos gyliu (Aistma-
rių Lenkijos dalies 
vidutinis gylis tik 
2-3 m). Tačiau po-

litiniai motyvai 
nusveria. Be to, 
laukiama žen-
klaus vandens 
turizmo pagyvė-
jimo. 

Sudėtingų sta-
tinių čia statyti 
nereikia. Iškasus 
kanalą į Elblon-
go uostą galės 
įplaukti 20 m 
pločio laivai, ku-
rių grimzlė 4 m. 

Planuojama, kad statyba tęsis ketverius metus. Tikimasi, kad kanalui pradėjus 
veikti, pagyvės uostas, atplauks daugiau turistinių laivų.

Kanalo įrengimo idėją galima skaičiuoti nuo 1577 m., kai Gdansko uosto, 
kuris buvo pagrindinis Lenkijos karalystės uostas, gyventojai atsisakė mokėti 
karaliui Steponui Batorui mokesčius. Tada karalius paskelbė apie sumanymą 
iškasti kanalą per neriją ir taip sumenkinti Gdansko uosto reikšmę. Buvo netgi 
parinkta kanalo vieta. Bet greit ginčas buvo taikiai išspręstas be kanalo. Kanalą 
per neriją dar Antrojo pasaulinio karo metais planavo statyti vokiečiai. O kon-
kretus kanalo statybos projektas buvo parengtas dar 1986 m.

Rusija, žinoma, nepatenkinta, kad iškasus kanalą neteks tokio spaudimo 
Lenkijai sverto. Kaip įprasta, prieštaravimas grindžiamas aplinkosaugos mo-

Aistmarės nuo Fromborko miesto

Seklūs nerijos vandenys ties Skovronkų gyvenviete 
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tyvais. 2018 m. 
Rusija apskundė 
projektą Euro-
pos komisijai, 
motyvuodama, 
kad juo nepaiso-
ma Tarptautinės 
gamtos apsau-
gos Baltijos jū-
roje konvenci-
jos reikalavimų 
konsultuotis dėl 
projektų, kurie 
gali pažeisti kai-
myninių šalių 

ekosistemas. Žinoma, tam tikros rizikos yra. Įlankoje veisiasi ir gėlavandenės, 
ir jūrų žuvys. Dabar Aistmarių vandens druskingumas yra tik 0,1 proc. Iškasus 
kanalą, druskingumas gali padidėti. Bet vargu ar tie nuogąstavimai yra pagrįsti. 

Elbingo miesto ir uosto priklausomybės istorija gana paini. Ankstyvaisiais 
viduramžiais Lenkijos pakviestas iš Palestinos į šias vietas atsikėlė Vokiečių 
(Kryžiuočių) ordinas, vėliau tai buvo Lenkijos karalystės miestas, tačiau po Pir-
mojo Lenkijos padalijimo 1772 m. atiteko Prūsijai. Po II pasaulinio karo Vokie-
tijos žemės iki pat Oderio vakaruose, kartu ir Elbingas, buvo perduotas Lenkijai. 

Elblongo miestas

Aistmarių nerija
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Naujas Lietuvos teritorijos 
gravimetrinių duomenų rinkinys

E.PARŠELIŪNAS, P.PETROŠKEVIČIUS,  
R.OBUCHOVSKI, D.ŠLIKAS, P.VISKONTAS,  

R.BIRVYDIENĖ, V.PUŠKORIUS 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geodezijos institutas

Detalus gravimetrinių duomenų rinkinys, kurį sudarant nustatomas 
Žemės paviršiaus taškų sunkio pagreitis ir jų koordinatės, būtinas 
sprendžiant įvairius geodezinius uždavinius. Geodeziniai matavimai 
atliekami Žemės sunkio lauke, todėl matavimų duomenims apdoroti 
bei jų redukavimui atlikti būtina informacija apie sunkio lauką. Sun-
kio laukas apibrėžia priimtos aukščių sistemos geoido ir kvazigeoido 
paviršius, nuo kurių atskaičiuojami Žemės paviršiaus taškų aukščiai. 
Taigi nuo gravimetrinių duomenų rinkinio detalumo ir tikslumo labai 
priklauso visų geodezinių darbų tikslumas.

Informacija apie Žemės gravitacijos lauką taip pat reikalinga atlie-
kant naftos bei kitų naudingųjų iškasenų paieškas, vykdant geofizi-
nius bei geodinaminius tyrimus. Gravitacijos laukas apibrėžia įvairių 
objektų, judančių Žemę supančioje erdvėje, orbitas. Jį reikia žinoti 
vykdant tiksliąją navigaciją.

Ankstesnis Lietuvos teritorijos gravimetrinių duomenų rinkinys (gravime-
trinė nuotrauka) sudarytas 1951 – 1962 metais. Jį sudarė Lietuvos mokslų aka-
demijos Geologijos ir geografijos institutas bei kai kurios Sovietų Sąjungos ga-
mybinės organizacijos. Instituto atliekamiems darbams vadovavo ir juos vykdė 
S. Blinstrubas ir A. Ražinskas. Duomenų rinkinyje sukaupta informacija apie 
daugiau nei 10 000 taškų. Duomenų rinkinio katalogai neišlikę. Tačiau išlikę 
Bouguer anomalijų gravimetriniai žemėlapiai, kurie sudaryti masteliu 1:200 
000. Sudarant žemėlapį taikyta tuometinė 1942 m. koordinačių sistema, Kra-
sovskio elipsoidas bei Baltijos sistemos normaliniai aukščiai. Potsdamo sunkio 
sistemos pagreičio matavimai atlikti gravimetrais СН-3, ГКА, ГАК-3М, ГАК-
4М, ГКM, naudojant atraminius gravimetrinius punktus Vilniuje, Panevėžyje, 
Rygoje ir Karaliaučiuje. Sunkio pagreičio vidutinė kvadratinė paklaida neviršija 
0,5 mGal. Taškų aukščiai nustatyti geometriniu arba barometriniu niveliavimu 
bei naudojant topografinius žemėlapius. Sunkio anomalijoms skaičiuoti naudo-
tas Helmerto normalinis sunkio laukas. Tenka pažymėti, kad Helmerto norma-

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA
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lųjį sunkio lauką atitinkantis ekvipotencialinis elipsoidas tiksliai nesutampa su 
koordinatėms skaičiuoti taikytu Krasovskio elipsoidu. Bouguer anomalijų vidu-
tinės kvadratinės paklaidos neviršija 0,8 mGal. Žemėlapio tikslumo vertinimai 
pagal naujai atliktus gravimetrinius matavimus parodė, kad sunkio pagreičio, 
nustatyto pagal šį gravimetrinį žemėlapį, vidutinė kvadratinė paklaida yra 0,7 
mGal. Kai kuriose žemėlapio vietose paklaidos siekia iki 3 mGal.

Per 1992 - 2015 metų laikotarpį Lietuvos teritorijoje, naudojant naujausius 
gravimetrinius prietaisus ir kosminės geodezijos sistemas, sukurtas naujas gra-
vimetrinis ir geodezinis pagrindas, atlikti absoliutiniai sunkio pagreičio mata-
vimai, priimtos naujos Lietuvos sunkio (LSS07), normalinio sunkio (GRS80), 
geodezinių koordinačių (LKS94) ir aukščių (LAS07) sistemos, sudarytas nuolat 
veikiančių GPS stočių tinklas LITPOS. Lietuvos koordinačių sistemoje naudo-
jamas elipsoidas GRS80, aukščių sistema susieta su Amsterdamo mareografo 
nuliu. Sudarytas Lietuvos teritorijos kvazigeoido modelis LIT15G. Todėl atsi-
rado galimybė atlikti detalesnius ir tikslesnius Lietuvos teritorijos gravitacijos 
lauko tyrimus sudarant naują Lietuvos teritorijos gravimetrinių duomenų rinki-
nį. Nauji sunkio pagreičio matavimai leis padidinti Lietuvos teritorijos kvazi-
geoido aukščių tikslumą ir tuo pačiu normalinių aukščių nustatymo tikslumą, 
naudojant kosminės geodezijos priemones ir neatliekant daug darbo sąnaudų 
reikalaujančio niveliavimo. 

Atsakinga už Lietuvos teritorijos gravimetrinių duomenų rinkinio sudarymą 
institucija yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT), 
kuriai, vadovaujantis Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kar-
tografavimo 2018 - 2020 metų programa, yra pavesta plėtoti valstybinį geode-
zinį pagrindą ir tikslinti jo parametrus. NŽT skelbtą atvirą konkursą laimėjo 
ilgametę tokių darbų patirtį turintys Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Geodezijos ir kadastro katedros bei Geodezijos instituto mokslininkai. Vado-
vaujant vyresniems kolegoms aktyviai į gravimetrinių duomenų rinkinio suda-
rymą įsitraukė Geodezijos ir kadastro katedros studentai, studijuojantys pagal 
Geodezijos (bakalaurų lygmenyje) ir Geodezijos ir kartografijos (magistrantų 
lygmenyje) studijų kryptis. 

Projektuojant gravimetrinius matavimus buvo numatyta Lietuvos teritoriją 
(plotas 65 286 km²) padengti maždaug 30 000 gravimetrinių taškų tolygiu tin-
klu, išskyrus sunkio lauko intensyvios kaitos regionus, kuriuose buvo numaty-
tas gravimetrinių taškų sutankinimas. Projektuojant žiūrėta, kad gravimetrinių 
taškų tankumas būtų ne retesnis kaip 1 punktas 2,4 km2. Taškų vietos parinktos 
taip, kad atstumas tarp gretimų taškų būtų apie 1,6 km. Sutankinimo zonose 
atstumas tarp gravimetrinių taškų sumažintas iki 1,0 km. Gravimetriniai taškai 
užkoduoti šešiaženkliu kodu. Pirmas kodo skaitmuo reiškia Lietuvos pirmosios 
klasės vertikaliojo tinklo poligono numerį, kiti trys skaitmenys – linijos numerį, 
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paskutiniai du skaitmenys – linijos taško numerį. Suprojektavus gravimetrinius 
taškus, nuskaitytos jų koordinatės, kurios įkeltos į matuotojų automobilinius na-
vigatorius ir panaudotos taškų vietai surasti vietovėje. Parengtos suprojektuotų 
gravimetrinės nuotraukos taškų schemos. 

Lietuvos teritorijos gravimetrinį pagrindą sudaro gravimetrinis tinklas, jun-
giantis 686 punktus, kuriuose nustatytas LSS07 sistemos sunkio pagreitis. Tin-
klas tolygiai dengia šalies teritoriją. Į tinklą įeina 3 absoliutinių sunkio pagrei-
čio matavimų punktai, kuriuose matavimai atlikti 1994, 2002 ir 2017 metais, 
ir 48 pirmosios klasės punktai. Tinklo matavimai atlikti gravimetrais Scintrex 
CG-5. Tinklo punktuose sunkio pagreičio vidutinė kvadratinė paklaida neviršija 
0,010 mGal. Geodezinis pagrindas gravimetrinių duomenų rinkiniui sudaryti 
buvo nuolat veikiančių GNPS stočių tinklas LitPOS, jungiantis 31 stotį. Nor-
maliniams aukščiams nustatyti naudotas kvazigeoido modelis LIT15G. Pagal šį 
modelį nustatomų kvazigeoido aukščių vidutinė kvadratinė paklaida yra 0,02 m.

Atsižvelgiant į esamą gravimetrinį ir geodezinį pagrindą bei šiuolaikinių 
gravimetrų ir GNPS metodo tikslumą, numatytos tokios leistinos nustatomų dy-
džių vidutinės kvadratinės paklaidos: LSS07 sistemos sunkio pagreičiui – 0,060 
mGal; LKS94 sistemos koordinatėms – 0,20 m; LAS07 sistemos normaliniams 
aukščiams – 0,15 m. Sunkio pagreičio ir koordinačių tikslumas turėtų užtikrin-
ti taškų tinkamumą detalesniems gravimetrinių duomenų rinkiniams sudaryti. 
Sunkio anomalijos skaičiuojamos naudojant normalųjį sunkio lauko GRS80, 
2,67 g/cm³, 2,3 g/cm³ ir realųjį tarpinio sluoksnio tankius. Gravimetriniuose taš-
kuose Bouguer anomalijų vidutinė kvadratinė paklaida, įvertinus reljefo patai-
sos vidutinę kvadratinę paklaidą, - 0,080 mGal. Interpoliuotų Bouguer anoma-
lijų reikšmių vidutinė kvadratinė paklaida negali būti didesnė kaip 1,00 mGal. 

Gravimetrams kalibruoti naudota gravimetrinė bazė, jungianti gravimetri-
nius punktus EIŠIŠKĖS, VILNIUS, PANEVĖŽYS, SALOČIAI. Gravimetri-
nės bazės punktai išsidėstę dienovidinio kryptimi. Bazės punktai įrengti prie 
gero kelio, todėl patogūs gravimetriniams matavimams atlikti. Bazės ilgis 270 
km. Sunkio prieaugis tarp kraštinių bazės punktų EIŠIŠKĖS ir SALOČIAI 
201 mGal. 

Bazės punktai VILNIUS ir PANEVĖŽYS, esantys pastatų apatiniuose aukš-
tuose, priklauso nulinės klasės gravimetriniam tinklui, kurio punktuose atlikti 
absoliutiniai sunkio pagreičio matavimai balistiniu gravimetru JILAg-5. Kiti du 
punktai – EIŠIŠKĖS ir SALOČIAI įrengti lauke. Jie priklauso pirmosios klasės 
gravimetriniam tinklui. Juose matavimai atlikti gravimetrais LaCoste & Rom-
berg ir Scintrex CG-5. 

Kalibruojant matavimai punktuose vykdyti šia seka: VILNIUS, PANEVĖ-
ŽYS, SALOČIAI, PANEVĖŽYS, VILNIUS, EIŠIŠKĖS, VILNIUS. Kiekviena-
me punkte buvo atliekami du po 10 ciklų 55 s trukmės matavimai. Vieno matavi-
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mų reiso trukmė 12 valandų. Matavimų rezultatai apdoroti taikant GRAVSOFT 
programų paketo procedūras. 

Per 2016 – 2018 metus atlikti nauji gravimetriniai sunkio pagreičio matavi-
mai 32951 taške, naudojant naujausius automatinius gravimetrus Scintrex CG-5 
ir koordinuojant taškų padėtis pagal LitPOS tinklo duomenis. Gravimetrinių 
taškų normaliniai aukščiai nustatyti taikant Lietuvos teritorijos kvazigeoido 
modelį LIT15G.

Matavimai gravimetriniuose taškuose atlikti vienu gravimetru. Kiekvienos 
dienos reisas pradėtas ir baigtas gravimetrinio pagrindo punktuose. Reiso vidu-
ryje atlikti kontroliniai matavimai gravimetrinio pagrindo punkte. Matavimuose 
naudoti penki Scintrex CG-5 gravimetrai Nr. Nr. 182, 183, 184, 185, 825. Kie-
kviename nuotraukos taške atlikta po du 5 ciklų matavimus. Vieno ciklo trukmė 
25 s. Pastebėjus tolygų ir didesnį nei 15 μGal gravimetro atskaitų taške kitimą, 
atlikti papildomi 5 ciklų matavimai.

Gravimetriniai taškai koordinuoti GPS imtuvu RTKNet metodu nuo LITPOS 
stočių. Arti valstybės sienos naudotos ir kaimyninių šalių Latvijos 6 (LATPOS) 
bei Lenkijos 3 (ASG-EUPOS) GPS stotys. Matavimams naudoti Trimble 5800, 
Leica Viva ir Hi-Target V90 Plus GPS imtuvai. Siekiant koordinačių ir aukščio 
nustatymo tikslumo kiekviename taške atlikta po du matavimus.

