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Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcijos techninius sprendinius komentuoja 
projekto vadovas Laimontas Jakštas (centre) (UAB „Hidroterra“)

Praktinio seminaro (melioracijos klausimais) dalyviai prie Hogo Šojaus dvaro 
susipažįsta su Šilutės miesto istorija. Apie seminarą skaitykite 33 psl.

Raimundo Baublio nuotraukos
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Turime planuoti ir įgyvendinti 
melioracijos pertvarkymą

Rugpjūčio 21 d. premjeras Saulius Skvernelis, pri-
statydamas naująjį žemės ūkio ministrą Andrių Palio-
nį, paminėjo, kad laukia nemaži iššūkiai siekiant įgy-
vendinti Vyriausybės programą ir palinkėjo sėkmės. 

Kalbėdamas apie laukiančius 
darbus, naujasis ministras ak-
centavo kompromisų ir geriau-
sių sprendimų visoms pusėms 
svarbą.

Apie požiūrį į kaimą ir tai, ko-
kie artimiausi darbai laukia pra-
dėjus vadovauti žemės ūkio sri-
čiai, su paskirtuoju žemės ūkio 
ministru Andriumi PALIONIU 
kalbėjosi žurnalo „Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ vyriausioji redak-
torė Vanda VASILIAUSKAITĖ.

AKTUALIJOS

- Žemės ūkio veikla be racio-
nalaus žemės ir melioracijos rei-
kalų tvarkymo yra nepilnavertė. 
Kokius reikalavimus šiose srityse 
keliate tapęs ministru?

- Žemės ūkis Lietuvoje yra 
strateginė ūkio šaka, kuri savo 

produkcija sėkmingai konkuruoja pasaulio rinkose. Tačiau nereikia užmiršti, 
kad pagrindinė žemės ūkio gamyba vyksta melioruotoje žemėje ir jos efektyvu-
mą lemia sureguliuotas dirvos vandens režimas – drenažas. Drenažas ir kiti me-
lioracijos statiniai žemės ūkiui įprastai tarnauja maždaug 50 metų, o Lietuvoje 
jie įrengti dar 1950 - 1960-aisiais, tad natūralu, kad jie visiškai nusidėvėję. Ūki-
ninkai nuolat susiduria su problemomis, kurims spręsti reikia didelių investicijų.

Turime planuoti ir įgyvendinti melioracijos pertvarkymą – visos sistemos re-
konstrukciją. Gal būt tai galima daryti etapais, nes lėšų trūksta. Nerekonstruojant 
sausinimo sistemų, jų būklė nuolat prastės, didelius plotus teks išbraukti iš žemės 
ūkio naudmenų, o jų mažėjant kils grėsmė neapsirūpinti savais maisto produktais. 

A. Palionis gi-
mė 1975 m. 
birželio 5 d. 
Kaune, hidroin-
žinierių Julijos 

ir vėliau politiku tapusio Juozo Pa-
lionių šeimoje. A. Palionis Seimo 
nariu tapo 2012 m., antrą kadenciją 
iš eilės išrinktas Prienų – Birštono 
apygardoje. Jis studijavo buhalte-
rinę apskaitą ir auditą Vilniaus uni-
versitete, vėliau dirbo Statistikos 
departamente, tuometiniame Lietu-
vos akciniame inovaciniame banke 
„Hermis“ bei SEB. Nuo 2001 m. iki 
išrenkant į Seimą A. Palionis rūpi-
nosi šeimos verslu ir dirbo buitinės 
technikos prekybos įmonėse „Gin-
vesta“ bei BTN.
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AKTUALIJOS

Šiuo metu melioruotoje žemėje užauginama apie 90 proc. žemės ūkio pro-
dukcijos. Valstybės žemės ūkio sektorius sukuria apie 3,6 proc. BVP. Standarti-
nė žemės ūkio produkcijos vertė yra 2,2 mlrd. eur, kurios sukūrimą lemia meli-
oracinė žemių būklė. 

Dėl ES, valstybės ir ūkininkų lėšų trūkumo kasmet rekonstruojama 6 kartus 
mažiau drenažo sistemų negu reikėtų, todėl drenažo būklė sparčiai blogėja. Kad 
drenažo sistemos jau nebegali atlikti savo pagrindinės funkcijos – efektyviai 
sausinti žemės ūkio naudmenų, akivaizdžiai parodė 2017 m. ruduo, kai dirbami 
laukai atsidūrė po vandeniu ir liko nenuimta trečdalis javų.

Kad būtų sustabdytas melioruotų žemių regresas, kasmet reikėtų rekonstruo-
ti bent 30 tūkst. ha melioracijos sistemų. O siekiant iš esmės atnaujinti meliora-
cijos sistemas, kasmet reikėtų rekonstruoti po 60 tūkst. ha.

Žemės ūkio ministerija yra parengusi Melioracijos įstatymo pakeitimo pro-
jektą ir artimiausiu metu jį pristatys suinteresuotoms institucijoms. Noriu pažy-
mėti, kad ankstesnis šio įstatymo pakeitimo projektas susilaukė daug pastabų, 
todėl dabar parengtas iš esmės naujas projektas. Taip pat bendradarbiaujama su 
Aplinkos ministerija ir Susisiekimo ministerija dėl prisidėjimo prie Melioraci-
jos fondo. Artimiausiu metu numatoma nagrinėti galimybes gauti finansavimą 
iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko.

- Melioracijos statiniams rekonstruoti iš valstybės biudžeto lėšų neskiriama 
nuo 2012 m. Iš Kaimo plėtros programos melioracijos statinių rekonstrukci-
jai 2014 - 2020 m. laikotarpiui numatyta 87 mln. eurų. Valstybei priklausančių 
griovių ir drenažo rinktuvų nusidėvėjimas labai didelis, o užpelkėjusių ir krū-
mais apaugusių žemės plotų vis daugėja. Kaip keisti tokią situaciją?

- Valstybė per pastaruosius 25-eris metus melioracijos reikmėms skyrė dau-
giau kaip 550 mln. eurų (vidutiniškai 20 mln. eurų kasmet). Šios lėšos naudo-
jamos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninei 
būklei palaikyti. Deja, valstybės biudžetas lėšų poreikį melioracijai tenkina tik 
trečdaliu, o melioracijos statinių rekonstravimui lėšų neskiriama nuo 2012 m. – 
tam naudojamos tik ES finansinės paramos lėšos. Noriu pastebėti, kad viena 
melioracijos sistema priklauso keliolikai savininkų ir ji negalėtų deramai veikti, 
jeigu kiekvienas ūkininkas tvarkytųsi kaip panorėjęs. Todėl melioruotos žemės 
naudotojai per ES paramos priemones skatinami vienytis į melioracijos sistemų 
naudotojų asociacijas.

- Kaip tai vertinate?
- 2007 – 2013 m. buvo įkurtos ir Lietuvos kaimo plėtros programos para-

ma melioracijai pasinaudojo 192 asociacijos. Nuo 2015 m. pradėta sėkmingai 
įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Jai 
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AKTUALIJOS

įgyvendinti skirta beveik 87 mln. eurų. Priemonė populiari ir paraiškų surenka-
ma daugiau nei skiriama lėšų jai finansuoti. 

Jau įvyko trys paraiškų rinkimo etapai. 2015 - 2016 m. paraiškų rinkimo lai-
kotarpiu buvo gautos 228 paraiškos, o parama patvirtinta 161 paraiškai už 46,6 
mln. eurų. Dalis projektų sėkmingai įgyvendinti, kiti – įgyvendinami. Įgyvendi-
nus šiuos projektus, bus pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos 28 
773 ha plote, rekonstruota 610 km griovių. 

2019 m. paraiškų rinkimo laikotarpiu, kuris vyko gegužės – liepos mėn., su-
rinkta 90 paraiškų, kuriose prašoma 26,7 mln. eurų paramos. Kadangi prašoma 
paramos suma didesnė nei buvo skirtas finansavimas (23,6 mln. Eur), šiuo metu 
sudaroma paraiškų vertinimo eilė pagal paraiškų pirmumo kriterijus.

Žemės ūkio ministerijos skaičiavimais, melioracijos ir hidrotechnikos stati-
nių eksploatavimui ir jų rekonstrukcijai finansuoti savivaldybėms 2020 m. rei-
kėtų 45 mln. eurų. Tačiau valstybė gali skirti tik kiek daugiau nei 11 mln. eurų. 
Reikia nepamiršti, kad Lietuvą 2018 m. iš Solidarumo fondo pasiekė 16,9 mln. 
eurų. Parama iš šio fondo buvo skiriama paremti nuo stichinės nelaimės nuken-
tėjusios valstybės pastangas ir padengti dalį viešųjų išlaidų infrastruktūrai ir 
įrenginių veikimui atkurti bei prevencinei infrastruktūrai užtikrinti. Šiuo metu 
darbai įsibėgėję visoje Lietuvoje. Planuojama rekonstruoti 78 ir suremontuoti 
170 objektų.

Melioruotoje žemėje - geri derliai
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- Naujieji Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM vadovai stengiasi užti-
krinti tinkamą žemės tvarkymo ir administravimo funkcijų vykdymą, stiprina 
valstybinę žemės naudojimo kontrolę, gerina valstybinės žemės apskaitą, plečia 
elektronines paslaugas. Ar esate patenkintas permainomis šioje srityje?

- Kaip žinia, ilgai vykęs nuosavybės teisių į žemę atkūrimas tiek kaimo, tiek 
miesto vietovėse jau beveik baigtas. Tačiau nuosavybės teisių atkūrimas visame 
NŽT veiklos bare užėmė nežymią dalį – dokumentai, susiję su nuosavybės tei-
sių atkūrimu, sudaro tik apie 1 proc. Taigi nekyla abejonių, kad pasibaigus šiam 
procesui NŽT vaidmuo žemės tvarkymo ir administravimo srityje išliks labai 
reikšmingas.

NŽT per metus atlieka per 13 tūkst. žemės naudojimo patikrinimų. Vien NŽT 
teritoriniuose skyriuose gaunamų ir sudaromų dokumentų apyvarta per metus 
siekia 1,16 mln. vienetų, o elektroninių dokumentų apyvarta per mėnesį viršija 
11 tūkst. Taigi manau, kad NŽT veikla yra iš tiesų labai intensyvi ir svarbi.

- Universitetų tinklo pertvarka studijų programose pernelyg „iškėlė“ reika-
lavimų kartelę. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga neri-
mauja dėl jaunų specialistų pamainos, nes šiemet Vytauto Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademijoje beveik nebuvo norinčių studijuoti žemėtvarkos, hidro-
technikos ir žuvininkystės specialybių. Ką tuo klausimu reikėtų daryti?

- Šiemet minimalus stojamasis balas į valstybės finansuojamas vietas uni-
versitetuose ir kolegijose nesikeitė, tik buvo perskaičiuotas į dešimtbalę sistemą. 
Stojamasis balas į aukštąsias mokyklas nuosekliai buvo didinimas siekiant studi-
jų kokybės ir norint, kad į aukštąsias mokyklas ateitų studijuoti motyvuoti ir kuo 
geriau pasirengę jaunuoliai. Absolventai, stojantys į hidrotechnikos ir žemėtvar-
kos specialybes, kurių žinios įvertintos mažesniu nei minimaliu stojamuoju balu, 
gali rinktis šias studijų programas kolegijose, kuriose taip pat vykdomos šios 
programos ir kuriose minimalus įstojimo balas yra gerokai mažesnis. 

VDU šiuo metu (negalutiniais 2019 m. duomenimis) žemėtvarkos studijų 
programą studijuoja 92 studentai, hidrotechnikos – 73, žuvininkystės – 23. Pa-
gal hidrotechnikos ir žemėtvarkos studijų programas studijuojančių yra ir Kau-
no miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. 

Žemės ūkio ministerija visuomet pasisakė už tai, kad stojantiesiems į žemės 
ūkio srities studijų programas stojamasis balas nebūtų didinamas, nes šias pro-
gramas dažnai renkasi kaimiškųjų regionų moksleiviai, kurių bendras pasieki-
mų lygis yra žemesnis ir jiems sunkiau į jas patekti.

- Kokios priemonės keistų situaciją teigiama linkme?
- Atsižvelgdami į sektoriaus specialistų poreikį ir suprasdami, kad ateityje jų 

gali stigti, ketiname 2020 m. apmokėti žemės ūkio srities studijų kainą valstybės 
nefinansuojamose studijų vietose. Yra patvirtintas Preliminarus 2020 m. studijų 
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AKTUALIJOS

programų, pagal kurias studijuo-
jantiems valstybės nefinansuoja-
mose studijų vietose apmokama 
jų studijų kaina, sąrašas. Tarp 
finansuojamų studijų programų 
yra ir Hidrotechninės statybos 
inžinerijos ir Atsinaujinančių 
energijos išteklių technologijų 
programos.

Siekiant, kad kuo daugiau ga-
bių moksleivių rinktųsi žemdir-
biškas studijų programas, svar-
bu kelti šių profesijų prestižą ir 
įgyvendinti žemės ūkio studijas 
populiarinančias priemones. Šia-
me procese ypatingai svarbus 
vaidmuo tenka socialiniams par-
tneriams bei verslui.

Taip pat daugiau dėmesio 
turėtų būti skiriama ir pačių stu-
dijų programų kokybei. Reikėtų 
peržiūrėti šiuo metu vykdomas 
žemės ūkio studijų programas ir 
pagal poreikį jas atnaujinti bei 
pritaikyti verslo poreikiams.

- Prieš paskiriant žemės ūkio ministru paklaustas apie kompetencijas žemės 
ūkyje sakėte, jog gebate dirbti elementarius ūkio darbus ir žinote, su kokiomis 
problemomis susiduria rimti ūkininkai. Galbūt giminėje turite žemės ūkio spe-
cialistų ar artimų šiai sričiai žmonių?

- Turiu šiek tiek dirbamos žemės, rūpinuosi motinai priklausančia žeme. Au-
giname rugius, avižas. Žemės ūkio klausimais nuolat domėtis verčia rinkėjai, 
man aktualūs klausimai tie, kurie aktualūs žmonėms. Susitikimuose su gyvento-
jais dažnai užduodami klausimai, susiję su žeme, su veterinarija. Privalau žmo-
nėms atsakyti.

- Kaip leidžiate laisvalaikį? Kokie malonumai laukia grįžus namo?
- Visada geriausias laisvas laikas būna tas, kurį praleidžiu su šeima. Ne pa-

slaptis, kad domiuosi medžiokle. Skaitau, keliauju.

- Dėkojame už pokalbį ir linkime ištvermės nelengvame darbe.

Melioracijos sistemų rekonstravimo darbai
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MŪSŲ GYVENIMAS

VDU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto absolventai 2019 m. 

2019 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido gana gausų absol-
ventų būrį – 95 specialistus, iš jų 48 bakalaurus ir 47 magistrus. Šiais metais fa-
kultetas išleido 2-ąją akvakultūros technologijų, 23-ąją hidrotechninės statybos 
inžinerijos ir 25-ąją žemėtvarkos nuolatinių studijų bei 10-ąsias hidrotechninės 
statybos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių studijų bakalaurų laidas.

I pakopos studijas baigė 6 akvakultūros technologijų, 19 hidrotechninės sta-
tybos inžinerijos bei 23 žemėtvarkos studijų programų bakalaurų (1 lentelė). 

1 lentelė
Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Eil. 

Nr. Pavardė, vardas Eil. 
Nr. Pavardė, vardas

Bakalaurai

Akvakultūros technologijų studijų programa

1 Antanavičius Tautvydas 3 Gumauskas Rytis 5 Vaitkevičiūtė Diana
2 Brazinskaitė Eglė 4 Rimavičius Daumantas 6 Valiukėnas Jaunius

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

1 Apanavičius Rytis 8 Narmontas Artūras 15 Šiugždinis Tomas
2 Balčytis Mantas 9 Pancerovas Arnas 16 Ulčickas Rimantas
3 Gedminas Liudas 10 Pocius Simonas 17 Uldukis Erikas
4 Grubas Valdas 11 Raugevičius Karolis 18 Zablockis Albertas
5 Klimenko Donatas 12 Sadauskas Vytautas 19 Žirlys Erikas
6 Latvaitis Vaidas 13 Sėlenienė Birutė
7 Mučinytė Gitana 14 Simanavičius Tomas

Žemėtvarkos studijų programa

1 Beržonskis Aurimas 9 Kolesnik Elžbieta 17 Spūdvilas Vidas
2 Damaševičius Tomas 10 Kulbickaitė Austėja 18 Sriubas Tomas
3 Dirsė Arijus 11 Medelienė Justina 19 Šnioka Vytautas
4 Grėbliūnaitė Simona 12 Mickevičius Mindaugas 20 Tupalskytė Ieva
5 Jasas Modestas 13 Raubaitė Milda 21 Žebrytė Ugnė
6 Juodauga Andrius 14 Sadauskas Vytautas 22 Žikaitė Emilija
7 Karvelytė Toma 15 Simkienė Karolina 23 Žvirblytė Kornelija
8 Knabikaitė Aurelija 16 Slatkevičius Lukas
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2019 m. studijas taip pat baigė 25-oji hidrotechninės statybos inžinerijos ir 
23-oji žemėtvarkos nuolatinių bei 19-osios hidrotechninės statybos inžinerijos 
ir žemėtvarkos ištęstinių studijų programų magistrų laidos. II pakopos hidro-
techninės statybos inžinerijos programos studijas baigė 17, žemėtvarkos progra-
mos – 30 magistrai (2 lentelė). 

2 lentelė
Eil. 
Nr.

Pavardė,  
vardas Baigiamojo darbo pavadinimas

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

1 Adomaitis 
Saulius

GIS metodais grįstas lokalių poplūdžių identifikavimas 
Šiaulių mieste

2 Bakas Vaidas Pėsčiųjų tilto per Graužės upelį patiltės nuošliaužų stabili-
zavimo variantų analizė

3 Gelžinis  
Vygandas

Potvynio rizikos Kretingos mieste vertinimas Padvarių 
užtvankos griūties atveju

4 Kinčius  
Andrius

Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir 
priežiūros lėšų pasiskirstymas

5 Kukučionienė 
Edita Internetinių hidrologinių atlasų validacija Lietuvos  upėms

6 Kusas  
Martynas Užpildų užterštumo įtaka betono savybėms

Žemėtvarkos studijų programos 
pirmosios pakopos studentų bai-
giamųjų darbų gynimo metu. 
Iš kairės vertinimo komisija: 
ŽGI doc. dr. Virginja Gurskienė, 
Nacionalinės žemės tarnybos 
Žemės tvarkymo ir administra-
vimo departamento Žemėtvar-
kos planavimo ir dokumentų 
priežiūros skyriaus vyriausioji 
specialistė Salomėja Kemzūrie-
nė, VĮ „Registrų centras“  
Registrų tvarkymo  
direktorius Kazys Maksvytis,  
ŽGI instituto direktorė  
doc. dr. Jolanta Valčiukienė,  
doc. dr. Vilma Kriaučiūnaitė- 
Neklejonovienė
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7 Labenskas 
Giedrius

Karinių užkardų, pagamintų iš skirtingų medžiagų,  
atsparumo tyrimai

8 Lažauninkas 
Džiugas Užpildų įtaka dekoratyvinio betono savybėms

9 Lukoševičius 
Gytis

Programos „SEWERCAD V8i“ panaudojimo galimybės 
buitinių nuotekų tinklo projektavimui ir tyrimui

10 Mikelevičius 
Aurimas

Melioracijos griovių priežiūros įtaka jų hidraulinėms  
charakteristikoms

11 Stanevičius 
Romas

Kauno laisvosios ekonominės zonos lietaus nuotakyno 
įrengimo analizė

12 Stankus  
Faustas

Kauno miesto nuotekų tinklų panaudojimo elektros  
energijos gamybai analizė

13 Ščiučka  
Vaidas

Dujotiekio perėjų per vandens kliūtis projektų bei statybos 
ypatumų analizė

14 Tiunina Vesta Vilniaus miesto seniūnijų paviršinių nuotekų tvarkymo 
aktualumo daugiakriterinė analizė

Hidrotechninės statybos inžinerijos programos antrosios pakopos studentų baigiamųjų 
darbų vertinimo komisija ir būsimieji magistrai. 

Iš kairės sėdi: VIII direktorius prof. dr. Arvydas Povilaitis, HSII direktorius doc. dr. Algirdas Radzevičius, 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas dr. Kazys Sivickis, VŪŽF prodekanas doc. dr. Rytis 
Skominas, UAB „Kauno vandenys“ Techninio-projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Paulius Vaite-
lis; stovi Faustas Stankus, Saulius Adomaitis, Erikas Vitunskas, Aurimas Mikelevičius, Vygandas Gelžinis, 
Tautvydas Vitkauskas, Edita Kukučionienė, Vaidas Bakas, Romas Stanevičius
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15 Vitkauskas 
Tautvydas Raudonos spalvos pigmento įtaka betono savybėms

16 Vitunskas 
Erikas

Geofiltracijos per Klovinių žemių užtvanką Utenoje  
sumažinimo priemonių analizė

17 Žilėnas Vaidas
Utenos apskrities hidrotechnikos statinių techninės būklės 
kitimo analizė, duomenų bazės ir reprezentacinio tinklapio 
sukūrimas

Žemėtvarkos studijų programa

1
Agintaitė- 
Kirstukienė 
Kristina

Kaimų istorinė raida ir sodybų atkūrimo galimybės  
Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje

2 Balčiūnas 
Aurimas

Žemės sklypų ribų atitikimo žemės reformos žemėtvarkos 
projektams analizė

3 Barauskaitė 
Agnė

Rekreacijos ir turizmo plėtros galimybės Raseinių rajono 
savivaldybėje

4 Bružas  
Mindaugas

GPNS matavimų tikslumo tyrimas naudojant skirtingus 
geoido modelius Kauno mieste

5 Draugšas 
Audrius Urbanizacijos plėtra Utenos rajono savivaldybėje

6 Draugšienė 
Viktorija

Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka dirbamos žemės 
degradacijai Radviliškio rajono savivaldybėje

7 Dubosaitė 
Viktorija Jonavos rajono savivaldybės turizmo objektų vertinimas

8 Kirstukas 
Giedrius

Telšių rajono savivaldybės Tryškių kadastro vietovės  
žemės konsolidacijos projekto vertinimas

9 Kursevičius 
Darius Linijinių erdvinių duomenų analizė

10 Makūnienė 
Vaidutė

Apleistų žemių pasiskirstymo netolygumų vertinimas 
erdvinės analizės metodais

11 Medekšaitė 
Viktorija

Žemės reformos darbų vertinimas Ignalinos rajono  
savivaldybėje

12 Narmontaitė 
Reda

Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo Klaipėdos 
rajono savivaldybėje analizė

13 Naujalis 
Vaidas

Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas Vilkaviškio  
rajono savivaldybėje

MŪSŲ GYVENIMAS
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14 Navickaitė 
Šarūnė

Kauno miesto dviejų kambarių butų rinkos verčių teritorinė 
variacija ir ją lemiantys veiksniai

15 Nevulienė 
Jurgita

Žemės tvarkymo ir naudojimo ypatumai nepavojingų  
atliekų sąvartynų teritorijose ir šalia jų

16 Oržekauskaitė 
Neringa

Įgyvendintų žemės konsolidacijos projektų Lietuvoje 
tyrimas

17 Pankauskytė 
Deimantė

Kuršių Nerijos Nacionalinio parko gamtos vertybių  
būklės tyrimas taikant LIDAR technologiją (Agilos  
kopos pavyzdžiu)

18 Pečeliūnaitė - 
Kintienė Sigutė

Intensyvaus žemės ūkio paskirties žemės naudojimo vidu-
rio Lietuvoje tyrimas

19 Petrauskas 
Arminas

Teritorijų planavimo dokumentų įtaka urbanizuotų teritori-
jų kaitai Elektrėnų savivaldybėje

20 Rakauskienė 
Raminta

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų teisinio 
reglamentavimo tvarkos ir poreikio analizė

21 Sakalauskienė 
Austėja Precizinio skaitmeninio niveliavimo paklaidų tyrimai

22 Samalius  
Modestas Skirtingų veiksnių įtaka GPNS matavimų rezultatams

23 Skiepinaitytė 
Greta

Žemės sklypų ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadas-
tro žemėlapyje problematika (Kauno rajono savivaldybės 
pavyzdžiu)

24 Ubartienė 
Andželika

Žemėvaldų struktūros kaita vykdant žemės paėmimą visuo-
menės poreikiams „Rail Baltica“ projektui Pasvalio rajono 
savivaldybės teritorijoje

25 Urbaitienė 
Justė Kauno rajono savivaldybės urbanizacijos ypatumai

26 Vaičiulis  
Audrius

GPNS RTK matavimų galimybių studija sudėtingomis  
sąlygomis

27 Valavičienė 
Indrė

Teritorijų planavimo dokumentų įtaka Šilutės rajono  
savivaldybės naudingųjų iškasenų telkinių naudojimui

28 Varkalienė 
Rimantė

Rietavo savivaldybės rekreacijos ir turizmo objektų  
vertinimas

29 Veličkaitė 
Iveta

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams problemos,  
vykdant kelių statybos projektus

30 Viselgaitė 
Jovita Pastatų kadastro duomenų nustatymo tyrimas

Rytis Skominas
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Įgyvendinami žemės sklypų 
konsolidacijos projektai

Kristina ŽUKOVSKA 
NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji specialistė

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) ir valstybės įmonė Valstybės 
žemės fondas (VŽF) iš dalies įvykdė 8 naujus žemės konsolidacijos 
projektus (apimančius projektų inicijavimą, sprendimų rengti projektą 
priėmimą, projektų parengiamuosius darbus, žemės sklypų įsigijimo 
pirmumo teise įgyvendinimą, žemės vertinimo planų rengimą, projek-
tavimą, projektų viešinimą, derinimą, tikrinimą ir tvirtinimą).

Viename žemės konsolidacijos projekte dalyvavo vidutiniškai 187 žemės sa-
vininkai, o vidutinis projekto teritorijos plotas siekė apie 1312 ha. Keturi žemės 
konsolidacijos projektai įgyvendinti Telšių rajone, po vieną Mažeikių, Joniškio, 
Panevėžio ir Klaipėdos rajonuose. Pertvarkius žemės sklypus ir įgyvendinus visus 
8 projektus, žemės ūkio valdos sustambėjo, o žemės sklypų sumažėjo 25 proc.: 
prieš pertvarkymą buvo 3581 žemės sklypas, po pertvarkymo liko 2680 sklypų. 

Žemės konso-
lidacijos projek-
tai finansuojami 
iš ES struktūrinių 
fondų. NŽT kar-
tu su VŽF iš viso 
įvykdė 47 žemės 
konsolidacijos 
projektus, finan-
suotus iš Lietu-
vos kaimo plė-
tros 2007 – 2013 
metų ir 2014 – 
2020 metų pro-
gramų. Anksčiau 
buvo parengti ir 
įvykdyti 39 že-
mės konsolidaci-
jos projektai (2 – 
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2013 m., 14 – 2014 m., 23 – 2015 m.), apėmę 44 tūkst. hektarų plotą. Šiuose 
projektuose dėl 44 tūkst. ha žemės pertvarkymo dalyvavo beveik 5 tūkst. žemės 
savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių. Vidutiniškai viename žemės kon-
solidacijos projekte dalyvavo 115 žemės savininkų, o vidutinis projekto plotas 
siekė apie 1200 ha.