Gravimetrinių matavimų duomenys apdoroti taikant GRAVSOFT programų 
paketo procedūras. Duomenys redukuoti įvertinant gravimetrų kalibravimo ko-
eficientų reikšmes bei Mėnulio ir Saulės poveikį. Toliau dienos reiso duomenys 
išlyginti naudojant du atraminius punktus ir nustatant paklaidas kontroliniuose 
punktuose. Kai paklaidos yra mažesnės už dvigubą matavimų tikslumą (0,120 
mGal), atliktas galutinis matematinis išlyginimas naudojant ir kontrolinius punk-

tus kaip atrami-
nius. Matema-
tiškai išlygintų 
sunkio pagreičio 
reikšmių viduti-
nės kvadratinės 
paklaidos yra 
intervale nuo 
0,002 mGal iki 
0,009 mGal (1 
paveikslas).

Iš dvigubų 
GPS matavimų 
skirtumų apskai-
čiuotos viduti-

1 pav. Išlygintų sunkio pagreičio reikšmių vidutinės kvadratinės paklaidos mGal
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nės kvadratinės gravimetrinių taškų paklaidos gautos tokios: LKS94 koordi-
načių x – 0,025 m, koordinačių y – 0,018 m, elipsoidinių aukščių – 0,015 m. 
Laikant, kad geoido modelio LIT15G vidutinė kvadratinė paklaida yra 0,020 m, 
tai LAS07 normalinių aukščių vidutinė kvadratinė paklaida – 0,025 m.

Sunkio pagreičio tikslumas įvertintas pagal gravimetrinius matavimus 1917–
je kontrolinių 
punktų. Skirtu-
mai tarp išma-
tuotų ir tikslių 
sunkio pagreičio 
reikšmių šiuose 
punktuose paro-
dyti 2 paveiksle.

Gravimetri-
nių taškų sunkio 
pagreičio vidu-
tinė kvadratinė 
paklaida pagal 
sunkio pagreičio 
skirtumus kon-
troliniuose gra-
vimetrinio tinklo 
punktuose gau-
ta mg= 0,0213 
mGal. Priėmus 
sunkio pagrei-
čio atraminiuose 
gravimetriniuose 
punktuose viduti-
nę kvadratinę pa-
klaidą mga = 0,010 
mGal, gauta, kad 
vieno matavimo 
gravimetru vidu-
tinė kvadratinė 
paklaida mdg= 
0,0188 mGal.

Gravimetrinių 
taškų Bouguer 
anomalijos skai-

2 pav. Sunkio pagreičio skirtumai kontroliniuose punktuose, mGal

3 pav. Skirtumai tarp interpoliuotų ir išmatuotų Bouguer anomalijų reikšmių mGal
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čiuotos prie trijų tarpinio sluoksnio tankių: 2,67 g/cm³, 2,3 g/cm³ ir vidutinio 
tankio Lietuvos teritorijai 2,09 g/cm³. Vidutinis tankis nustatytas remiantis geo-
loginiais tyrimais, kurie atlikti naudojantis iš 13 222 gręžinių gauta informacija. 
Bouguer anomalijų vidutinė kvadratinė paklaida mBa= 0,0732 mGal. Interpo-
liuotų Bouguer anomalijų vidutinė kvadratinė paklaida gauta miBa = 0,326 mGal. 
Skirtumai tarp interpoliuotų ir išmatuotų Bouguer anomalijų reikšmių (506 taš-
kai) parodyti 3 paveiksle.

Gravimetrinės nuotraukos kataloge pateikiama 32 951 gravimetrinių taškų 
kodas, elipsoidinės koordinatės, elipsoidinis aukštis, plokštuminės koordinatės, 
normalinis aukštis, išmatuotas sunkio pagreitis, normalinis sunkio pagreitis, 
švarioji sunkio anomalija laisvajame ore, švarioji Bouguer anomalija su tankiais 
2,67 g/cm³, 2,3 g/cm³ ir vidutinio tankio Lietuvos teritorijai 2,09 g/cm³, reljefo 
pataisa, pataisyta švarioji Bouguer anomalija (2,67 g/cm³).

Lietuvos teritorijos švariosios Bouguer anomalijos, su tankiu 2,67 g/cm³, pa-
rodytos 4 pav. (izoanomalės pravestos kas 2 mGal).

Sudarytas gravimetrinių duomenų rinkinys teikia naujas galimybes padi-
dinti Lietuvos teritorijos kvazigeoido bei pasaulinio geopotencialinio modelio 
EGM2020 tikslumą. Ateityje, norint padidinti interpoliuotų Bouguer anomalijų 
reikšmių tikslumą, gravimetrinių duomenų rinkinį galima sutankinti, neperma-
tuojant jau išmatuotų gravimetrinių taškų.

4 pav. Lietuvos teritorijos Bouguer anomalijos



51 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Tarptautinė konferencija  
„Baltijos šalių žemėtvarka 2019“

Virginija GURSKIENĖ, Jolanta VALČIUKIENĖ 
VDU Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Gegužės 8-10 dienomis žemėtvarkos, geodezijos, ka-
dastro, GIS specialistai ir susijusių sričių atstovai dalyvavo 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademi-
joje vykusioje 17-oje tarptautinėje mokslinėje metodinėje 
konferencijoje „Baltijos šalių žemėtvarka’19“ („Baltic Sur-
veying’19“). Po šalies nepriklausomybės atkūrimo tai buvo 
28-asis kasmetis Baltijos šalių žemėtvarkos ir artimų sričių 
specialistų susitikimas (tik keitėsi šių konferencijų pavadini-
mai, o pagal dabartinį pavadinimą tai buvo 17-oji konferenci-
ja). Šias konferencijas kasmet pasikeisdamos organizuoda-
vo trys šalys – Lietuva, Latvija ir Estija. Pernai ši konferencija 
vyko Lenkijoje.

Šiemet konferenciją organizavo VDU ŽŪA Žemėtvarkos ir geomatikos ins-
titutas, padedant Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui. Ne vieną organizacinį 
klausimą sprendėme kartu su Latvijos gyvybės mokslų universiteto (Jelgava) 
bei Varmijos ir Mozūrijos universiteto Olštyne (Lenkija) atstovais. Organizuo-
jant renginį neliko nuošalyje ir Estijos gyvybės mokslų universiteto dėstytojai. 
Tokių renginių organizavimas nedideliam kolektyvui gana nemažas iššūkis.

Į konferenciją atvyko 52 dalyviai iš devynių šalių: Latvijos, Estijos, Balta-

VYTAUTO DIDŽIOJO  
UNIVERSITETAS

Tarptautinės konferencijos dalyviai
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rusijos, Kazachstano, Lenkijos, Nigerijos, 
Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos, atstovaujan-
tys 19 institucijų. Konferencijos metu per-
skaityta 19 žodinių pranešimų bei pristatyta 
ir aptarta 20 stendinių pranešimų, diskutuo-
ta studijų tobulinimo, bendrų projektų ir lei-
dinių rengimo klausimais.

Konferenciją pradėjusi doc. V. Gurskie-
nė pasidžiaugė, kad buvęs kasmetis tik tri-
jų šalių žemėtvarkos ir kadastro specialistų 
renginys per paskutiniuosius 10 metų išsi-

Kalba VDU ŽŪA VŪŽF  
dekanas Algis Kvaraciejus

Virginija Gurskienė (Lietuva) konferencijos emblemą  
perduoda Veltai Paršovai (Latvija)

plėtė ir jį kasmet 
papildo vis naujų 
institucijų atsto-
vai. Atidarydamas 
konferenciją VDU 
ŽŪA Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fa-
kulteto dekanas 

doc. A. Kvaraciejus pa-
sveikino visus konferen-
cijos dalyvius, pristatė 
pagrindines VDU Žemės 
ūkio akademijos kryptis 
ir laimėjimus rengiant 
specialistus, vykdant 
mokslinę ir šviečiamąją 
veiklą, bendradarbiau-
jant su užsienio partne-
riais. VDU Žemėtvarkos 
ir geomatikos instituto 
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direktorė doc. J. Valčiukienė supažindino su instituto kuruojamomis Žemėtvar-
kos studijų programomis, instituto moksline veikla, paminėjo, jog smagu, kai 
galime greitai ir betarpiškai konsultuotis su ne vienu užsienio kolega, spręsdami 
studijų ir mokslo klausimus.

Nemažo susidomėjimo sulaukė plenarinėje sesijoje perskaityti keturi prane-
šimai. Estijos gyvybės mokslų universiteto doc. dr. Siim Maasikamae pristatė 
pranešimą „Estijos žemės išteklių naudojimo problemos ir iššūkiai“. Pranešėjas 
paminėjo, kad žemės naudojimui labai svarbią reikšmę turėjo paskutinioji že-
mės reforma. Jos metu nuosavybės teises į žemę įgijo didelis žemės naudotojų 
skaičius, išaugo apleistos žemės plotai, beveik nekontroliuojamai vyksta nekil-
nojamojo turto plėtra, ypač didesnių miestų priemiestinėse teritorijose. Sudėtin-
ga situacija į kadastro žemėlapį įbraižant išmatuotus žemės sklypus. Gana dažni 
ribų nesutapimai. Vien Tartu apskrityje (2019-01-01 duomenimis) žemės sklypų 
ploto persidengimai užfiksuoti beveik 2 tūkst. atvejų ir jie užima 11 ha plotą. Be 
to, dažna problema – likę maži, dažniausiai nekompaktiški, gana ištęsti įsiterpę 
žemės sklypai. Šioms problemoms spręsti reikalingi teisės aktų pakeitimai.

Prof. dr. Kristina Kurovska iš Varmijos ir Mozūrijos universiteto Olštyne 
aptarė dabartines valstybinio nekilnojamojo turto valdymo problemas Lenki-
joje. Šioje šalyje valstybinį žemės ūkio turto valdymą koordinuoja Žemės ūkio 
nekilnojamojo turto agentūra, turinti 17 skyrių visoje šalies teritorijoje. Len-
kijos Nacionalinis pagalbos žemės ūkiui centras (toliau – Centras) įgyvendina 
šiuos uždavinius: 1) šeimos ūkių struktūros gerinimo; 2) racionalaus gamybos 
potencialo naudojimo; 3) valstybinio turto perleidimo ir kt. Šiam Centrui buvo 

Pranešimą skaito NŽT vadovas Laimonas Čiakas
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perduota net 4,7 mln. ha valstybinės žemės, o 2017 m. pabaigoje jis disponavo 
tik 1,38 mln. ha žemės. Be žemės sklypų, Centras valdo ir nemažai statinių. 
Pastaraisiais metais vidutinė šio Centro parduodamos valstybinės žemės ūkio 
paskirties žemės kaina yra apie 7 tūkst. eurų už ha (šios paskirties privačios 
žemės rinkos kainos yra aukštesnės vidutiniškai 30 proc.). Dažnai iškylančios 
problemos administruojant valstybinę žemę: žemės susigrąžinimas iš nuominin-
kų, likę pavieniai neracionalūs, labai išsibarstę žemės plotai, kurių kadastriniai 
matavimai neatlikti. Vidutinis šių sklypų plotas – 0,51 ha. Siekiant racionaliai 
naudoti žemę, spręstinų klausimų iškyla gana daug.

Pranešimą „Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM vaidmuo valstybinės ir 
privačios žemės ūkio paskirties žemės administravime“ pristatė šios tarnybos 
direktorius Laimonas Čiakas. Pranešėjas apžvelgė pagrindines NŽT funkcijas, 
susijusias su valstybinės ir privačios žemės ūkio paskirties žemės pardavimu, 
valstybinės žemės nuoma ir suteikimu laikinai naudotis vykdant žemės ūkio vei-
klas. Pasak L. Čiako, 2019-01-01 duomenimis, yra parduota 348 822,48 ha šios 
paskirties žemės. Šiuo metu išnuomota 139 025 ha žemės, tai sudaro 79,25 proc. 
Nekilnojamojo turto registre įregistruotos valstybinės žemės. Laikinai naudotis 
žemės ūkio veiklai valstybinė žemė suteikta 22 561 asmeniui (54 745 ha). Pa-
sak pranešėjo, administruojant žemės ūkio paskirties žemę siekiama šių tikslų: 
užkirsti kelią spekuliacijoms žemės ūkio paskirties žeme ir išsaugoti tradicines 
ūkininkavimo formas; palengvinti racionalių žemės valdų formavimąsi ir žemės 
konsolidaciją; skatinti racionalų žemės ūkio paskirties žemės naudojimą.

Atstovė iš Samaros valstybinio universiteto (Rusija) Olga Sapova pristatė 
vykdytą tarptautinį projektą (pagal Erasmus+ gebėjimų ugdymo priemonę), ku-
riame dalyvavo Čekija, Lenkija, Lietuva, Rumunija ir dvi šalys partnerės – Rusi-

Konferencijos metu
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jos Federacija su Baltarusija. Būtent šių konferencijų metu užsimezgęs bendra-
darbiavimas paskatino sudalyvauti konkurse ir po to – jau parengti šį projektą. 
Jį rengė 9 universitetų atstovai, vadovaujant Varmijos ir Mozūrijos universitetui 
Olštyne (Lenkija). Lietuvos atstovas šiame projekte buvo VDU prof. A. Ale-
knavičius. Kaip teigė O. Sapova, įgyta patirtis leis patobulinti studijų procesą, 
pritaikant naujausias technologijas bei naujausius mokslo pasiekimus.

Konferencijos pranešimuose nemažai dėmesio buvo skirta nuotolinių tyrimo 
metodų taikymui tiek sudarant skaitmeninius žemėlapius, tiek nustatant dirvo-
žemio savybes (pranešėjos – doc. dr. O. Piseckaja ir J. Isajeva iš Baltarusijos 
žemės ūkio akademijos) bei įvertinant objektų vietos nustatymą (prof. dr. V. 
Korolov ir dr. O. Korolova iš Ukrainos).

Daugiausia klausimų sulaukė doktorantas iš Ukrainos nacionalinio gyvybės 
ir aplinkos mokslų universiteto O. Ševčenko, pristatęs pranešimą „Dirvožemio 
apsaugos priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas Ukrainos pavyzdžiu“. 
Šio universiteto atstovai doc. dr. A. Martyn ir I. Openko aptarė kadastrinių ma-
tavimų tikslumo tyrimus. 

Lvovo nacionalinio agrarinio universiteto doc. dr. N. Stoiko ir dr. N. Kriše-
nyk atkreipė dėmesį į ekologinių problemų ir žemės naudojimo klausimų spren-
dimą, būtinumą sukurti vietinius ekologinius tinklus, pasinaudojant ES šalyse 
sukaupta ilgamete patirtimi. Kaip teigė Ukrainos žemėtvarkos specialistų asoci-
acijos vadovas A. Poltavec, nors ši asociacija gyvuoja dar tik antrus metus, ta-
čiau jos aktyvios veiklos dėka jau pakoreguotas ne vienas norminis dokumentas, 
padėjęs patobulinti kadastrinių matavimų procesą, išspręsti dažnai iškildavusias 
problemas.

Degraduotų teritorijų klasifikavimo, šių teritorijų atkūrimo galimybes tiek 
Latvijoje, tiek Lietuvoje ne vienerius metus analizavo Latvijos gyvybės mokslų 
universiteto profesorės V. Paršova ir A. Jankava bei doc. M. Berzina. Tyrimų 
rezultatai pritaikyti vykdant bendrą tarptautinį INTERREG projektą su Latvijos 
Ludzos bei Lietuvos Kupiškio ir Ignalinos savivaldybėmis. Ir kolegos iš Rusijos 
G. Khasaev, D. Vasilieva ir kt., spręsdami degraduotos žemės ūkio paskirties 
žemės atkūrimo Samaros regione klausimus, iš dalies pasinaudojo ir Latvijos 
specialistų patarimais.