Svarbu pastebėti, jog žemės konsolidacija prisideda prie didėjančių žemės 
valdų ir patogesnio žemės naudojimo. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duo-
menimis, vidutinis valdos dydis kasmet didėja: 2013 m. sausio 1 d. jis buvo 14,2 
ha, 2014 m. – 14,3 ha, 2015 m. – 15,1 ha, 2016 m. – 16,7 ha, 2017 m. – 17,6 ha, 
2018 m. sausio 1 d. – 18,1 ha. 

Konsolidacijos projektuose 2018 m. IV ketv. – 2019 m. I ketv. suprojektuotų  
žemės sklypų suvestinė

Žemės  
konsolidacijos  
projekto numeris

Prieš ir po 
projektavimo 
suprojek-
tuotų žemės 
sklypų plotas

Prieš ir po 
projektavimo 
bendras  
suprojektuotų 
žemės sklypų 
skaičius

Prieš ir po 
projektavimo 
suprojektuotų 
privačios 
žemės sklypų 
skaičius

Prieš ir po 
projektavi-
mo supro-
jektuotų 
valstybinės 
žemės skly-
pų skaičius

Asmenų 
skaičius

Joniškio rajono 
savivaldybė  
Nr. 17KO-KS-15-1-
07993-PR001

1799,96
1763,99

852
370

796
321

56
49

187

Telšių rajono  
savivaldybė  
Nr. 17KO-KE-15-1-
07990-PR001

1277,17
 1285,11

599
487

560
436

39
51

222

Telšių rajono  
savivaldybė  
Nr. 17KO-KE-15-1-
07997-PR001

1168,76
1159,98

410
337

391
318

19
19

165

Panevėžio rajono 
savivaldybė  
Nr. 17KO-KP-15-1-
07992-PR001

1326,14
1329,50

377
326

366
308

11
18

144

Mažeikių rajono 
savivaldybė  
Nr. 17KO-KE-15-1-
07999-PR001

1457,21
1477,28

452
373

422
315

30
58

161

Telšių rajono  
savivaldybė  
Nr. 17KO-KE-15-1-
08018-PR001

1289,13
1307,38

327
297

315
273

12
24

165
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Vykdant žemės konsolidacijos projektus dėmesys kreipiamas ir vietos ke-
liams. Projektuojant bei tikslinant vietinės reikšmės vidaus kelių tinklą buvo 
atsižvelgta į patvirtintą rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tin-
klo schemą. Vietinės reikšmės kelias buvo projektuojamas tada, kai keliu priva-
žiuoti reikėjo ne mažiau kaip 5 žemės sklypų naudotojams. Vietose, kur nebu-
vo galimybės suprojektuoti vietinės reikšmės vidaus kelių, buvo projektuojami 
servitutai.

Žemės konsolidacija – tai specialus žemės tvarkymo procesas, kurio metu 
kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritori-
joje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų 
suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, 
sutvarkytos viešosios erdvės ir viešoji infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės 
ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

Preliminari žemės konsolidacijos projekto teritorija turi būti vienoje arba ke-
liose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse ir apimti ne mažesnį kaip 100 
hektarų plotą. Žemės konsolidacijos proceso metu taip pat gali būti siekiama 
pagerinti rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius, suprojektuoti vals-
tybinės žemės sklypus visuomenės reikmėms arba konkrečiam visuomenės po-
reikiui reikalingą teritoriją, kurioje esanti privati žemė iš žemės savininkų gali 
būti paimama visuomenės poreikiams teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemės savininkų ir valdytojų prašymų pagrindu iš ES lėšų atliekami žemės 
konsolidacijos projekto metu pertvarkytų žemės sklypų tikslūs matavimai, ap-
mokamos žemės sandorių ir notarinio tvirtinimo išlaidos, rengiami ir įgyvendi-
nami techniniai projektai.

ŽEMĖTVARKA
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Klimato kaita ir žemė
Vilma DAUGALIENĖ 

Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijos (FAO) 
Vyriausioji techninė patarėja,  

projekto Šiaurės Makedonijos Respublikoje vadovė 

Klimato kaitos tema, siejama su visuotiniu atšilimu, daugeliui žino-
ma jau senokai, tačiau pastaruoju laikotarpiui tai tapo ir akivaizdžiai 
matomas bei juntamas reiškinys, dažnai pademonstruojantis nepagei-
daujamus padarinius įvairiose srityse. 

Pirmasis politinis dokumentas, kuriuo Jungtinės Tautos atkreipė visų dėmesį 
ir pakvietė kovoti su visuotiniu atšilimu, buvo 1997 m. Japonijoje, Kioto mies-
te pasirašytas Bendrosios klimato kaitos konvencijos protokolas, įsigaliojęs tik 
2005 m., kuomet jį ratifikavo Rusija. Protokolas numatė mechanizmus, kurių 
pagrindu valstybės privalo vykdyti savo įsipareigojimus, siekiant sumažinti pa-
grindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų – anglies dioksido išmetimą į aplin-
ką. Nuo tada šis klausimas pradėtas aktyviau diskutuoti ir analizuoti. 

ŽEMĖTVARKA

Ekosistemų funkcionavimo schema, turinti įtakos klimato kaitai. Šaltinis: Specialioji ataskaita

Užkirsti kelią pavojingai klimato kaitai yra vienas svarbiausių tiek pasau-
linių organizacijų, tiek Europos Sąjungos prioritetų pastaruoju laikotarpiu. 
Šia tema plačiai diskutuojama įvairiuose lygmenyse, organizacijose, vykdomi 
moksliniai tyrimai, rengiamos studijos, ieškoma praktinių būdų kaip švelninti 
poveikį aplinkai ir kaip prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių. 

Didelį dėmesį kovai su klimato kaita skiria Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir 
maisto organizacija (FAO), nes šis reiškinys kelia grėsmę organizacijos veiklai, 
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nukreiptai užtikrinti pasaulio gyventojų aprūpinimą maistu, panaikinti skurdą 
ir siekti darnaus vystymosi. Žmonijos veikla ir gyvulininkystė ženkliai įtakoja 
klimato kaitą (žemės ūkio sektorius, įskaitant miškininkystę, žuvininkystę ir gy-
vulininkystę sukuria penktadalį viso pasaulio šiltnamio dujų kiekio), o klimato 
kaita savo ruožtu turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį žemės ūkio gamybai. Nei 
vienas sektorius nėra toks jautrus klimato kaitai, kaip žemės ūkis, tačiau tuo 
pačiu, nei vienas kitas sektorius nėra tiek pajėgus sumažinti išmetamų šiltnamio 
dujų efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip šis. Taigi, nors žemės ūkis yra klimato 
kaitos problemos dalis, tačiau jis gali būti ir sprendimo dalis. Siekiant prisi-
taikyti prie klimato kaitos ir kovoti su ja, tvarus gamtinių išteklių valdymas ir 
naudojimas privalo tapti visų strateginių dokumentų pagrindu. 

2017 m. FAO patvirtino naująją klimato kaitos strategiją, kuria siekiama 
sustiprinti organizacijos valstybių narių institucinius ir techninius pajėgumus, 
pagerinti apsirūpinimo maistu ir žemės ūkio srities klausimų strateginį integra-
vimą į klimato kaitos darbotvarkę pasauliniu mastu bei sustiprinti FAO darbinę 
veiklą klimato kaitos srityje. FAO rengia technines gaires, informaciją ir instru-
mentus, reikalingus sprendimų priėmimui ir prisitaikymo prie klimato kaitos 
priemonių įgyvendinimui, taip pat padeda visa tai praktiškai pritaikyti. FAO 
organizacijos veikla, tiek teikiant pagalbą valstybėms jų strateginių dokumentų 
rengime, tiek įgyvendinant konkrečius projektus, yra paremta integruotu požiū-
riu į žemės ūkio plėtrą, kur prisitaikymas prie klimato kaitos yra neatsiejama ir 
itin svarbi dalis. 

ŽEMĖTVARKA

Žemės paviršiaus ir bendros temperatūros pokyčiai. Šaltinis: Specialioji ataskaita
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Kas liečia žemės išteklius, FAO organizacija, dirbdama klimato kaitos klau-
simais, yra sukūrusi žemės išteklių planavimo instrumentą (angl. – toolbox), 
kuris yra skirtas įvairiems tiesiogiai ir netiesiogiai šioje srityje dalyvaujantiems 
partneriams, be to, tai yra nemokamas ir viešas instrumentas. Jis susideda iš 
daugelio esamų instrumentų, kurie užtikrina prieigą ir padeda pasirinkti šiuos 
instrumentus, atitinkančius įvairių partnerių, atstovaujančių įvairius interesus, 
poreikius: www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-plan-
ning-toolbox/en/.

Nagrinėjant klimato kaitos klausimą, svarbu paminėti ir Tarpvyriausybinę 
Klimato Kaitos Komisiją (angl. – Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC), kurią 1988 m. įkūrė Pasaulinė Meteorologijos Organizacija ir Jungti-
nių Tautų Aplinkosaugos Programa. Visiškai neseniai, 2019 m. rugpjūčio mėn. 
pasirodė nauja šios Komisijos parengta specialioji ataskaita „Klimato kaita ir 
žemė“. Pagrindas rengti šią ataskaitą (kartu su kitom dviem ataskaitom – apie 
klimato atšilimą ir vandenynus), buvo 2016 m. priimtas Komisijos sprendimas, 
tokias temas pasiūlius vyriausybėms ir stebėtojų organizacijoms. Specialioji 
ataskaita nagrinėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų srautus žemės ekosistemo-
se, žemės naudojimą ir tvarų žemės išteklių naudojimą, sąryšyje su prisitaikymu 

ŽEMĖTVARKA

Ryžių laukai Šiaurės Makedonijoje – pasėliai taip pat įtakoja klimatą
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prie klimato kaitos ir poveikio aplinkai švelninimu, žemės degradacija (naikini-
mu) ir aprūpinimu maistu. Ataskaita parengta remiantis naujaisiais duomenimis 
ir mokslininkų žiniomis, labai išsami ir detali, tačiau turi ir vieną svarbią dalį, 
skirtą politiką formuojantiems asmenims. Ši specialiosios ataskaitos dalis išdės-
tyta keturiuose skirsniuose – A) Žmonės, žemė ir klimatas šiltėjančiame pasau-
lyje; B) Prisitaikymo ir švelninimo atsako pasirinkimo galimybės; C) Įgalinimo 
atsako pasirinkimo galimybės; D) Artimojo laikotarpio veiksmai. 

Žemė skleidžia ir surenka šiltnamio efektą sukeliančias dujas, taip pat atlieka 
pagrindinį vaidmenį energijos, vandens ir dujų apykaitoje tarp žemės paviršiaus 
ir atmosferos. Kadangi žemės ekosistemos ir bioįvairovė yra jautrūs vykstan-
tiems klimato kaitos procesams, tvarus žemės naudojimas gali ženkliai prisidėti 
prie neigiamo poveikio mažinimo. Žemės dangos, žemės naudojimo ir žemės 
būklės pokyčiai (urbanizacija, miškų kirtimas, drėgmės režimas ir pan.) daro 
poveikį globaliam ir regioniniam klimatui. 

Tinkamas žemės išteklių naudojimas gali užkirsti kelią ir sumažinti dirvože-
mio naikinimą, palaikyti žemės produktyvumą, sumažinti neigiamą klimato kai-
tos poveikį dirvožemiui. Tinkamas žemės naudojimas atskiro ūkio lygmenyje 
ir plačiau – vietovės lygmenyje, gali efektyviai ir per trumpą laiką pasitarnauti 

Netinkamai naudojami žemės ištekliai turi neigiamą poveikį aplinkai
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bendruomenėms 
ilgalaikėje pers-
pektyvoje, tuo 
pačiu prisidedant 
prie Darnaus vys-
tymosi darbotvar-
kės 2030 tikslų 
siekimo ir prisi-
taikant prie kli-
mato kaitos. Pagal 
įvairius numaty-
tus šiltėjimo ma-
žinimo scenarijus, 
siekiant švelninti 
neigiamą aplinkai 
poveikį ir mažin-
ti klimato kaitą, 
būtina reguliuoti 

žemės naudojimą – mažiau keisti žemės paskirtį, tokiu būdu mažiau naikinant 
dirvožemį ir užtikrinant apsirūpinimą maistu.

Tinkamas politikos, institucijų ir valdymo sistemų žemės išteklių naudojimo 
srityje formavimas visuose lygmenyse (per teritorijų, kraštovaizdžio planavi-
mą ir pan.) gali ženkliai prisidėti prie švelninimo ir kovos su klimato kaita. 
Tuo pačiu būtų saugomi ir atkuriami gamtiniai ištekliai, didinamas socialinis 
atsakingumas, užtikrinamas bendradarbiavimas tarp įvairių susijusių partnerių. 
Gera žemės politika gali būti pagrindas aplinkos išsaugojimui ir prisitaikymui 
prie klimato kaitos. 

Artimiausiu metu gali būti imamasi veiksmų, susijusių su individualių ir 
institucinių gebėjimų ugdymu, žinių perdavimu, technologijų ir finansinių ins-
trumentų panaudojimu, rizikos valdymu, kas turės teigiamą poveikį ilgalaikėje 
perspektyvoje. Veiksmai, susiję su žemės išteklių išsaugojimu ir apsirūpinimu 
maistu, kurie būtų pradėti nedelsiant įgyvendinti, neabejotinai duotų socialinę, 
ekologinę, ekonominę ir vystymosi naudą. 

Taigi, tiek įvairaus lygio, įvairių susijusių institucijų politikos formuotojai, 
tiek žemės išteklių tvarkymo srityje dirbantys specialistai, tiek žemdirbiai ir kiti 
visuomenės nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai turėtų nedelsiant siekti 
kuo daugiau specialių žinių ir jų praktiškai pritaikyti. Tai neabejotinai turi įtakos 
neigiamų klimato kaitos padarinių tiek savo šalyje, tiek Europoje ir pasaulyje 
švelninimui, o tuo pačiu ir ateities kartoms. 

Su žemės savininkais Š. Makedonijoje aptariamas perspektyvinis žemės 
naudojimas, kuris taip pat veikia klimatą
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Neries galios panaudojimo įžvalgos
Stasys BILYS  

Inžinierius energetikas

Pirmasis Neries vandens galios panaudojimo atvejis pavaizduotas 
G. Brauno atlase Vilniaus miesto plane 1581 metais. Neries upėje ties 
Valdovų rūmais plūduriuojantis vandens malūnas su trimis darbo ratais. 

Pirmoji Neriai tirti ekspe-
dicija įvyko 1857 m. Vilniaus 
archeologinės draugijos narys 
grafas Konstantinas Tiškevi-
čius 1857 m. nuo gegužės 28 
d. iki liepos 4 d. su savo ben-
dradarbiais laivu perplaukė 
visą Nerį nuo versmių iki žio-
čių, surinko daug geografinės, 
hidrografinės, archeologinės ir 
etnografinės medžiagos. Apie 
savo kelionę parašė knygą 
„Neris ir jos krantai“ (Wilija 
i jei brzegi), kuri buvo išleista 
1871 m.

Prisiminkime K. Tiškevi-
čiaus įžvalgas iš knygos, ku-
rios aktualios ir šiandien.

„Upės – didysis vieškelis, 
kuriuo gabenami krašto turtai, 
kuriuo gyventojai pasikeičia savo darbo vaisiais, upės – ta jėga, kuri suka pir-
muosius žmogaus pramonės įrankius“.

Paaiškinęs, kad svetur upės gerai ištirtos, aprašytos, sutvarkytos, plačiai nau-
dojamos („keleivis, patogiai plaukdamas garlaiviu, su knyga rankoje, skaito 
apie praeitį, jo matomą, kaip panoramoje, miestų, miestelių, senų pilių bei vie-
nuolynų, ir be didelio darbo mokosi krašto istorijos ...“), autorius gailisi, kad 
pas mus to dar nėra.

K. Tiškevičiaus įžvalgos apie Neries upės galios ir vandens turizmo tikslams 
panaudojimą, kurios turėjo tarnauti Lietuvai, nors buvo daug bandymų ir planų, 
liko neįgyvendintos, ir šiandien vengiama net svarstyti. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Neries upėje plūduriuojantis vandens malūnas.  
(Iš 1581 m. G. Brauno atlaso Vilniaus miesto fragmentas)
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1918 m. lapkričio 14 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje pirmojoje Laikinosios 
Vyriausybės Ministrų tarybos deklaracijoje tarp svarbiausių uždavinių buvo 
numatytas Lietuvos elektrifikavimas ir vandens galios panaudojimas elektros 
energijos gamybai.

1926 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 8 d. Bazelyje įvyko antroji Pasaulio ener-
getikos konferencija, kurioje dalyvavo 39 valstybių delegatai. Iš Lietuvos daly-
vavo vandens kelių tarnybos viršininkas inž. R. Visockis ir hidrometrinės par-
tijos vedėjas prof. S. Kolupaila. Tarp konferencijoje svarstytų elektrifikavimo 
klausimų buvo ir vandens jėgos naudojimo, ir vidaus vandens kelių klausimai.

Lenkijos Viešųjų darbų vandens skyriaus direkcija parodai Bazelyje parengė 
Vilniaus krašto vandenų energijos panaudojimo schemas. Šios schemos, paruoš-
tos remiantis žemėlapiais ir negausiais hidrologiniais duomenimis, apima visą 
Vilniaus vaivadiją. Pagrindinis energijos šaltinis šioje vaivadijoje tai Neries upė. 

Lietuvos centriniame valstybės archyve yra parodai Bazelyje skirti brėžiniai: 
Naručio – Svyrių ežerų galios panaudojimo, Vokės ir Merkio upių baseino bei 
Neries upės vandens energijos panaudojimo hidroelektrinėje ties Šilėnais.

1933 m. Šilėnų hidroelektrinės projektą parengė biuras „Inžinieriai H. Jen-
šas, Vl. Jacevičius ir B-vė“. Statybos vieta parinkta 
16 km nuo Vilniaus ir 4 km nuo Rykantų geležinkelio 
stoties. Nors Šilėnų hidroelektrinės projektą ekspertai 
įvertino teigiamai, darbai neprasidėjo. Kokios priežas-
tys tai lėmė?

Pirma, tuo metu netoli Šilėnų buvo administracinė 
linija, skirianti Vilniaus kraštą nuo Lietuvos. Antra ir 
svarbiausia priežastis buvo ta, kad reikėjo sutramdyti 
Nerį ir apsaugoti Vilniaus senamiestį nuo potvynių da-
romos žalos. Per didelį 1931 m. potvynį buvo apsem-
ta didelė Vilniaus senamiesčio dalis, vanduo apsėmė 
miesto elektrinę, iki pat lubų buvo užsemti Arkikate-
dros požemiai, vanduo vos nesugriovė Žaliojo tilto. Pa-
našus potvynis pasikartojo 1936 m. pavasarį. 

1939 m. vasarą profesorius Steponas Kolupaila su dviem studentais – H. Jo-
naičiu ir J. Puodžiūnu – plaukė baidarėmis maršrutu Narutis – Vilnius – Kaunas 
ir liepos 12 d. plaukė pro statomą Turniškių HE. Labai įdomūs hidrotechnikos 
specialisto įspūdžiai.

„Išlipau į statybos vietą, nors tuoj paaiškėjo, kad svetimi žmonės neįleidžia-
mi. Mano laimei, radau vyr. inžinierių Mianowskį, kuris labai maloniai pain-
formavo apie projektą, parodė vykdomus darbus, pats domėdamasis apie mūsų 
projektuojamą hidroelektrinę ties Jonava.

Lenkai sumanė pastatyti net 6 užtvankas:

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

VDU prof. St. Kolupaila 
(1892-1964)
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1) Kulbiškių – Grabijalų – administracinėje linijoje, 7 m kritimo,  
10000 a. jėgų;

2) Šilėnų ties Soidės rėva – 10,5 m kritimo, 18000 a. jėgų;
3) Belūnų (aukščiau Vokės žiočių) – 8 m kritimo, 10000 a. jėgų;
4) Turniškių (aukščiau Verkių) – 12,5 m kritimo, 14000 a. jėgų  

(apie Turniškių HE statybą aprašyta žurnalo „Žemėtvarka ir  
hidrotechnika“ 2005 m. Nr.1, red.);

5) Arvidavo (žemiau Žeimenos žiočių) – 7 m kritimo, 7000 a. jėgų;
6) Bartašiūnų kilpoje – 13,5 m kritimo, 9000 a. jėgų.
Dar didesnė jėgainė numatyta jungiant Naručio ež. Su Svyrio ež. (14 m kri-

timas) ir Svyrį kanalu su Nerimi (28 m kritimas); čia galima gauti 40000 a. 
jėgų galingumo, be to, išlyginti Neries debitus ir padidinti bendrą galingumą ligi 
110000 a. jėgų, o taip pat padaryti patogų 180 km ilgumo vandens kelią laivams 
ligi 600 tonų talpos. Žiūrėdamas, kaip virė darbas Neries slėny, negalėjau nusi-
kratyti asociacijų: latviai šįmet baigia savo Kegumą, lenkai stato, be kelių stočių 
pietuose, štai pirmą Vilniaus krašte stotį, o mes? (S. Kolupaila, Lenkai pakinkys 
Nerį, XX amžius, Nr. 179, 1939 – 08 – 09).“ 

Prasidėjęs ka-
ras ir Lietuvos 
okupacijos sujau-
kė hidroelektrinių 
statymo planus. 
Po karo Valstybi-
nėje plano komisi-
joje elektrinių at-
statymo planuose 
dar buvo minimi 
neatidėliotini hi-
droelektrinių sta-
tybos darbai: 1946 
m. pradėti Turniš-
kių HE statybos 
darbus ir paruošti 
Jonavos HE projektą. Tačiau konkrečių darbų nepradėta.

Jei įgyvendintume K.Tiškevičiaus 1857 m. įžvalgas panaudoti Neries upę 
vandens turizmui ir jos galią, jei įgyvendintume 1918 m. Lietuvos Ministrų Ka-
bineto deklaracijos numatymą Neries vandens galią panaudoti elektros gamybai, 
jei įgyvendintume 1939 m. gruodžio mėn. parengtus elektrifikavimo metmenis, 
kuriuose numatyta sudaryti vandens kelią Nerimi ir Nemunu ir pradėti kelio-
nes kruiziniais laivais, užtvankose įrengti šliuzus laivams, žuvitakius žuvims 
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Vokiečių kareiviai 1944 m. liepos mėn. statybininkų tiltą susprogdino  
(S. Kolupailos 1939 m. nuotrauka)
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ir hidroelektrinėse ga-
minti pigiausią ir eko-
logiškiausią elektros 
energiją, užtikrinančią 
energetinę nepriklau-
somybę, tai tie milijo-
nai eurų, kurie mūsų 
upėmis nuteka į Balti-
jos jūrą, duotų naudą 
Lietuvos žmonėms. 
Prie užtvankų susida-
rytų tvenkiniai, kurių 
trūksta žmonių poilsiui. 
Tvenkiniuose turėtume 

didesnius žuvų išteklius. Pradėję hidroelektrinių statybas, sukurtume daug darbo 
vietų. Išsivystytų naujas verslas – vandens turizmas. 

Kadangi jau sudaryti Turniškių ir Šilėnų HE projektai, tai pirmiausia reikėtų 
pastatyti minėtas HE ir sudaryti kruizinių laivų kelią nuo Nemenčinės iki Gri-
giškių. Plaukdami laivais vilniečiai ir miesto svečiai grožėtųsi Vilniaus apylinkių 
vaizdais. Vilniečiai turėtų du vandens telkinius, pasiekiamus miesto visuomeniniu 
transportu. Tvenkiniuose galima įrengti laivų prieplaukas jachtoms ir laivams.

Pastačius visas užtvankas, laivai su turistais plauktų iš Vilniaus į Kernavę, 
Kauną, Nidą ir Klaipėdą. Turistai gėrėtųsi gamtos grožiu, miestais, piliakalniais, 
išlikusiomis pilimis, kurios primintų mūsų Tėvynės Lietuvos garbingą istoriją.

 S. Bilio knygos „Lietuvos elektrifikavimas. Nuo pirmųjų elektrinių iki energetikos  
sistemos“ straipsnį žurnalui adaptavo Romualdas Survila

Neries vanduo Baltarusijoje iš Vileikos (63,3 kv.km) HE tvenkinio  
62 km ilgio kanalu tiekiamas Minskui

Kada plauksime į Nidą?
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Upė ištroškusio nelaukia ... 
Prof. Arvydas POVILAITIS 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Vandens išteklių inžinerijos institutas

Šiais keniečių patarlės žodžiais norisi prisiminti trum-
pą apsilankymą jų šalyje. Kenija – tai rytų Afrikos 

valstybė. Ta, kuri yra toli už Sacharos prie pusiaujo 
ir kurią tikrai galime vadinti juodąja Afrika. Žinios, 
pasiekiančios mus iš Afrikos, dažnai atrodo tik blo-
gos. Taip, ten yra visko – ir prabangos, ir stichinių 

nelaimių nusiaubtų rajonų, ir badą, ligas bei skurdą 
kenčiančių lūšnynų. Ta-

čiau kai pajunti jos karštį ir dulkių skonį, 
kai pamatai žmonių šypsenas ir žvėris sa-
vanos platybėse, ji virsta keista emocija ir 
dar mokykloje girdėtų istorijų įsikūnijimu.

Priežastimi ten vykti buvo dalyvavimas 
jau keletą metų vykdomame Jungtinių Tau-
tų Aplinkos apsaugos programos (UNEP) ir 
Pasaulio aplinkos fondo (GEF) inicijuotame 
projekte, siekiančiame sukurti tarptautinę 

Jungtinių Tautų būstinėje Nairobyje

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Kenija ir kaimyninės šalys 
(https://atlantablackstar.com)

azoto valdymo sis-
temą (angl. Inter-
national Nitrogen 
Management Sys-
tem). Azotas (N) – 
svarbus elementas 
visoms gyvybės 
formoms Žemėje. 
Tik jo dėka vyks-
ta baltymų sintezė. 
Deja, per paskutinį 
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šimtmetį dėl žmogaus veiklos 
(iškastinio kuro deginimo, 
dirbtinių trąšų gamybos ir nau-
dojimo, gyvulininkystės ir kt.) 
jo ciklas gamtoje ženkliai pa-
sikeitė. Šiandien jo „sukuria-
ma“ dvigubai daugiau nei tai 
padaro natūralūs šaltiniai. Nee-
fektyvus azoto naudojimas turi 
neigiamų pasekmių. Pasauline 
problema jau tapo dirvožemių 
ir vandens rūgštėjimas, van-
dens telkinių eutrofizacija ir 
azoto oksidai, kurie šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų pavi-
dalu prisideda prie klimato kai-
tos ir ozono sluoksnio ardymo. 
Azotinių trąšų naudojimas yra 
ir didelis iššūkis žemės ūkiui. 
Azotas yra pagrindinė augalų 
maistinė medžiaga, tačiau ir 
didelių jo nuostolių, dėl ku-

rių pažeidžiama aplinka, šaltinis. Daug mokslinių tyrimų atlikta tiriant azoto 
transformacijas ir efektyvius jo naudojimo būdus. Deja, įvairių priemonių įgy-
vendinimas dažniausiai apima tik atskirų šalių ar jų grupių veiksmus, ir tai dar 
netapo „gerąja“ pasauline praktika. Taigi, minėtas projektas turi labai ambicin-
gus tikslus – pateikti moksliniais tyrimais grįstą priemonių sistemą, kuri apimtų 
geriausius metodus, technologijas ir ūkininkavimo pavyzdžius, priimtinus ir tai-
kytinus atskiram pasaulio regionui ar jo dalims atsižvelgiant į klimato, reljefo, 
dirvožemio ir kitas sąlygas, taip išlaikant ir padidinant dirvožemių produktyvu-
mą, ūkio vystymąsi ir sumažinant oro bei vandens taršą azoto junginiais. 