Mūsų Vytauto Didžiojo universitete atlikti tyrimai - valstybinės žemės admi-
nistravimo ypatumų (prof. A. Aleknavičius, lekt. G. Balevičius, doc. dr. V. 
Gurskienė ir kt.), gamtos paveldo objektų būklės ir jų deformacijų įvertinimo 
(doc. dr. J. Valčiukienė, D. Pankauskytė ir kt.), miškais apaugusių žemės sklypų 
matavimų (dr. E. Abalikštienė, lekt. D. Gudritienė, lekt. V. Šalkauskienė), že-
mės konsolidacijos proceso (lekt. V. Atkocevičienė, lekt. D. Juknelienė, doc. J. 
Valčiukienė), apleistų žemių nustatymo (dokt. E. Tumelienė) bei kt. – taip pat 
sulaukė aktyvaus konferencijos dalyvių susidomėjimo.
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Pagal konferencijos 
pranešimų temas pa-
rengti straipsniai bus 
paskelbti periodiškai 
leidžiamame mokslo 
darbų žurnale „Bal-
tic Surveying“ (pri-
eiga internete: www.
balticsurveying.eu) ir 
konferencijos praneši-
mų leidinyje.

Paskutiniąją dieną 
konferencijos dalyviai 
vyko į Anykščius, su-

sipažino su Anykščių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo aktualijomis, ap-
lankė žymiausius šio krašto gamtos ir kultūros paveldo objektus, pasivaikščiojo 
Medžių lajų taku.

Konferencijoje susipažinome su naujausiais žemėtvarkos, kadastro bei gre-
timų sričių mokslo pasiekimais, aptarėme naujus projektus – tad ir būdami toli 
vieni nuo kitų kartu tęsime pradėtus darbus. Kitais metais visi susitiksime La-
tvijoje.

                    Daivos Gudritienės nuotraukos

 Konferencijos dalyviai prie Puntuko 
(Anykščių r.).

Ekskursijos po Kauną metu
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Įspūdingoji Stambulo  
Bazilikos cisterna

Prof. Laima ČESONIENĖ 
VDU Žemės ūkio akademijos Aplinkos ir ekologijos insitutas

Kontrastingajame Stambule daugybė lankytinų istorijos, architek-
tūros ir kultūros objektų. Vienas jų – Yerebatan Sarnici – didžiulė, 
puikiai išsilaikiusi požeminė tuometinio Konstantinopolio miesto van-
dens saugykla su 336 kolonomis ir aukštomis skliautuotomis lubomis, 
esanti 10-12 m gylyje. Bizantijos laikais saugykla vadinta „Bazilikos 
cisterna“ (gr. cistern – vandens saugykla), nes buvo įrengta po mies-
to aikšte, kuri vadinosi Stoa Basilica. Ją VI a. pastatė Konstantinas, 
o vėliau perstatė Justinianas I, valdęs Bizantiją 527 - 565 m. Bizan-
tijos klestėjimo me-
tais vanduo iš re-
zervuaro tiektas į 
Didžiuosius rūmus, 
Osmanų laikais – ir 
Topkapi rūmus, juo 
buvo laistomi Medū-
zos galvos sodai. 

Stambulas – didžiau-
sias Turkijos miestas, ge-
ografiškai priskiriamas 
Europai, nors nemaža jo 
dalis yra Azijoje. Įkur-
tas 667 m. pr. m. e. kaip 
graikų Megaros miesto 
kolonija Bizantijus. Jau mūsų eros 330 metais Konstantinas Didysis šį miestą 
pervadino savo garbei Konstantinopoliu ir paskelbė Rytų Romos imperijos, 
plačiau žinomos Bizantijos vardu, sostine. 1453 m. Konstantinopolį užgrobė 
Osmanų imperijos kariuomenė, vadovaujama Mehmedo II ir pavertė Osmanų 
valstybės sostine. Pirmiausia, ką po pergalingo mūšio padarė Mehmedas – nu-
vyko prie Šv. Sofijos soboro, kurį iš krikščioniškos šventovės pavertė mečete. 
Oficialiai miestui Stambulo vardas suteiktas 1930 m., šiuo metu tai yra vienas 

Prie Sofijos soboro
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didžiausių Euro-
pos miestų. 

Imperatoriaus 
Konstantino val-
dymo metais, 
siekiant turėti 
vandens atsargų 
miestą apgulus 
priešams, jame 
buvo pastatytos 
kelios dešimtys 
vandens saugy-
klų: po atviru 
dangumi ir pože-
minių. Po Stam-
bulo miestu yra 

rasta daugiau kaip 40 cisternų.
Vienas didingiausių ir paslaptingiausių Stambulo pastatų yra į pietvakarius 

nuo Sofijos soboro Sultanahmet rajone esanti Bazilikos cisterna. Tai buvusi po-
žeminė vandens saugykla, turkų vadinama ne tik Bazilikos cisterna, bet ir Yere-
batan Sarnici – požeminiais rūmais.

Penkiasdešimt du akmeniniai laipteliai veda žemyn iki įėjimo į cisterną, 
kurią supa 4 metrų storio sie-
na, padengta hidroizoliaciniu 
sluoksniu. Į Bazilikos cis-
terną vanduo atitekėdavo iš 
Eğrikapı vandens skirstymo 
centro Belgrado miške, kuris 
yra 19 km į šiaurę nuo miesto. 
Jis tekėjo 971 m ilgio Valenso 
(Bozdoğan) akveduku ir 115 
m ilgio Mağlova akveduku, po 
kuriuo Atatiurko gatve šian-
dien važiuoja mašinos. 

Apsilankius Bazilikos cis-
ternoje, nesunku įsitikinti, kad 
VI amžius buvo Bizantijos imperijos klestėjimo metas. Įspūdingąjį statinį 
prilaikančios 336 kolonos, kiekviena 9 m aukščio, išdėstytos maždaug kas 4 
metrus – iš viso 12 eilių, po 28 kiekvienoje. Lygiomis eilėmis sustatytos šios 

Rytų Romos Imperijos Imperatorių karūnavimo vieta Sofijos sobore
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masyvios marmuro kolonos apgaulin-
gai pasislėpusios viena už kitos. Ties 
kiekvienu žingsniu paslaptingoje prie-
blandoje jų išnyra vis daugiau. Cister-
noje vandens nedaug – apie 40-50 cm, 
raudonai apšviestame vandenyje plau-

Vandens tiekimo į rūmus 
iš Bazilikos cisternos 
pastato liekanos

Bazilikos cisterna

Medūza-kolona saugojo 
pagrindinį įėjimą  
į vandens rezervuarą
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kioja žuvys. Kažkada ši vieta buvo pavadinta paskendusiais rūmais.
Požeminės vandens talpyklos ilgis yra 143 m, plotis – 65 m. Saugykloje ga-

lėtų tilpti apie 100 tūkst. tonų vandens. 
Iki šiol nežinoma, iš kur vandens saugykloje atsirado dvi romėnų meis-

trų sukurtos Medūzos skulptūrų galvos. Įspūdingos gigantiškos skulptūros, 
rodos, buvo panaudotos labai pragmatiškai – jomis paremtos kolonos. Pasak 
mitų, Medūza buvo viena iš trijų požemio pasaulio gorgonių – į ją pažvelgę 
žmonės virsdavo akmenimis. Taip pat manoma, kad senais laikais Medūzos 
atvaizdas apsaugodavo svarbias vietas, galbūt todėl jos galva atsidūrė Bazi-
likos cisternoje.

Ant vienos iš kolonų išgraviruotos padidintos Henos akys ir ašaros. Legenda 
sako, kad kolonoje esančios ašaros yra pagarba šimtams vergų, kurie žuvo Ba-

zilikos cister-
nos statybos 
metu. Kolo-
nos greičiau-
siai atvežtos į 
Konstantino-
polį iš įvai-
rių imperijos 
vietų kartu 
su tomis, ku-
rios buvo 
naudojamos 
statant Hagia 
Sophia – Sofi-
jos soborą. 

Osmanų lai-
kais vanduo 
iš rezervuaro 

buvo tiekiamas ir įžymiesiems Topkapi rūmams, juo laistyti Medūzos galvos 
sodai. Tikriausiai osmanams tekantis vanduo labiau patiko nei stovintis, todėl 
įsivedus vandens tiekimo sistemą, saugykla buvo uždaryta ir pamiršta ilgiems 
amžiams. 1987 m. saugykla buvo išvalyta ir atverta miesto svečiams. Turistai 
čia gali pailsėti nuo miesto šurmulio ar kaitros, pasivaikščioti specialiai įreng-
tais mediniais takais skambant muzikai.

Laimos Česonienės nuotraukos

Kolona su Henos akies vaizdais
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Lietuvos tautinio atgimimo  
ąžuolynui – 30

Romualdas SURVILA

2019 m. gegužės 12 d. J. Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose 
įvyko Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno 30-mečio minėjimas. Susi-
rinko gausus būrys svečių, kuriuos pasitiko J. Basanavičiaus muzie-
jaus surengta įspūdinga šventė. Šventę atidarė Aplinkos ministerijos 
naujasis ministras Kęstutis Mažeika. 

1988 metai. Visus Lietuvos gyventojų sluoksnius užvaldė laisvės siekis. 
Daugiatūkstantiniuose mitinguose reiškiama Lietuvos atgimimo, jos nepriklau-
somybės idėja. Kaip vienybės simboliai tai vienur, tai kitur sodinami ąžuoliu-
kai. Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno (toliau – LTAĄ) pasodinimo pradžių 
pradžią reikėtų nukelti į tas Sąjūdžio dienas. 1988 m. spalio mėnesio pabaigoje 
mūsų susiformavusi grupelė (Vitalius Stepulis, Algimantas Kepežėnas, Rimas 
Krupickas, Vygandas Čaplikas, Kęstutis Labanauskas, Romualdas Survila) susi-
rinkome Vitalijos ir Vitaliaus Stepulių bute Antakalnyje, Smėlio gatvėje, svars-
tėme, kurioje vietoje geriausiai tiktų pasodinti ąžuolų giraitę.

Buvo siūloma ąžuoliukus sodinti prie Lietavos upelio. Yra manoma, kad šis 
upeliukas davė vardą Lietuvos valstybei. Dirbant žemėtvarkos darbus teko būti 
Jonavos rajone, prie Širvintų rajono ribos, kur teka Lietavos, vietinių gyventojų 
vadinamas Lietaukos upelis. Tai neilgas 11 km upeliukas, didžiąją savo dalį 

Pakeliama šventės atidarymo vėliavaPakeliama šventės atidarymo vėliava
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vingiuojantis per Upi-
ninkų girinkijos miš-
kus, plukdantis savo 
vandenis į Neries upę. 
Neįtikėtina, kad 30 cm 
gylio ir net dviejų me-
trų pločio nesiekiantis 
upelis galėtų suteikti 
Lietuvos valstybei var-
dą, minimą istoriniuo-
se šaltiniuose jau nuo 
1009 metų. Dar buvo 
siūloma ąžuoliukus so-
dinti Dzūkijoje. Šis re-
gionas miškingas. Jame 
auga ąžuolai, tačiau čia 
daugumoje vietovių 
nederlingi smėlių dir-

vožemiai, tinkamiausi pušims augti. Ar geriausia vieta sodinti ąžuolyną dzū-
kų krašte, suabejojome. Kita vieta, kur svarstėme sodinti ąžuolyną – Lietuvos 
geografinis vidurys. 1995 m. Kėdainių 
geografai, minėdami 1655 m. spalio 
20 d. pasirašytą Kėdainių sutartį (taip 
pat Kėdainių uniją) su Švedija, nutarė 
ta proga nustatyti Lietuvos geografinį 
centrą ir jį pažymėti. Kėdainių geografų 
draugijos pirmininkas kreipėsi į Žemė-
tvarkos institutą nustatyti geografinio 
centro koordinates. Alink geografinį 
centrą dirbamuose laukuose augo me-
lioratorių palikti pavieniai gražūs, pla-
čių lajų ąžuolai. Šiose vietose ąžuolams 
augti labai tinkamos vietos. Už kelių kilometrų nuo geografinio centro Stasiūnų 
kaime augo keliolikos hektarų gražus senas ąžuolynas. 

Buvo labai svarbu, kad mūsų planuojamo pasodinti ąžuolyno apylinkėse 
būtų ir daugiau įdomių turistams traukos objektų. Kėdainių ir Dotnuvos apy-
linkės tikrai jų nestokojo. Dauguma visiems žinomi. Galima juos papildyti dar 
vienu, ne visiems žemėtvarkininkams ir hidrotechnikams žinomu. Netoliese 
nuo geografinio centro esančiose Ruoščių kapinėse yra palaidotas gabus mate-
matikas G. Seliava. Žmonės pasakoja, kad jis yra išsprendęs ne vieną kitiems 

Seimo narys K. Smirnovas (kairėje), V. Stepulienė ir aplinkos 
ministras K. Mažeika prie storiausio Ąžuolyne ąžuolo

Lietuvos geografinis vidurys
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matematikams neįkandamą uždavinį. G. Seliava dėstė matematiką ir vokiečių 
kalbą Kėdainių aukštesniojoje kultūrtechnikos ir geodezijos mokykloje. Gyve-
no jis netoli Ąžuoloto girininkijos, kitapus Smilgos upelio, greta mano paminė-
to Stasiūnų kaimo ąžuolyno. Mes, vaikai, dažnai jo raudonų plytų mūriniame 
name apsilankydavome. Daug įdomybių ten buvo. Viena iš jų, vėjo malūnė-
lis, gaminęs elektrą namų apšvietimui. Pokario metais tai buvo retenybė. Geras 
matematiko gyvenimas nepatiko sovietinei valdžiai – apkrovė jį neįmanomai 
dideliais mokesčiais. G. Seliava parašė skundą į Maskvą Stalinui. Ir ką manote. 
Po kiek laiko jis gauna iš paties Stalino atvirlaiškį su trumpu įrašu: „Priviet, 
Silvestrovič“ (Sveikas, Silvestro sūnau). Mokesčiai kaip mat dingo. Pasirodo, 
gyvendamas Peterburge G. Seliava dėstė matematiką Peterburgo jūreivystės 
mokykloje. Ten tuo metu kažkurį laiką politruku dirbo Stalinas. Neužmiršo bu-
vusio bendradarbio. 

Ąžuolynui pasodinti reikia žemės sklypo. Man, kaip žemėtvarkininkui buvo 
aišku, kad tai bus sunkus reikalas. Greta Dotnuvos labai tinkamos žemės žem-
dirbystei. Čia pat Žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas, skleidžiantis pažan-
gias žemės naudojimo idėjas. Iš čia plito mintis, kad derlingoje žemėje turi būti 
auginami tik žemės ūkio augalai. Miško augmenijai čia ne vieta. Žymus moks-
lininkas, Žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto direktorius Antanas Budvytis 
daug prisidėjo plėtojant pažangų ir modernų žemės ūkį Lietuvoje. Buvo blai-
vios gyvensenos 
šalininkas. Jis 
palygino melio-
ratorių paliktus 
laukuose galin-
gus ąžuolus su 
ant puošnaus 
vaišių stalo su-
statytais alko-
holio buteliais. 
Mums, ąžuolų 
mylėtojams, tai 
nemalonus pa-
lyginimas. Rei-
kėjo mūsų inici-
atyvinei grupei 
ieškoti vietos 
ąžuolynui kitur. 