Žinoma, Kenija, kurioje gyvena 52 mln. gyventojų, iš jų – 38 proc. suau-
gusiųjų neraštingi, nėra ta šalis, kuri galėtų nustebinti pasaulį gerąja patirti-
mi. Tačiau jos sostinė Nairobis (3.1 mln. gyventojų), įsikūręs šalia nedidelės 
Nairobio upės (pavadinimas kilęs iš Masajų genties žodžių „Enkare Nyrobi“ ir 
reiškia „šaltas vanduo“) tokiam renginiui buvo pasirinktas neatsitiktinai. Čia, 
nuostabios gamtos kampelyje yra įsikūrusi Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos 
programos centrinė būstinė (angl. UN Environment). Tai Jungtinių Tautų pada-
linys, koordinuojantis šios organizacijos aplinkosauginius veiksmus. Jo veikla 
apima daug sričių, susijusių su oro tarša, vandens ir žemės ekosistemų apsauga 
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ir darniuoju vystymu. Ši organizacija skatina valstybių bendradarbiavimą ir su 
aplinkos apsauga susijusių tyrimų plėtrą. Ji vertinama kaip viena iš pagrindinių 
tarptautinių organizacijų, sėkmingai įtakojusi daugelio tarptautinių aplinkosau-
gos susitarimų pasirašymą. Joje dirba daugiau kaip 300 įvairių tautybių žmonių 
iš viso pasaulio. Ir Lietuva turi savo oficialų atstovą, tačiau nuolatos dirbančių 
lietuvių ten nėra. Nuo 2019 m. šiai organizacijai vadovauja Danijos atstovė In-
ger Andersen. Centrinės būstinės aplinka abejingų nepalieka. Tai uždaras kelių 
šimtų hektarų miestelis su puikia infrastrūktūra, skulptūromis, ekologišku trans-
portu, sporto aikštynais ir įdomios architektūros „žaliaisiais“ (kondicionavimui 
ir apšvietimui naudoja saulės kolektorių gaminamą energiją) pastatais. Juose 
įsikūrę dar 22 Jungtinių Tautų organizacijos Afrikoje padaliniai. Generalinės 
asamblėjos, sesijos ir kiti dideli renginiai čia vyksta įspūdingo dydžio posėdžių 
salėje, papuoštoje Jungtinių Tautų organizacijos simboliu – pasaulio žemėlapiu, 
apsuptu alyvmedžio šakomis, simbolizuojančiomis taiką. Prisipažinsiu, turėjau 
didelę garbę dalyvaujant 258 atstovams iš viso pasaulio kalbėti iš jos tribūnos 
apie Lietuvoje atliekamus tyrimus ir pas mus taikomų vandens apsaugos nuo 
azoto taršos priemonių patirtį. 

Gyvenimas Kenijoje la-
bai įvairus. Nuo įspūdingų 
aukštomis tvoromis aptvertų 
turtuolių rajonų iki didžiausių 
Afrikoje Kiberos lūšnynų (čia 
300 ha plote gyvena beveik 1 
mln. skurdžiausių Nairobio 
gyventojų). Jambo! Karibu 
Kenya! (liet. Labas! Sveiki 
atvykę į Keniją!). Taip jus 
pasitiks dažnas vietinis gy-
ventojas. Ir dar pridurs, kad 
Kenija – pati gražiausia šalis 
Afrikoje! Šaunu, kad žmonės 
myli savo kraštą, tačiau Lie-
tuvos vardas jiems visai ne-
žinomas. Tik balto žmogaus 
išvaizda leidžia įtarti, kad esi 
europietis. Nuo 1884 m., kai 
Berlyno konferencijoje buvo 
„nubraižytas“ naujosios Afrikos žemėlapis, Kenija (pavadinimas kildinamas iš 
5199 m. aukščio kalno pavadinimo) tapo Britų imperijos dalimi, vėliau – jos 
kolonija. Dar po Antrojo pasaulinio karo čia buvo rasių atskyrimas, juodiesiems 

Vaizdai Nairobio gatvėse
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ribojamas išsilavinimas ir nepripažįs-
tamos mišrios santuokos. O kur dar iki 
1833 m. beveik 300 metų trukusi tran-
satlantinė prekyba vergais… ! Tik 1963 
m. šalis iškovojo nepriklausomybę. 
Laikai pasikeitė, tačiau išplito kitos ne-
gandos – valdžios korupcija, skurdas ir 
sunkiai valdomas AIDS plitimas. Beveik 
6 proc. Kenijos žmonių serga šia liga. 
Dar visai neseniai ten sklandė mitas, kad 
AIDS buvo sukurtas sunaikinti juoduo-
sius ir vėl kolonizuoti Afriką. Laimei, su 
įvairių tarptautinių organizacijų pagalba 
situacija gerėja. Šalyje yra dvi oficialios 
kalbos – anglų ir suahilių. Anglų kalba 
privaloma švietimo, valdymo ir visose 
viešose įstaigose. Tačiau gatvėje daž-
niau išgirsi antrąją arba dar 60 kitų tik 

vietiniams suprantamų kalbų! 
Kolegų iš Nairobio universi-
teto pasakojimu, šalyje veikia 
22 valstybiniai ir 14 privačių 
universitetų. Kiekviename iš 
jų mokosi nemažiau kaip 10 
tūkst. studentų. Mokslas juo-
se mokamas, tačiau pabaigus 
studijas darbą surasti sunku. 
Daug jaunimo nuo 15 iki 30 
metų amžiaus yra bedarbiai. 
Inžinerinės studijos labiausiai 
išvystytos Nairobio univer-
sitete. Trumpai apsilankius 
jame buvau nustebintas ne 
moderniomis laboratorijomis 
ar mokslo pasiekimais, bet 

Nairobio universitetas 

Pakeliui iš mokyklos …
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aukštais pastatais 
ir studentų skaičiu-
mi – net 98 tūkstan-
čiai! Ten, Aplinkos 
ir biosistemų inži-
nerijos mokykloje 
(taip vadinami fa-
kultetai), ruošiami 
ir vandens inžineri-
jos specialistai.

Apie 70 proc. 
gyventojų šalyje 
yra krikščionys, dar 
25 proc. – vietinių 
senovinių religijų 
sekėjai. Krikščio-
nybę atnešė misio-
nieriai, ir ji turėjo 

savo kainą. Skaudžią šalies istoriją gerai 
įprasmina pirmojo jos prezidento Jomo 
Kenyatta žodžiai: „Kai misionieriai at-
ėjo, jie turėjo Bibliją, o mes – žemę. Jie 
mokė mus melstis užmerktomis akimis. 
Kai atsimerkėme, savo rankose turė-
jome Bibliją, o jie – mūsų žemę“. Pa-
gal išsivystymo lygį Kenija yra penkta 
ekonomika Afrikoje. Ji turtinga kal-
kakmenio, gipso ir dolomito klodais, 
sodos pelenais ir įvairiais brangakme-
niais, turi aukso, fluoro, cinko ir dujų, 
o aukščiau kalnuose – ir geros kokybės 
medienos (kedrų) išteklių. Vystoma hi-
dro ir geoterminė energetika. Penkios 
didžiausios hidroelektrinės pastatytos 
ant Tanos upės (800 km) generuoja 
pagrindinę dalį visos energijos, tačiau 
energijos šaltinių trūksta. Net sostinė-
je jaučiami elektros tiekimo sutrikimai. 

Šalyje jaučiamas vandens stygius

Laiminga mama 
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Daug kaimų visai neturi elektros. 2012 m. ten atrasti ir nemaži naftos ištekliai.
Šalies klimatą lemia oro masių judėjimas nuo Indijos vandenyno. Jam bū-

dingi lietingi (kovo-gegužės ir lapkričio-gruodžio mėn.) ir sausi (sausio-vasa-
rio ir birželio-spalio mėn.) laikotarpiai. Daugiausia kritulių iškrenta vakarinėje 
šalies dalyje prie Viktorijos ežero – iki 2000 mm per metus. Vidurinėje dalyje 
ir Didžiajame Rytų Afrikos Lūžių slėnyje (ilgiausio planetoje riftinio Lūžių slė-
nio, besidriekiančio nuo Sirijos iki Mozambiko, dalis) – 760 mm. Ten labiausiai 
išvystytas žemės ūkis. Auginami vaisiai, arbata, kava ir gėlės. Afrika – kavos 
tėvynė. Kava labai branginama vietinių. Nedaug jos parduodama ir vidaus rin-
koje. Kava ir skintos gėlės sudaro didžiausią žemės ūkio produkcijos eksporto 
dalį. Šiaurinėje ir pietinėse dalyse kritulių būna daug mažiau – iki 300 mm, o 
įvairiose šalies vietose vidutinė metinė oro temperatūra siekia 23-32°C! Žemes-
nė (16-25°C) ji būna tik aukščiau kalnuose apgyvendintuose rajonuose. Tokios 
sąlygos lemia ir labai nevienodą vandens išteklių pasiskirstymą. Dėl to beveik 
pusė šalies gyventojų jaučia geriamo vandens stygių. Jo kokybė yra prasta, nors 
vandens tiekimo ir sanitarijos klausimams spręsti įkurtos dvi ministerijos! Van-
duo tiekiamas nevalytas su pertrūkiais dideliais atstumais iš paviršinio vandens 
šaltinių ir yra brangus. Pavyzdžiui, Mombasos miestas (1.5 mln. gyventojų) 
vandenį gauna iš Athi upės, pratekančios į vakarus nuo jo 220 km atstumu. Di-
džiausi vandens šaltiniai yra Viktorijos, Naivašos, Turkanos ir Baringo ežerai, 
taip pat Tanos ir Kerio upės bei daugiau kaip 4 tūkst. mažų vandens saugyklų. 
20 proc. tiekiamo vandens išgaunama iš požeminio vandens šaltinių. Tik 22 
proc. gyventojų „pagerintas“ vanduo pasiekia vamzdynais. Tiek pat miestuose 
esančių pastatų yra pajungti į nuotekų surinkimo sistemas, o jos – į 43 nuotekų 
valyklas (aptarnauja kiek daugiau nei 1 mln. gyventojų). Tokių įrenginių efekty-
vumas labai mažas, nes dėl nedidelio prisijungusiųjų skaičiaus jie išnaudoja vos 
16 proc. projektinių pajėgumų. Dažniausiai nuotekos patenka į iškastas duobes, 
išdžiūstančius upelius ir nuotekų griovius. Kitiems vanduo vežamas cisterno-
se specialiu transportu. Atokesnių kaimų ar uždarų genčių gyventojai vandeniu 
pasirūpina patys visoms reikmėms naudodami upelių ar seklių šulinių vandenį. 
Labai nustebino pakelėse matyti vaizdai, kai drumzliną, rudos spalvos vandenį 
iš vos srovenančių upelių įvairaus dydžio induose žmonės gabeno namo. Daž-
niausiai ši pareiga tenka moterims ir vaikams. Ir tai buvo gegužę, kai upeliai dar 
teka ir vandens „netrūksta“! Turbūt tokia yra tikroji jų išgyvenimo kaina. O ry-
toj vandens gal nebus … Upė ištroškusio nelaukia …! Tik tai pamačius supranti, 
kodėl patarlėje atsirado šie žodžiai.

Žmonės ten linksmi, nuoširdūs ir linkę bendrauti. Užburia vaikų veidai. Jų 
spindinčios akys ir pieno baltumo dantukai atrodo kaip deimantai juodo paveiks-
lo fone. Labai įspūdingos moterų šukuosenos! Kenijoje vyrams leista turėti ke-
lias žmonas. Tokia poligamija 2014 m. buvo įteisinta įstatymu. Krikščioniškoje 
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šalyje, kur labai daug bažnyčių, tai 
atrodo kiek keistai, tačiau tai duoklė 
senosioms genčių tradicijoms. Dar 
ir šiandien kaimuose gaji tradici-
ja prieš vestuves jaunosios šeimai 
mokėti 10-ies ar daugiau karvių 
kraitį. Šalis garsi tolimų distancijų 
ir maratonų bėgikais. Pirmoji Afri-
kos moteris, 2004 m. laimėjusi No-
belio taikos premiją, buvo kenietė 
Wangari Maathai (mirė 2011 m.). 
Įkūrusi „Žaliojo diržo“ judėjimą, ji 
skatino miškų išsaugojimą ir tikėjo, 
kad aplinkos apsauga gali išspręs-
ti daugelį ekonominių problemų ir 

panaikinti konfliktus. Su pirmaisiais medžių sodinimo projektais ji subūrė daug 
bendraminčių. Ši tradicija tęsiasi. Kasmet šimtai šalies inteligentų, studentų ir 
moksleivių dalyvauja akcijose sodinant medžius. 2017 metais Kenijoje buvo 
priimtas dar vienas svarbus įstatymas. Po ilgų svarstymų visoje šalyje buvo už-
drausta gaminti, parduoti, nešioti, platinti ir net turėti plastikinius maišelius. 
Paskaičiuota, kad 24 mln. tokių maišelių kas mėnesį atsidurdavo miestų ga-
tvėse, šalikelėse, medžiuose, upėse ir nelegaliuose sąvartynuose. Kiekvienas 
plastikinis maišelis jo savininkui „tarnaudavo“ 25 minutes! ir greitai tapdavo 

Ne visiems prieinamas geros kokybės 
geriamas vanduo

Naivašos ežeras – gėlo vandens, žvejų ir hipopotamų karalystė
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atlieka. Jų susikaupė tiek 
daug, kad užtverdavo van-
dens takus ir net sukeldavo 
potvynius. Plastikinių mai-
šelių rasdavo net gyvulių 
viduriuose. Dabar už jų pa-
naudojimą baudžiama 35 
tūkst. Eurų (ekvivalentu) 
bauda arba kalėjimu 4 me-
tams! Ir tai turi žinoti kie-
kvienas atvykstantis į šią 
šalį. Pradžioje buvo daug 
nepasitenkinimo, tačiau 
žmonės suprato draudimo 
esmę, buvo informuoti 
apie plastiko sukuriamas 
ekologines problemas ir 
pradėjo naudoti daugkarti-
nio naudojimo popierinius, 
medvilninius, džiuto ar 
drobinius maišelius. Šiuo 
metu 15 Afrikos šalių yra 

priėmusios panašius draudimus. Iš viso plastikiniai maišeliai uždrausti 69 pa-
saulio valstybėse! 

Žinoma, įspūdingiausia Kenijoje – tai jos gamta. Visko nepapasakosi ... Ji 
keičiasi nuo žaluma tviskančių plotų Viktorijos ežero rajone ir tropinių miškų 
ruožo šiaurės vakaruose iki didelių pusdykumių šiaurės rytuose ir pietryčiuose. 
Tarp jų įsiterpia savana. Žoliniame jos kraštovaizdyje su pavienėmis akacijomis 
ir dešrų medžiais (kigelijos, kurios išaugina iki pusės metro ilgio šviesiai rudus 
ar pilkus vaisius, sveriančius kelis kilogramus) gausu laukinių žvėrių. Čia įkurta 
daug saugomų parkų ir rezervatų. Didžiausias – Masai Mara rezervatas (užima 
510 km² plotą ir tęsiasi iki garsiojo Serengečio nacionalinio parko Tanzanijoje). 

Ankstus rytas Masai Mara rezervate
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Jo pavadinimas kilęs iš ten 
gyvenančios Masajų genties. 
Masajai laikosi senųjų savo 
tradicijų ir sudaro autentiškos 
genties įspūdį. Anksčiau tai 
buvo karingi žmonės. Jų gy-
venimas pasikeitė, tačiau jie 
vis dar laiko dideles bandas 
galvijų ir gyvena atokiau nuo 
kitų. Masajų vyrai dėvi rau-
donus drabužius ir vaikšto su 
ietimis. Tikima, kad raudona 
spalva atbaido plėšrūnus. Jau 
būdami septynerių berniukai 
gauna pirmąją ietį, o kai ją 
praauga, gauna didesnę. Pa-
rodydami savo jėgą vyrai šo-
kinėja. Kuo aukštesnis šuolis, 
tuo stipresnis ir labiau gei-
džiamas nuotakų vyras! Tai 
didelė atrakcija atvykėliams. 
Keliaudamas po rezervatą su-
žinai daug įdomių dalykų ir 
patiri labai malonių įspūdžių. 
Naktis prie laužo su masajais, 
tamsoje blizgančios plėšrūnų 
akys ir nakvynė palapinėje 
neužmirštami! Rezervate gy-
vena didysis žvėrių penketas: 
liūtai, Afrikos drambliai, ge-
pardai, juodieji raganosiai ir 
buivolai. Čia gausu ir kitos 
Rytų Afrikos gyvūnijos: hie-
nų, didžiaausių lapių, žirafų ir 
karpočių. Gausiomis bando-
mis ganosi zebrai ir antilopės 
gnu, kudu, Tomsono gazelės ir 
impalos, taip pat gausu paukš-
čių – grifų, afrikinių marabu, 
kuoduotųjų gervių ir stručių. Kenijos savanos gyvūnija



Įdomu, kad dramblys per 
dieną suėda 300 kg maisto 
ir išgeria 200 litrų vandens 
(vienu kartu gali įtraukti 
14 litrų). Tamsios dėmės 
po gepardo akimis padeda 
geriau matyti saulėje (jie 
medžioja dieną!). Buivolai 
prastai mato ir girdi, tačiau 
puikiai užuodžia. Eidami 
jie pakelia tik vieną koją. 
Žirafos amžių galima nu-
spėti iš dėmių tamsumo, o 
lytį – iš ragų plaukuotumo. 
Kad nenualptų, kai atsigė-
rusios kelią galvą, žirafos 
kakle turi daug vožtuvų, ku-
rie reguliuoja kraujo tekėji-
mą. Jų širdis pati didžiausia 
iš visų sausumos žinduolių. 
Raganosių šnervės yra di-
desnės už smegenis, o ragai 
nėra prisitvirtinę prie kau-
kolės. Jie gali misti kitiems 
nuodingais augalais ir išgy-
venti be vandens penkias 
paras. Iš tikrųjų zebrai yra 
juodi tik su baltais dryžiais! 
Kiekvieno zebro dryžiai 
unikalūs. Zebrai sunkiai 
prijaukinami ir tramdomi, 
todėl visi mėginimai juos 
„įkinkyti“ nebuvo sėkmin-

gi. Liūtės žindo viena kitos vaikus. Hienų pienas pats maistingiausias iš visų 
gyvūnų pieno! Antilopės gnu vadinamos klounais, nes juokingai bėgioja išmes-
damos užpakalines kojas aukštyn. Oi, ir kiek dar daug ten visko ... Kokia ji 
įdomi, ta Kenija, ta maža dalelė Afrikos! 

 Arvydo Povilaičio nuotraukos
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Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) 2019 m. birželio 20 d. kartu su Šilutės rajono savivaldybe buvo orga-
nizuota diskusija Racionalūs būdai bei techninės priemonės, mažinančios potvynių keliamas grėsmes bei geri-
nančios gyvenamosios aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje. Diskusijoje dalyvavo LMA prezidentas, 
viceprezidentas ir nariai, Šilutės savivaldybės meras, administracijos atstovai ir specialistai, LMA Vandens tarybos 
pirmininkas ir nariai, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, mokslininkai ir svečiai. Buvo aptarta Šilutės r. 
žemės ūkio būklė, melioracijos ir Nemuno žemupio polderių sistemų naudojimo patirtis bei problemos, Nemu-
no upės nuotėkio kaita klimato kaitos sąlygomis, nagrinėti Nemuno deltos darnaus vystymo aspektai, Šilutės r. 
vandenų ekologinė būklė ir žuvų ištekliai bei kiti aktualūs Šilutės rajonui klausimai. Diskusijos dalyviai nusprendė 
šiais klausimais priimti rezoliuciją.

Šilutės rajonas yra Nemuno upės žemupyje (30 proc. viso ploto), kur žemės ūkio plėtotei reikia nepertraukia-
mo vandens režimo reguliavimo ir tinkamos melioracijos bei kitų hidrotechnikos statinių priežiūros. Šioje srityje 
susikaupė daug problemų.

Rajone yra per 2,6 tūkst. hidrotechnikos statinių. Sausinama 85,11 tūkst. ha žemių, iš jų 78 proc. drenažu. 
Dauguma drenažo sistemų įrengta prieš 50 metų, todėl 70 proc. jų susidėvėjusios ir blogai atlieka savo funkcijas. 
Pagal 2016 m. atliktą ekspertizę nustatyta, kad daugelis Šilutės r. hidrotechnikos statinių, pastatytų ant tvenkinių, 
yra avarinės būklės ir kelia pavojų aplinkai bei žmonėms. Ypač opi problema – polderinių sistemų (12 žiemos 
ir 13 vasaros polderių, kurių bendras plotas 25 tūkst. ha) statinių remontas ir rekonstrukcija. Polderiai apjuosti 
pylimais, kurių bendras ilgis 221,7 km. Žiemos polderiai saugo Šilutės miestą ir 36 kaimus nuo apsėmimo ištisus 
metus. Jų techninė būklė sparčiai blogėja, tačiau tą būklę gerinančių priemonių finansavimas daug metų nesikei-
čia. Jau daugiau kaip 20 metų nevyksta Nemuno upės vagos ir jos intakų žemupyje valymo nuo sąnašų ir bunų 
(vandens srovės nukreipiamųjų statinių) atstatymo darbai. Tai labai padidina potvynių riziką, jų trukmę ir daromą 
žalą, taip pat prailgina vandens iš polderių pašalinimo laiką ir sąnaudas, sunkina žuvų patekimo į nerštavietes są-
lygas. Vyriausybės programoje yra numatytas valstybinių įmonių privatizavimas. Polderius eksploatuojanti įmonė 
UAB „Šilutės polderiai“ taip pat yra šiame sąraše. Kyla daug nuogąstavimų, ar privatizavus šią įmonę bus užtikrin-
ta saugi ir laiku atlikta polderių sistemų priežiūra.

Per paskutinį dešimtmetį iš valstybės biudžeto gaunamos dotacijos hidrotechnikos statinių remontui ir prie-
žiūrai yra nepakankamos. Melioracijos statinių rekonstrukcijai iš valstybės biudžeto lėšų nebuvo skirta nuo 2012 
metų. Šilutės r. savivaldybė neturi galimybės užtikrinti tinkamą užtvankų hidrotechnikos statinių eksploatavimo 
ir atlikti remonto darbų. Rajone yra daugiau kaip 251 km sureguliuotų upių ir upelių, kurie surenka vandenį iš 
55 tūkst. ha ploto. Norint juos valyti, remontuoti ir atstatyti drenažo žiotis susiduriama su neadekvačiais aplin-
kosauginiais reikalavimais, neleidžiančiais valyti užneštų vagų, kirsti menkaverčių medžių ir krūmų, augančių ant 
reguliuotų upelių šlaitų, bei vykdyti polderinių sistemų rekonstrukcijos darbų. To pasekmė – kiekvienais metais 
atsiranda vis daugiau užmirkusių melioruotų žemės plotų, nešmenimis užneštų griovių ruožų, remontuotinų pra-
laidų ir kitų prastos būklės hidrotechnikos statinių. Taip prastėja žemės ūkio vystymo ir viso rajono ekonominės 
plėtros sąlygos. Ypač bloga kaimo vandentvarkos ir sausinimo sistemų statinių būklė yra aplink Pagrynių, Šliažų, 
Švėkšnos, Šylių, Saugų, Usėnų ir Gardamo gyvenvietes bei Šilutės miestą (apsemiami gyvenamieji namai). Dėl 
klimato kaitos šios problemos ateityje dar labiau aštrės.

Įvertindama vis blogėjančią Nemuno žemupio vandentvarkos situaciją ir galimas skaudžias pasekmes žmonių 
gyvenamajai aplinkai bei ūkinei veiklai, Lietuvos mokslų akademija siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Žemės 
ūkio ir Aplinkos ministerijoms:

1. Skirti lėšų Nemuno žemupio ateities vandentvarkos vizijai ir vystymo programai parengti.
2. Artimiausiame finansinio planavimo laikotarpyje skirti reikiamų lėšų polderiams ir kitoms melioracijos 

sistemoms bei rajone esantiems hidrotechnikos statiniams rekonstruoti.
3. Siekiant sumažinti potvynių riziką, jų trukmę ir daromą žalą atnaujinti ir finansuoti Nemuno upės vagos ir 

jos intakų žemupyje valymo nuo sąnašų ir bunų atstatymo darbus.

Lietuvos mokslų akademijos ir Šilutės rajono savivaldybės diskusijos  
dėl potvynių keliamų grėsmių ir priemonių, gerinančių gyvenamosios  

aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje,

REZOLIUCIJA

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas

Lietuvos mokslų akademijos 
Vandens tarybos pirmininkas akad. Arvydas POVILAITIS

akad. Jūras BANYS
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Šilutės rajono savivaldybės iššūkiai
Raimundas BAUBLYS 

VDU Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Šilutės rajonas išsiskiria savo unikalumu – dalis rajono ploto yra 
žemiau jūros lygio, polderiuose. Norint, kad pamario kraštas išliktų 
patrauklus, kuo daugiau dėmesio reikia skirti jo hidrotechninių statinių 
priežiūrai – nuo polderinių sistemų statinių remonto ir rekonstrukcijos 
iki Nemuno žemupio upių vagų valymo nuo sąnašų ir bunų (vandens 
srovės nukreipiamųjų įrenginių) atstatymo.

Šilutės rajone nusausinta 85,11 tūkst. ha žemės, 68,4 tūkst. ha šio 
ploto – drenažu. Tai yra 78 proc. visų šlapių rajono žemių fondo. Di-
džioji dalis drenažo sistemų įrengta prieš 30 - 55 metus, todėl apie 67 
proc. susidėvėjusios, blogai atlieka savo funkcijas. Apie 25 tūkst. ha 
plote drenažo sistemas reikia rekonstruoti arba remontuoti. Kiti Šilu-
tės rajone esantys melioracijos statiniai – tai 1800,53 km magistralinių 
sausinimo griovių, 59,35 km apsauginių griovių ir 2,6 tūkst. įvairių hi-
drotechninių statinių.