1988 m. lap-
kričio 23 d. dr. 

J. Basanavičiaus tėviškės ir Ąžuolyno teritorija, 1990 m.
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Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose buvo paminėta J. Basanavičiaus 
gimimo diena. Ši atmintina data paskatino Rimantą Krupicką siūlyti sodinti 
ąžuolyną Ožkabaliuose. Laimingo sutapimo dėka pagrindinė Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolyno dalis pasodinta Vaitkevičių žemėje ir dalyje Eidukevičių 
žemės. Prasidėjus žemės reformai, žemėtvarkininkai neturėjo bėdos su žemės 
nuosavybės atkūrimu dabartinėje Ąžuolyno teritorijoje. Vienintelis paveldėtojas 
Vaitkevičius neturėjo palikuonių, nesiruošė ūkininkauti ir neturėjo čia nei sody-
bos, nei ūkinių pastatų. Pasitenkino už nuosavybėje turėtą žemę gavęs kompen-
saciją pinigais. Kiek liūdniau buvo su Basanavičių ūkiui priklausančia žeme. 
Rengiant žemės reformos projektus, kaip sudėtinė jų dalis buvo neprivatizuo-
jamų žemių brėžiniai. Deja, Basanavičių žemė nepateko į šį brėžinį. Žemės re-
formos vykdytojai ruošėsi ją privatizuoti. Bet tai buvo sudėtinė Basanavičynės 
dalis. Šiame dirbamos žemės lauke kažkada stovėjo jauja ir pirtis. Šios žemės 
gali prireikti ateityje Jono Basanavičiaus sodybai – muziejui. Skubiai nuvykau į 
Žemėtvarkos tarnybą Vilkaviškyje. Tarnybos specialistai buvo labai geranoriški 
ir be problemų 22 ha dirbamos žemės įtraukė į neprivatizuojamos žemės sąrašą. 

Daug įžymių ir pagerbtinų vietų yra Lietuvoje. Daugelyje vietų galima so-
dinti ąžuolynus svarbioms mūsų tautai datoms ar įvykiams paminėti. Tačiau 
niekur neradome tinkamesnės vietos Lietuvos tautiniam atgimimui pažymėti, 
kaip dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje. Čia pradėjo sruventi tautinio atgimimo 
šaltinis, vėliau išsiliejęs į plačią upę, nuplukdžiusią į Lietuvos nepriklausomybę.

Visi Basanavičių sodybos pastatai sudegė 1944 m. per Antrąjį pasaulinį karą. 
Sodybos pastatų atkūrimo rūpesčius pradžioje prisiėmė Kauno „Drobės“ fabri-
ko darbuotojai. Projektui parengti buvo pakviesta architektė Živilė Mačionienė. 
1989 m. sausio 9 d. Bartninkuose susirinkusi sodybai atkurti iniciatyvinė grupė 
(R. Lipšienė, Ž. Mačionienė, V. Markauskas, V. Stepulis, D. Vilimas, E. Žemai-

taitis) aptarė sody-
bos atstatymo dar-
bus. Šiam tikslui 
„Drobės“ fabrikas 
skyrė 100 tūkst. 
rublių. Architek-
tė Ž. Mačionienė 
parengė sodybos 
atkūrimo projektą. 
Ž. Mačionienė nuo 
to laiko nuolat da-
lyvavo LTAĄ kū-
rimo darbuose. Ji 
daugelį metų tvar-

Basanavičių stuba naktį, 2018 m. (Nuotraukos autorius L. Skirpstas)
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kė Ąžuolyno draugijos dokumentus. Dviejų architekčių – Vitalijos Stepulienės 
ir Živilės Mačionienės – dalyvavimas LTAĄ kūrimo darbuose užtikrino darnų 
ryšį tarp Ąžuolyno ir sodybos teritorijų. 

J. Basanavičius savo autobiografijoje rašė, kad namas buvo pastatytas 1832 
m. Sodybos kiemą iš keturių pusių supo medinė stuba, didelis kluonas, dviejų 
dalių medinė klėtis, du plūkto molio tvartai. Už klėtės stovėjo molinė aliejinė, o 
laukuose – medinė jauja. Visi pastatai pradžioje buvo dengti šiaudais, vėliau – 
medinėmis skiedromis. 

1998 m. Lietuvos Vyriausybė Tautinio atgimimo ąžuolynui ir Jono Basa-
navičiaus gimtinei suteikė kultūros paminklo statusą. Nuo 2010 m. LTAĄ ir J. 
Basanvičiaus gimtinė – Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys. Dr. Jono 
Basanavičiaus gimtinės muziejuje lankytojai gali susipažinti su ten esančia 
ekspozicija. Sodyboje rengiami tradiciniai šventiniai renginiai, parodos, edu-
kacinės programos ir kitų svarbių mūsų valstybei datų paminėjimai. Atgimi-
mo Ąžuolyne ir sodyboje laukia ne tik pažintis su mūsų tautos istorija, bet ir 
gilių kava. 

Grįžtame į 1989 m. sausio 9 d., kai mūsų iniciatyvinė grupė galutinai sutarė, 
kad Ąžuolynui sodinti tinkamiausia vieta J. Basanavičiaus tėviškėje Ožkaba-
liuose. Surinkome Valstybiniame žemėtvarkos instituto archyve žemės naudoji-
mo, reljefo, dirvožemio ir kitą kartografinę medžiagą. Pasirinkome nuo Basana-
vičių sodybos link Bartninkų priesmėlių ir priemolių, išraiškingo reljefo, sklypą 
Bartninkų kolūkio teritorijoje. Kolūkiui vadovavo Vladas Markauskas, vėliau 
tapęs septintuoju iniciatyvinės grupės nariu.

Valstybiniame žemėtvarkos institute buvo surinkta ir išanalizuota Ąžuolynui 
parinktos vietos kartografinė ir dirvožemio tyrimo medžiaga. Stačių kalvelių 
su marga žemės naudmenų mozaika Ąžuolynui parinktas sklypas nebuvo pa-
lankus intensyviai 
žemdirbystei. Buvo 
sutarta, kad kolū-
kio pirmininkas 
Vladas Markauskas 
neprieštaraus dėl jo 
apželdinimo. Vita-
liui Stepuliui nuvy-
kus pas tuometinę 
Vilkaviškio valdžią, 
žinia apie numato-
mą pasodinti Ąžuo-
lyną buvo sutikta 
su baime. Valdžia 

Muziejaus darbuotojai rengiasi medelių sodinimui, (iš kairės) muziejaus 
direktorė Rūta Vasiliauskienė, Saulius Grinevičius ir Eimas Pautienius
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nusiplovė rankas, kaip Pontijus Pilotas. Kaip dabar sakoma, atsakė: negaliu nei 
patvirtinti, nei paneigti. Visą atsakomybė, jeigu kas, teks kolūkio pirmininkui 
Vladui Markauskui. 

1989 m. sausio 9 d. Bartninkuose buvo pasirašytas Garbės protokolas, kuria-
me buvo aptarti sodybos statinių atstatymo bei Ąžuolyno sodinimo klausimai. 
Šis Garbės protokolas tapo užduotimi projektavimo darbams. 

Iniciatyvos ėmėsi Valstybinio žemėtvarkos instituto Želdynų projektavimo 
sektorius (Ramūnas Loda, Danguolė Karvelienė). 
Dalyvaujant iniciatyvinės grupės pirmininkui Vi-
talijui Stepuliui ir Romualdui Survilai buvo įgy-
vendinta Ąžuolyno projektinė mintis. Ąžuolynas 
turi atspindėti tautinį atgimimą. Tautinis atgimi-
mas turi būti siejamas su svarbiausiais mūsų tau-
tos istoriniais įvykiais, jos siekiais ir viltimis. Taip 
Ąžuolynas buvo pavadintas „Lietuvos Tautinio 
Atgimimo Ąžuolynu“. Ąžuolyne atsirado dabar 
visiems žinomos, tautos reikšmingus faktus fik-
suojančios giraitės. Projektas buvo parengtas „vi-

suomeniniais pagrindais“.
Projekto želdynų sis-

tema buvo parinkta pagal 
visus ekologiškai pilna-
vertės gamtinės aplinkos 
kūrimo kriterijus. Čia 
be augalijos pagrindo – 
ąžuoliukų, buvo sodinami 
vaisius vedantys lapuo-
čiai medžiai ir krūmai, 
visžaliai spygliuočiai bei 
pavasarį pasipuošiančios 
žiedais laukinių kriaušių 
ir obelų grupelės. 

Ąžuolyne buvo numa-
tytas kelių ir takų tinklas. 
Projekte numatyti 2,2 m 

Ąžuolyno projekto fragmentas

Ąžuolyno projekto bylos viršelis
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pločio žvyro dangos takai bei 6 m pločio žvyro dangos keliai. Medžiagų kiekiai 
ir dangų profiliai pateikti kelių ir takų pažymėjimų plane. Su Vilkaviškio MSV 
buvo sutarta, kad iš gretimai vykdomo projekto lėšų šis tinklas bus nors mini-
maliai įrengtas, žvyruotas. Deja, Rusijos blokada sustabdė visus darbus. Teko 
pasitenkinti tuo, kad kolūkio pirmininko V. Markausko pavedimu su buldozeriu 
buvo palygintos kelių ir takų trasos. Ant plieno lakšto buvo atvilkti rieduliai, vė-
liau tapę reikšmingais Ąžuolyno akcentais. Prieš sodinimą buvo suartos dirvos. 

Lietuvos Sąjūdžio laikotarpiu visi buvo labai geranoriški. Negailėjo savo 
laiko nemokamiems projektavimo darbams. Geranoriškai vyko ir projekto deri-
nimas su atsakingais darbuotojais. Sudarytas projektas 1989 m. kovo 15 d. buvo 
suderintas su Bartninkų kolūkio pirmininku V. Markausku, Vilkaviškio rajono 
vyriausiąja žemėtvarkos inžiniere L. Atkočiūniene bei rajono architekte V. Mic-
kevičiene. Kaip projekto autoriai pasirašė V. Stepulis ir R.Survila. 

Prisimenu, kad Žemėtvarkos instituto spaustuvės vedėjas Viktoras Jurgai-
tis, nemėgęs dirbti pašalinių darbų, geranoriškai sutiko padaryti projekto kopi-
jas ir įrišti 3 projekto bylas. Netgi pasiūlė Ąžuolyno pavadinimą bylų viršelyje 
įspausti auksinės spalvos raidėmis. 

Tais pačiais metais „Komjaunimo tiesos“ laikraštyje iniciatyvinė grupė pa-
skelbė straipsnį „Pasodinkime Atgimimo ąžuolyną“. Jame rašėme: „Prisimin-
tina, kad Lietuvoje ąžuolas buvo labai gerbiamas, o ąžuolų giraitės laikomos 
šventomis. Pagar-
bos jausmas ąžuo-
lui juk mumyse 
išlikęs ligi šiol. At-
gaivinkime ąžuo-
lų miškus, kurie 
Lietuvoje ošė nuo 
seno, specialistų 
duomenimis, Vy-
tauto laikais suda-
rydami iki 20 proc. 
mūsų girių. Dabar 
telikę truputį dau-
giau kaip vienas 
procentas ...

Kreipiamės į 
visus Lietuvos gy-
ventojus, o ypač į 
Vilkaviškio rajono 
bei Bartninkų ko-

Paminklinio akmens Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui 
statyba. Ateities kartoms po akmeniu paberta gintaro ir lito monetų
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lūkio žmones, 
pritarti tokiai 
minčiai ir prisi-
dėti prie Lietu-
vos Atgimimo 
ąžuolyno sodi-
nimo. Tikimės, 
kad šį pavasarį 
nors dalyje nu-
matyto ploto 
galėsime paso-
dinti pirmuosius 
ąžuolus.“ 

Per pirmąją 
balandžio mė-
nesio ir kitas 
Ąžuolyno sodi-
nimo talkas vie-

nas iš rūpesčių buvo išsaugoti neužsodintas projekte numatytas erdves. Labai 
daug norinčiųjų pasodinti savo ąžuoliuką buvo ant aukuro kalno numatytoje 
renginių vietoje. Reikėjo neužgaunant sodintojo aiškinti, kad čia užaugus ąžuo-
lams ateityje turėsime vietą, kurioje galėsime gausiai susirinkti švenčių metu. 
Čia numatyta vieta dideliam laužui. Susėdę ant nuolaidaus šlaito galėsime ste-
bėti pasirodymus. Tautos atminties giraitės projekte buvo numatyta ir daugiau 
atvirų erdvių, kuriose galėtų būti statomi proginiai paminklai. Deja, jų visų ne-
pavyko išsaugoti. Manome, kad 
užaugus ąžuolams savaime atsi-
ras atviros erdvės, kurios bus taip 
pat svarbus Ąžuolyno elementas. 

Ąžuolyno teritoriją kerta 
aukštos įtampos elektros linija. 
Po šia linija ir 10 m. nuo kraštinių 
laidų negalima sodinti medžių. 
Tačiau daugelyje vietų žmonės 
pasodino ąžuoliukus. Nepagal-
vojo, kad išaugusių ąžuoliukų 
lajos sieks laidus. Beveik dešim-
tį metų per pavasarines talkas 
iš ten iškasdavome ąžuoliukus 
ir pasodindavome kitur. Šiam 

Prieš atidengiant paminklą, 2018 m.

Nenaudėlis nulupo žievę apie 50 ąžuoliukų



69 

darbui dažniausiai 
pasitelkdavome pa-
vasarinėse talkose 
dalyvaujančius ka-
rius, nes tam reikė-
davo nemažos fizi-
nės jėgos. Kai kurie 
ąžuoliukai buvo ūg-
telėję su galingomis 
šaknimis – ne vienas 
kastuvas sulinkdavo 
ar net lūždavo. 

Vakariniame Tau-
tos atminties giraitės 
pakraštyje pastatytas 
medinis stogastulpis. 
Netoliese jo, tačiau 
jau kitoje keliuko pu-
sėje, Signatarų klubo 
prezidentės Birutės 
Valionytės rūpesčiu 
pastatytas nedidelis 
granitinis riedulys su 
įrašu, kad Lietuvos 
žmonės 1989 m. pa-

Įrengtas šaltinis, 2014 m.

Ąžuolyno šaltinio (kaptažo) statyba

ISTORIJA

Ąžuolyno derlius

sodino LTAĄ. Čia pat jos rūpesčiu auga 
Lietuvos kovo 11 nepriklausomybės atkū-
rimo akto signatarų ąžuoliukai. 

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas, 
gimęs atmintinomis dienomis prieš 30 
metų, jau brandina giles, primena mums 
mūsų tautos lūkesčius ir kovos už valsty-
bės nepriklausomybę laikotarpius. 

Romualdo Survilos nuotraukos
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Nusipelniusiam 
padėkos už ilgame-
tį darbą žemėtvar-
koje, žemėtvarkos 
veteranui Vytautui 
Cicėnui šį pavasa-
rį sukako 90 metų.

Jubiliatas gimė 1929 m. gegužės 11 
d. Zarasų aps. Juzepavos k. Čia baigė 
pradžios mokyklą. 1947 m. su tėvais per-
sikėlė į Vilnių. Mokėsi Vilniaus I berniu-
kų gimnazijoje. Metus studijavo Vilniaus 
universiteto Miškų fakultete. 1949 m. bai-
gė matininkų kursus, pradėjo dirbti ŽŪM 
Žemėtvarkos valdybos operatyviniame 
skyriuje techniku, grupės viršininku, tech-
ninės kontrolės inspektoriumi, vyresniuoju 
žemėtvarkos inžinieriumi. 1957 m. neaki-
vaizdžiai baigė Kauno ŽŪT. 1969 m. ne-
akivaizdžiai baigė LŽŪA, įgijo agronomo 
ekonomisto kvalifikaciją.

1961 - 1976 m. dirbo RŽPI Techninio 
skyriaus vyriausiuoju žemėtvarkos speci-
alistu, nuo 1976 m. – Techninio skyriaus 
viršininku, nuo 1992 m. – VŽI direktoriaus 
pavaduotoju. 1998 m., išdirbęs 49 metus 
žemėtvarkoje, Jubiliatas išėjo į pensiją.

Žemėtvarkos institutas tuo metu buvo 
pagrindinė Lietuvos žemės tvarkymo ga-
mybinė įmonė, žemėtvarkos tarnyboms 
rengusi darbų metodikas, nurodymus, 
instrukcijas bei organizavusi žemėtvarkos 
ir dirvožemio tyrimus, geodezinius ir kar-
tografinius darbus. Jubiliato vadovauja-
mas Techninis skyrius per 1964 – 1996 m. 
parengė per 80 įvairių metodikų. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, žemės refor-
mos pradžioje VŽI buvo pagrindinis žemės 
reformos vykdytojas, taip pat organizato-
rius, teikęs metodinę paramą į reformą įsi-
jungusioms kitoms organizacijoms. 

1976 m. Jubiliatui suteikta valstybi-
nė premija (kartu su kitais) už Lietuvos 
žemės ūkio rajonų planavimą. Vytautas 
daug metų buvo Valstybinės egzaminų ko-
misijos nariu Kauno ŽŪT. Konferencijose 
žemėtvarkos klausimais skaitydavo prane-
šimus.

Garbingo jubiliejaus proga buvę kole-
gos siunčia Jubiliatui ir jo žmonai žemė-
tvarkos inžinierei Salomėjai kuo geriau-
sius linkėjimus. Linkime Vytautui geros 
sveikatos ir gražių gyvenimo metų. 

Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila 

Vytautui Cicėnui – 90

Pagrindinio mū- 
sų šalies turto – dir-
vožemio tyrėjui, jo 
racionalaus panau-
dojimo, praturtini-
mo ir išsaugojimo 
specialistui Albinui 

Juozokui balandžio mėn. 7 d. sukako 80 
metų.

Jubiliatas gimė 1939 m. Anykščių 

r. Šlavėnų k. 1958 m. baigė Anykščių 
J.Biliūno vidurinę mokyklą. Graži tėviš-
kės gamta. Čia pat Anykščių šilelis, Šlavės 
upelis įtekantis į Šventąją ir kalvos pasi-
puošusios pasėliais paviliojo Jubiliatą 
pasirinkti žemės ūkio mokslus. 1963 m. 
Albinas baigė LŽŪA Agronomijos fakul-
tetą, įgydamas mokslinio agronomo kva-
lifikaciją.

1963-1978 m. dirbo RŽPI dirvožemi-

Albinui Juozokui – 80
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Pranui Luk-
ševičiui, žemė-
tvarkos veteranui, 
balandžio 21 d. 
šuoliuojantis lai-
kas suskaičiavo 
80 metų. Gimė jis 
1939 metais Kai-
šiadorių r. Mor-

kūnų kaime. Jubiliatas 1954 m. baigė 
Surgautiškių septynmetę mokyklą, 1959 
m. – Kauno žemės ūkio technikumą, 1974 
m. – LŽŪA, kur įgijo žemėtvarkos inžinie-
riaus kvalifikaciją.

1959 - 1961 m. dirbo techniku Žemės 
tvarkymo valdybos Kauno geodezijos pa-
dalinyje. 1961 - 1965 m. – RŽPI Kauno 
geodezijos skyriaus vyresniuoju inžinie-
riumi, 1965 - 1968 m. Panevėžio žemė-
tvarkos skyriuje. 1968 - 1973 m. – Šakių r. 
žemės ūkio valdybos žemėtvarkos inžinie-
riumi. 1973 - 1978 m. – ŽŪM Žemėtvar-
kos valdybos Žemės naudojimo kontrolės 

skyriaus viršininko pavaduotoju. 1978 
- 1991 m. – RŽPI Vilniaus žemėtvarkos 
skyriaus inžinieriumi, Projektų eksper-
tizės sektoriaus vadovu, Žemės skyrimo 
skyriaus grupės vadovu. 1991 m. – Vals-
tybinės geodezinės tarnybos direktoriaus 
pavaduotoju. 1992 m. ŽŪM Žemės tvarky-
mo departamento vyriausiuoju inžinieriu-
mi. 1993 - 1998 m. – VŽI Vilniaus žemė-
tvarkos skyriaus vadovu, Vilniaus II žemės 
reformos skyriaus inžinieriumi. 1999 m. – 
AB „Telekome“. 2001 m. vėl grįžo prie 
žemėtvarkos, į VŽI Vilniaus žemėtvarkos 
skyrių, ir iš čia išėjo į pensiją. 

Gabus, visuomet atsakingai ir kruopš-
čiai atliekantis geodezinių matavimų, že-
mės tvarkymo darbus buvo laukiamas dar-
buotojas įvairiose įstaigose. Prano labai 
gera savybė – jokio kompromiso blogiui ir 
neteisybei. 

Mielam Pranui buvę kolegos linki ge-
ros sveikatos ir šviesių gyvenimo dienų.

Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila 

Pranui Lukševičiui – 80

ninku geologu, vyresniuoju dirvožeminin-
ku geologu, brigados vadovu, grupės va-
dovu, vyriausiuoju projekto inžinieriumi. 
1978-1990 m. – RŽPI Kauno dirvožemio 
skyriaus vyriausiasis specialistas dirvože-
mininkas. 1990-2001 m. VŽI vyriausiasis 
dirvožemininkas, 2001-2010 m. – vyriau-
siasis specialistas dirvožemiui ir žemės 
kadastrui.

Lietuva turi labai detaliai ištirtus ir 
masteliu 1:10 000 kartografuotus žemė-
lapius. VŽI dirvožemio laboratorijoje iš-
analizuoti nesuskaičiuojami kiekiai dirvo-
žemio ėminių, iškastas ne vienas tūkstantis 
dirvožemio profilių. Ne į vieną dviejų me-
trų gylio profilį teko nusileisti Jubiliatui, 
kad aprašytų vietovės dirvožemio tipą. At-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, Albinui 
daug teko pasidarbuoti rengiant naują eu-

ropinių standartų dirvožemių klasifikaciją 
bei skaitmeninius dirvožemio rinkinius. 
Dirvožemio duomenys buvo labai svarbūs 
žemės reformai ir teritoriniam planavi-
mui. Labai aukštos kokybės Lietuvos dir-
vožemių žemėlapis pateko į Europos dir-
vožemių atlasą. Prie visų šių darbų savo 
žiniomis ir širdimi prisidėjo Jubiliatas.

1985 m. už darbų kompleksą „Lietu-
vos dirvožemių ištyrimas ir kartografavi-
mas stambiu masteliu“ Albinui Juozokui 
suteikta Lietuvos valstybinė premija. At-
likti rimti, šaliai naudingi darbai, dabar 
galima ir pailsėti.

Gražaus jubiliejaus proga linkime 
mielam Albinui geros sveikatos, optimiz-
mo ir daug gražių gyvenimo dienų. 

Buvusių bendradarbių vardu 
Romualdas Survila
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Vilniaus Gedi-
mino technikos uni-
versiteto Aplinkos 
apsaugos ir vandens 
inžinerijos katedros 
profesoriui Valenti-
nui Šauliui birželio 

6 d. sukako 70 metų. Žmogaus gyvenimas 
matuojamas ne metais, o darbais. Profe-
sorius atliko daug darbų – ir didelių, ir 
prasmingų.

Jubiliatas gimė 1949 m. birželio 6 d. 
Akmenėje, tarnautojų šeimoje. Jo vaikys-
tė prabėgo gražiame Dabikinės slėnyje. 
1966 m. baigė Akmenės vidurinę mokyklą. 
1967 – 1972 m. studijavo LŽŪA Hidrome-
lioracijos ir žemėtvarkos fakultete, ten įgi-
jo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją.

Baigęs studijas, pasirinko dėstytojo 
darbą tuometiniame Bartkuškio hidrome-
lioracijos technikume (Širvintų r.). 1976 
m. tapo šio technikumo direktoriaus pava-
duotoju mokymo reikalams. Jau tada ėmė 
ryškėti jubiliato polinkis į mokslo tiriamąjį 
darbą. Nuo 1977-ųjų jis pasuko moksli-
ninko keliu. Baigęs aspirantūros studijas 
tuometiniame Lietuvos hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyrimo institute 
Vilainiuose (vėliau Lietuvos vandens ūkio 
institutas, LŽŪU Vandens ūkio institutas), 
parengė technikos mokslų kandidato di-
sertaciją „Paviršinio vandens nuleidimo 
būdų ir priemonių tyrimai“. Ją sėkmingai 
apgynė 1988 m. Baltarusijos melioracijos 
ir vandens ūkio mokslinio tyrimo institute 
ir įgijo technikos mokslų kandidato laipsnį 
(1993 m. nostrifikuotas į technikos mokslų 
daktaro laipsnį).

Institute jubiliatas subrendo kaip 
produktyvus ir kūrybingas mokslininkas. 
Nuo 1992 m. V. Šaulys vadovavo institu-
to Hidrotechninei laboratorijai (vėliau 
Eksploatacijos laboratorijai), o nuo 2007 
m. – Hidromelioracijos skyriui. Jubiliato 
mokslinių tyrimų kryptys – melioracijos 

sistemų eksploatavimo, melioracijos turto 
naudojimo ir valdymo rinkos ekonomikos 
sąlygomis strategijos klausimai, hidrosis-
temų patikimumas ir jų naudojimo efekty-
vumas, pažeistų vandens ekosistemų atkū-
rimas, vandentvarka. V. Šaulys stažavosi 
Vokietijos bei Olandijos žemės ir vandens 
ūkio tarnybose.

Greta mokslinio darbo V. Šaulys daug 
metų dėstė įvairiuose žemdirbių, meliora-
torių, aplinkos apsaugos specialistų kva-
lifikacijos kursuose Vilniuje, Dotnuvoje, 
LŽŪU ir kt.

2001 m. buvo pakviestas dirbti Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto Hi-
draulikos katedroje. 2004 m. jam suteiktas 
docento, o 2010 m. – profesoriaus peda-
goginis vardas. 2009 m. tapo šios katedros 
vedėju. Nuo 2008 m. dėstė ir Aleksandro 
Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakulteto studentams. Jubi-
liatas – daugelio mokslo darbų vadovas, 
oponentas, disertacinių darbų gynimo ko-
misijų narys.

2007 m. LŽŪU Aplinkos inžinerijos ir 
kraštotvarkos mokslo krypties habilitaci-
jos komisijoje atliko habilitacijos proce-
dūrą tema „Sausinimo sistemų naudojimo 
ir priežiūros mokslinis pagrindimas“. 

Lietuvos ir užsienio mokslo darbuose 
profesorius yra paskelbęs per 200 moks-
lo ir mokslo populiarinimo straipsnių, 
dalyvavo mokslinėse konferencijose Lie-
tuvoje ir užsienyje. Išleista monografija 
„Sausinimo sistemos“ (2012, su bendra-
autoriais), vadovėliai „Skysčių mecha-
nikos pagrindai“ (2010), „Atvirųjų vagų 
hidraulika“ (2016). Parengė mokomąsias 
knygas: „Skysčių mechanika“ (2002, 
2004, su bendraautoriais), „Vandenų 
apsaugos politika ir teisė“ (2007), „Sau-
sinimo sistemų naudojimas, priežiūra ir 
gedimų šalinimo būdai“ (2007, su ben-
draautoriais), „Skysčių mechanika. Namų 
ir laboratorinių darbų metodikos nurody-

SVEIKINAME
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Birželio 20 d. 
septyniasdešimtmetį 
pažymėjo daugeliui 
šalies melioracijos 
specialistų gerai pa-
žįstamas hidrotech-

nikos inžinierius Silvirijus Dangveckas.
Jubiliatas žemaitis, gimęs Plungės r. 

Nargalių k. netoli Rietavo. Baigęs viduri-
nę mokyklą Rietave, 1967 m. įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulte-
tą studijuoti hidromelioracijos ir 1972 m. 
įgijo inžinieriaus kvalifikaciją. 

Profesinę melioratoriaus veiklą pra-
dėjo Plungės MSV. Vėliau gerų praktinių 
įgūdžių įgijo Respublikinio vandens ūkio 
projektavimo instituto Šiaulių skyriuje, ku-
riame dirbo 1974 - 1978 m. inžinieriumi. 
Ilgiausias jo profesinės veiklos periodas 
susijęs su darbu Žemės ūkio ministerijoje, 
kur su pertraukomis dirbo 1978 - 2014 m. 

Iki 1988 m. jis buvo ministerijos Žemdir-
bystės valdybos, vėliau Agropramoninio 
komiteto inžinierius, užsiėmė melioraci-
jos darbų Lietuvoje planavimu. Keičian-
tis šios institucijos struktūrai, kurį laiką 
(1988 - 1989 m.) dirbo susivienijime „Lie-
tuvos melioracija“, kuriame ėjo vyriau-
siojo geodezininko pareigas. 

Atkūrus Žemės ūkio ministeriją, grįžo 
į ją ir vadovavo naujai įsteigtam Meliora-
cijos skyriui (vėliau valdybai), kuris pa-
laipsniui perėmė iš buvusios Melioracijos 
ministerijos ir ją pakeitusio susivienijimo 
melioracijos darbų planavimo, finansa-
vimo, melioracijos techninės politikos 
klausimus. Šią veiklą jis tęsė ir Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę. Tuo laikotar-
piu buvo atkurtos rajonų melioracijos 
tarnybos, perėmusios melioracijos darbų 
užsakovų funkcijas. Labai sumažėjus meli-
oracijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų, 

Silvirijui Dangveckui – 70

mai“ (2011), „Skysčių mechanika ir tech-
ninė termodinamika“ (2012) ir kt.

Profesorius nuolat apsuptas studentų, 
vadovauja magistrantų darbams, konsul-
tuoja, pataria, padrąsina. Jo paskaitos 
studentų noriai lankomos ir vertinamos. 
2017-aisiais, VGTU universiteto bibliote-
kai paskelbus naudingiausių ir labiausiai 
studijoms padėjusių leidinių konkursą, 
profesoriaus vadovėlis „Skysčių mechani-
ka“ studentų buvo išrinktas geriausiu.

Jubiliatas visada aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame darbe. Nuo 1991 m. jis 
buvo LŽŪU Vandens instituto tarybos se-
kretorius, nuo 2000 iki 2009 m. – tarybos 
pirmininkas. V. Šaulys yra VGTU Aplin-
kos inžinerijos fakulteto tarybos narys, 
yra buvęs tarybos pirmininku, Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos tarybos narys, mokslo darbų 

rinkinio „Vandens ūkio inžinerija“ redak-
torių kolegijos narys, ASU Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto tarybos narys. 
Profesorius – Lietuvos mokslų akademijos 
Vandens tarybos narys, ŽŪM techninės 
tarybos narys, žurnalo „Žemėtvarka ir hi-
drotechnika“ redakcijos kolegijos narys.

Aktyvi visuomeninė ir mokslinė vei-
kla neliko nepastebėta. Jubiliatas apdo-
vanotas Žemės ūkio ministerijos, LŽŪU, 
LŽHIS, VGTU padėkos raštais. Už nuo-
pelnus apdovanotas VGTU II laipsnio 
garbės ženklu.