Vienas iš reikšmingiausių hidrotechninių statinių Šilutės rajone – polderinės 
sistemos. Bendras polderių plotas – 25 tūkst. ha. Polderiai apjuosti pylimais, kurių 
bendras ilgis 221,7 km, iš jų: 69,3 km – žiemos tipo (žiemos polderiai saugo Ši-
lutės miestą ir 36 kaimus nuo apsėmimo ištisus metus) ir 152,4 km – vasaros tipo 
(vasaros polderiai apsaugo pievas vegetacijos periodu nuo vasaros liūčių). Vandens 

pertekliui iš polderių 
pašalinti buvo pasta-
tytos 43 sausinimo si-
urblinės, iš jų 35 šiuo 
metu veikiančios. 

Jau keliolika metų 
esant nepakankamam 
Melioracijos progra-
mos finansavimui iš 
Valstybės biudžeto, 
rajono melioracijos 
statinių būklė spar-
čiai blogėja. Kasmet 
randasi vis daugiau 
užmirkusių melio-

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Rekonstruojama Traksėdžių žiemos polderio siurblinė Nr.1
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ruotų žemės plotų, rei-
kalingų valyti griovių, 
remontuoti pralaidų ir 
kitų hidrotechninių stati-
nių. Drenažo sistemų vi-
dutinis amžius artėja prie 
50 metų, todėl didesnė 
jų dalis jau funkcionuoja 
neefektyviai arba visiš-
kai nusidėvėjusios. Me-
lioracijos statinių rekons-
trukcijai lėšų iš Valstybės 
biudžeto nebuvo skirta 
nuo 2012 metų. 

Polderiams eksploatuoti, remontuoti, rekonstruoti taip pat reikalingos dide-
lės investicijos. Valstybės skiriamų lėšų nepakanka, todėl savivaldybė polderinių 
sistemų rekonstravimui pasinaudojo ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miški-
ninkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vanden-
tvarka“. Pagal šią priemonę įgyvendinta 15 rekonstrukcijos projektų. Bendra 
projektų vertė 8,5 mln. Eur.

Susipažinti su šiais ir kitais Šilutės rajonui aktualiais klausimais rajono sa-
vivaldybės administracija kartu su Lietuvos melioracijos įmonių asociacija ir 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (LŽHIS) š. m. rug-
pjūčio 20 - 21 d. Šilutės mieste ir rajone surengė praktinį seminarą. Į seminarą 
atvyko 70 atstovų iš Lietuvos savivaldybių, 32 projektavimo ir 144 melioracijos 
bei hidrotechnikos rangovinių įmonių atstovai, 4 ekspertai ir 16 mokslininkų iš 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos bei Marijampolės profesinio rengimo centro. Seminaro da-
lyviai turėjo galimybę susipažinti su Šilutės mieste ir rajone esančių hidrotech-
ninių statinių rekonstrukcijos darbais, jų technologiniais ypatumais.

Pirmasis seminaro dalyvių aplankytas objektas buvo Traksėdžių žiemos pol-
deris. Darbai jame atliekami pagal UAB „Hidroterra“ parengtą projektą „Šilutės 
rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“ (projekto va-
dovas – Laimontas Jakštas).

 Traksėdžių polderio paskirtis – Šilutės miesto ir greta jo išsidėsčiusių gy-
venviečių apsauga nuo užliejimo, tad didžioji jo teritorijos dalis urbanizuota. 
Traksėdžių žiemos polderio bendras plotas 1004,49 ha, o veikimo zona siekia 
1960 ha. Polderyje įrengtos trys siurblinės: Traksėdžių Nr. 1 su dviem ašiniais 
siurbliais (markė 06-55), o Nr. 2 ir Nr. 3 turi po du panardinamus KRS2-89 mar-
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kės siurblius. Traksėdžių polderyje įrengta 6,9 km mineralinio grunto pylimų, 
24,968 km griovių, 16 pralaidų ir 259 m krantinių.

Traksėdžių siurblinėje Nr. 2 sumontuoti du panardinami KRS2-89 markės si-
urbliai. Siurblinė neturi antžeminių statinių, siurbliai sumontuoti požeminiame 
rezervuare, kuris atlieka siurblinės rezervuaro ir sėsdintuvo funkcijas. Požemi-
niame rezervuare numatyta vieta ir trečiam siurbliui, kuris šiuo metu išmon-
tuotas, nes jo našumas buvo per didelis esamam rezervuarui. Vanduo slėginiais 
vamzdžiais išleidžiamas į Šyšos upę. 

Rekonstrukcijos metu numatoma pakeisti senus siurblius naujais: 2 vnt. KRS-
89 ir 1 vnt. KRS1022-50. Numatoma išvalyti požeminį rezervuarą nuo sąnašų ir 
šiukšlių, nuvalyti visus gelžbetonio paviršius, užtaisyti plyšius bei nutrupėjimus 
ir padengti teptine hidroizoliacija. Požeminis rezervuaras atidengiamas nuimant 

dalį perdengimo 
plokščių, kurios 
vėliau keičiamos 
naujomis. Naujais 
elementais keičia-
mi įlipimo liukai 
ir žiedai. Pože-
minio rezervuaro 
viduje išmontuoja-
mos senos metalo 
konstrukcijos ir 
keičiamos naujo-
mis. Naujieji siur-
bliai tvirtinami prie 
naujos plieninių 
konstrukcijų atra-
mos. Dėl geresnio 
ir tolygesnio siur-
blių paleidimo prie 
kiekvieno siurblio 
ant slėginio vamz-
dyno numatytas 
rutulinis atbulinis 
vožtuvas. Slėginiai 
vamzdynai įrengia-
mi iš PE D200 mm 
(siurbliui KRS-89) 
ir D250 mm (siur-

Rekonstruojamose Traksėdžių siurblinėse įrengiami naujieji siurbliai

Rekonstruojama Traksėdžių siurblinė Nr. 2
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bliui KRS1022-50). 
Slėginiai vamzdy-
nai numatyti įverti 
į esamus plieninius 
vamzdžius, tarpą 
užpildant cemento 
skiediniu. 

Vertinant Trak-
sėdžių žiemos pol-
derio pylimų būklę 
nustatyta, kad pyli-
mo A papėdėje ties 
Šyšos upe yra su-
siformusi išgrauža. 
Polderio pylimai 

apaugę krūmų guotais, pavieniais medžiais. Vietomis nusėdusi trinkelių danga. 
Todėl numatyta pašalinti krūmus nuo pylimo šlaito, atkurti šlaito profilį, sutvir-
tinti jį akmenų metiniu ir atstatyti darbų metu pažeistą tako dalį bei žaliąsias 
teritorijas.

Pakeliui į kitą siurblinę seminaro dalyviai stabtelėjo prie Šilutės miesto cen-
tre, prie senojo turgaus aikštės, įsikūrusio Hugo Šojaus dvaro, susipažino su jo 
istorija. Jos pradžia – 1722 m., kai Šilokarčemoje buvo įkurtas Prūsijos domenų 
valdybos valstybinis dvaras. Šiuo metu restauruotoje dvaro dalyje yra įsikūrusi 
Šilutės muziejaus administracija, turizmo informacijos centras, veikia muzie-
jaus biblioteka, įrengta dailės kūrinių ekspozicija.

Toliau aplankėme Traksėdžių žiemos polderio siurblinę Nr.1, kuri pradėta 
eksploatuoti 1963 m. Šios siurblinės rekonstrukcijos projekte numatoma pa-
keisti siurblius, pastatyti papildomą rezervinį tokio pat galingumo siurblį VPH 
500. Priestatas nugriaunamas, jo vietoje įrengiama nepriklausoma nuo senos 
siurblinės požeminė dalis. Antžeminės senosios ir naujos patalpos sujungiamos, 
išgriaunant dalį senos siurblinės galinės sienos. Senųjų ašinių siurblių vietoje 
taip pat statomi nauji siurbliai VPH 500, jų pastatymo konstrukcija yra identiška 
seniems siurbliams.

Siurblinės slėginis vamzdynas atnaujinamas, į esamus D750 mm gelžbeto-
ninius vamzdžius įtraukiant naują plieninį vamzdį D711 mm su polimerine hi-
droizoliacija. Tarpas tarp esamų ir naujų vamzdžių užtaisomas smulkiagrūdžio 
betono skiediniu C20/25. Ištekėjimo antgalyje įrengiamas naujas atbulinis vož-
tuvas PTK-F D700 mm.

Naujo siurblio slėginis vamzdynas iš plieninių besiūlių vamzdžių D711 mm 
su polimerine hidroizoliacija įrengiamas mikrotunelio principu, paliekant mi-
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Šyšos upės tėkmės pažeista pylimo papėdė
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krotunelio vamzdį kaip 
apsauginį. Tarpas tarp 
apsauginio vamzdžio ir 
slėginio vamzdžio užtai-
somas cemento skiedi-
niu. Vandens ištekėjimo 
antgalis montuojamas 
šalia esamo antgalio iš 
monolitinio gelžbetonio, 
ant slėginio vamzdžio 
galo montuojamas PTK-
F D700 mm atbulinis 
vožtuvas.

Galiausiai seminaro 
dalyviai atvyko prie re-
konstruojamo 7,95 km 

valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206, jungiančio Šilutės ir Rusnės gyven-
vietes. Kelio rekonstrukcijos projektas apima kelio ruožą nuo 2,401 (už K. Gri-
niaus tilto) iki 7,363 km, kuris visas patenka į Nemuno deltos regioninio parko 
ribas. Šiame kelyje jau įrengtos vamzdinės pralaidos, projekto rangovas UAB 
„Tilsta“ minėtoje atkarpoje baiginėja kelio sankasos stiprinimo darbus. Kadangi 
kelio trasoje vyrauja silpni gruntai, įrengiami spraustiniai poliai. Tuo tarpu AB 
„Kauno tiltai“ pradėjo įrenginėti kelio konstrukciją. 

Seminaro metu nebuvo galimybių aplankyti Rusnės estakados, todėl „Kauno 
tiltai“ suteikė glaustą informaciją apie atliktus ir atliekamus estakados statybos 
darbus.

Rusnės projekto įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2018 m. birželio 8 d. Ga-
vus statybos leidimą, pradėti kelio Šilutė – Rusnė užliejamame ruože estakados 
statybos parengiamieji darbai. Statybos darbai vyko mažiau nei metus. 

• Estakados projekto vertė – 9, 46 mln. Eur (4,76 mln. Eur kelio rekontrukci-
jos darbai, 4,69 mln. estakados statybos darbai). 

Rekosntruojama Traksėdžių žiemos polderio siurblinės 
Nr.1 ištekėjimo dalis
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Rekonstruojamo kelio Šilutė – Rusnė ruožas

• Estakados statybos darbai baigti 2019 - 05 - 15, tačiau eismas dar dalinai 
ribojamas dėl kelio darbų. 

• Estakados ilgis – 460 m, su atitvarais – 750 m (rekonstruojamo kelio atkar-
poje 6,19 - 6,94 km).

• Kelio dangos plotis – 8 m (2 eismo juostos x 3,5 m ir kelkraščiai). Kelio 
kairėje pusėje greta važiuojamosios dalies suprojektuotas 4,5 km ilgio ir 2 
m pločio pėsčiųjų/dviračių takas.

Rusnės estakadai sunaudota:
1. Monolitinėms konstrukcijoms – 2100 kub. m (5250 t) betono.
2. Monolitinėms konstrukcijoms – 208 t armatūros – jeigu sujungtume į vie-

ną strypą, būtų apytiksliai apie 131 km.
3. Krantinėms ir tarpinėms atramoms įrengta 416 polių (420 mm skersmens 

ir nuo 7 iki 13 m ilgio). Poliai, priklausomai nuo grunto (geologinių tyri-
mų), į žemę įleisti 8-12 metrų.

4. Tarpinėms atramoms sumontuota 64 surenkamos gelžbetonio kolonos ir 
16 surenkamų gelžbetonio rygelių. Iš viso 816 tonų.

5. Sumontuota 170 surenkamų gelžbetonio perdangos sijų – 4080 tonų.
6. Prilydyta 4859 m2 dvisluoksnės hidroizoliacijos.
7. Užkloti trys sluoksniai po 3272 m2 asfalto. 
8. Įrengta beveik 1 km apsauginių kelio atitvarų ant estakados. 
9. Aukščiausia estakados vieta ties viduriu, nuo žemės iki estakados asfal-

to – 6,5 m. Estakada ir buvo statoma tam, kad būtų išvengta su potvyniu 
susijusių eismo trikdžių.

10. Šlaitai sutvirtinti akmenimis.
Raimundo Baublio nuotraukos
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LŽHIS narių kelionė į Lvovą
Midona DAPKIENĖ, Virginija GURSKIENĖ 

VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 Ukraina devynis kartus didesnė už Lietuvą, čia gyvena daugiau kaip 
44 mln. žmonių, tačiau abi šalis jungia bendra istorija, tiek LDK, tiek Sovie-
tų Sąjungos laikais. Metais vėliau nei Lietuva atgavusi nepriklausomybę, 
svarbių įvykių sūkuryje ši valstybė atsidūrė XXI a. pradžioje: 2004 m. Oran-
žinė revoliucija, 2013 m. Maidanas, 2014 m. Krymo aneksija, Donecko ir 
Luhansko atskyrimas. Lietuva remia Ukrainos pasirinktą kelią, draugiški ir 
šilti santykiai sieja abiejų šalių žmones. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotech-
nikos inžinierių sąjungos narių grupė apsilankė Vakarų Ukrainoje, susitiko 
su vieno iš Lvovo universitetų giminingo fakulteto dėstytojais, specialistais, 
dirbančiais žemėtvarkos ir melioracijos srityse.

Į Ukrainą keliavome per Lenkiją. Trumpam stabtelėjome Liubline, viename 
seniausių šalies miestų, menančių bendrą mūsų šalių istorijos laikotarpį. Įkopė-
me į karališkąją pilį, kurioje 1569 m. buvo sudaryta garsioji Liublino unija ir 
sukurta bendra Lenkijos ir Lietuvos valstybė – Abiejų Tautų Respublika. XIX 
a. pradžioje dauguma pilies pastatų buvo nugriauti ir pastatytas kalėjimas. Čia 
buvo kalinami 1863 – 1864 m. sukilimo dalyviai, o nacių okupacijos metais 
kalinti ir nužudyti tūkstančiai žmonių. 



Per Pilies aikštę patraukėme į nedi-
delį, bet labai gražų senamiestį, vieną 
iš nedaugelio Lenkijoje, kur 70 proc. 
pastatų yra autentiški. Apžiūrėję gotiki-
nę Šv. Trejybės koplyčią, kitus įspūdin-
gus architektūros objektus, pro vienu 
pagrindiniu miesto simboliu laikomus 
Krokuvos vartus iš senamiesčio pate-
kome į vadinamąjį vidurmiestį. Eks-
kursiją baigėme Lietuvos aikštėje prie 
1826 m. pastatyto obelisko, skirto Liu-
blino unijai atminti.

Vakarų Ukraina – nepriklausomos ir 
į ateitį drąsiai žvelgiančios šalies vei-
das. Tarpukariu Sovietų Rusijai ir Len-
kijai pasidalijus šalį, Lenkijai tekusi 
Vakarų Ukrainos dalis su Lvovo miestu 
tapo žmonių nacionalinio susitelkimo 
centru, ir net ilgi buvimo Sovietų Są-
jungoje metai neatšaldė jų patriotizmo. 
Karas kamuoja Rytų Ukrainą, šalies 
vakarinėje dalyje jo atgarsių nepajuto-
me. Čia mūsų laukė ne tik susitikimas 
su profesijos broliais ir seserimis, bet ir 
turininga pažintinė-kultūrinė programa. 
Mūsų gidas Evgenijus – eruditas, žmo-
gus mylintis savo tėvynę ir turintis gerą 
humoro jausmą – pasistengė, kad kelio-
nė būtų įdomi ir nepamirštama.

Lvovas – istorinė Galicijos sostinė, 
vienas gražiausių Rytų Europos miestų, 
europietiškas ir tuo pat metu autentiš-
kas, gyvybingas ir romantiškas. 
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Mus, specialistus, domino Lvovo miesto aprūpinimo vandeniu ir jo tvarky-
mo problemos. Gėrimui ir buitinėms reikmėms Vakarų Ukrainoje daugiausia 
naudojamas požeminis vanduo (daugiau nei 95% gyvenviečių jis vandentiekiu 
tiekiamas iš požeminių šaltinių, o apie 5% – iš paviršinių). Čia susidarė palan-
kios sąlygos požeminiam vandeniui formuotis: vidutiniškai žemyninis klimatas, 
didelis kritulių kiekis ir pakankamai tankus upių tinklas. Tačiau Lvovo miestas 
įsikūręs pagrindinėje Europos vandenskyroje, kuri skiria upes, įtekančias į Bal-
tijos ir Juodąją jūras, todėl šioje dalyje vandens ištekliai yra nedideli. Daugelį 
dešimtmečių Lvovo gyventojams vanduo buvo tiekiamas dvi-tris valandas du 
kartus per dieną. Trečdalis tiekiamo vandens buvo prarandama dėl nuotėkio iš 
susidėvėjusių vamzdynų. 

Vandens trūkumą Lvove lemia ne tik geografiniai veiksniai, bet ir sovietinio 
planavimo palikimas. Senovėje Lvove buvo gilūs šuliniai, kurie teikė miestui 
svarbų strateginį pranašumą karo metu, nes priešas negalėjo nutraukti vandens 
tiekimo. Sovietai, užėmę miestą, šiuos šulinius sunaikino. Miestą buvo siekia-
ma iš kultūrinio, universitetinio ir religinio centro paversti į pramoninį. Buvo 
pradėtos plėtoti naujos pramonės šakos ir koncentruojama nauja „proletarinė“ 
darbo jėga. Tačiau nebuvo galvojama, kur gauti papildomų vandens išteklių tiek 
augančiai pramonei (ypač aliuminio), tiek didėjančiam gyventojų skaičiui. Su-
byrėjus Sovietų Sąjungai, Lvovo valdžia pirmiausia atkreipė dėmesį į vandens 
problemą. Šiuo metu Lvovui vanduo tiekiamas iš trijų artezinių gręžinių, esan-
čių 35-80 km atstumu nuo miesto, todėl vandens kaina yra gana didelė (1 m3 
šalto vandens – apie 2 eurai). 

Per Lvovą teka Poltvos upė, Bugo intakas. Į šią upę suteka daugiau nei 200 
intakų. Seniau Poltva vaidino svarbų ekonominį ir gynybinį vaidmenį. Viduram-
žiais upė buvo naudojama laivybai, prekybai ir žvejybai. Buvo pastatyti malūnai, 
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įrengta šliuzų sistema, kanalai ir tvenkiniai. Vystantis pramonei, ypač odos ap-
dirbimo, upė buvo labai užteršta, aplink buvusiose pelkėse veisėsi uodai, tvyrojo 
smarvė. Todėl XIX amžiaus pabaigoje, Austrijos -Vengrijos imperijos laikais, 
miesto valdžia nusprendė dalį upės įtraukti į Lvovo požeminės kanalizacijos 
sistemą. Buvo įrengtas elipsės formos 8 m aukščio ir 6 m pločio vamzdynas. 
XX amžiaus pradžioje po žeme buvo paslėpta centrinė Poltvos dalis, o amžiaus 
pabaigoje visa upė miesto teritorijoje buvo visiškai kanalizuota. Nuo to laiko 
situacija nepasikeitė – upė teka po žeme, surinkdama visas tankiai apgyvendinto 
miesto nuotekas. Šių nuotekų valykla yra šiaurės rytinėje Lvovo dalyje prie upės, 
tačiau yra tyrimų duomenų, kad valykla veikia nepakankamai efektyviai, todėl 
tarša toliau Poltvos upe, vakariniu Bugu ir Vysla patenka į Baltijos jūrą. 

Pastaruoju metu labai aktuali upių atkūrimo problema, daugelyje Europos 
miestų jau ištaisytos pirmtakų „nuodėmės“, apie Poltvos upės gelbėjimą disku-
tuojama ir Lvove. 

Susitikimas Lvovo nacionalinio agrarinio universiteto, įsikūrusio Dublianuo-
se, Žemėtvarkos fakultete praėjo draugiškai ir šiltai. Jo metu įdėmiai klausėmės 
kolegų pasakojimo apie situaciją žemėtvarkos ir melioracijos srityse. Sužino-
jome problemas, iššūkius ir viltis, siejamas su naujojo prezidento V. Zelenskio 
atėjimu į valdžią. 

Apie šalies žemės santykių pertvarkymo aktualijas papasakojo Žemės ište-
klių valdymo katedros docentas, ekonomikos mokslų daktaras Miroslav Bogira, 
gana ilgai dirbęs savivaldybės administracijoje vykdant žemės reformos darbus. 
Jis apžvelgė žemės ūkio paskirties žemės naudojimo problemas, būsimos žemės 
rinkos ir konsolidacijos iššūkius. Iki šiol Ukrainoje žemės ūkio paskirties žemės 
sandoriai juridiškai negalimi, ir tai daro neigiamą poveikį šalies ūkio plėtrai. 

Atkūrus Ukrainos nepriklausomybę, didžiajai daliai kaimuose (tuometinių 
kolūkių teritorijose) gyvenusių šeimų privačion nuosavybėn buvo suteiktos iki 
3 ha žemės valdos. Tačiau šiuo metu yra likę nedaug tokio dydžio žemės sklypų, 
naudojamų žemės ūkyje. Didžioji dalis pasėlių plotų siekia po kelias dešimtis ar 
net šimtus hektarų. Pagrindiniai žemės ūkio paskirties žemės naudotojai – stam-
bios žemės ūkio įmonės. Gaila, kad daugelyje plotų vyrauja monokultūros ir 
retai taikomos racionalios sėjomainos. Kadangi ūkiuose kasmet mažėja laikomų 
gyvulių, labai sumažėjo pievų ir ganyklų plotai. 

Užmirkusių pievų plotai Ukrainoje plečiasi dėl menko dėmesio melioracijos 
sistemų priežiūrai. Nors pelkėtos vietovės svarbios tam tikrų floros ir faunos 
rūšių išlikimui, tačiau melioracijos specialistai perspėja, kad negalima vilkinti 
būtinų priežiūros darbų. Juk melioracija – tai hidrotechnikos, techninių, chemi-
nių, agrotechninių ir kitų priemonių kompleksas, taikomas siekiant sureguliuoti 
dirvožemio vandens, šilumos, oro ir maistinių medžiagų režimus, išsaugoti ir 
padidinti jų derlingumą bei suformuoti ekologiškai subalansuotą racionalią že-
mės naudmenų struktūrą. 
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Kaip minėjo Žemėtvarkos katedros docentė Natalija Stoiko, melioracijos 
priemonių įgyvendinimą reglamentuoja: Ukrainos žemės kodeksas (2001), įsta-
tymai: Melioracijos (2000), Žemės apsaugos (2003) ir kiti teisės aktai. Priori-
tetinės kryptys, renkantis ir įgyvendinant tam tikras melioracines priemones, 
nustatomos atsižvelgiant į vietovės gamtinius ir klimato ypatumus, regiono eko-
loginę būklę ir numatomą melioruotų žemių panaudojimą ateityje. Siekiant dar-
nios teritorijų plėtros, vis daugiau dėmesio šalyje skiriama teritorijų ekologinio 
stabilumo palaikymui, saugomų teritorijų ploto didinimui. 

Apie Lvovo nacionalinį agrarinį universitetą ir Žemėtvarkos fakulteto pasie-
kimus papasakojo fakulteto dekanas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius 
Michail Stupin. Universitetas buvo įkurtas 1856 m. Per daugiau nei pusantro 
amžiaus švietimo įstaiga išgyveno keletą savo plėtros etapų: Žemės ūkio moky-
kla (1856), Aukštoji žemės ūkio mokykla (1880), Žemės ūkio akademija (1901), 
Lvovo žemės ūkio institutas (1946), Lvovo valstybinis agrarinis universitetas 
(1996 m.), Lvovo nacionalinis agrarinis universitetas (nuo 2008 m.). 

Universitete yra 5 fakultetai (Ekonomikos, Agrotechnologijų ir ekologijos, 
Statybos ir architektūros, Žemėtvarkos, Mechanikos ir energetikos) ir Neaki-
vaizdinių studijų bei kvalifikacijos kėlimo studijų ir mokslo institutas. Šiuo 
metu studijuoja apie 5000 studentų, iš jų – 2575 dieninėse studijose. Taip pat 
universiteto struktūroje yra 8 kolegijos, kuriose mokosi daugiau nei 6000 stu-
dentų. 37 katedrose dirba 399 dėstytojai ir mokslo darbuotojai, iš jų 38 mokslų 
daktarai, profesoriai ir 218 mokslų kandidatų, docentų. Universitetas didžiuo-

Su Žemėtvarkos fakulteto dekanu prof. M. Stupin (centre su kostiumu)
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jasi čia dirbančiais akademikais, nusipelniusiais mokslininkais ir menininkais, 
Ukrainos valstybinės premijos laureatais. 

Lvovo nacionalinis agrarinis universitetas palaiko ryšius su 48 užsienio švie-
timo ir mokslo įstaigomis iš Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Latvi-
jos, Lietuvos, Čekijos, Slovakijos, Kroatijos, JAV, Serbijos, Sirijos ir kitų šalių. 

Žemėtvarkos fakultetas įkurtas 1947 m., jį sudaro 7 katedros: Geodezijos ir 
geoinformatikos, Žemė-
tvarkos, Žemės kadastro, 
Žemės išteklių valdymo, 
Turizmo, Užsienio kalbų 
ir Kūno kultūros. Fakulte-
te rengiami geodezijos ir 
žemėtvarkos bei turizmo 
studijų programų bakalau-
rai ir magistrai. Čia dirba 
50 dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų, iš jų 4 pro-
fesoriai, mokslų daktarai 
ir 27 mokslų kandidatai. 
Šiuo metu Žemėtvarkos 
fakultete studijuoja apie 
300 dieninių ir 200 neaki-
vaizdinių studijų studentų. 

Bakalauro studijų trukmė – 3,7, magistro – 1,4 metų. 
Kolegos atsakė į daugybę mus dominusių klausimų: apie laisvos valstybinės 

žemės administravimą Ukrainoje, sklypų ženklinimą, melioracijos problemas, 
žemėtvarkos specialistų rengimą. Nuoširdžiai jiems dėkojome, perdavėme lin-
kėjimus ir dovanėles iš Lietuvos. Pokalbiai ir diskusijos persikėlė į fakulteto 
kiemą, ir buvo apvainikuoti bendra susitikimo dalyvių nuotrauka. 