Gerbiamam Jubiliatui nuoširdžiai 
linkime stiprios sveikatos, visokeriopos 
sėkmės pedagoginėje ir mokslinėje veiklo-
je, neišsenkančios energijos, būti tvirtam 
žemaičiui, nepalaužiamam gyvenimo vėjų.

Kolegų vardu 
Albinas Krutkis ir Antanas Lukianas
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rūpinosi, kad jos pirmiausia būtų nekreip-
tos esamų melioracijos sistemų funkciona-
vimui užtikrinti. Jubiliatas vadovavo pir-
mojo Melioracijos įstatymo parengimui, 
kuris buvo priimtas 1993 m., daug dirbo 
rengiant poįstatyminius teisės aktus. 

Dėl politinių skersvėjų 1997 m. jam 
teko palikti ministeriją ir iki 2001 m. buvo 
melioracijos įmonių asociacijos „Krašto 
melioracija“ direktorius. Kartu dirbo ty-
rinėtojo-projektuotojo darbą jo įsteigtoje 
įmonėje UAB „Krašto statyba“, dirbusio-
je melioracijos sistemų renovacijos srity-
je. Nuo 2001 m. Jubiliatas vėl tapo Žemės 
ūkio ministerijos Melioracijos skyriaus 
vedėju, o netrukus Kaimo plėtros depar-
tamento direktoriaus pavaduotoju, vėliau 
buvo paskirtas ministerijos Infrastruktū-
ros, melioracijos ir kooperacijos depar-

tamento direktoriumi. Eidamas šias parei-
gas, rūpinosi, kad žemės savininkai taptų 
melioracijos statinių savininkais, kad jie 
jungtųsi į melioracijos sistemų naudotojų 
asociacijas. Pasikeitus ministerijos struk-
tūrai 2010 - 2014 m. S. Dangveckas buvo 
Melioracijos ir biokuro skyriaus vyriau-
siasis specialistas.

Visuose darbo baruose Jubiliatas buvo 
žinomas kaip savarankiško mąstymo žmo-
gus, dirbantis su žemaitišku užsispyrimu, 
neretai skelbiantis skirtingą nuo daugu-
mos nuomonę strateginiais ir taktiniais 
melioracijos klausimais.

Jubiliejaus proga linkime Silvirijui vi-
sokeriopos sėkmės tolesniame gyvenimo 
kelyje. 

Buvusių bendradarbių vardu
Juozas Smilgevičius

Balandžio 27 d. 
Irena Rapševičiūtė 
pasitiko savo 70-ąjį 
pavasarį. Jubiliatė 
gimė 1949 m. balan-
džio 27 d. Pavešėčių 

kaime, Panevėžio rajone. Jos svajonėse 
buvo mokslai Kauno maisto pramonės 
technikume, bet likimas taip lėmė, kad 
pasirinko studijas Panevėžio hidromelio-
racijos technikume, kurį sėkmingai baigė 
1968 metais.

Savo darbo biografiją Irena pradėjo 
inžiniere tuometiniame RVŪPI Šiaulių 
skyriuje Joniškio grupėje, kuriai vadova-
vo inžinierius Vytautas Adomaitis (dabar 
jo darbus tęsia sūnūs – hidrotechnikos 
inžinieriai Arūnas ir Dainius). Čia Irena 
įgijo darbo patirties. Šis pirmasis darbi-
nės biografijos etapas labai svarbus. Nors 
Šiauliuose teko dirbti vos 5,5 metų, tačiau 
išliko stiprus ryšys su buvusiais kolego-

mis. Kaskart Irena su jais susitinka malo-
niam pabendravimui prie kavos puodelio, 
aptarti nūdienos aktualijas, pasidalinti 
maloniais prisiminimais. Juk svarbiausia 
dvasinis ryšys su žmogumi... nesvarbu, 
kaip susiklostė gyvenimas, kokia finansinė 
ar socialinė padėtis.

 1973 m. Irena persikelia į Žemaitijos 
miestelį Akmenę ir savo darbo biografiją 
tęsia Akmenės MSV (dabar UAB „Akme-
resta“), kur daugiausia laiko teko dirbti 
techninį darbą gamybiniame skyriuje. Čia 
Irena įgijo neįkainojamos darbo patirties, 
nes teko vykdyti įvairias užduotis įvairiose 
pareigose, priklausomai nuo laikmečio rei-
kalavimų, naujų technologijų, darbų pobū-
džio, valdymo struktūros ir kitų pokyčių.

2016 m. gegužę antraeilėms inžinierės 
sąmatininkės pareigoms įsidarbino Krau-
jučio įmonėje „Aras“. Džiaugiamės savo 
kolektyve turėdami darbuotoją su tokia 
didele ir įvairiapuse patirtimi. Ši patirtis 

Irenos Rapševičiūtės jubiliejus
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Balandžio 5 d. 
gražią 60 m. sukaktį 
paminėjo VDU Hi-
drotechninės staty-
bos inžinerijos insti-
tuto doc., dr. Vincas 
Gurskis. Tai žmogus, 

pasižymintis darbštumu, profesionalumu, 
principingumu, reiklumu sau ir kitiems, 
atkaklumu siekiant užsibrėžto tikslo. 

 Jubiliatas gimė Pažiegždrių k. netoli 
Lekėčių miestelio (Šakių r.). Šeimai per-
sikėlus į to paties rajono Žemosios Pane-
munės kaimą, vidurinę mokyklą 1977 m. 
baigė Kriūkų miestelyje. Tais pat metais 
įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą. 1982 m. su pagyrimu 
baigęs studijas ir įgijęs inžinieriaus hi-
drotechniko kvalifikaciją, pradėjo dirbti 
Inžinerinių konstrukcijų katedroje asisten-
tu. Dėstė statybinių medžiagų ir medžiagų 
atsparumo dalykus inžinerinių specialy-
bių studentams. Mokslinę tiriamąją veiklą 
pradėjo 1985 m. vadovaujant šviesios at-
minties prof. Č. L . Ramonui, tyrė betono 
atsparumą šalčiui, aktyvių mineralinių 
priedų panaudojimą gaminant betoninius 
vamzdžius. 1989 - 1991 m. tyrimus tęsė 
Maskvos betono ir gelžbetonio mokslo 
tyrimų, projektavimo-konstravimo ir tech-
nologijos instituto aspirantūroje ir 1993 
m. apgynė disertaciją „Šalčiui ir druskų 

tirpalams atsparūs betonai“. Jam buvo 
suteiktas technikos mokslų daktaro laips-
nis. Sugrįžęs įsitraukė į katedros mokslinę 
ir pedagoginę veiklą, 1998 m. jam buvo 
suteiktas docento pedagoginis vardas.

Jubiliatas bakalauro studijų progra-
mose dėsto statybinių medžiagų ir pastatų 
projektavimo, statybos pagrindų dalykus, 
magistrantūros programoje – statybos 
teisinio reguliavimo dalyką, vadovauja 
hidrotechninės statybos inžinerijos stu-
dijų programų bakalaurų ir magistrantų 
baigiamiesiems darbams, skaito paskaitas 
statybos techninės veiklos sričių vadovų 
kvalifikacijos kėlimo kursuose. Per keletą 
paskutinių dešimtmečių jubiliatas parengė 
metodinių priemonių statybinių medžiagų, 
pastatų projektavimo, statybinių konstruk-
cijų patikimumo klausimais. Jo parengta 
mokomoji knyga „Statybinės medžiagos“ 
noriai skaitoma ir cituojama ne tik savojo 
Universiteto, bet ir kitų aukštųjų mokyklų 
studentų. Kartu su bendraautoriais para-
šė praktinę knygą „Molio namas, skiedrų 
stogas“, kurioje supažindina, kaip panau-
doti vietines statybines medžiagas statant 
ekologiniu požiūriu tvaresnius pastatus.

Be dėstymo ir mokslinės veiklos, ju-
biliatas aktyviai dalyvauja tarptautinėse 
konferencijose, kartu su bendraautoriais 
parengė ir paskelbė daugiau kaip 170 pu-
blikacijų mokslinėje ir mokslo populiari-

Vincui Gurskiui – 60

leidžia iki šiolei nepriekaištingai atlikti 
pareigas ir svariai prisidėti prie įmonių 
gamybinės veiklos rezultatų. Irena kuklin-
damasi sako: „Mano indėlis, tai maža da-
lelė to, kas buvo sukurta per virtinę metų 
tų kolektyvų jėgomis. Džiugina dabar iš 
pagrindų atnaujinta infrastruktūra, darbo 
sąlygos.“

Laisvalaikiu Irena mėgsta trumpas 
išvykas po Lietuvą ir kaimynines šalis, 

lanko koncertus, teatrus, kino filmus, ki-
tus renginius, skaito knygas. Labai mėgs-
ta gamtą, aktyvų gyvenimo būdą, domisi 
sveika gyvensena.

Sveikiname Ireną gražaus Jubiliejaus 
proga ir linkime, kad ateities metus lydėtų 
gera sveikata, gyvenimo džiaugsmas, opti-
mizmas bei prasmingi darbai!

Bendradarbių vardu  
Gediminas Čaplikas, Rimantas Kraujutis 
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nimo spaudoje. Jubiliatas yra nuolatinis 
Universitete vykstančių kasmetinių žemės 
ūkio parodų seminarų lektorius.

Doc. V. Gurskis yra mokslo tiriamųjų 
darbų vadovas ir vykdytojas. Dažnai kvie-
čiamas dalyvauti vertinant hidrotechnikos 
statinių techninę būklę, betoninių konstruk-
cijų ir jų elementų stiprumą. Kartu su kole-
gomis mokslininkais ir partneriais jis kuria 
inovatyvias statybines medžiagas, kurioms 
naudoja vietines žaliavas – pluoštinių ka-
napių produktus kaip užpildus betono ga-
miniams. Už kūrybingą mokslinį ir sąžinin-
gą pedagoginį darbą doc. dr. V.Gurskis ne 
kartą apdovanotas Žemės ūkio bei Švietimo 

ir mokslo ministerijų, ASU ir VDU padėkos 
raštais. Jubiliatas yra LŽHIS narys, akty-
vus VDU ŽŪA profesinės sajungos narys.

Vincas Gurskis kartu su žmona, to pa-
ties fakulteto docente Virginija, užaugino 
sūnų Gintautą, dukrą Eleną ir globotinę 
Eglę. Vaikai užaugę kuria savo gyvenimus. 
Eglė gabi irkluotoja, pelniusi ne vieną 
aukščiausią apdovanojimą.

Sveikindami gerb. Vincą su gražiu Ju-
biliejumi, linkime kuo geriausios sveika-
tos, neišsenkančios energijos, kūrybinės 
sėkmės pedagoginėje ir mokslinėje veiklo-
je ir daug džiugių gyvenimo akimirkų.

Kolegų vardu  
Dainius Ramukevičius

Per patį alyvų žydėjimą mūsų kolegė 
Salomėja Kemzūrienė šventė savo jubilie-
jinį gimtadienį.

Salomėja gimė 1959 m. gegužės 21 d. 
Bakučių kaime, Raseinių rajone. Mokė-
si Raseinių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 
tuometiniame Kauno žemės ūkio techniku-
me, Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Įgi-
jo inžinierės žemėtvarkininkės kvalifika-
ciją. 1978 m. pradėjo dirbti RŽPI Kauno 
žemėtvarkos skyriuje, nuo 1998 m. dirbo 
Kauno apskrities viršininko administra-
cijoje. Nelengvą, sudėtingų sprendimų 
ir daug žinių reikalaujantį darbą lydėjo 
tiesus ir atviras žodis, nuoseklumas, stro-
pumas, pareigingumas, atsakomybė už 
pavestus darbus. Tai neliko nepastebėta. 
Salomėja greitai pelnė pripažinimą kaip 
gera specialistė ir kruopšti darbuotoja. 
Dirbo grupės vadove, skyriaus vedėja. 
Nuo 2010 m. Salomėja dirba Nacionalinė-

je žemės tarnyboje prie ŽŪM, Žemėtvar-
kos planavimo ir dokumentų priežiūros 
skyriaus vyriausiąja specialiste. Salomėja 
yra aktyvi LŽHIS narė, dirbo revizijos ko-
misijoje, buvo jos pirmininke.

Jubiliatė kartu su vyru Stanislovu (taip 
pat žemėtvarkos inžinieriumi) užaugino 
dukrą Loretą ir sūnų Lauryną, yra puiki 
močiutė. Salomėją visada malonu susitik-
ti, įdomu bendrauti. Žvelgiant į ją apima 
geras jausmas: jos veide visada šypsena, 
ji kupina optimizmo, geros nuotaikos, 
nuoširdi, draugiška, gebanti išklausyti ir 
patarti.

Jubiliatei linkime daug daug saulėtų 
gegužių, neišsenkančios energijos, opti-
mizmo, kad niekada nestigtų laimės, ar-
timųjų meilės, jų ir draugų paramos bei 
nuoširdumo. Telydi sėkmė visur ir visada.

Kolegų vardu  
Romutė Čiurovienė

Salomėjai Kemzūrienei – 60
Kaip vandenynas bangą po bangos
Į akmenuotą krantą nuolat rita, 
Taip nesustodamos, be atvangos,
Viena minutė skuba paskui kitą.

 (V.Šekspyras)

SVEIKINAME
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Gegužės 3 d. 
Kraujučio įmonės 
„Aras“ techninis 
direktorius Aleksas 
Smilgys paminė-
jo auksinį 50 – ies 

metų jubiliejų. Jubiliatas gimė Juodsodės 
kaime, Telšių rajone. 1987 m. baigė Viekš-
nių 67-ąją vidurinę profesinę technikos 
mokyklą, 1988 – 1991 m. atliko karinę 
tarnybą, po jos įsidarbino Mažeikių miškų 
urėdijoje krovimo aikštelės pamainos bri-
gadininku.

Į melioraciją atėjo 1996 m. birželio 
mėnesį – Kraujučio įmonėje „Aras“ įsi-
darbino darbininku. 1997 m. jis jau vai-
ruotojas. Netrukus pastebėtas jaunuolio 
nepaprastas darbštumas ir tai, kad jo ga-
bumai, galimybės, norai ir tikslai yra žen-
kliai didesni.

2003 m. Aleksas įstoja studijuoti į 
Šiaulių kolegijos verslo ir technologijų 
fakultetą. Įmonėje suteikiama mechaniko 
pareigybė, o nuo 2005 m. metų vyr. mecha-
niko pareigybė. Studijas Šiaulių kolegijos 
verslo ir technologijų fakultete Aleksas 
pabaigia 2006 m., įgydamas transporto 
inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Dirb-
damas mechanizacijos ir transporto srity-
je, gilinosi ir į melioracijos darbų techni-
nes subtilybes, domėjosi šia darbų sritimi, 
plėtė akiratį, įgijo praktinės patirties. 

Žingeidumas, noras tobulėti Aleksui 
yra varomoji gyvenimo jėga. Dirbdamas 
nuolat stengiasi tobulėti, semiasi nau-
jų mokslo žinių. Aleksas yra energingas, 
pasižymintis rimtu požiūriu į darbą, ge-
bėjimu įgytas žinias pritaikyti praktikoje 
specialistas, todėl netrukus paskiriamas 
darbų vadovu.

2008 m. įmonė siunčia Aleksą gilinti 
žinių į ASU Vandens ūkio ir inžinerijos 

Aleksui Smilgiui – 50
fakultetą neakivaizdinėms studijoms. Jis 
įgijo hidrotechninės inžinerijos bakalauro 
(2012 m.), o 2015 m. – magistro laipsnį. 