Ekskursiją po Lvovą pradėjome apžvelgdami miestą iš aukščiausios jo vie-

Šv. Jurgio katedra

 Apie žemėtvarkos aktualijas šalyje pasakoja Žemės išteklių 
valdymo katedros docentas Miroslav Bogira
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tos – aukštutinės pilies apžvalgos aikštelės. Mieste susipynę įvairūs architektū-
ros stiliai ir pastebimi daugelio tautų kultūros pėdsakai. Pasivaikščiojome se-
namiesčio, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, gatvelėmis, 
skersgatviais ir aikštėmis. Mieste daugybė lankytinų objektų: viena gražiausių 
Lvovo bažnyčių – krikščionybės citadele vadinama baroko-rokoko stiliaus Šv. 
Jurgio katedra, Bernardinų, Jėzuitų ir Domininkonų bažnyčios, gotikinė Lotynų 
katedra, austrų 1900 m. pastatytas Operos ir baleto teatras. Aplankėme žymųjį 
Armėnų kvartalą su dar vienu ypatingu statiniu – Armėnų katedra. Būtent šiame 
kvartale XIV - XV a. buvo įrengtas pirmasis medinis vandentiekis. 

Apžiūrėjome įspūdingiausią Lyčiakovo kapinių dalį. Šios kapinės laikomos 
vienomis gražiausių Europoje, užima labai didelę teritoriją, kurioje palaidota 
apie keturi šimtai tūkstančių žmonių. Kapinės įkurtos XVI amžiuje, o prieš 
porą dešimtmečių paskelbtos istoriniu-memorialiniu draustiniu. Čia palaidoti 
žymiausi šalies rašytojai, menininkai, visuomenės veikėjai, 1863 – 1864 m. su-
kilimo dalyviai, laidojami ir ukrainiečiai, žuvę kovodami Rytų Ukrainoje. Labai 
daug šeimyninių kapų, kurie įrengti kaip koplyčios. 

Miestas draugiškas turistams, išskyrus atvykusius iš vienos šalies, ir tai ka-
riaujančioje Ukrainoje visai suprantama. Tai puikiai iliustruoja gatvėse pardavi-
nėjamas „suvenyras“ – tualetinis popierius su Rusijos prezidento atvaizdu. Lvovo 
gyventojai nenori kalbėti rusiškai, o jaunoji karta gal būt ir nemoka šios kalbos. 
Anglų kalbą moka toli gražu ne visi, bet lenkiškai kalba vos ne kiekvienas. 

Lvovas dažnai įvardijamas ne tik kaip Ukrainos kultūros, bet ir kulinarinio 
turizmo sostinė. Ukrainiečiai teigia, kad čia yra daugiausia restoranų pasaulyje 
vienam žmogui. Didelė barų, kavinių įvairovė, geras aptarnavimas, tačiau ne taip 
pigu, kaip rašoma interneto portaluose. Kai kurios maitinimo vietos tikrai nuste-
bino savo išmone. Viena jų – restoranas „Salo“. Tai ir restoranas, ir modernaus 
meno galerija, kuri net turi atskirą pavadinimą – „Salo Art Museum“. Čia galima 

Operos ir baleto teatras
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paskanauti įvairiausių patiekalų su lašiniais – nuo sušių iki desertų. Daugelis su-
sigundėme ir nupirkome lauktuvių šokoladinių saldainių su lašinių įdaru. 

Lvovo „Kavos kasykla“ – kavinė, kur laiptais nusileidus į rūsį, patenkama 
į kasyklą primenančią aplinką. Lankytojai čia gauna šalmus ir gali rinktis kavą 
iš plataus siūlomo asortimento. Meniu „vinis“ – firminė kava, kurią ruošiant 
išvydome ypatingą ugnies šou. 

Miesto kulinarinis pasididžiavimas – šonkauliukų restoranas – „Arsenal“. 
Prie šio, vieno populiariausių restoranų, įsikūrusiame istoriniame pastate – bu-
vusiame ginklų sandėlyje, durų driekiasi ilgiausia eilė mėsos mėgėjų. 

Šokolado, saldainių ir meduolių parduotuvėlės – tikras rojus saldumynų mė-
gėjams. 

Kelionę tęsėme aplankydami Dubno tvirtovę ir netoli esantį mistiškąjį Ta-
rakanovskij fortą, šiuo metu gerokai apgriuvusį ir beveik susiliejusį su gamta. 
Gindama vakarines sienas nuo Austrijos-Vengrijos imperijos, carinės Rusijos 
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vyriausybė sukūrė visą gynybinių įtvirtinimų 
sistemą. Be akmens ir plytų, statybai buvo 
panaudota naujausia tuo metu medžiaga – 
betonas. Statyba truko apie 30 metų ir buvo 
baigta 1890 m. Fortas buvo pasirengęs kovi-
niams veiksmams: čia buvo ventiliacija, elek-
tra, vandens tiekimas ir telefono ryšys, veikė 
ligoninė, valgykla. Fortas buvo aprūpintas 40 
įvairių kalibrų artilerijos vienetų, 10 kulkos-
vaidžių, tačiau jam taip ir neteko atlikti savo 
tikrosios misijos nė vieno iš pasaulinių karų 
metu. Sovietų laikais fortas buvo tapęs san-
dėliu, o vėliau buvo visiškai apleistas. Teigia-
ma, kad šiame forte dingsta žmonės, vaidena-
si ir sutelkta labai stipri energija.

Vakarų Ukraina garsėja savo pilimis, ke-
lias aplankėme ir mes. Nevienareikšmį įspūdį 
paliko Pidhircų rūmai, vis dar didingi, bet la-
bai „besiprašantys“ atnaujinimo.

Visus pakerėjo žaliuoju Ukrainos per-
lu vadinami Karpatų kalnai. Pačiu ilgiausiu 
Karpatuose (2800 m) keltuvu pasikėlėme į 
kalnus Zakhar Berkut slidinėjimo kurorte, 
esančiame prie Slavskės kaimo. O vieną gra-
žiausių viršūnių – Visokij Verh, esančią 1243 
m aukštyje, pasiekėme kas pėsčiomis, kas ar-
kliu ar keturračiu. 

Aplankėme valstybinį istorijos ir kultūros 
draustinį Tustan, pakilome į 650 m virš jūros 
lygio aukštį ir apžiūrėjome uolas, ant kurių 
kadaise stovėjo medinė tvirtovė. Troškulį nu-
malšinome jodu praturtintu vandeniu iš po 
uola tekančio šaltinio. 

Ilga kelionė namo per Lenkiją, kelios 
valandos priverstinio poilsio pasienyje neiš-
trynė gerų įspūdžių, naujų žinių, įdomių pa-
tirčių, malonių prisiminimų apie profesijos 
brolių ir seserų turiningą bendravimą. Drau-
giškas bendraminčių būrys dėkoja Sąjungai, 
organizatoriams, visiems prisidėjusiems ren-
giant išvyką į Lvovą ir tikisi naujų kelionių.

Vilmos Kalendauskaitės ir 
Žymanto Dapkaus nuotraukos
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Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
darbuotojų kelionė į Tauragės kraštą

Gražina ŽIBIENĖ, Raimondas ŠADZEVIČIUS 
VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Mokslo metų pabaigą VDU ŽŪA Van-
dens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dar-
buotojai ir veteranai pažymėjo kelione į 
Tauragės kraštą. Aplankytas atnaujintas 
Tauragės krašto muziejus, hidromaz-
gas ant Jūros upės, Viešvilės miestelis ir 
Viešvilės žuvų pralaida, užkopta į Ram-
byno kalną. 

Tauragės krašto muziejaus prieigose 
ekskursantus pasitiko 2008 metais atideng-
ta daugiau nei 600 kilogramų sverianti juo-
do plieno tauro skulptūra, nukaldinta meni-
ninko kalvio Kęstučio Plyskaičio.

Pažintį su Tauragės kraštu pradėjome 
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“. Šiuo 
metu jam vadovauja VŪŽ fakulteto absol-
ventas Romualdas Vaitkus. Pasak jo, „kad 
suprastum Tauragę, vienos dienos neuž-
tenka. Per dieną viską pamatyti ir sužinoti 
nepavyktų“. Pastaraisiais metais Tauragės 
pilyje verda tiek patalpų, tiek eksponatų at-
naujinimo darbai. Pasirodo dabar vdinama Tauragės pilis – visai ne pilis. XIX a. 
viduryje pastatytas architektūrinis ansamblis niekada nebuvo pilis ir pilies funk-
cijų neatliko, jos bokštai nebuvo naudojami gynybai. Carinė valdžia šį ansamblį 
beveik 10 metų statė reprezentaciniais tikslais, norėdama prisistatyti prieš Eu-
ropą – todėl „pilis“ yra neproporcingai didelė, pseudo renesansinė. Ji buvo sta-
toma kaip muitinė ir kalėjimas kontrabandininkams. Dabar čia įsikūrę Tauragės 
krašto muziejus, Turizmo informacijos centras, fotografijos galerija „Jūra“ ir kt. 
Muziejaus direktorius, fotografas Romualdas Vaitkus pasakojo, kad vos 11 kv. 
m erdvėje bus galima apžiūrėti daugiau nei tūkstantį įvairių Tauragės nuotraukų 
negatyvų. Virtualios realybės akiniai leidžia persikelti iš pilies į įvairias Taura-
gės vietas. Modernizuojant patalpas ypač daug dėmesio buvo skiriama vizua-
likai, originalumui. Įrengta poilsio erdvė, kurioje lankytojai gali pasijusti kaip 
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Tauras – Tauragės miesto simbolis
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gamtoje – aukštas 
lubas siekiantys 
medžiai kviečia pri-
sėsti jų paunksmėje 
ant suolelių. Čia pat 
įrengti dideli akva-
riumai su žuvimis, 
eksponuojamos gy-
vūnų iškamšos. 

Vienas įdomiau-
sių muziejaus dar-
buotojų įgyvendin-
tų projektų, kokio 
nėra niekur Lietu-
voje – ypatinga re-

laksacijos erdvė viename iš bokštų, tarsi paskutinis taškas visame muziejuje. 
Prisėdus ar prigulus galima pasinerti tarsi į kitą pasaulį – ant skliauto vienas kitą 
veja žvaigždžių spiečiai, mainosi šiaurės pašvaistės, skamba liaudies muzika. 

Kitas ekskursijos objektas – Tauragės žuvitakis – įrengtas 1980 m. Jūros 
upėje, dešinėje užtvankos pusėje. Jis skirtas vertingoms praeivėms žuvų rūšims 
(lašišoms, šlakiams, žiobriams, upinėms nėgėms) perkelti į aukštutinį užtvankos 
bjefą. Šliuzo ilgis – 26 m, plotis – 3 m, aukštis 6 m. Šliuze įrengta stacionari 
kilnojamoji žuvų gaudyklė, 2000 m. atlikta šio žuvitakio rekonstrukcija. 

Dar viena maršrute numatyta lankytina vieta – Viešvilės miestelis su žuvų 
pralaida ant Viešvilės upės. Upė – 22 km ilgio dešinysis Nemuno intakas. Di-
džioji jos dalis (apie 16 km) yra Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato ir jo 
buferinės apsaugos zonos teritorijoje. Tai buvusi vertingų lašišinių žuvų buvei-
nė, turėjusi gausią šla-
kių populiaciją, kuri dėl 
prieškaryje ant upės pa-
statytų tvenkinių (Vieš-
vilės – 4,5 ha, 2,7 km 
nuo žiočių ir Gulbinų – 
6,7 ha, 4,2 km nuo žio-
čių) su žuvims nepraei-
namomis užtvankomis 
praktiškai visiškai suny-
ko, nes žuvys negalėjo 
pasiekti aukščiau tven-
kinių esančių nerštavie-
čių. Atsižvelgiant į upės 

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorius Romualdas 
Vaitkus pristato muziejaus kūrimo istoriją

Relaksacijos erdvė, įkurta viename iš Tauragės pilies bokštų
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ichtiologinę vertę ir potencialias lašišinių žuvų – šlakių ir kitų migruojančių 
žuvų rūšių (žiobrių, upinių nėgių, margųjų upėtakių) išteklių atkūrimo galimy-
bes Viešvilės upės užtvankose (Viešvilės miestelyje ir Gulbinų kaime) pasiūlyta 
įrengti žuvų pralaidas. Žuvitakis gerai dera su gamtine aplinka. Įdomu tai, kad 
Viešvilės žuvitakis naudojamas kompleksiškai. Įrengta maudykla (tapatinama 
su žuvų poilsio baseinu), taip pat vandens kaskada besimaudantiems. Rekreaci-
nėms sąlygoms pagerinti įrengti priėjimo takai ir želdiniai.

Lietuva ir Rusija 2011 metų spalį pasirašė susitarimą dėl naujo tilto per Ne-
muną, kuris jungtų Panemunę ir Tilžę (Sovetską), statybos. Tiltas turėjo padi-
dinti pasienio kontrolės punktų tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus pralaidumą. 26,3 

mln. eurų kainavusio Pa-
nemunės aplinkkelio pa-
sienyje su Kaliningrado 
sritimi statybos baigtos 
2015 metų rugpjūtį. 2015 
metų spalį – pasirašytas 
statybų užbaigimo aktas. 
Kelią projektavo bendro-
vė „Kelprojektas“, statė 
Latvijos ir Lietuvos kelių 
ir tiltų statybos bendrovės 
„Latvijas tilti“ bei „Kauno 
keliai“, o techninę prie-

Tauragės žuvitakis ant Jūros upės

Viešvilės žuvitakis
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žiūrą vykdė bendrovės „Kel-
vista“, „Taem“ ir Tiltų eks-
pertų centras. Lietuvos kelių 
direkcijos pasamdyti eksper-
tai (UAB „Statybos projektų 
ekspertizės centras“ ir UAB 
„GeoFirma“) 2018 m. nusta-
tė, kad kelio ruože su tiltu per 
Nemuną pastebėta ryški kelio 
sankasos deformacija (6 pav.), 
o kelio techninio darbo pro-
jekto sprendiniai parinkti be 
geologinių tyrimų ir neįverti-
nus prasto grunto (durpių) – 

2002 m. žvalgomųjų grunto tyrimų ataskaitoje buvo nurodyta, kad nusėdusioje 
vietoje durpių yra apie 1,5 metro, bet ekspertai nustatė, kad durpių gylis yra 5 
ar net daugiau metrų. 

Ekskursijos dalyviai, lydimi pasienio tarnybos pareigūnų ir aplinkkelio prie-
žiūros specialistų, apžiūrėjo Panemunės aplinkkelio pasienyje su Kaliningrado 
sritimi deformacijas.

Lietuvos kelių direkcijos pasamdytų ekspertų skaičiavimu, pradėjus naudoti 
aplinkkelį, dėl eismo apkrovų per artimiausius 10 metų kelias nusės dar 12,5 cen-
timetro. Dabar aplinkkeliu naudojasi tik pasienio tarnybos, o eismą visiems pla-
nuojama atverti 2019 metų IV ketvirtį, nes Rusija baigė statyti tiltą savo pusėje. 

Mokslo metų pabaigoje VŪŽF organizuojamos išvykos į įvairius Lietuvos 
kampelius yra puiki tradicija, skatinanti prisiminti jau primirštus istorijos faktus 
ir suteikianti galimybę pažinti mūsų krašto naujų laikų istorijos pokyčius, taip 
pat praturtinti profesines žinias.

Panemunės aplinkkelio pasienyje su Kaliningrado sritimi 
sankasos deformacija (nuosėdis)
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Nugara į Rytus, veidu – į Vakarus
Vanda VASILIAUSKAITĖ,  

Romualdas SURVILA

Gražiai pasakyta, kad žmonių meilė Lietuvai išaugo 
į Sąjūdį. 1989 m. rugpjūčio 23 d. minint 50-ąsias Mo-
lotovo – Ribentropo pakto metines, šimtai tūkstančių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, vedini permainų 
idėja, susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per 
Baltijos valstybes, simboliškai atskirdami Baltijos valsty-
bes nuo Sovietų Sąjungos ir išreikšdami norą būti laisvi.

Baltijos kelias įrašytas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą kaip unika-
lus šių laikų istorijos reiškinys, kuris pademonstravo Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos žmonių pasirįžimą siekti nepriklausomybės ir atkreipė pasaulio dėmesį 
į taikią kovą už laisvę.

Spėjama, kad 
prieš 30 metų 
650 km ilgio ke-
lyje stovėjo apie 
2-2,5 mln. žmo-
nių, iš jų beveik 
1 mln. iš Lietu-
vos. Dešimtys 
tūkstančių, neį-
stengusių patek-
ti į magistralę, 
susibūrė jos pri-
eigose, sudary-
dami didžiausios 
grandinės atša-
kas. Lėktuvai net 
septynis kartus 
leidosi pasikrauti 

gėlių, kurias sunešė žmonės iš savo sodų, sodybų ir darželių, idant apibertų 
žiedais stovinčiųjų grandinę. Sakoma, kad tąsyk virš gyvos žmonių grandinės iš 
lėktuvų buvo išmesta apie 1,5 tonos gėlių. 

Į Baltijos kelio grandinę aktyviai įsiliejo ir kolegos žemėtvarkininkai iš įvai-
rių šalies regionų. Aktyvūs šiame renginyje buvo tuomečio Respublikinio že-
mėtvakos projektavimo instituto (RŽPI) darbuotojai, iš Vilniaus, Kauno, Klai-

Paminklas Baltijos keliui Vilniuje
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pėdos, Šiaulių, Panevėžio skyrių link Baltijos 
kelio važiavę „viliukais“, „Latvijomis“ ir pri-
vačiais automobiliais. Gan aktyvi tuomet buvo RŽPI Kauno sąjūdžio grupė ir 
vadinamieji „žaliaraiščiai“ (Sąjūdžio angelai sargai), jie koordinavo situaciją, 
organizavo judėjimo maršrutus. Tarp aktyviausių sąjūdžio kolegų buvo Božena 
Vaitkevičiūtė, Vladas Rutkauskas, Kęstutis Janca, Vygintas Strumskis, Vytautas 
Veliušis, kiti institutiečiai. Ne visi ten buvusieji sulaukė šios dienos, tačiau liko 
istorija, kaip ir prisiminimai širdyse bei kolegų albumuose išblukusios juodai 
baltos nuotraukos, kuriose įamžintos patriotiškos Baltijos kelio akimirkos.

Minėdami Baltijos kelio 30-metį pakalbinome keletą kolegų, stovėjusių gy-
voje žmonių grandinėje nuo Katedros aikštės Vilniuje iki Lietuvos pasienio su 

Latvija.
Valentinas Janušauskas: „Jausmas 

neužmirštamas. Į Baltijos kelią važiavo-
me žvyrkeliais, trumpindami kelią, nes 
automobilių grūstis buvo didžiulė. RŽPI 
Kauno skyriui nurodyta atkarpa buvo 
Ukmergės rajono teritorijoje, maždaug 
dešimt kilometrų iki Panevėžio rajono 
ribos. Laiku pasiekėm nurodytą vietą, 
susikibome rankomis.“ 

Kęstutis Janca: „Prisimenu tądien 
buvus gerą orą, pakilią žmonių nuotai-
ką, glėbius gėlių. Prieš vykstant į autos-
tradą Ukmergės rajone su kolega Vygin-
tu Strumskiu į „viliuką“ krovėm gėles, 
žmonės glėbius jų prinešė. O jau suda-
rant gyvų žmonių grandinę teko sykiu 

Kauniečiai Baltijos kelyje 1989 m.

Neužmirštama Baltijos kelio akimirka
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su „žaliaraiščiais“ prisidėti palaikant tvarką, nes vienur žmonės buvo susigrūdę, 
o Latvijos pusėn – gyvų rankų grandinė trūkinėjo.“ 

Jurgis Puniškis: „Tai buvo įspūdingas renginys. Žmonių daugybė, stovėjom 
dviem eilėmis. Su kolegomis iš RŽPI Panevėžio skyriaus tądien buvome ties 
Panevėžio miesto riba į Pasvalio pusę.“

Vida Peleckaitė: „Baltijos kelyje ties Taujėnais (Ukmergės r.) žmonių buvo 
daug, stovėjom vieni prie kitų jausdami kits kito petį. Tokio draugiškumo, artu-
mo ir bendro patriotinės nuotaikos jausmo daugiau niekada neteko patirti. Ant 
žemės dėjome atsivežtas gėles, degėm žvakutes.“

Petras Stasiulionis: „Malonu prisiminti tuomet vyravusią pakilią nuotaiką, 
žmonių solidarumą. Dirbau tada Pasvalio rajono žemės ūkio valdyboje Žemė-
tvarkos skyriuje. Baltijos kelyje ties Pasvaliu buvau su šeima – su žmona ir 
vaikais. Žmonių buvo labai daug, toks draugiškumas vyravo.“ 

Palmira Ačienė: „Aš tuo metu, grįžusi iš Vilniaus į tėviškę Joniškėlyje, 
atostogavau. Į Baltijos kelią išvažiavome su šeima, su dar nedidukais vaikais ir 
tėvais. Pakeliui užsukome į Meškalaukio žemės ūkio bendrovę. Su bendrovės 
direktoriaus pavaduotoju Jonu Pranckūnu ten suorganizavome 30 žmonių gru-
pę ir autobusu nuvykome susikibti rankomis netoli Talačkonių gyvenvietės. Po 
Baltijos kelio nuvykome į Pasvalį, kur miesto parke dalyvavome mitinge. Tai 
buvo neužmirštamos kupinos džiaugsmo ir vilties dienos“.

Rita Palčiauskaitė: „Nuvykome į organizatorių VŽI Kraštotvarkos ir teri-
torijų planavimo skyriui skirtą vietą kelyje tarp Avižienių ir Maišiagalos. Gerai, 
kad išvykome į Baltijos kelią anksčiau, nes autostrada net keliomis eilėmis ju-
dėjo lėtas nenutrūkstamas automobilių srautas. Nors nuo mašinų išmetamų dujų 
net buvo sunku kvėpuoti, bet nuotaika buvo pakili, buvo noras skleisti nepriklau-
somybės siekį“.

Mindaugas Novogrockis: „Iš Vilniaus pasiekti Baltijos kelią buvo be galo 

Vienybė ir patriotiniai jausmai prieš 30 metų vienijo žmones Baltijos kelyje
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sunku. Laukais, kur dabar 
išaugęs Perkūnkiemio kvar-
talas, šiaip taip su „Žigu-
liuku“ pasiekėme kelią ties 
Avižieniais. Kartu su tėvais, 
atvykusiais iš Marijampo-
lės, žmonių grandinėje susi-
kibome rankomis įsiliedami 
į nepriklausomos Lietuvos 
ateities viziją“. 

Petras Raudonis: „Per 
radiją šiauliečiams buvo 
nurodyta Baltijos kelio 
atkarpa ties Pasvaliu. Su 
žmona ir devyniolikmete 
dukra „žiguliuku“ pajudėjome link Pasvalio. Kelyje buvo daug mašinų, judėjo-
me vos penkių kilometrų per valandą greičiu. Buvo tiek daug žmonių, kad dar 
nepasiekę Baltijos kelio trasos grandinėje stovėjome nesusikibę rankomis, bet 
susiglaudę petys į petį. Linkime Lietuvos žmonėms už Tėvynę visada stovėti 
mūru, suglaudus pečius“. 

Dėkojame kolegoms dalyvavusiems ir prisiminusiems istorines akimirkas 
Baltijos kelyje.

Baltijos kelio 30-mečio minėjimas Katedros aikštėje 2019 m.

Sąjūdžio laikų pagrindinė komunikavimo  
priemonė – radijo aparatai
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Žemėtvarka – gražu
Vaižgantas

2019-ieji Seimo nutarimu yra paskelbti 
Juozo Tumo-Vaižganto metais. Juozas Tu-
mas-Vaižgantas yra viena ryškiausių XX a. 
pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgi-
mimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, 
lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatū-
ros istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra 
gausiausias tarp to meto rašytojų.

Vaižgantas aktyviai talkino prela-
tui Mykolui Krupavičiui organizuoti 
žemės reformą. Svarstant Lietuvos 
sutvarkymo planus, Vaižgantas pasi-
sakydavo už civilinę santuoką, už nu-
savinimą ne tik bažnytinių žemių, bet 
ir visų trobesių, net ir pačių bažnyčių.

Spausdiname Vaižganto straipsnį, 
publikuotą 1931 m. žurnale „Žemė-
tvarka ir melioracija“.

Redakcija

Jūsų „Žemėtvarka“, ką ir besakyti, didžiausios reikšmės mūsų valstybei; jūsų 
darbas – tautos misija: kultūrintojai – jos vadai ir geradariai. Telaiminie jus Die-
vas ir visus jūsų darbus!

Bet aš, dėdė Vaižgantas, lyg neesu suinteresuotas, kas medžiagiškai gera ir 
pelninga, – mane daugiau veikia gražioji, estetiškoji jūsų darbo dalis.

Aš esu gimęs augęs balingame krašte. Malaišiai slėniečiai, kur mano tėviš-
kė buvo, Malaišiai kalniečiai, arba tiesiai – Kalniečiai, Jodonys, Payvodžiai, 
Ažubaliai, Gudonys, Kurkliečiai, Kunigiškiai apsėdę pamalaišių torpines. Kai 
aš ganiau, jos visos buvo vos išbrendamos. Karvės nulįsdavo ir reikėdavo kelių 
gerų ir prityrusių vyrų su virvėmis joms ištraukti. Su viena nulindusia tekdavo 
pusė dienos sugaišti.

Man tai būdavo įdomu. 
Ganom karves pakapėje, bet torpinė – rezervatas tam laikui, kada pūdymus 

suars ir galvijams – nors dvėsk. Dvėsė ir pūdymuose, kaip ant pado; karvės lie-
sos, kaip žardai, ir plokščios, kaip žirnių ankštys; vakare parginus jos teduoda po 
stiklinę pieno. O galvijų laikydavome po daug: po šešetą, aštuonetą melžiamų ir 
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dar po keletą pri-
augliaus. Dvasi-
nome juos badu 
vasarą, dvasi-
nome ir žiemą, 
beveik vienais 
šiaudais. Į pava-
sarį retam kam 
netekdavo kiloti 
visiškai nusilpu-
sios karvės. Jų 
teliai tesverdavo 
po 20-30 sva-
rų, – tokie pat 
šakaliai, kaip ir 

juos gimdžiusios. Dvaro gi karvės atvesdavo telių po 120-130 svarų ir pieno 
duodavo gorčiais, ne stiklinėmis. Mums rodės daugumu atstosią gerumą. Tik 
karo metu, kada vokiečiai apėdė, mūsų kaimas patyrė, kad viena karvė gali duoti 
po 3-5 gorčius pieno; daugiau negu dviejų trijų kiemų kaiminės. O viena avelė, 
gerai šeriama ir laikoma su avinu, gali per metus per dukart atvest septynetą 
ėriukų, lygiai tiek, kiek seniau septynetas dvasinamų ir be patino veislinių.