2009 m. Aleksas paskiriamas įmonės 
techniniu direktoriumi. Daugiau nei du 
dešimtmečius jis atidavė Akmenės krašto 
melioracijai, kraštovaizdžio puoselėjimui

Eidamas šias, vienas svarbiausių 
įmonėje, techninio direktoriaus pareigas, 
Aleksas rūpinosi, kad įmonės vykdomuo-
se darbų baruose būtų garantuota gera 
darbų kokybė, kad būtų taikomos mo-
dernios technologijos, kad objektai būtų 
atiduodami naudoti laiku ir tinkamai už-
baigti. Aleksas – aukštos kvalifikacijos 
inžinierius, geras vadybininkas, puikiai 
išmanantis ne tik žemės melioracijos, hi-
drotechnikos, vandentvarkos, kelių, tiltų 
statybos darbus, bet ir mechanizacijos 
sritį. Dėl puikių gebėjimų jį gerbia ir juo 
pasitiki bendradarbiai.

Aleksas su žmona Jolita išaugino sūnų 
Simą, kuris 2015 m. baigė Kauno aplin-
kos ir miškų kolegiją, įgydamas žemėtvar-
kininko ir turto vertintojo kvalifikaciją. 
Dukra Saulė Jonė lanko Akmenės miesto 
gimnazijos 4 klasę.

Laisvalaikiu Aleksas mėgsta keliauti, 
sportuoja, lanko įvairius kultūrinius ren-
ginius, nemažai laiko skiria savišvietai. Su 
žmona Jolita gražiai šiuolaikiškai tvarko 
savo sodybą. Aleksas yra Lietuvos žemė-
tvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjun-
gos narys.

Sveikiname Aleksą gražaus jubiliejaus 
proga ir nuoširdžiai linkime geros sveika-
tos, daug gražių ir prasmingų gyvenimo 
akimirkų, svajonių ir vilčių išsipildymo, 
drąsių įdėjų ir jų įgyvendinimo. 

 
Kraujučio įmonės „Aras“ kolektyvo  
vardu Rimantas Kraujutis 

SVEIKINAME
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Dvi sesės ir brolis – 
hidrotechnikos inžinieriai 

Vaikai dažnai seka tėvų pėdomis ir pasirenka tą pačią profesiją. 
Nemažai tokių šeimų yra ir tarp hidrotechnikos inžinierių. Tačiau dvie-
jų seserų ir brolio, kurių šeimoje iki tol nebuvo šios specialybės atsto-
vų, pasirinkimas yra išskirtinis. Snapkauskų šeimos atžalos – Gitana 
Vyčienė, Žygimantas Snapkauskas ir Renata Kazlauskienė – buvusio 
ASU (LŽŪU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto (VŪŽF) absolven-

tai, LŽHIS nariai. Kokie 
keliai šiuos žmones at-
vedė į fakultetą, ar pa-
siteisino jų profesiniai 
lūkesčiai, kaip šiandien 
klostosi jų karjera? Apie 
tai su kolegomis kalbė-
josi Midona DAPKIENĖ. 

- Kaip suradote hidro-
technikos inžinieriaus pro-
fesiją? Kaip šį pasirinkimą 
vertino jūsų tėvai?

Gitana: Studijas pasirin-
kau neplanuotai. Sužinojusi, 
kad nepavyko įstoti į nori-

mą specialybę Vilniaus universitete, grįždama namo nutariau aplankyti draugę, 
gyvenančią Kaune. Mums begeriant kavą užsuko jos kaimynė, kuri dirbo tuo-
metinio LŽŪU bibliotekoje. Išgirdusi apie mano problemą, pakalbino nuvežti 
dokumentus į LŽŪU. Taip ir padariau. Tėveliai į hidrotechnikos profesijos pasi-
rinkimą žvelgė demokratiškai, jie vis kartojo, kad svarbiausia studijuoti, o apie 
darbo perspektyvas reikės galvoti, kai diplomas bus rankose.

Renata: Mokykloje man labiau sekėsi tikslieji mokslai, tad buvo aišku, kad 
stoti galiu tik į tris universitetus. Kadangi Vilnius manęs nežavėjo, VGTU atkri-
to. Kaunas nuo mažų dienų pažįstamas ir mielas širdžiai, čia gyvena giminės. 
Kaip pirmą pasirinkimą buvau įrašiusi KTU, antrąjį – ASU, pavyko įstoti būtent 

Iš kairės: Renata, Žygimantas ir Gitana Snapkauskai,  
įteikus diplomą broliui
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į pastarąjį universitetą. Jame jau studijavo sesuo, tad buvo nesunku apsispręsti, 
kokią specialybę rinktis. Tėveliai tuo džiaugėsi.

Žygimantas: Studijuoti hidrotechninės statybos inžineriją norėjau seniai, 
pasirinkus studijas VŪŽF abiems seserims, pamačiau, kokie įdomūs yra inži-
nerijos mokslai. Visada žinojau, kad pasirinksiu su statyba susijusią specialybę, 
todėl tėvai palaikė mano pasirinkimą, jie matė perspektyvą ir šios specialybės 
paklausumą darbo rinkoje.

- Studijuoti į Kauną atvykote iš Marijampolės. Kas labiausiai 
įstrigo atmintyje iš studijų metų?
Gitana: Šiuo metu studentai turi labai daug galimybių rinktis įvairius stu-

dijų dalykus ir taip formuoti savo profesines kompetencijas, jie gali studijuoti 
užsienio universitetuose, tobulinti užsienio kalbos žinias. Mūsų laikais pasirin-
kimo laisvės buvo mažiau ir studentiškos organizacijos nebuvo tokios aktyvios, 
bet veiklos tikrai netrūko. Žavėjo tai, kad daugumos dėstytojų požiūris į mus, 
studentus, leido jaustis suaugusiais ir atsakingais už savo veiksmus, o tai labai 
skyrėsi nuo mokytojų požiūrio mokykloje. 

Man labai patiko, kad studijų procese buvo daug laboratorinių darbų, kurie 
lengvino studijuojamų dalykų suvokimą. Įsiminė praktikos gamtoje, jų tikrai 
buvo nemažai. Tai suartino studijų draugus.

Renata: Studijos universitete ugdo jauną žmogų visapusiškai. Atsiveria 
platus įvairaus pobūdžio žinių spektras, vyksta nuolatinis bendravimas. Studijų 
metais mūsų buvo labai daug, per bendras paskaitas visi netilpdavome į didžią-

Gitana neformalaus švietimo pamokoje Hidrogeologijos laboratorijoje
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ją 601-ąją auditoriją. 
Po kiekvienos sesijos 
studentų „nubyrėda-
vo“, bet studijas baigė 
apie 80 studentų. Ka-
dangi gyvenau ben-
drabutyje, tai įsiminė 
sesijos, kai net vidur-
nakty vieni pas kitus 
bėgiojome su užrašais 
ar brėžiniais.

Žygimantas: Ben-
dravimas su išsilavinu-
siais bendraminčiais ir 
dėstytojais, savo sričių 

profesionalais, padeda tobulėti, gauti ne tik profesinių žinių, diskusijos taip pat 
plečia pasaulėžiūrą. Didžiausią įtaką man asmeniškai turėjo aktyvus dalyvavimas 
visuomeninėje veikloje VŪŽF ir ASU studentų atstovybėje, teko bendrauti ne tik 
su dėstytojais, bet ir su kolegomis studentais, jausti jų bėdas ir lūkesčius, spręsti 
problemas.

- Baigę studijas VŪŽF, visi susiejote savo darbinę veiklą su įgyta 
specialybe. Kaip ir kur pritaikėte įgytas žinias ir gebėjimus?

Gitana: Taip susiklostė gyvenimas, kad pasilikau dirbti universitete, esu 
Vandens išteklių inžinerijos instituto lektorė ir tuo labai džiaugiuosi, nes visada 
žavėjausi savo dėstytojais. Šiuolaikiniai studentai yra drąsūs, aktyvūs, dauguma 
jų turi savo požiūrį į daugelį dalykų. Dauguma mūsų fakulteto studentų, grįžę 
iš profesinės praktikos jau turi pasiūlymų tęsti darbus įmonėje, kurioje atliko 
praktiką. Džiaugiuosi, kad hidrotechnikos inžinieriams rinka mūsų šalyje turi ką 
pasiūlyti. Dabartiniame pasaulyje be sienų jauni, inžinerinį išsilavinimą turintys 
žmonės yra laukiami.

Renata: Besimokydama universitete susipažinau su savo vyru, kuris taip 
pat studijavo VŪŽF neakivaizdiniu būdu. Deja, mūsų bakalauro studijų pabaiga 
sutapo su laikotarpiu, kai Lietuvoje buvo sunku susirasti darbą, ypač jauniems 
žmonėms, neturintiems profesinės patirties. Tad su vyru jau buvome pasiruošę 
išvykti į užsienį, kaip ir dauguma tuo metu. Laimei, sužinojau, kad vienai įmo-
nei Žemaitijoje (Rietave) reikia sąmatininko. Visada liksiu dėkinga tos įmo-
nės direktoriui, kad jis sutiko mane, neturinčią jokios patirties, priimti į darbą. 
Skaičiuodama sąmatas turiu mokėti skaityti brėžinius, žinoti statybos techninius 

Gitana asociacijos „SLĖNIS NEMUNAS“ parodoje
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reglamentus, tikrai tenka prisiminti universitete įgytas žinias ir jas panaudoti.
Žygimantas: Pradėjau dirbti dar bakalauro studijų metu, iš karto po atliktos 

praktikos toje pačioje įmonėje. Teko derinti mokslus su darbu, tai pavyko pui-
kiai, nes tiek dėstytojai, tiek darbdavys geranoriškai žiūrėjo į mano siekį įgyti 
kuo daugiau profesinių žinių. Rašant baigiamąjį bakalauro darbą teko visą dė-
mesį sutelkti į mokslus. Mano bakalauro baigiamasis darbas sudomino vieną iš 
baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių (atstovavusį UAB „Sweco Lietuva“), 
ir jis pasiūlė išbandyti savo jėgas kitokio pobūdžio profesinėje veikloje - inži-
nieriaus hidrotechniko skyriuje. Projektavimas buvo nauja ir sunki patirtis, šį 
darbą dirbau magistrantūros studijų laikotarpiu ir tebedirbu iki šiol. Manau, kad 
mano profesijos atstovai yra labai paklausūs ir reikalingi, tačiau viskas priklau-
so nuo paties žmogaus ir jo norų realizuoti save.

- Sakoma, kad tos pačios profesijos žmonės gyvendami kartu, dažniau 
susiduria su monotonija, nėra įdomūs vieni kitiems. Ką manote apie tai, 
juk jūsų „antrosios pusės“ taip pat VŪŽF absolventai?

Gitana: Su savo vyru Žydrūnu Vyčiumi susipažinau konferencijoje, tuo 
metu jis buvo tik pradėjęs doktorantūros studijas VŪŽF. Mus susiejo panašus 
požiūris į daugumą dalykų ir gyvenimiškų situacijų. Niekada nejutome trinties 
dėl to, kad esame tos pačios profesijos atstovai. Aš visada sakau, kad dviems in-
žinieriams lengviau surasti kompromisą šeimoje, nes abu mąsto panašiai. Kaip 
ir dauguma lietuvių, mylime 
krepšinį, taip pat stengiamės 
ir patys bent retsykiais pa-
sportuoti, ne tik žiūrėti rung-
tynes. Žiemos vakarus mėgs-
tame leisti žiūrėdami filmus, 
vykstame pasižvalgyti į sve-
čias šalis.

Renata: Ne tik mano vy-
ras Mindaugas Kazlauskas, 
bet ir uošvis Algirdas Kaz-
lauskas baigė studijas VŪŽF, 
tad kai visi susitinkame, vi-
sada randame bendrą kalbą 
apie nuveiktus ar atliekamus 
darbus. Man įdomūs vyro 
Mindaugo vykdomi projek-
tai, jie yra didelės apimties, 

Renata su šeima
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su įdomiais konstrukciniais spren-
dimais. Šiuo metu jis vadovauja 
vieno iš europinių objektų – „Rail 
Baltica“ geležinkelio vėžės, tiesia-
mos pro Kauną, darbams. Vyras 
rodo filmuotą medžiagą, pasakoja, 
su kokiomis problemomis susidu-
ria. Man įdomu klausytis, kartais ir 
padiskutuoti.

Kadangi vyras antrus metus dir-
ba Kaune, o aš gyvenu Plungėje, 
tai savaitgalius stengiamės praleisti 
kartu, einame pasivaikščioti, žiūri-

me filmus. Žiemą vyras su sūnumi mėgsta slidinėti, vasarą automobiliu keliau-
jame po kaimynines šalis.

Žygimantas: Savo antrąją pusę Nedą sutikau būtent Aleksandro Stulginskio 
universitete. Nuostabu, kai tavo antroji pusė supranta tavo profesijos proble-
matiką ir subtilybes, profesija nėra lengva, todėl palaikymas yra labai svarbus. 
Kiekvienas žmogus yra įdomi asmenybė, nemanau, kad tam didelę įtaką turi 
profesija. Laisvalaikį mėgstame leisti keliaudami, pažindami naujas vietas, kul-
tūras. Domimės krepšiniu ir palaikome Kauno „Žalgirį“, todėl dažnai vakarus 
leidžiame arenoje „sirgdami“.

- Kiek reikšminga jūsų dabartiniame gyvenime karjera – siekis judėti į priekį?
Gitana: Prieš dešimtį metų, turbūt būčiau atsakiusi kitaip, bet šiuo metu man 

svarbiausia surasti laiko šeimai ir dirbti darbą, kuris teikia malonumą. Žavi ga-
limybė nuolatos tobulėti, susipažinti su naujovėmis, dalintis žiniomis su jaunais 
žmonėmis.

Renata: Šiuo metu mano karjera sustabdyta, nes auginu devynių mėnesių 
dukrytę, karjerą daro mano vyras. Darbų technologijos keičiasi, atsiranda nau-
jos medžiagos, tad tobulėti reikia, nes kitaip darbdaviui būsi neįdomus. Atitrūkti 
nuo naujovių specialybės srityje neleidžia vyras. Jis nuolat kelia kvalifikaciją, 
įmonės siunčiamas vyksta į parodas, seminarus, o grįžęs dalijasi naujausia in-
formacija. Aš tuo labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad bus nesunku grįžti į darbą po 
dvejų metų pertraukos.

Žygimantas: Tobulėjimas yra gyvenimo variklis, todėl siekis kilti karjeros 
laiptais man yra svarbus. Tobulėjimas profesinėje srityje lengvina darbą, ga-
rantuoja geresnius rezultatus, būtent todėl ir pratęsiau studijas magistrantūroje.

- Dėkojame už pokalbį.

Žygimantas su žmona Neda diplomo įteikimo 
šventėje ASU 
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Aleksas Sadzevičius
(1942 - 2019)

2019 m. kovo 11 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis 
Žemėtvarkos instituto (dabar Valstybinis žemės fondas) žemė-
tvarkos inžinierius Aleksas Sadzevičius.

Velionis gimė 1942 m. rugpjūčio 25 d. Ukmergės r. Petra-
šiūnų k. 1960 m. baigė Ukmergės I vidurinę mokyklą. 1965 
m. – LŽŪA įgijo žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją ir pra-
dėjo dirbti RŽPI Vilniaus žemėtvarkos skyriuje inžinieriumi, 

vyresniuoju inžinieriumi, grupės vadovu, vyriausiuoju projektų inžinieriumi. 1988 - 
1989 m. – RŽPI Ekspertizės ir žemės skyrimo skyriaus viršininku, 1990 - 2005 m. 
VŽI Žemės skyrimo ir geodezijos skyriaus viršininku.