Pakapės torpinės buvo kiek sausesnės: iš jų kitados dvaras kasės torpų jau-
joms kūrenti, tai buvo kiek vandens nutekinęs. Torpinė buvo visa kimsais karpo-
ta. Tai buvo ypatingi stulpeliai visiškai nuogais juodais šonais ir turtinga geros 
žolės „čiupryna“ viršugalvyje. Nenuganomos kimsų viksvos, dobilai ir kitokia 
ėdama žolė darė nepaprastai viliojantį vaizdą: visa torpinė rodės neišsiamamas 
ganiavos turtas; „prižėlus, kaip zelskinė“, sakydavo. [Zelskinės (ezelskinės) 
tankiavilnės avys]. Pakapės ganiavos pasiilgdavome ir mes, ir galvijai. Ožka – 
ne galvijas; avis – taip pat. Ožkų nelaikėm; tai sarmata; loc gi žydai, ar desinci-
ninkai, ne gaspadoriai. Tačiau avys ganės drauge, eidamos, kad jas kur tuoj! vis 
pirma kaiminės, bet žolės kruvinai nenuskusdamos, kur jos daug; čia pėšt, ten 
pėšt, pereinant, lyg taip sau, ne iš noro. Pabaigtinai žolę ganykloje nuskuta tik 
ten, kur karvė savo storu ir šiukščiu liežuviu nebesuima.

Šiandie – pakapėn! Nuaidėjo per kaimą ir kaiminė iškilmingai pasidavė an-
tran galan kaimo. Ji rimta; rimti ir piemens, pasiruošę geron ganiavon, kaip gas-
padoriai puoton – pagraban, inkurtuvėsin ar dar kita kuria proga. Piemenys, nors 
savo bandą kuo didžiausiu, tiesiog sadistišku pamėgimu čaižo ilgais savo virve-
liniais, vis dėlto yra jos prieteliai; gerai priganyti – dargi nemaža garbės. Gaspa-
dinės vakarais ir premijų jiems duoda pavidale kepto kiaušinio ar storai sviestu 
apteptos duonos. Ilgas valandas mums nenusibosdavo pridurmai sekti bandą, 
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kaip ji šnirpšdama rauna 
žolę, ilgais savo liežuviais 
nusirausdamos po gerą 
kuokštą.

Geroj žolėj ganyti taip 
pat nenuobodu, kaip daly-
vauti bet kuriame veiksny, 
kurs sekas arba kurs labai 
gyvai daromas. Gera žiūrė-
ti, kaip linus velenai mina, 
kaip tvenkinio vanduo ma-
lūno ratą suka arba šiaip 
jau kriokdamas iš aukštai 
krinta, upeliu čiurlena. Vis 
tai gražu. Ganytojai, patys 

visados išalkę, moka užjausti savo bandą – gerai, kad bent ji sotinas. O kai 
banda priėdusi sugula atrajoti ir sunkiai dūsauti, jos ganytojai taip pat lyg ilsisi 
bendrą darbą dirbę.

Tatai gename pakapėn. Stipriosios, jaunosios karvės, žinoma, eina pirmos, 
o išvydusios storai žolės, smilgų vainikus, net tekinos. Plėšia eina, eina plėšia, 
vis tolyn tolyn. Tik viena šlamokšt paskutinę koją tarp kimsų iki pat tešmens. 
Iš viso vieko atsiremia antra paskutine ir ta parlenda. Dabar belieka gelbėtis 
pirmutinėm; jom užsikabina už kimsų ir kiek pašliaužia, bet visiškai išsitraukti 
nėra pastovaus grunto. O kimsų stulpeliai lūžta ir paskui nulindusią karvę lieka 
juoda, gyvo skysto purvo šliūžė. Gyvulys, nebetekęs vieko, nebesistengia, tik 
beviltiškai mirkčioja ir desperatiškai mykia.

-Jau nulindo. Grižo žaloji nulindo... – Nusimena piemenys – Grižo (piemuo)! 
Bėk sau namo pasakytų!

Grižo piemuo tekinas, uždusdamas bėga. O parpuolęs, paršnopštęs trokšta 
šeimininkam pačią baisiąją šių metų bandos naujieną, kuri, jam rodės, bus le-
mianti visam ūkiui:

-Žaloji nulindo!!!
Grižam tai ne naujiena ir ne baisioji. Jie flegmatiškai pasikaso pakaušius ir 

pamažu suradę varžų, eina ganyklon, pakeliui pasikviesdami talkon ką pirmą 
išvydę:

-Eikim, padėsi ištraukti...
Niekas neatsisako. Padėję kirvius ar kitus įnagius, eina. Ką gi padarysi: šian-

dien jūsų žaloji, rytoj mūsų margoji... Taip jau nustatyta, taip buvo, dar kai mūsų 
tėvai tebegyveno. Toks jau ganyklos savumas – būti, kur šlapia, kur lenda; o kur 
sausa, ten juk dirva, ji ariama.

Juozas Tumas Vaižgantas

ISTORIJA
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Taip ir buvo manoma, kad ganykla tebėra balos, o balos dėl to balos, kad 
šlapios. Kaipgi kitaip?

Žalajai, išvydus gelbėjimo komisiją, atsiranda naujų pajėgų. Ji ima iš viso 
vieko tampytis; jai sekas, bet... tik palikti dar didesnę šliužę. Pademonstravusi 
atvykėliams nepakankamas savo pastangas, žaloji vėl darosi pasinga. Vyrai ne-
ria varžas už purvino paskuigalio, kiti ima už ragų ir šaukdami: -o-lia-lia-lia-lia-
a! – velka iš pelkyno į kietesnę vietą.

Išvilko, bet gerai pavargo ir visi susipurvino. Eitų kur prie klanelio nusimaz-
gotų, bet, žia, Gečiūno dvyloji besivoliojanti. Pagauna pyktis. 

-O jeig čia paibeliai! – Komisijoje kaip tik nė vieno Gečiūno, nebus nei kam 
pamatyti, nei gero darbo įvertinti. Visgi nepadoru palikti gyvulys beskęstant. 
Tad neria virves antram už paskuigalio, ima už ragų, apsipildami prakaitu iš-
traukia ir antrą sausumon. Dabar nieko nebesidairydami skuba namo, – potam 
da trečia nulįs...

Ag ir nulindo Nokučio juodmargė. Tik jau tesižinai kita gelbėjimo komisija...
Karvės ima duoti pieno po gorčių ir po du. Deja, neilgam. Perėjo banda per 

torpinę, jau ji pajuodo. Perėjo antrą kartą, jau ji visai juoda. O už dvejeto sa-
vaičių nieko nebėra ten, kur, rodės, buvo tiek daug prižėlę. Pirmiausia, tai tik 
apgaulė: smilgų težėlė kimsuose, o tarp kimsų buvo gyvas dumblas. Antra, ir tas 
pačias smilgas, ko nenuėdė, sutrypė, sumynė, supurvino. Užeis lietaus, nuplaus 
žolę, dar kiek ją paželdins ir vėl bus ganiavos, bet jau nebetiek, kiek pirma; pie-
no bebus pusė tiek, o dar 
vėliau ir visai maža.

Negreit negreit ruskiai 
ravakasiai įkalbėjo kaimui 
torpinę išvagoti perkasais, 
o vienu dideliu vandeniui 
nuleisti. Jie sakė:

-Bijokite Dievo, gai-
šindami tokį turtą! Ką gi 
jūs gera turite: prisitam-
pote prisibūvate su tomis 
karvėmis dėl menko šlako 
pieno, o jo galite turėti be 
niekur nieko! Koks šimtas 
rublių ir mes torpinę pada-
rome kietą kaip kalvoje.

Iš kelinto karto kaimas 
sutarė sumesti po pen-
kiolika rublių ir pavesti 

ISTORIJA

Lietuvos kaimas 1918 m.
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ruskiams torpinės 
nusausinimą. Dabar 
daugiausia pyko mo-
terys. Ar bus kas iš 
to, ar nebus, o išdėk 
po tokią krūvą pini-
gų! Dar kad gi rude-
nį, o čia – pavasarį, 
kada jų kaip tik nėra. 
Bet jau suderėta, ir 
stiprūs, plačiais pe-
čiais burlokai ener-
gingai ėmė mesti že-
mes, darydami didįjį 

kanalą. Niveliavo iš akies, tad nepataikė per pačias žemąsias vietas. Vis dėlto 
kur prakasė, ten vanduo bėgo.

-Tai kad teka! Kaip votį pradūrus... – Stebėjosi ir džiaugsmu nesitvėrė kai-
mas, mesdamas kitus darbus ir bėgdamas pasižiūrėti, kaip teka.

Perkasas gražus, tiesus.
-Bene ilgam. Ims ir užslinks...– Abejojo.
-Dar kartą išvalysime. Tai bus jau daug pigiau. – Ramino graurakai, anot 

latvių.
Bet kanalas neužslinko. Juo ir kitais perkasais vanduo nuseko ir malaišiai 

tais pat metais gavo po keletą hektarų ganyklos, kur nebereikėjo tampytis trau-
kinėti karvių, ir jos per tą vieną vasarą davė ne už vieną šimtą pieno.

Malaišių nelaimei, nebuvo kam įraginti juos, kad pabaigtų torpinę gerinti – 
nupjautų kimsų „stulpelius“, sutrambuotų juos, sulygintų, kad žolė visur vieno-
dai želtų. Dabar gi ir nusausinus tebėra neželiančių tarpų. Davė Dievas turto, bet 
įsakė patiems pasiimti, melioracijas daryti...

Pamalaišių balos daug blogesnės neg pakapės. Jų daug, joms nėra gilios nuo-
takos. Tad tebetelkšo, tebeaugina „Judošiaus barzdas“ – šiurkščias viksvas ir tos 
tenka pasiimti „be kelnių“: nusipjauti atsiraičius, vilkte išvilkti sausumon ant 
kukšterų, o pašaras – menkavertis. Ir vargsta daug kaimų, dairydamies pagalbos. 
Matydami savąją vastybę, kaip ji dabar susirūpinusi gerinti tėvynės žemę, laukia 
nesulaukia, kada išeis eilė ir pamalaišiams nusausinti: Malaiša pagilinti iki pat Je-
ros, o Jerą – iki pat Šventosios, kad net užžėlęs Vaitkūnų ežeras pavirstų ganykla.

Kiek tolėliau dar kitos, pajerių, pašetekšnių balos tarp Kamajų ir Punkiškių, 
tuo pat žygiu Jera nuleidžiamos Šventojon. O Kupiškėnų Šepeta, o Akmenės – 
Laižuvos Kamánai, kur gervės peris. Tūkstančiai kaimų praturtės jūsų, kultūr-
technikai, pastangomis.

Paminklas Vaižgantui Svėdasuose
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Sausumos irgi laukia žemėtvarkos: kiek tai nekultūrintų hektarų – nelygumų, 
karklais ir alksniais nenaudingai apaugusių, ir žemaičių kiesynų (kimsynų), kur 
ant tų karpų šilai ir vaivorai teauga, neduodami nė kuokštos pašaro, o galinčių 
duoti didžiausio turto: nubrauk kiesus ir gausi gero molio.

Aš estetas, ne ekonomistas. Tai man daugiau akis, ne kišenę užgauna visi tie 
kimsynai-kiesynai, visos tos pažliugusios pievos. Abuoja man netvarka laukuo-
se, kaip ir šiukšlynai namie. Džiaugsmu širdis plaka, kaip važiuoji per Prūsus 
ar per Italų Lombardija, ir liūsti, važiuodamas į šiaurę, kad ir į Taliną, per jo 
„tundras“. Mes sudarome vidurį ir taip pat gerai galime būti tundrų šalis, kaip 
ir agrokultūros.

Jūsų, kultūrininkai, žemėtvarka mus artina Prūsams. Tai ir Lietuvoje vis 
„gražiau“ darosi. Aš džiaugiuos jūsų darbu.

Stolypinas ir Lietuva
Pranas ALEKNAVIČIUS

Piotras Stolypinas yra susijęs ir su 
Lietuva. Jo protėviai yra kilę iš Lietuvos. 
Tėvo įsigytame Kalnaberžės dvare neto-
li Dotnuvos Stolypinas praleido vaikystę 
ir ten sugrįždavo per vasaros atostogas. 
Jo sumanytos radikalios Rusijos agrari-
nės reformos idėjos kilo stebint Lietuvos 
ūkių raidą ir iš ūkinės veiklos nuosava-
me dvare patirties. Iš čia ir jo palanku-
mas iniciatyvą savarankiškai ūkininkauti 
rodantiems valstiečiams. Žemėtvarkos 
specialistams gerai žinomas šviesios 
atminties matininkas Matas Martinaitis 
savo atsiminimuose aprašė matavimo 
darbų metu, skirstant Gineitų kaimą į 
vienkiemius, sutiktą žmogų (Joną Cita-
vičių), kuriam parvykęs vasaroti Stoly-
pinas padovanojo visą iš dvaro jo tėvų 
nuomojamą žemės valdą valstiečio ūkio steigimui. Dovanojimo aktas buvo pa-
sirašytas paties Piotro Stolypino ir notaro patvirtintas Peterburge.

Petras Stolypinas
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Piotras Stolypinas buvo 
carinės Rusijos imperijos 
Ministras Pirmininkas nuo 
1906 m. iki jo netikėtos žū-
ties 1911 m. Jo svarbiausiu 
indėliu į Rusijos ūkio raidą 
laikoma pradėta ir dalinai 
įvykdyta agrarinė reforma. 
Šios reformos programa 
buvo paskelbta 1906 me-
tais. Joje nustatytos pagrin-
dinės kryptys, reikalingos 
spartesniam kaimo ir žemės 
ūkio išvystymui. Rusijos 
mastu ypač aktualu buvo su-
teikti žemdirbiams daugiau 
savarankiškumo, sudaryti 
ekonomines ir socialines 
sąlygas ūkininkauti, panau-
doti žemės ūkiui derlingas 
žemes retai apgyvendintuo-
se Rusijos regionuose. Tam 
tikslui buvo priimti reikiami įstatymai ir kiti teisės aktai. Paminėtini tokie Sto-
lypino agrarinės reformos svarbiausi tikslai:

▪ teisė išeiti iš kaimo bendruomenės ir savo naudojamą žemės plotą gauti 
nuosavybės teise ne rėžiais, kaip kad buvo iki tol naudojama, bet masyvais, 
reikalingais individualaus ūkio kūrimui; 

▪ sudaryti sąlygas valstiečiams, perkantiems žemę, teikti lengvatines banko 
paskolas;

▪ aprūpinti žeme asmenis, kolonizuojančius retai apgyvendintas teritorijas už 
Uralo, Sibire ir Kazachstane. Žemė buvo suteikiama nuosavybėn valstie-
čio ūkiui kurti po 15 ha ūkiui ir dar po 45 ha kiekvienam šeimos nariui; 
kuriamas ūkis 5 metus atleidžiamas nuo visų mokesčių, teikiama piniginė 
parama ir kreditai ūkininkaujantiems. Per 8 metus į Sibirą persikėlė apie 3 
milijonus žmonių, įsavinta 30 milijonų dešimtinių dirvonavusios žemės;

▪ steigti kaimo mokyklas.

Pagrindiniai agrarinės reformos rezultatai Rusijoje (pokyčiai  
per 7 metus – nuo 1906 m. iki 1913 m.):

▪ pasėlių plotai padidėjo 10 proc., o regionuose, kur buvo masiškai išeinama 

Baronas V.Frederiksas ir ministras pirmininkas  
P.Stolypinas (dešinėje), 1910 m. 
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iš kaimo bendruomenių – iki 50 proc.;
▪ padidėjo grūdų eksportas ir sudarė apie 25 proc. viso pasaulyje eksportuo-

jamų grūdų kiekio;
▪ padidėjo trąšų naudojimas iki 2,5 karto, o žemės ūkiui reikalingos techni-

kos įsigijimas – iki 3,5 karto. 
Lietuvos žemėtvarkos darbų raidos požiūriu svarbi ta agrarinės reformos da-

lis, kuri paskatino kaimų skirstymą į vienkiemius, pavertė šį procesą valstybinės 
reikšmės darbais. Pirmasis teisės aktas buvo 1906 m. lapkričio 9 d. įstatymas, 
kuriuo panaikinamas periodiškai vykdytas žemės sklypų perdalijimas kaimo 
bendruomenės valdomos žemės ribose, kai pasikeičia naudotojų skaičius. Bu-
vusi bendruomeninė žemės nuosavybė tampa individualia nuosavybe tų asme-
nų, kurie faktiškai šią žemę naudoja. Be to, šiems žemės savininkams suteikta 
teisė laisvai išeiti iš bendruomenės ir vietoje naudotų daugelio smulkių rėžių 
gauti žemę, atskirtą ir suformuotą stambiais sklypais, tai yra pritaikytą vienkie-
miniam ūkininkavimui.

Šis įstatymas išplėstas 1910 m. birželio 14 d. įstatymu, kuriame detaliau iš-
aiškinta reformos vykdymo tvarka, ir 1911 m. gegužės 29 d. instrukcija žemės 
tvarkymo darbams vykdyti. 

Agrarinės reformos darbų organizavimui buvo pasirengta steigiant atitinka-
mas valstybės institucijas. 1905 m. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijo-
je įsteigta Vyriausioji žemės tvarkymo ir žemės ūkio reikalų valdyba. 1906 m. 
įsteigtas Žemės 
tvarkymo reikalų 
komitetas, kuris 
leido instrukci-
jas žemėtvarkos 
darbams vykdy-
ti. Jai buvo pa-
valdžios vietos 
administracijos 
ir reformai vyk-
dyti įsteigtos gu-
bernijų ir apskri-
čių žemėtvarkos 
komisijos. 

Žemėtvarkos srityje Stolypino agrarinė reforma, kaip valstybės vykdoma 
ir finansuojama priemonė, Lietuvai buvo labai naudinga, kadangi ji paspartino 
rėžinės žemės naudojimo sistemos pertvarkymą į vienkieminius ūkius. Kaip ži-
noma, rėžiai buvo projektuojami formuojant kaimus, dvarus ir palivarkus, dar 

P.Stolypino dvaras Kalnaberžėje
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XVI amžiaus viduryje. Tuo metu tai buvo pažangus reiškinys, valstybei regu-
liuojant žemės valdymą, jos apmokestinimą, viešųjų kelių tinklo, gyventojų ir 
kaimų išdėstymą. Tačiau ilgainiui, vystantis žemės ūkiui, rėžinė sistema su savo 
prievartine trilauke sėjomaina buvo keistina: intensyviam ūkininkavimui reikė-
jo ne rėžių, o stambesnių laukų masyvų, laisvo auginamų prekinių kultūrų kai-
taliojimo. Be to, tobulėjo ir žemės ūkio technika, buvo naudojama vis daugiau 
trąšų, pradėti sausinamosios melioracijos darbai. Valakų reformos metu vieno-
dai – maždaug po vieną valaką (21 ha) šeimai išdalintos žemės plotai dėl žemės 
pasidalijimo, paveldėjimo, pirkimo-pardavimo ir kitų priežasčių buvo žymiai 
pasikeitę, pasikeitė ir jų teritorinis išsidėstymas. Smulkūs rėžiniai sklypai buvo 
nepatogūs žemės dirbimo ir stambesnių agregatų naudojimo požiūriu. Vidutinis 
rėžio plotis buvo nuo kelių iki keliolikos metrų, o ilgis – iki 1–2 km; ilgiausias 
rėžis Lietuvoje siekė iki 7 kilometrų. Tarp rėžių buvo apie 40 cm pločio ežios. 
Kaip sudėtinga, neatlikus kaimų skirstymo į vienkiemius reformos, racionaliai 
tvarkyti ūkį, rodo ir kaimyninės Lenkijos pavyzdys, kur dalyje teritorijos iki 
šiol išliko rėžinė sistema. Ten net ir rengiant žemės konsolidacijos projektus 
šiuo metu žemės savininkams sunku susitarti dėl žemės sklypų išdėstymo vietos 
pakeitimo; dažniausiai projektuojama tik sustambinti gretimus rėžius ir taip pa-
didinti ūkininkų dirbamos žemės laukus.

Skaičiuojant žemėtvarkos darbų intensyvumą Lietuvoje nustatyta, kad iki 
1905 metų pačių ūkininkų iniciatyva arba vykdant darbus, susijusius su 1861 
m. baudžiavos panaikinimo reforma (dvarininkų ir valstiečių žemės valdų at-
skyrimas, Užnemunėje vykdyti žemės komasacijos darbai, išskirstyta pačių 
valstiečių iniciatyva), rėžinės sistemos jau nebuvo daugiau kaip 3 tūkst. kaimų. 
Išsiskirstyti pagal Stolypino agrarinės reformos reikalavimus 1906 – 1914 m. 
laikotarpiu prašymus padavė apie 4 tūkst. kaimų bendruomenių, parengta ir įgy-
vendinta 2,5 tūkst. kaimų skirstymo vienkiemiais žemėtvarkos projektų.

Svarbu pažymėti tai, jog pradėti kaimų skirstymo darbai buvo tęsiami tar-
pukario Lietuvoje, lygiagrečiai su vadinamosios Mykolo Krupavičiaus žemės 
reformos darbais, kuriems priskiriama dvarininkų ir kitų stambiųjų žemvaldžių 
dalies žemės nacionalizacija (paėmimas į valstybinį žemės fondą) ir išdalijimas 
tam tikra tvarka („dvarų parceliavimas“) bežemiams ir mažažemiams valstie-
čiams. Pirmieji kaimų skirstymo darbai buvo vykdomi vadovaujantis 1911 m. 
Rusijos instrukcija. 1919 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Valstybės Taryba priėmė 
Įstatymą apie žemės tvarkymo darbus, kuris iš esmės pakartojo 1911 m. carinės 
Rusijos įstatymą. Tais pačiais metais Žemės ūkio ministerijos sudėtyje buvo 
įsteigtas Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas. Išsamus Žemės tvarkymo 
įstatymas buvo priimtas 1922 m. rugpjūčio 8 d. Vėlesni teisės aktai buvo išleisti 
esant poreikiui reglamentuoti žemėtvarkos institucijų ir jų matininkų vykdomus 
darbus. Tai – Žemės ūkio ministerijos Instrukcija žemėtvarkos darbams vykdy-
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ti (1928 m. birželio 28 
d.), atnaujintas Žemės 
tvarkymo įstatymas 
(1935 m. rugpjūčio 23 
d.) ir Žemės tvarkymo 
įstatymui vykdyti lai-
kinoji instrukcija (1936 
m. liepos 1 d.).

Kaimų skirstymo 
vienkiemiais darbus 
1919 – 1939 m. laiko-
tarpiu vykdė apie 220 
Žemės ūkio ministe-
rijos Žemės tvarkymo 
departamento matinin-
kų. Iš viso per 21 metus 
išskirstyta 7 tūkst. kai-
mų. Dar apie 900 kaimų buvo išskirstyta Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte. 
Liko išskirstyti apie 4,2 tūkst. kaimų, tai yra visi darbai per 5 metus galėjo būti 
užbaigti. Tačiau procesą sustabdė Tarybų Sąjungos įvykdyta Lietuvos valstybės 
aneksija, žemės nacionalizacija ir kolektyvizacija.

Restitucinės žemės reformos laikotarpiu – nuo 1992 m. pavasario pradėtas 
žemės grąžinimas ir privatizavimas vyko visai kita tvarka. Nesant įstatyminių 
nuostatų dėl žemėtvarkos projektuose suplanuotų racionalių ūkių ir žemės skly-
pų ribų prioriteto, lyginant su pretendentų gauti žemę pageidavimais, daugelyje 
buvusių į vienkiemius neišskirstytų kaimų žemė grąžinta ar perduota nuosavy-
bėn neatlygintinai buvusiais rėžiais. Nauji rėžiai sukurti ir įteisinant nuosavybėn 
kaimo gyventojų naudojamą asmeninio ūkio žemę. 

Kokie buvo vienkieminio ūkininkavimo pranašumai prieš žemės naudojimą 
rėžais?

Viena, dirbama žemė buvo sutraukta į didesnius masyvus. Vidutinis per-
tvarkomo ūkio žemės plotas buvo 10 – 15 ha. Kiekvienas ūkis žemę naudojo 
vidutiniškai per 17 rėžių po 80 arų dydžio. Po pertvarkymo vieno ūkio žemės 
valda susidėjo iš vieno – dviejų žemės masyvų, kurių vidutinis plotas – 8 ha. 
Tokio dydžio lauką dabartiniuose ūkiuose jau galima dirbti mechanizuotai per 
visą dieną, nepervažiuojant į kitoje vietoje esantį sklypą. Antra, kai ūkio žemė 
yra kompaktiškame masyve, žymiai sumažėja atstumai tarp laukų ir transporto 
bei darbo laiko sąnaudos gamybiniams važinėjimams iš ūkinio centro. Tai svar-
bu esant šiuolaikinei technikai ir darbų technologijoms. Paskaičiuota, jog šiuo 
metu, kai žemė naudojama intensyviai, padidėjus atstumui į laukus vienu kilo-

P.Stolypinas Rusijoje priima valsčiaus seniūno raportą
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metru, metinės gamybos išlaidos pasėlių išauginimui padidėja 7 – 10 eurų/ vie-
nam hektarui. Trečia, individualus ūkininkavimas skatino kiekvienos valstiečio 
šeimos asmeninę iniciatyvą ieškoti tinkamiausio gamybos krypties ir auginamų 
pasėlių derinio. Buvo stengiamasi išnaudoti kiekvieną žemės sklypelį, pagerinti 
žemę, apvalyti nuo krūmų ir akmenų, sureguliuoti drėgmės režimą. Statistiniai 
duomenys rodo, kad per 1913 – 1939 metų laikotarpį žemės ūkio naudmenų 
Lietuvoje padaugėjo 50 tūkst. ha, ariamosios žemės – net 240 tūkst. ha. 

Vienkieminių ūkių formavimas buvo derinamas su gyvenamųjų vietovių iš-
sidėstymu. Senose kaimavietėse buvo paliekama apie pusę sodybų; dažniausiai 
išsikeldavo ir statėsi atskirus vienkiemius didesnes žemės valdas turintys vals-
tiečiai.

Kokius apibendrinimus galima padaryti iš įgyvendintų Stolypino agrarinės 
reformos idėjų, kurios sudarė galimybę Lietuvai aktyvinti kaimų skirstymą į 
vienkiemius, tai yra, per tris dešimtmečius esmingiau pertvarkyti ūkininkų že-
mės valdų išsidėstymą? Reikėtų prisiminti, jog valstybinio administravimo prie-
monėmis visoje šalies teritorijoje žemės valdymo ir naudojimo pertvarkymai 
Lietuvos kaime vyko ir po žemės nacionalizavimo, ir vykdant valstiečių ūkių 
kolektyvizaciją, ir atkūrus nepriklausomybę, kai vyko žemės nuosavybės teisių 
atkūrimas ir su tuo susijęs žemės perdalijimas bei jos privatizavimas. Istorinė 
patirtis leidžia padaryti tokias išvadas:

1. Valstybės mastu žymesni žemės naudojimo pertvarkymai, ypač agrarinėse 
teritorijose, turi būti pradedami tik priėmus įstatymus, numatančius rei-
kiamų pertvarkymų tikslus ir darbų vykdymo tvarką, finansinius valsty-
bės išteklius jiems atlikti, reformos darbus organizuojančias, vykdančias ir 
kontroliuojančias institucijas.

2. Žemės valdymo pertvarkymai privalo atitikti pakitusį, pažangesnį gamy-
binių jėgų išsivystymo lygį, tai yra įvertinti efektyvesnės technikos pa-
naudojimo galimybes, kelių ir melioracinių įrenginių statybą, žemės ūkio 
chemizavimą ir dirvožemio derlingumo padidinimą, intensyvesnių žemės 
ūkio kultūrų auginimą. 

3. Žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės ir naudojimo pakeitimai turi būti 
vykdomi pagal žemėtvarkos projektus, kuriuose suplanuojamos raciona-
laus dydžio ir kompaktiškos formos ūkių žemės valdos. Šių valdų ribų 
laikymasis privalo būti skatinamas tiek teisinėmis, tiek ekonominėmis 
priemonėmis.

4. Valstybė, siekdama spartesnio ūkių klestėjimo, kuris naudingas ir šalies 
ekonomikai, turėtų teikti paramą arba sudaryti lengvatines sąlygas ne tik 
gamybinių pastatų statybai ir technikos įsigijimui, bet ir ūkininkavimui rei-
kalingos žemės pirkimui.
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Rugpjūčio 14 d. 
pokario kartos 
matininkui Algi-
mantui Žaliauskui 
sukako 90 metų.

A.Žaliauskas 
gimė 1929 m. 

rugpjūčio 14 d. Kėdainių r. Girvalakių k. 
Mokėsi Baisogalos progimnazijoje, Še-

duvos gimnazijoje, 1946 m. – matininkų 
kursuose Vilniuje. 1962 m. baigė Kauno 
žemės ūkio technikumą, įgydamas tech-
niko žemės tvarkytojo kvalifikaciją. 1967 
m. baigė agronomiją Joniškėlio žemės 
ūkio technikume. 1947 - 1951 m. Žemės 
tvarkymo ir sėjomainų valdybos techni-
kas, 1951 - 1953 m. – grupės viršininkas. 
1953 - 1961 m. – Žemės tvarkymo valdy-

Algimantui Žaliauskui – 90

Birželio 4 d. 
Žemėtvarkininkei 
Mildai Rinkūnaitei 
sukako 90 metų. 
Jubiliatė gimė ir 
augo vaizdingo-
se Molėtų rajono 

Baltadvario kaimo, esančio tarp miškų ir 
upės apylinkėse, prie istorinės 16 a. Bal-
tadvario bastioninės pilies. Milda buvo 
antras vaikas šeimoje, nuo vaikystės pa-
veldėjusi polėkį menui, gamtai, grožiui. 
1947 m. baigusi Molėtų gimnaziją, įstojo 
mokytis į Lietuvos žemės ūkio akademi-
ją ir 1953 m. tapo žemėtvarkos inžinie-
re. 1953-1961 m. dirbo Žemės tvarkymo 
valdybos Kauno žemėtvarkos skyriaus 
inžiniere. 1961-1984 m. Respublikinio 
žemėtvarkos projektavimo instituto Kau-
no žemėtvarkos skyriaus vyresniąja inži-
niere. Per ilgus darbo metus Milda rengė 
sėjomainų projektus Jurbarko, Šilalės, 
Šilutės, Alytaus, Lazdijų ir kituose rajo-
nuose, žemės naudmenų patikslinimą po 
melioracijos, rajonų žemėtvarkos sche-
mas, atliko plotų skaičiavimus, rajonų 

žemėtvarkos skyriuose rengė metines 
ataskaitas ir daugybę kitų darbų. 

Milda buvo aktyvi visuomenininkė, 
dalyvavo įvairiuose renginiuose. Nuo pat 
jaunystės jos didžioji gyvenimo aistra 
buvo tapyba, dailė. 1971-1975 m. Milda 
mokėsi keturmetėje Kauno miesto vaka-
rinėje (A.Martinaičio) dailės mokykloje. 
Nuo 1984 m. ji yra Lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungos narė, dalyvavo įvairiose 
sąjungos ir personalinėse parodose. Jos 
nuostabūs peizažai ir grafikos darbai 
nuolat eksponuojami meno galerijoje 
„Saulutės galerija‘‘ Kaune. Mildos pa-
veikslai ir dabar puošia Valstybės žemės 
fondo (buv. RŽPI) kabinetus, gėrimės 
Raudonės pilies bei Zapyškio bažnyčios 
grafikos ir Mildos gimtinės peizažais. 

Jubiliejinio gimtadienio proga ger-
biamai Mildai linkime kuo stipriausios 
sveikatos, energijos, kūrybinio polėkio ir 
tvirtos rankos, tapant nuostabiausius pei-
zažus. Domėjimasis šiandiena, optimiz-
mas, rūpestis ir nuoširdumas lai visada 
gyvena su Jumis.

Buvusių kolegų vardu  
Irena Cechanavičienė

Mildai Rinkūnaitei – 90
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Birželio 20 d. 
VDU ŽŪA Hidro-
techninės statybos 
inžinerijos institu-
to mokymo meis-
tras Vytautas Gri-

gaitis paminėjo 60 – ies metų jubiliejų.
Jubiliatas gimė Miestlaukio kaime, 

Vilkaviškio rajone. 1977 m. baigė Kudir-
kos Naumiesčio vidurinę mokyklą. Tais 
pačiais metais įstojo į Alytaus technikos 
mokyklą ir, sėkmingai baigęs, dirbo Vil-
niaus statybos mašinų gamykloje. 1978 - 
1980 m. atliko karinę tarnybą, po jos 
buvo pakviestas dirbti LŽŪA Inžinerinių 
konstrukcijų katedroje mokymo meistru, 

no du sūnus, turi tris anūkus ir du proa-
nūkius.

Kai jubiliejaus dieną kalbėjomės su 
sukaktuvininku, jis prisiminė žemės tvar-
kymo darbams paskirtą gyvenimą, sunkų 
pokario metą, Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo aplinkybes, Baltijos kelią 
ir dalijosi mintimis apie šias dienas. Ne-
lengvas gyvenimas užgrūdino šį žmogų, 
kartais jam tenka pabendrauti su gydy-
tojais, bet ir gyvendamas vienas (vaikai 
ir anūkai gyvena toliau nuo Šiaulių), 
Algimantas susitvarko su buitimi ir sako 
niekada neturįs laisvo laiko. Jo dabščios 
rankos darže užaugina daržovių ir bul-
vių, kiek pats nesuvartoja – išdalija jų ne-
turintiems. Algimantas gražiai puoselėja 
namų aplinką, augina gėles ir dekoraty-
vinius krūmus, jo tulpių kolekcija džiu-
gina dažno praeivio akį. O laisvalaikiu 
skaito, žiūri informacines laidas, domisi 
politika ir Lietuvos istorija, pabendrauja 
su bendraminčiais.

Devyniasdešimtmečio proga vyre-
niajam kolegai Algimantui dėkojame už 
metus, paskirtus žemėtvarkai, ir linkime 
stiprios sveikatos bei ištvermės. Būkite 
laimingas vaikų bei anūkų apsuptyje ne 
tik šventės dieną, bet ir kasdien, dar dau-
gelį metų.

Vanda Vasiliauskaitė
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bos Šiaulių žemėtvarkos padalinio grupės 
viršininkas. 1961 - 1964 m. – RŽPI (VŽI) 
Šiaulių žemėtvarkos skyriaus grupės va-
dovas, 1964 - 1989 m. – vyresnysis inži-
nierius, 1989 - 1992 m. – vadovaujantysis 
inžinierius. 1992 - 2009 m. – VŽI inžinie-
rius žemės reformai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
Algimantas projektavo ir matavo žemės 
sklypus besikuriantiems pagal Valstiečio 
ūkio įstatymą, vykdė žemės nuosavybės at-
kūrimo darbus. Tai buvo nelengvas darbų 
etapas, nes įstatymai dažnai keitėsi, pre-
tendentai į žemę kėlė savus reikalavimus. 
Matininkas privalėjo būti ne tik geras 
specialybės žinovas, bet ir teisininkas bei 
psichologas. Jaunesnieji kolegos mena, 
kad spręsdamas sudėtingus klausimus 
Algimantas visada buvo taktiškas, išlaikė 
savigarbą ir orumą. Į užtarnautą poilsį jis 
išėjo 2009 m., žemės tvarkymo darbams 
paskyręs 63 savo gyvenimo metus.

A. Žaliausko darbai ne kartą buvo 
įvertinti įvairiais apdovanojimais, VŽI, 
Žemės ūkio ministerijos padėkos raštais, 
dviem Liaudies ūkio pasiekimų parodos 
Maskvoje medaliais.

Laisvomis minutėmis nuo darbų Al-
gimantas pats savo rankomis Šiauliuo-
se pasistatė namą. Su šviesios atminties 
žmona, taip pat žemėtvarkininke, užaugi-
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Rugsėjo 16 d. 
gražų jubiliejų mi-
nėjo Šiaulių rajono 
Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Sau-
lius Darginavičius.

Jubiliatas gimė 
Mažeikių rajone, Šerkšnėnų sen., Žemalės 
kaime. 1975 m. baigė Žemalės aštuonme-
tę mokyklą, 1978 m. – Mažeikių I viduri-
nę mokyklą ir išvyko studijuoti į Lietuvos 
žemės ūkio akademiją, kurią baigęs 1983 
m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvali-
fikaciją.

Dirbti pradėjo Šiaulių melioracijos 
statybos montavimo valdyboje techniku, 

Sauliui Darginavičiui – 60
po to meistru. Bendradarbiai ir vadovybė 
pastebėjo jauną specialistą, turintį speci-
alybės žinių ir gebėjimą vadovauti žmo-
nėms. Gabus specialistas paskiriamas 
darbų vykdytoju. Eidamas šias pareigas, 
Jubiliatas įgijo puikios darbo patirties. 
1995 - 2002 m. dirbo Šiaulių rajono že-
mės ūkio skyriaus vyriausiuoju inžinie-
riumi, o nuo 2006 m. Šiaulių rajono sa-
vivaldybės administracijos Melioracijos 
poskyrio vedėju. Ne vieną dešimtmetį 
Saulius sėkmingai sprendė įvairius žemės 
tvarkymo klausimus, susijusius su meli-
oracija, vykdė melioracijos darbų užsa-
kovo funkcijas, darbų techninę priežiūrą, 
melioracijos statinių apskaitą.

o nuo 1992 m. LŽŪU III rūmų valdytoju. 
2000 m. baigė studijas Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakultete ir įgijo hidrotech-
nikos inžinieriaus kvalifikaciją. 

Jau beveik 40 metų, kaip Vytautas pa-
skyrė darbui universitete rengiant moky-
mo priemones. Turėdamas nemažą profe-
sinės veiklos patirtį, gerai išmano, kaip 
patobulinti studijoms ar moksliniams ty-
rimams naudojamas priemones, matavi-
mo įrangą, jam nesvetimi studijų procese 
naudojamų įrenginių remonto darbai. 

Jubiliatas domisi mokymo naujovė-
mis, mūsų akademinės bendruomenės 
gyvenimu, dalyvauja visuomeninėje vei-
kloje, yra VDU ŽŪA Profesinės sąjungos 
komiteto narys, Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys, 
Ringaudų seniūnijos Bičiulių seniūnaiti-
jos seniūnaitis.

Laisvalaikiu Vytautas mėgsta su drau-

gais keliauti, plaukti baidarėmis, lanko 
įvairius kultūrinius renginius, skiria ne-
mažai laiko ir dėmesio namų aplinkos 
puoselėjimui. Pastaraisiais metais itin 
pamėgo keliauti dviračiais. 

Vytautas su žmona išaugino dvi du-
kras. Žmona Loreta dirba šalia, yra VDU 
VŪŽF studijų administratorė. Dukra Jo-
vilė įgijo Akvakultūros technologijų stu-
dijų programos bakalauro laipsnį ir tęsia 
studijas magistrantūroje. Dukra Birutė 
baigė Lietuvos edukologijos universitetą 
ir įgijo muzikos mokytojos profesiją.

Jubiliatas labai geranoriškas, darbš-
tus savo srities specialistas.

Sveikiname Vytautą gražaus jubilie-
jaus proga ir nuoširdžiai linkime geros 
sveikatos, daug gražių ir prasmingų gy-
venimo akimirkų, neišblėstančios energi-
jos ir sėkmės asmeniniame gyvenime. 

Bendradarbių vardu  
Dainius Ramukevičius
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Rugpjūčio 19 d. 
gražų jubiliejų 
paminėjo Valsty-
bės žemės fondo 
Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos 

skyriaus grupės vadovas Linas Dapkus.
Linas gimė ir augo Ukmergėje, 1987 

m. baigė Ukmergės 4-ąją vidurinę mo-
kyklą, studijavo Lietuvos žemės ūkio 
akademijos Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultete. 1992 m. jam buvo įteik-
tas hidrotechnikos inžinieriaus, o 1995 
m.  – LŽŪA aplinkos inžinerijos magistro 
diplomas. 2000 m. pradėjo dirbti Valsty-
binio žemėtvarkos instituto Kauno žemė-
tvarkos skyriuje vyresniuoju inžinieriumi, 
o nuo 2003 m. – yra šio skyriaus grupės 
vadovas. 

Jubiliatas – ilgametis LŽHIS narys, 
vadovauja LŽHIS VŽF Kauno skyriui, 

Linui Dapkui – 50
šiuo metu išrinktas į LŽHIS tarybą. Linas 
mėgsta keliauti, aktyviai dalyvauja profe-
sinėse šventėse bei kituose renginiuose. 

Jis – ne vienintelis hidrotechnikas šei-
moje – žmona Midona Vytauto Didžiojo 
universiteto Žemės ūkio akademijos Van-
dens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidro-
techninės statybos inžinerijos instituto 
docentė, sūnus Žymantas – elektronikos 
inžinierius. 

Gražaus Jubiliejaus proga linkime 
neblėstančios energijos, drąsių idėjų, vi-
sokeriopos sėkmės tolesnėje veikloje bei 
visapusiškos laimės asmeniniame gyve-
nime. 
Valstybės įmonės Valstybės  
žemės fondo darbuotojai

Nuo 2018 m. rugsėjo paskirtas eiti 
Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas. 
Gerai žinodamas kaimo žmonių proble-
mas ir lūkesčius, kiek įmanydamas sten-
giasi padėti žmonėms, tuo pelnydamas 
jų pasitikėjimą. Saulius geba nuosekliai, 
sklandžiai ir dalykiškai atrasti jų proble-
mų sprendimo kelius ir galimybes. Tai 
specialistas, turintis didelę darbo patir-
tį, kruopštus, tolerantiškas, nuoširdus, 

gerbiamas kolektyve. Jo geras darbas ne 
kartą įvertintas padėkos raštais.

Jubiliatas turi gražią šeimą. Su žmona 
Irena užaugino dukras Donatą ir Gintarę.

Draugų ir bendradarbių vardu linki-
me Jubiliatui sveikatos, energijos, visoke-
riopos sėkmės įgyvendinant visus suma-
nymus ir išlikti ištikimam melioratoriaus 
profesijai. 

 Kolegų vardu  
Aldona Dominauskienė

Norėdami pasveikinti kolegas 
jubiliejų proga – rašykite žurnalo 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijai
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Prisimenant profesorių Česlovą 
Linksmutį Ramoną

 
Šiemet rugpjūčio 15 d. sukako 80 metų kai 

Šeduvoje, Radviliškio rajone gimė hidrotech-
nikos inžinierių bendruomenei žinomas ir ger-
biamas, buvęs Lietuvos žemės ūkio akademi-
jos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto 
Inžinerinių (Statybinių) konstrukcijų katedros 
ilgametis vedėjas (1974–1984 m. ir 1997–2007 
m.), profesorius Česlovas Linksmutis Ramonas 
(1939-08-15 – 2011-08-16). Tai žmogus – daug 
nuveikęs stiprinant katedrą, fakultetą: renkant 
dėstytojų personalą, kuriant reikalingas labora-
torijas, komplektuojant laboratorinę įrangą.

Česlovas Ramonas hidrotechniko kelią pasirin-
ko anksti – Šeduvos vidurinėje mokykloje baigęs septynias klases 1953–1957 
m. mokėsi Panevėžio hidrome-
lioracijos technikume, vėliau 
1957–1962 m. studijavo LŽŪA 
Hidromelioracijos fakultete, 
kurį baigė įgydamas hidrotech-
nikos inžinieriaus diplomą su 
pagyrimu. 

Gabiam, organizuotaam ab-
solventui buvo pasiūlyta likti 
dirbti akademijoje. 1962–1964 
m. jis buvo LŽŪA Hidrotech-
ninių statinių katedros asisten-
tas. Aktyviai pradėjo mokslinę 
veiklą. 1964–1967 m. studija-
vo LŽŪA Hidrotechninių sta-
tinių katedroje aspirantūroje. 
Vadovaujamas doc. Bronislovo 
Ruplio tyrė filtraciją per žemės užtvankas. Panaikinus hidrotechnikos mokslo 
krypties darbų gynimą Lietuvoje, disertaciją „Filtracijos per žemių užtvankas 
ant laidaus pagrindo eksperimentiniai tyrimai ir inžinerinio skaičiavimo me-
todo paruošimas“ 1969 m. apgynė Maskvoje. Jam suteiktas technikos mokslų 

PRISIMINIMAI

Č.Ramonas su žmona Aldona
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kandidato laipsnis, kuris atkūrus 
nepriklausomybę nostrifikuotas į 
technikos daktaro laipsnį. 

1967–1971 m. Č. Ramo-
nas – Inžinerinių konstrukcijų 
katedros vyriausiasis dėstytojas, 
1971–1997 m. – docentas, 1974–
1984 m. – vedėjas. Studentams 
dėstė Pagrindų ir pamatų (vėliau 
pavadintą Geotechnika) dalyką. 
Jo paskaitos buvo įdomios, mė-
giamos studentų, dalyko medžia-
ga pateikiama aiškiai.

Būdamas vedėju katedroje 
organizavo gamybai aktualius 
hidrotechnikos statiniams nau-
dojamo betono tyrimus, paren-
gė originalią betono sudėties 
skaičiavimo metodiką, rengė 
gamybai reikalingas rekomen-
dacijas. Daugelio tyrimų užsa-
kovas – tuometinė Melioracijos 

ir vandens ūkio ministerija. Profesorius vadovavo daugeliui katedroje vykdo-
mų mokslinių projektų. Tai jis atliko atsakingai, pirmiausiai reikalavo atlikti 
išsamią literatūros apžvalgą. Sovietmetyje nebuvo interneto, nebuvo mokslinių 
straipsnių duomenų bazių, todėl organizuodavo išvykas į Maskvos pagrindi-
nes bibliotekas. Skatino katedros darbuotojus rengti disertacijas hidrotechnikos 
statinių tematika. Sprendžiant Lietuvos hidrotechnikos statinių gelžbetoninių 
konstrukcijų ir betono ilgaamžiškumo problemas, buvo reikalinga laboratorinė 
įranga, todėl Č. Ramonas, kaip katedros vedėjas, stengėsi įrodyti akademijos 
valdžiai, kad tokia įranga būtina, todėl turima LŽŪA Statybinių konstrukcijų 
katedros laboratorijų statybinių medžiagų, konstrukcijų tyrimo įranga neatsiliko 
nuo kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų laboratorijų.

Sovietmečiu Č.Ramono vadovaujama katedra išsiskyrė tuo, kad suprojek-
tavo ir kartu su studentais 1982 m. pastatė arkinį pėsčiųjų tiltelį, kuris iki šiol 
puošia Akademijos miestelį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo baigiama 
statyti Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, tačiau tuometinė Lietuvos žalių-
jų partija vykdė agresyvią kompaniją prieš šios statybos baigimą, gąsdindama 
įvairiomis nepagrįstomis grėsmėmis, tame tarpe didele vandens filtracija iš 
HAE aukštutinio baseino. Tuomet Česlovas Ramonas kartu su savo disertaci-

Pagrindų ir pamatų laboratorijoje

PRISIMINIMAI
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jos vadovu Bronislovu Rupliu grįžo prie geofiltracijos tyrimų, iš esmės per-
tvarkė iš Rusijos gautą geofiltracijos kompiuterinio modeliavimo programą ir 
argumentuotai įrodė, kad nuogąstavimai dėl geofiltracijos iš aukštutinio baseino 
nepagrįsti. Tuo metu jis buvo kompetentingiausias geofiltracijos specialistas 
Lietuvoje. Jo paslaugų prireikė sprendžiant geofiltracijos, šlaitų pastovumo pro-
blemas kituose objektuose: Kupiškio užtvankoje, Gedimino pilies kalne ir kt. Č. 
Ramono vykdytus geofiltracijos, šlaitų pastovumo tyrimo darbus tęsia jo mo-
kiniai: jo diplomantas dabartinis Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto 
doc. dr. Raimondas Šadzevičius ir doktorantas Žydrūnas Vyčius, kurie prisidėjo 
sprendžiant pastaraisiais metais iškilusius Gedimino kalno Vilniuje, Aleksoto 
kalno Kaune šlaitų nuošliaužų prevencijos klausimus. 

Atliktus mokslinius tyrimus Č.Ramonas apibendrino parengdamas ir 1995 
m. apgindamas habilitacinį darbą „Aplinkos poveikis hidrotechnikos statiniams 
ir priemonės jų neigiamai įtakai sumažinti“. 1997 m. jis tapo profesoriumi ir 
antrą kartą Statybinių konstrukcijų katedros vedėju, kuriuo buvo dvi kadenci-
jas – iki 2007 m. Patirtį geofiltracijos tyrimų srityje jis perteikė hidrotechnikos 
magistrantams dėstydamas dalyką Geofiltracijos modeliavimas. 

Česlovas Ramonas parašė eilę metodinių priemonių studentams, daugiausiai 
skirtų Geotechnikos dalykui. Jis yra daugelio specialistams ir plačiai visuomenei 
reikalingų leidinių autorius, bendraautorius ir sudarytojas. Tai knygos: Statybos 
medžiagos (1993), Mano sodyba (1995), Geofiltracijos modeliavimas (2008), 
Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas (2009), mokomieji ir informa-

Pėsčiųjų tilto autoriai ir statytojai po 20 metų
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ciniai leidiniai: 
Ūkininko pradžia-
mokslis (1993), 
Nurodymai ir pa-
tarimai meliorato-
riams (d. 2, 1993), 
Hidrotechninė sta-
tyba (2000), Van-
dens ūkio ir žemė-
tvarkos fakultetas 
1946–96 (1996), 
statybos taisyklės 
Bendrieji staty-
bos darbai (2000, 
2005), Hidrotech-
nikos statinių pro-
jektavimo taisyklės 
(2001, 2004) ir 3 statybos techniniai reglamentai (2003, 2005).

Jo plunksnai priklauso daugiau kaip 150 mokslinių ir mokslo populiarinimo 
straipsnių.

Profesorius per visą darbinę veiklą buvo aktyvus visuomenininkas. Buvo 
fakulteto Tarybos pirmininkas, Universiteto senato narys, Profesorių klubo 
narys. 1994–1995 m. 1994-12 – 1995-05 Česlovas Ramonas – Lietuvos že-
mėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) tarybos pirmininkas. 
Aktyviai bendravo su savo srities specialistais, skaitė paskaitas LŽHIS organi-
zuojamuose specialistų kvalifikacijos kėlimo seminaruose bei kitoje sąjungos 
veikloje. Už aktyvią veiklą LŽHIS Č. Ramonas 2006 m. įrašytas į sąjungos 
garbės knygą.

Daug laiko skirta 2003-2008 m. vykdant atsakingas Aplinkos inžinerijos ir 
kraštotvarkos mokslų krypties jungtinės doktorantūros komisijos pirmininko 
pareigas. Ši komisija sprendė mokslininkų rengimo klausimus: kontroliavo di-
sertacijų rengimą, sudarydavo gynimo komisijas. Jis taip pat dalyvavo diserta-
cijų gynimo komisijų darbe kaip komisijų pirmininkas, narys; buvo disertacijų 
oponentas, vadovavo doktorantams.

Česlovas Ramonas kartu su Latvijos ir Estijos žemės ūkio universitetų gimi-
ningų katedrų vedėjais Gunčiu Andersonu (Guntis Andersons) ir Tiinu Keskiula 
(Tõnu Kesküla) susitikę kvalifikacijos kėlimo kursuose Maskvoje nutarė rengti 
Pabaltijo respublikų Žemės ūkio akademijų giminingų Statybinių konstrukci-
jų katedrų darbuotojų susitikimus, kurie nuo 1981 m. vykdavo kas du metus 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Susitikimų metu dalindavomės moksliniais ir 

Ryčio Skomino disertacijos gynimo komisija, 2008 m.  
Iš dešinės prof. G. Skripkiūnas (VGTU), prof. Č. Ramonas,  

prof. V. Stankevičius (KTU), prof. A. Povilaitis
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ryje liko susitikimui 
po 50 m. parengta 
medžiaga, kurioje 
yra sudėtas nuotrau-
kų rinkinys iš studijų 
laikų ir įvykusių su-
sitikimų. 

Skaidrių rinkinys 
baigtas palinkėjimu 

„Iki sekančių susitikimų. Laimės ir sveikatos visiems“. Deja, profesorių užklu-
po sena, tačiau anksčiau nediagnozuota liga, todėl jo sveikata prastėjo ir jis su-
laukęs 72 metų 2011-08-16 iškeliavo amžinybėn. Liko daug neįvykdytų planų. 
Visi jį pažinojusieji prisimename prof. Česlovą Ramoną kaip puikų savo srities 
specialistą – ekspertą, atvirą, lengvai bendraujantį, draugišką, savo šeimą my-
lintį žmogų.

Vincas Gurskis

PRISIMINIMAI

edukologiniais pasiekimais, lankė-
me įdomius statybinius objektus. 
Organizuojant šiuos susitikimus pa-
sireiškė Č.Ramono organizaciniai 
gebėjimai – svečiai iš Latvijos ir 
Estijos stebėjosi įsimintinais, sklan-
džiai suorganizuotais susitikimais 
Lietuvoje. Deja, 2016 m. Lietuvoje 
įvykęs susitikimas gali būti paskuti-
nis, nes 2018 m. kolegos estai susi-
tikimo nesuorganizavo. 

Česlovas buvo pagrindinis 1962 
m. laidos hidrotechnikos inžinierių 
grupės susitikimų organizatorius, 
kurie dažniausiai vykdavo kas pen-
kerius metus. Jo darbo kompiute-

1962 m. laidos hidrotechnikos inžinierių grupės susitikimas po 40-ies 
metų. Č. Ramonas pirmoje eilėje antras iš kairės

Lietuvos, Estijos ir Latvijos
Statybinių konstrukcijų
katedrų seminarų
(nuo 1982 m.) iniciatoriai,
katedrų vedėjai (iš kairės)
prof. Č.L.Ramonas,
prof. T.Keskiula
ir doc. G.Andersonas



78 

UŽJAUČIAME

Feliksas Ėringis
(1928 - 2019)

2019 m. birželio 15 d. eidamas devyniasdešimt pirmuosius 
metus mirė vienas pirmųjų pokario laikais LŽŪA parengtų meli-
oracijos specialistų Feliksas Ėringis.