A. Sadzevičiaus vadovaujami specialistai parengė daug žemės skyrimo įvairioms 
statyboms projektų, tarp jų projektus tokiems svarbiems statybos objektams kaip 
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, Ignalinos atominė elektrinė, Mažeikių naf-
tos perdirbimo gamykla, Būtingės naftos terminalas, šalies magistralinis dujotiekis, 
Via Baltica magistralė. Sudėtingais momentais jo drąsūs, labai apgalvoti ir pagrįsti 
sprendimai leisdavo įveikti iškilusias problemas. 

Nuoširdumas, paprastumas, noras ir gebėjimas perteikti žinias jauniesiems specia-
listams, didelis pasišventimas darbui – bruožai, sektini daugeliui bendradarbių. Nete-
kome tolerantiško, jautraus žmogaus, gero specialisto. Toks jis išliks mūsų atmintyje.

Kartu su šeimos nariais bei artimaisiais liūdime netekę bendrakursio, bendradar-
bio. Gausus artimųjų, bičiulių, kurso draugų, buvusiųjų bendradarbių būrys palydėjo 
Aleksą amžinojo poilsio į Ukmergės Pašilės kapines.

Buvusių kurso draugų ir bendradarbių vardu 
Vytautas Oliškevičius

Elena Žukauskaitė būtų minėjusi 90
(1929 - 2010)

Birželio 17 d. 90-ąjį gimtadienį būtų šventusi ilgametė 
tuometės LŽŪA Žemėtvarkos katedros doc. dr. Elena Žukaus-
kaitė. Daugelio pažinojusiųjų atmintyje ji išliko kaip nuoširdi 
žemės kadastro, žemėtvarkos pagrindų dėstytoja, net 17 metų 
vadovavusi Žemėtvarkos katedrai, 10 metų buvusi fakulteto 
prodekane. Daugiau kaip 15 metų ji buvo akademijos tarybos 
sekretorė, apie 20 metų – Tarprespublikinės žemėtvarkos ko-

ordinacinės tarybos narė, mokslo žurnalų redkolegijų narė. E.Žukauskaitės asmeny-
bė – puikus atsidavimo savo Alma Mater, savo profesijai, ją supantiems žmonėms 
pavyzdys.

                                                                                                                Virginija Gurskienė
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Estakadą baigė, bet projekto – ne

Iškilmingai atidaryta 
Rusnės estakada, kuriai 
didelį dėmesį skyrė prem-
jeras S.Skvernelis, tyliai 
uždaryta, o vietos gyven-
tojai vėl priversti naudotis 
dulkėtais keliais.

Kelių direkcija savo 
oficialiame pranešime 
rašė, kad gegužės 15 d. 
baigėsi Rusnės estakados 
statybos sutarties, kurią 
Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos (Kelių direk-
cija) buvo pasirašiusi su AB „Kauno tiltai“ ir „Tec Infrastructure“ konsorciumu, 
terminas. Baigti aštuonis mėnesius trukę statybos darbai, be estakados statybos šiais 
metais dar rekonstruojamas Šilutė–Rusnė 5 kilometrų ilgio kelio ruožas, kuriame 
bus įrengta nauja dangos konstrukcija, nutiestas 4,5 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių 
takas. Taip pat bus atliekami to paties kelio ruožo nuo 2,4 iki 5,8 km žemės sankasos 
stiprinimo darbai. Todėl eismas laikinai nukreipiamas apylanka. Gyventojai turi du 
apvažiavimus – vienas valstybinis per Sausgalvius (apie 20 km), dar vienas nelega-
lus apvažiavimas yra per Šyšos polderį.

Dėl vykdomų darbų – kilometras iki estakados kelyje keičiama pralaida pilnu 
pločiu, nes neuždarant eismo tokie darbai neįmanomi. Viskas vyksta, kaip ir turi 
būti, nes vykdomas trečias projekto etapas. Estakada baigta kaip priklausė, laikantis 
terminų, prieigos taip pat pabaigtos, dabar vyksta kitas etapas – 3,5 km kelio re-
konstrukcija nuo estakados iki Griniaus tilto su kelio sankasos sutvirtinimu.

Visų trijų projektų vertė siekia apie 17 mln. eurų, etapai susideda iš estakados ir 
jos prieigų statybų bei 3,5 km kelio atkarpos nuo Rusnės atmatos tilto iki Griniaus 
tilto rekonstrukcijos. Rusnės estakados statybos ir kelio sutvirtinimo darbai finan-
suojami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

                                           ŽH informacija

Žemėtvarkos veteranų susitikimas Vilniuje
Balandžio 12 d. įvyko tradicinis Vilniaus žemėtvarkos veteranų susitikimas. Susi-

tikime dalyvavo garbingas svečias – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (NŽT) 
direktorius Laimonas Čiakas. Susitikimo pagrindinė tema buvo NŽT veikla ir jos 
perspektyva. Apie tai susitikimo pradžioje papasakojo šios institucijos vadovas.
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NŽT siekiama sukurti draugišką darbingą atmosferą. Nors žemės reforma jau 
baigiama, tačiau darbų vis dar nemažėja. Daugiau rūpesčių kelia žemės nuosavybės 
grąžinimas miestuose, ypač Vilniuje ir jį supančiame Vilniaus rajone. Visuomenė 
pradeda suprasti, kad tai iš esmės yra Vilniaus savivaldybės kaltė, nenoras sufor-
muoti savininkams grąžinamos žemės plotus.

NŽT daug dėmesio skiria kovai su korupcija. Rengiama dokumentacija tarptauti-
niam prevencijos su korupcija sertifikatui gauti. Tokio sertifikato dar neturi nė viena 
šalies instituci-
ja. Pagal šalies 
institucijų ko-
rupcijos lygio 
tyrimą NŽT šis 
lygis yra daug 
mažesnis nei 
savivaldybėse, 
kurios vis dar 
nori būti žemės 
administrato-
riais. Žemėtvar-
kos veteranai, pasitelkdami patirtį pažymėjo, kad savivaldybėse dėl darbuotojų paval-
dumo vadovams, nepotizmo ir tik savo kiemo interesų paisymo žemės administravimo 
lygis būtų daug prastesnis.

Susitikimo dalyviai išgirdo, kad dar sklando nesuprantamas politikų noras NŽT 
iškelti į Kauną, nors tai Vyriausybės programoje nenumatyta.

Susitikimo dalyviai prisiminė specialybės studijų laikus, įdomesnius darbo epi-
zodus. Pastebėjo, kad labiau prisimenamas šaukštas deguto, tačiau užmirštamas at-
liktas šaliai geras darbas. Paminėjo Anapilin iškeliavusius, pasveikino gimtadienius 
švenčiančius kolegas.

ŽH informacija

Forumas apie Lietuvos žemės ūkį
Žemės ūkis yra viena perspektyviausių sričių, kur galima diegti išmaniąsias 

technologijas, tačiau tam reikia naujų kompetencijų specialistų, teigia žemės ūkio ir 
maisto sektorių lyderiai. Diskusijai apie tai balandžio 24 d. į Kauną rinkosi forumo 
„Žemės ūkis 2050: į kokias kompetencijas būtina investuoti šiandien?“ dalyviai – 
šio sektoriaus verslo bei politikos atstovai. 

Renginio ašimi buvo politikų, agroverslo atstovų bei akademinės bendruomenės 
diskusijos apie tai, kaip Lietuvos žemės ūkį jau artimoje ateityje keis globalūs žmo-
nijos iššūkiai, vis pažangesnės inovacijos, ketvirtoji pramonės revoliucija, kokių 
rezultatų iš sektoriaus tikisi vartotojai ir kokių žinių bei gebėjimų ateityje reikės 
agrosektoriaus darbuotojams.
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Forumo, kuris 
vyko VDU Žemės 
ūkio akademijoje, 
iniciatoriai „ASU 
alumni“ klubas ir 
žemės ūkio verslo 
lyderiai.

„ASU alumni“ 
klubo preziden-
tas, įmonių grupės 
„Dojus“ valdybos 
pirmininkas Pranas 
Dailidė pastebė-
jo, kad šiuo metu 
beveik 20 proc. iš 

eksporto gaunamų pajamų Lietuvai uždirba žemės ūkis ir maisto pramonė. Siekiant, 
kad šie mastai didėtų, atitinkamai didėja inovatyvių sprendimų ir taikomojo mokslo 
bei gamybos saitų stiprinimo poreikis. Tik tai gali garantuoti konkurencingumą glo-
baliose rinkose, o kartu įpareigoja keisti požiūrį į specialistų rengimą.

„Mūsų misija – ne numatyti, o įgalinti ateitį. Tam pečius turi suremti moks-
lo, verslo, politikos lyderiai. Ketvirtoji pramonės revoliucija labai sparčiai keičia 
pasaulį. Jau artimiausioje ateityje bus naudojama savavaldė žemės ūkio technika, 
taikomos inovatyvios tiksliojo ūkininkavimo technologijos. Žemės ūkis jau dabar 
yra viena sparčiausiai robotizuojamų sričių, o ateityje poreikis kurti ir valdyti naujas 
technologijas tik didės. Tai kelia naujus iššūkius ir dovanoja naujas galimybes“, – 
forumo metu kalbėjo VDU ŽŪA kancleris prof. Antanas Maziliauskas.

Diskusijoje dalyvavęs UAB ART21 direktorius Augustas Alešiūnas teigė nea-
bejojantis, kad daug su naujų technologijų diegimu susijusių problemų išsispręs 
savaime, kai į žemės ūkį ateis nauja ūkininkų karta – natūraliai imli informacinėms 
technologijoms, inovacijoms bei suprantanti, kad 21 a. žmogus privalo mokytis visą 
gyvenimą. 

„ASU alumni“ informacija

Žemėtvarkos veteranų susitikimas Kaune
Balandžio 24 d. Valstybės žemės fondo patalpose įvyko kauniečių žemėtvarkos 

veteranų susitikimas. Svečiuose pas kauniečius dalyvavo keli veteranai vilniečiai. 
Labai gaila, kad daug buvusiųjų kolegų negalėjo dalyvauti dėl prastos sveikatos.

Susitikimas buvo labai šiltas. Daugelis jau keletą metų buvo nesimatę, džiaugėsi 
vieni kitais. Tai būdinga žemėtvarkos ir geodezijos specialistams, kurie per ilgus 
darbo metus yra patyrę daug vargo. Vakaronės metu vyravo jaunystės dienų prisi-
minimai. Nors tekdavo net po 15 km pėsčiomis su instrumentais keliauti iki objekto, 
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susirasti nakvynę, 
gyventi papras-
tų kaimo žmonių 
kasdienybėje. Tek-
davo nakvoti ir 
pakelės daržinėse 
ar per visą naktį 
laukti pravažiuo-
jančio pakeliui 
sunkvežimio. Tek-
davo naktį belstis į 
nepažįstamų žmo-
nių duris, prašytis 
nakvynės. Geri 
Lietuvos kaimo 
žmonės. Priimda-

vo nakvynėn, pavalgydindavo tuo, ką turėjo. Ir netgi su verkiančia jaunąja specialiste 
kartu paverkdavo dėl jos patiriamų negandų.

Susitikimo dalyviai praėjusius sunkius laikus prisiminė su humoru. Nieko ne-
kaltino ir daugelis apie sutiktus žmones ir pasirinktą specialybę liejo šiltus prisi-
minimus.

Paminėjo buvusio Žemėtvarkos instituto direktoriaus Vytauto Skuodžiūno pa-
stangas, kad nors keli žemėtvarkininkai būtų valstybės apdovanoti. Atsakymas 
buvo neigiamas. Dar Lietuvos valdžia nesuprato, koks sunkus žemėtvarkos ir že-
mės reformos darbas atliktas, kokį psichologinį ir fizinį krūvį sugėrė specialistai, 
kaip palengvino valdininkams valdyti šalį. Susitikimo dalyviai „nelaukia iš gamtos 
malonių“, džiaugiasi atliktais naudingais darbais savo Tėvynės labui. 

ŽH informacija 

Tarptautinė konferencija „Pokyčiai ir iššūkiai  
pietryčių Europos žemės ūkio ekonomikoje“

Konferencija vyko Šiaurės Makedonijoje birželio 1 d. Balkanų šalys, panašiai 
kaip ir Baltijos šalys, po Sovietų Sąjungos griūties patyrusios daugelį reformų, susi-
duria su panašiomis problemomis. Įdomu tai, kad Balkanų šalių žemės ūkio univer-
sitetų kolegos intensyviai bendrauja ir bendradarbiauja, įtraukdami tiek vyresnius, 
tiek jaunesnius kolegas. Visi aktyviai domisi ne tik regiono, bet ir kitų Europos 
šalių, įskaitant Baltijos šalis, aktualiais klausimais. Konferencijoje pasidalinta ben-
dradarbiavimo patirtimi. Išreikštas noras į būsimus panašius renginius pakviesti ko-
legas iš Baltijos šalių.

Konferencijos pranešėjas – Slovėnijos Liublianos universiteto Biotechnikos 
mokslų fakulteto dekanas, dr. Emil Erjavec pabrėžė, kad rengiant žemės ūkio eko-
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nomikos specialistus būtinas platesnis tarpdisciplininis požiūris. Šiais laikais neuž-
tenka siauro profiliavimo, nes klasikinė žemės ūkio ekonomika turi būti labai gerai 
ir lanksčiai pritaikyta prie esamų šiuolaikinių iššūkių. Ši mintis puikiai siejosi su 
žemės konsolidacijos – kaip instrumento tvariai kaimo plėtrai idėja, kurią pristatė 
Vilma Daugalienė. Konferencijos dalyviai labai domėjosi realiomis žemės konsoli-
dacijos galimybėmis pasitelkiant Lietuvos patirtį.

Kitas pranešimas buvo apie neseniai prasidėjusį Šiaurės Makedonijoje ES finan-
suojamą projektą, skirtą skatinti Europos Sąjungos bendrosios rinkos organizavimo 
priemones. Pranešėjas – projekto vadovas, Sofijos (Bulgarija) Žemės ūkio instituto 
profesorius, dr. Dimitre Nikolov. 

Po pagrindinių pranešimų sekė trumpi mokslinių tyrimų pristatymai. Žemės 
ūkio ekonominių 
tyrimų temos la-
bai įvairios, bet 
tuo pačiu ir labai 
aktualios: uogi-
ninkystės sekto-
riaus veiklos įvai-
rinimas, siekiant 
sumažinti riziką; 
daržovių sekto-
riaus palyginamo-
ji kainų analizė; 
ryžių sektoriaus 
konkurencingu-
mas; vandens pa-

kavimo į butelius ypatumai, orientuojantis į galutinius vartotojus (jaunimą); inves-
ticinės paramos žemės ūkio sektoriui ypatumai; geopolitinės žemės ūkio sektoriaus 
tendencijos; bendradarbiavimo, lyčių lygybės žemės ūkio sektoriuje ypatumai ir kt.

Susitarta, kad panaši konferencija kitais metais bus surengta Serbijoje. 
ŽH informacija

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos raštai jubiliejų proga įteikti:

*Irenai Rapševičiūtei,  
Kraujučio įmonės „Aras“ inžinierei sąmatininkei, 70 m. jubiliejaus proga;

*Edmundui Rinkevičiui,  
UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ direktoriui, 50 m. jubiliejaus proga;

*Aleksui Smilgiui,  
Kraujučio įmonės „Aras“ techniniam direktoriui, 50 m. jubiliejaus proga. 
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