Velionis gimė 1928 m. gruodžio 1 d. Kėdainių aps. Šėtos 
valsčiuje. Mokėsi Pagirių pradžios mokykloje, Šėtos progimna-
zijoje, Ukmergės gimnazijoje, o baigė Panevėžio I berniukų gim-
naziją. Pasirinkęs melioratoriaus kelią, 1947 m. įstojo į LŽŪA ir 
1952 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Tai buvo 

antroji absolventų laida.
Po studijų pagal tuometinę jaunųjų specialistų skirstymo tvarką buvo paskirtas dirbti 

Estijos melioracijos įmonėse. Privalomai dirbęs trejus metus, ten pasiliko visam gy-
venimui. Kaip ir dauguma jaunųjų specialistų, 1952 m. pradėjo nuo darbų vykdytojo 
pareigų Rakverės melioracijos mašinų stotyje (MMS). 1953 m. buvo paskirtas Paidės 
MMS vyriausiuoju inžinieriumi. Čia dirbo iki 1960 m. Vėliau porą metų dirbo Tiuri 
remonto traktorių stotyje (RTS) vyriausiuoju melioratoriumi bei Tamsalos miškų sau-
sinimo stotyje.

1962 m. perėjo dirbti į Tiuri rajono sausinimo sistemų valdybą ir iki profesinės vei-
klos pabaigos dvidešimt ketverius metus rūpinosi sausinimo sistemų eksploatavimu. Už 
profesinius nuopelnus 1987 m. jam buvo suteiktas Estijos nusipelniusio melioratoriaus 
garbės vardas. Nuo 1988 m. buvo pensininkas.

Netekome studijų draugo, melioracijos profesionalo. 
Studijų draugų vardu Matas Grigonis

Vladas Martikonis 
(1935 - 2019)

Mus pasiekė skaudi žinia – gegužės 9 d. į amžinybę staiga 
iškeliavo žemėtvarkos inžinierius Vladas Martikonis. 

Velionis gimė 1935 m. sausio 4 d. Ukmergės r. Kiškeliškių 
k. 1952 m. baigęs Ukmergės I-ąją berniukų gimnaziją, įstojo į 
LŽŪA studijuoti žemėtvarkos. Įgijęs 1957 m. žemėtvarkos in-
žinieriaus diplomą, V. Martikonis pradėjo dirbti Žemės ūkio sta-

tybos projektavimo institute Kaune. Jame dirbo vienuolika metų. Pradėjęs eiliniu gy-
venviečių projektuotoju, vėliau tapo projektų vyriausiuoju inžinieriumi. 1968 m. buvo 
pakviestas į Ministrų Tarybą Melioracijos ir kaimo gyvenviečių statybos skyriaus refe-
rentu, vėliau ėjo vyresniojo referento pareigas. Dirbant valdžios aparate išryškėjo Vlado 
– puikaus organizatoriaus, gabaus specialisto, sąžiningo žmogaus savybės. Jis rūpinosi 
kaimo gyvenviečių statybos klausimais. Jam taip pat rūpėjo ir rajoninio planavimo, kitų 
žemėtvarkos klausimų racionalus sprendimas. Daug dėmesio jis skyrė ryšiams su že-
mės ūkio projektavimo organizacijomis. Atkūrus šalies nepriklausomybę, V. Martikonis 
dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamojo referentu, o nuo 1993 m. – vedėjo 
pavaduotoju. Šias pareigas ėjo iki 2001 m. gegužės, kai pasitraukė į užtarnautą poilsį.

Velionis buvo aktyvus žmogus, jo interesų ratas platus: žemėtvarkos ir gimtųjų vietų 
istorija, numizmatika, liaudies dailė. Dalyvavo margučių marginimo konkursuose, ne 
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kartą buvo įvertintas tarp geriausiųjų, išleido knygą „Šimtas margučių“. Buvo prisiekęs 
medžiotojas.

Vladą prisimename kaip tolerantišką racionalaus mąstymo asmenybę, daug nuvei-
kusią Lietuvos kaimo žemėtvarkoje. Toks jis išliks kolegų atmintyje.

Romualdas Survila

Gediminas Murauskas
(1928 - 2019)

2019 m. liepos 24 d., eidamas 92-sius metus, mirė vienas 
pagrindinių melioracijos darbų 1960 - 1990 metais Lietuvoje 
organizatorių ir buvusios Melioracijos ir vandens ūkio ministe-
rijos vadovų, buvęs pirmasis ministro pavaduotojas Gediminas 
Murauskas.

Velionis gimė 1928 m. sausio 31 d. Marijampolės aps. Liuba-
vo vlsč. Komenkos kaime. Mokėsi Liubavo pradžios mokykloje, 

vėliau Kalvarijos progimnazijoje ir Marijampolės gimnazijoje. 1947 - 1952 m. LŽŪU 
studijavo hidromelioraciją ir 1952 m. baigęs studijas su pagyrimu kartu su antrąja LŽŪA 
parengtų hidrotechnikų laida įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Profesinę melioratoriaus veiklą pradėjo didelių melioracijos darbų Lietuvoje apy-
aušriu. 1952 - 1954 m. buvo Šiaulių MMS darbų vykdytojas. Įgijęs profesinės patirties, 
1954 m. buvo paskirtas Telšių MMS vyriausiuoju inžinieriumi. 

1956 m. Gediminas Murauskas buvo paskirtas Vyriausiosios melioracijos valdybos 
prie Ministrų Tarybos vyriausiuoju inžinieriumi – viršininko pavaduotoju ir tapo arti-
miausiu valdybos viršininko J. Veličkos bendradarbiu. Melioracijos darbams Lietuvoje 
įgavus platų mastą, 1963 m. buvo įkurtas Valstybinis melioracijos komitetas bei Respu-
blikinis melioracinės statybos trestas. G. Murauskas buvo paskirtas komiteto pirmininko 
pavaduotoju ir tresto valdytoju. 1965 m. įkūrus Melioracijos ir vandens ūkio ministeriją 
G. Murauskas tapo ministro pavaduotoju, vėliau pirmuoju ministro pavaduotoju. Šias 
pareigas ėjo iki ministerijos reorganizavimo 1988 m. į susivienijimą „Lietuvos meliora-
cija“, kuriame jis ėjo vyriausiojo inžinieriaus pareigas. Nuo 1990 m. buvo pensininkas. 

1960 - 1990 m. šalyje buvo atlikti didelės apimties melioracijos darbai, žymiai pa-
keitę Lietuvos kaimą, iš esmės padidinę žemdirbių galimybes išauginti didesnius derlius 
ir jų darbo našumą. Kasmet būdavo nusausinama drenažu ir sukultūrinama po 100 tūkst. 
hektarų pernelyg drėgnų žemių. Ir šiandien Lietuvos ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių 
pasiekimai tvirtai susieti su ankstesniu laikotarpiu atliktais melioracijos darbais, suda-
riusiais prielaidas nudrenuoti 2,5 mln. ha žemės ūkio naudmenų. Nieko naujo vėliau 
melioracijoje nebuvo sukurta. Be žemių sausinimo, tada buvo atlikti drėkinimo sistemų 
statybos darbai, įrengta per 800 tūkst. ha kultūrinių pievų ir ganyklų, kaime nutiesta apie 
17 tūkst. km kelių, įrengta daug tvenkinių ir pastatyta kitokios paskirties hidrotechnikos 
statinių, sutvarkyta daugelio kaimo gyvenviečių aplinka, atlikti kiti svarbūs tuometinio 
žemės ūkio ir kaimo plėtros darbai. Nors sausinimo darbai buvo atliekami neturint pa-
tikimų medžiagų, didelė dalis drenažo, ypač įrengto našiose žemėse, ir dabar, nepaisant 
nepakankamos priežiūros, gana efektyviai veikia. Nors nebuvo išvengta klaidų ir ne 
visi tada atlikti melioracijos darbai dabartinėmis sąlygomis svarbūs ir reikalingi, tačiau 
pagrindinė javų ir kitų žemės ūkio augalų dalis užauginama tais laikais nudrenuotose 
žemėse

Velionis taip pat koordinavo melioracijos įmonių veiklą statant Lietuvoje Mažeikių 
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Aloyzas Palskys
(1938 - 2019)

2019 m. liepos 8 d. eidamas 82-uosius metus mirė hidrotech-
nikos inžinierius Aloyzas Palskys.

Velionis gimė 1938 m. kovo 1 d. Utenos r. Kustų k. Baigęs 
Svėdasų vidurinę mokyklą, 1957 m. įstojo studijuoti hidromelio-
racijos į LŽŪA ir 1963 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kva-
lifikaciją.

Dar studijuodamas 1961 m. pradėjo dirbti Pramoninės staty-
bos projektavimo institute. Čia pradėjęs dirbti techniku, 1964 m. tapo projektuotojų gru-
pės vadovu. Keletą dešimtmečių velionis dirbo Miestų statybos projektavimo instituto 
Kauno filiale. Gabus, energingas, iniciatyvus inžinierius buvo vyriausiasis specialistas, 
projektų vyriausiasis inžinierius. Projektavo Kauno vandentvarkos objektus ir vadovavo 
projektavimo darbams. Vėliau tapo instituto Kauno m. skyriaus viršininku. Skyriaus 
specialistai projektavo didžiuosius Kauno masinės statybos gyvenamuosius rajonus, 
svarbius miesto pastatus. A. Palskiui vadovaujant pradėti Kauno m. Šilainių gyvenamo-
jo rajono projektavimo darbai. 

Per ilgą inžinerinės veiklos laikotarpį velionis dalyvavo parengiant daugelio svarbių 

naftos perdirbimo gamyklą, Kruonio HAE, Kėdainių chemijos kombinatą ir kitus dide-
lius infrastruktūros objektus.

 Velionio indėlis į bendrą melioratorių tuometinės veiklos aruodą yra svarus. Jis dau-
giau kaip 30 metų buvo atsakingas už melioracijos darbų įgyvendinimą, jų gerą kokybę, 
už techninę pažangą melioracijoje, melioracijos organizacijų gamybinės bazės plėtrą, 
gyvenamųjų namų ir daugelio kitų svarbių objektų statybą. Eidamas aukštas pareigas 
tuometinės planinės ekonomikos sąlygomis rūpinosi, kad melioracijos organizacijų sis-
tema, kurioje dirbo per 30 tūkst. darbuotojų, veiktų kiek įmanoma efektyviau, kad me-
lioracija turtintų šalį. Jis sąžiningai ir atsakingai dirbo Lietuvai.

Svarbus G. Murausko veiklos baras buvo specialistų rengimas ir kvalifikacijos kė-
limas. Jis buvo Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Mokslinės techninės tarybos 
pirmininkas, Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto moksli-
nės tarybos narys, LŽŪA hidrotechnikų diplominių darbų gynimo komisijos pirminin-
kas. Dalyvavo leidybinėje veikloje, buvo knygų „Melioracija Lietuvoje“ (1970 ir 1994 
m.) vyriausiasis redaktorius. 

 G. Murausko indėlis plėtojant melioraciją buvo pažymėtas nusipelniusio inžinie-
riaus Garbės vardu, kitais apdovanojimais, jam buvo paskirta I laipsnio valstybinė pen-
sija. Velionis buvo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos Garbės 
narys.

Būdamas pensijoje G. Murauskas nepaisydamas metų naštos ir sveikatos problemų, 
aktyviai domėjosi melioratorių profesinės bendruomenės gyvenimu, dabartinių meli-
oracijos įmonių veikla, išgyveno dėl nepakankamo melioracijos sistemų priežiūros ir 
renovacijos darbų finansavimo.

Netekome vieno pagrindinių didelių melioracijos darbų Lietuvoje organizatorių ir 
specialistų. Kartu su artimaisiais ir daugeliu šalies melioracijos veteranų liūdime dėl 
šios netekties. 

Melioracijos veteranų ir buvusių bendradarbių vardu
Kazys Sivickis, Juozas Smilgevičius
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ir sudėtingų statinių projektus, o dirbdamas AB „Kausta“ svariai prisidėjo atstatant Pri-
sikėlimo bažnyčią, už ką Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jam pareiškė padėką. 

Profesinę veiklą A. Palskys baigė 2005 m.
Aloyzas, tęsdamas šeimos tradiciją, buvo entuziastingas bitininkas, Gomertos draus-

tinyje turėjo ekologišką bityną, domėjosi naujausiais bitininkavimo pasiekimais, daly-
vaudavo parodose. Anglijos princo Čarlzo viešnagės Lietuvoje metu Seime buvo su-
rengta ekologiškų produktų parodėlė, kur buvo eksponuojami ne tik Lietuvos ūkininkų, 
bet ir princo Čarlzo ūkyje pagaminti ekologiški produktai. Ten princas ragavo ir Aloyzo 
pagal senovines tradicijas pagaminto midaus.

Kartu su artimaisiais liūdime dėl studijų draugo, gabaus, plačios erudicijos inžinie-
riaus, tikro bičiulio netekties. 

Albinas Kusta
Adolfas Antanas Balutis

Genovaitė Padaigaitė
(1944 - 2019)

2019 m. rugpjūčio 7 d. anapusybėn išėjo inžinierė žemėtvarki-
ninkė Genovaitė Padaigaitė.

Velionė gimė 1944 m. kovo 24 d. Ukmergės r. Rizgonių k. 1963 
m. baigė Veprių vidurinę mokyklą, 1968 m. – LŽŪA, žemėtvarki-
ninkė inžinierė. 1968 - 1972 m. dirbo RŽPI Vilniaus žemėtvarkos 
skyriuje inžiniere, 1972 - 1991 m. – RŽPI (VŽI) Panevėžio že-
mėtvarkos skyriuje vyresniąja žemėtvarkininke, 1991 - 2005 m. – 

grupės vadove. 2007 - 2008 m. – UAB „Adoljana“ Pasvalio filialo direktore.
Genovaitė Padaigaitė palaidota Panevėžio m. Šilaičių kapinėse.
Liūdime dėl šios netekties ir užjaučiame artimuosius.

 Jurgis Puniškis

Leonas Vigėlis
(1935 - 2019) 

2019 m. rugsėjo 13 d., eidamas 85 metus, mirė melioracijos 
veteranas Leonas Vigėlis. 

Velionis gimė 1935 m. sausio 14 d. Rokiškio r. netoli Pakluo-
nių k. Baigęs 1954 m. Kamajų vidurinę mokyklą ir atitarnavęs ka-
riuomenėje, 1958 m. įstojo į LŽŪA studijuoti hidromelioracijos ir 
1963 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Profesinę veiklą pradėjo Pasvalio MSV iš pradžių meistru, vė-
liau – darbų vykdytoju. 1965 - 1968 m. buvo Panevėžio hidromelioracijos technikumo 
dėstytojas. Nuo 1968 m. trejus metus dirbo Respublikinio vandens ūkio projektavimo 
instituto Panevėžio skyriuje grupės vadovu. 

1971 m. L.Vigėlis buvo pakviestas dirbti į Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos 
Projektavimo darbų ir ekspertizės skyrių. Buvo šio skyriaus viršininko pavaduotojas, po 
penkerių metų tapo skyriaus viršininku ir ėjo šias pareigas iki Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijos reorganizavimo. Jo uždavinys buvo planuoti ir koordinuoti projektų 
rengimą, atlikti projektų ekspertizę. Šias pareigas L. Vigėlis ėjo atsakingai, kylančias 
problemas su projektuotojais išspręsdavo dalykiškai ir ramiai. Reorganizavus ministeri-
ją, 1988 - 1991 m. jis buvo ministeriją pakeitusio susivienijimo „Lietuvos melioracija“ 

UŽJAUČIAME
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Mokslo, technikos ir ekspertizės skyriaus viršininko pavaduotojas ir dirbo tą patį pro-
jektų eksperto darbą. 

Atkūrus šalies nepriklausomybę, 1991 m. L.Vigėlis pradėjo dirbti Žemės ūkio mi-
nisterijos Valstybinės projektų ir sąmatų ekspertizės skyriuje, vėliau pertvarkytame į 
UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“. Čia tęsė eksperto veiklą, reikliai ir 
principingai nagrinėjo melioracijos projektus, pateikdavo projektų autoriams pagrįstas 
pastabas ir patarimus, kaip juos tobulinti. Šioje įmonėje dirbo 18 metų ir tik 2009 m. 
išėjo į užtarnautą poilsį. Su žmona Vilija užaugino dukterį Daivą ir sūnų Vytautą. 

Velionis garbingai nuėjo jam skirtą gyvenimo kelią. Kartu su artimaisiais liūdime dėl 
bičiulio, puikaus melioracijos specialisto, netekties. Mes prisiminsime jį kaip sąžiningą 
ir principingą žmogų, gerą bendradarbį, patyrusį melioracijos specialistą 

Studijų bičiulių ir buvusių bendradarbių vardu
Juozas Smilgevičius

Vytautas Bubėnas

Juozas Bajoras
(1931-2019)

2019 m. rugpjūčio 1 d., eidamas 88 metus mirė melioracijos 
veteranas, buvęs ilgametis Marijampolės (Kapsuko) melioracijos 
statybos valdybos vadovas, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechni-
kos inžinierių sąjungos Garbės narys Juozas Bajoras.  

Velionis gimė 2011 m. gruodžio 11 d. Prienų r. Beniukų k. 
Mokėsi Vižionių pradžios, vėliau Jiezno vidurinėje mokykloje, 
kurią baigęs 1950 m. įstojo į LŽŪA Mechanizacijos fakultetą ir 

1955 m. įgijo inžinieriaus mechaniko diplomą.
Profesinę veiklą pradėjo Merkinės MTS dirbtuvių vedėju, vėliau tapo šios MTS 

vyriausiuoju inžinieriumi. Ją likvidavus, 1957 m. buvo paskirtas Vabalninko RTS vy-
riausiuoju inžinieriumi. Pradėjus Lietuvoje steigti melioracijos organizacijas, J.Bajoras 
susiejo tolesnį gyvenimą su šia svarbia veikla. 1959 m. buvo paskirtas Kapsuko (dabar 
Marijampolės) MMS direktoriumi. Šiai melioracijos įmonei, vėliau pakeitusiai pava-
dinimą į MSV (dabar UAB „Sumeda“) vadovavo 32-ejus metus. 1991 m. pabaigoje 
užleido vadovo pareigas jo išugdytiems jaunesniems specialistams.

J.Bajoro vadovaujama įmonė nusausino ir sukultūrino per 80 tūkst. ha pernelyg drė-
gnos žemės, įrengė 24 tūkst. ha drėkinimo sistemų, per 20 tūkst. ha kultūrinių pievų ir 
ganyklų, pastatė 18 tvenkinių, atliko daug kitų svarbių žemės ūkio ir kaimo plėtrai dar-
bų. Pagrindinis tuometinių melioracijos darbų rezultatas – sausinimo sistemos – ir dabar 
tarnauja Suvalkijos žemdirbiams. Velionio rūpesčiu buvo sukurta stipri gamybinė bazė, 
sutelktas gerų specialistų kolektyvas. 

Įmonėje buvo suburtas saviveiklos kolektyvas, respublikinėse melioratorių varžybo-
se iškovota daug pergalių. J.Bajoro vadovaujamos įmonės pasiekimai buvo gerai žinomi 
visoje šalyje, ne kartą pažymėti įvairiais apdovanojimais. 

Įvertinus jo nuoširdžią vaisingą veiklą 1980 m. jam buvo suteiktas nusipelniusio 
melioratoriaus garbės vardas, o atkuriamasis Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos suvažiavimas jam suteikė Sąjungos Garbės nario vardą.

Kartu su artimaisiais liūdime dėl nusipelniusio melioratoriaus, buvusio energingo 
vadovo mirties. 

Buvusių bendradarbių vardu
Vidas Lugauskas

UŽJAUČIAME
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 Europos sportinės žūklės  
čempionato taurė lietuviams 

Šių metų birželio pabaigoje Šiaurės Airijos Portglenono mieste, prie Že-
mutinės Banno upės, vyko 25-asis „FIPSed“ Europos sportinės plūdinės 
žūklės čempionatas. Sportinės plūdinės žūklės čempionatai kasmet ren-
giami vis kitoje Europos šalyje. Šiemet dalyvavo žūklės profesionalų rink-
tinės iš 17 Europos šalių: Airijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, 
Rusijos, Nyderlandų ir kitų. Lietuvos sportininkai šiose varžybose iškovojo 
aukščiausiąjį apdovanojimą – 2019 metų čempionato taurę, medalius ir per-
einamąją taurę. Antrą vietą užėmė prancūzai, trečia liko Olandijos koman-
da. Nors tokio tipo varžybose mūsų šalies sportininkai jau yra dalyvavę 20 
kartų, Lietuvos vardas pereinamoje taurėje išgraviruotas pirmą kartą. Nu-
galėtojų komandai vadovavo LŽHIS narys, VDU ŽŪA Hidrotechninės staty-
bos inžinerijos instituto lektorius Alvydas Žibas, kuris taip pat yra Lietuvos 
sportinės žūklės federacijos generalinis sekretorius bei Lietuvos plūdinės 
žūklės sporto asociacijos prezidentas. Ta proga paprašėme gerbiamo Alvy-
do pasidalinti mintimis apie šią sporto šaką, kelią link garbingo įvertinimo, 
dabarties veiklą ir ateities iššūkius. 
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- Lietuvoje gausu vandens telkinių, tikriausiai bent kartą gyvenime yra žve-
jojęs kiekvienas iš mūsų. Prie Kuršių marių, didesnių ir mažesnių upių, ežerų ar 
tvenkinių įvairiu metų laiku sutiksi meškeriotojų. Kuo gi skiriasi sportinė žūklė 
nuo žvejybos savo malonumui? 

- Skirtumą lengviausia parodyti naudojant kaip pavyzdį „antrą Lietuvos reli-
giją“ krepšinį. Skirtumas kaip ir krepšinyje – tarp kamuolio pamėtymo į krepšį 
keliskart per metus ir dalyvavimo LKL ar Europos, Pasaulio čempionatuose. 

Sportinės žūklės atsto-
vai siekia pagauti kuo 
didesnio svorio žuvų 
laimikį per nustatytą 
laiką, tam naudodami 
moderniausią įrangą, 
taikydami tinkamiau-
sius konkrečiam van-
dens telkiniui spren-
dimus, atsižvelgdami 
į kompleksą veiksnių 
ir sąlygų, pasitelkda-
mi ilgametę patirtį, 
analizuodami šalia 
gaudančių sportinin-
kų veiksmus, žuvų 
elgesį, treniruočių re-
zultatus, laikydamiesi 
komandinės strategi-
jos ir t.t. 

Dalyvavimas spor-
tinės žūklės varžybo-
se reikalauja ir „namų 
darbų“ – ne vieną 
mėnesį prieš sezoną 
sportininkai rišasi taip 
vadinamas sistemas, 
kuriomis bus gaudo-
ma sezono metu – pa-
vadėlius, treniruotėse 
tobulina įrankių val-
dymo techniką, gerina 
fizinį pasirengimą. 

TAI ĮDOMU

Jaukų ir masalų ruošimas

Plūdinės žūklės sistemos 
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Įprastai plūdinės žūklės varžybos vyksta dvi dienas po keturias valandas bet 
kokiu oru, prieš varžybas skiriamos dvi valandos įrangos parengimui, po varžy-
bų dar panašiai tiek užtrunka įrangos sutvarkymas, tad iš viso sportininkams be 
poilsio tenka „atidirbti‘ ne mažiau kaip aštuonias valandas. O dar reikia ruošti 
jaukus, tinkamai prižiūrėti gyvus masalus, kur vėl reikalingi specifiniai įgūdžiai, 
reikia atsižvelgti į daugybę svarbių niuansų...

Mėgėjiškai plūdinei žūklei dažnai pakanka vienos meškerės, parduotuvėje 
įsigyti jauko pakelį, masalų dėžutę, atvažiuoti prie vandens telkinio, užmesti 
meškerę, šiek tiek pamasinti žuvis jauku ir laukti kibimo. O tolimesnė mėgė-
jiškos žūklės eiga jau daugiau priklauso nuo žuvų nei nuo žvejo. Žvejui lieka 
mėgautis gamta ir kitų žvejų kompanija, vienu kitu žuvies užkibimu, džiaugtis 
sugautu laimikiu. 

- Kaip „atradote“ žvejybą ir kada ji tapo ypatingu jūsų pomėgiu? Kas žvejo-
jant jums svarbiausia: rezultatas, galimybė būti gamtoje, bendravimas su ben-
draminčiais? Kodėl pasirinkote būtent plūdinę žūklę?

- Žvejyba traukė nuo pat mažens – dar buvau per mažas laikyti meškerę, 
tačiau su tėvu ar senelės broliu eidavau prie gimtajame kaime buvusio tvenkinio 
žiūrėti, kaip vyrai gaudo karosus. Įdomu būdavo žiūrėti į plūdę, stebėti, kaip ji 
pradeda palengva plaukti į šoną, kaip pakirtus vandenyje spurda sidabrinis ar 
net auksinis karosas. Pats pradėjau žvejoti maždaug nuo ketverių metų amžiaus, 
ir kuo toliau, tuo labiau plūdinė žvejyba traukė. 

Pradėjęs eiti į mokyklą jau be-
veik kiekvieną savaitgalį su tėvu 
važinėjau žvejoti į Nemuno žemu-
pį, Miniją, Gargždų karjerus. Kiek 
pamenu, būdamas septynerių da-
lyvavau pirmose plūdinės žūklės 
varžybose, kurias organizavo Klai-
pėdos MSV.

Nuo tada kasmet dalyvaudavau 
bent keliose varžybose. Labiau-
siai norėjosi pagauti kuo daugiau 
žuvų ir „apgaudyti“ kuo daugiau 
patyrusių žvejų, varžybose užimti 
kuo aukštesnę vietą. Tuomet buvo 
populiarios žvejų varžybos įmonių 
viduje, tarp įmonių rajone, tarp 
Medžiotojų ir žvejų draugijos ra-
jonų komandų. Apie 1970 – 1990 
metus žūklės sportas buvo labai 

Žvejyba vaikystėje
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masiškas, nors dalyvaujančių žvejų lygis buvo labai įvairus. Kasmet vykdavo 
melioratorių varžybos, kur dalyvaudavo kelių dešimčių rajonų MSV komandos. 

Mano tėvas Petras Žibas dalyvaudavo tiek rajoninėse, tiek respublikinėse 
varžybose, tad ir aš turėjau progos ten dalyvauti. Šaltu metų laiku Gargždų spor-
to salėje būdavo skirtas laikas vadinamosioms spiningo trikovės treniruotėms, 
tai ir aš ten pradėjau spiningu mėtyti svarelį į taikinius. Visgi nei spiningas, nei 
dugninė meškerė „neprilipo“ prie rankos. Žvejodamas plūdine meškere, žvejys 
gali žuvį priversti kibti, mato kibimo procesą, tad šis būdas mane labiau suža-
vėjo. 

Po Lietuvos komandos pergalės Europos čempionate apie plūdinę žūklę la-
bai šauniai parašė žurnalo „Žvejys ir žuvis“ redaktorius Rolandas Kažimėkas: 
„plūdinė žūklė žvejybiniame sporte yra tarsi 100 m bėgimas lengvojoje atleti-
koje – visos rungtys įdomios, visi aukso medaliai vienos spalvos, tačiau 100 m 
bėgimas yra labiausiai laukiama rungtis. Plūdinė žūklė yra žvejybinių varžybų 
pradininkė, tik vėliau prie jos prisidėjo kitos rungtys, tad ši pergalė pagrįstai 
vadinama istorine“.

- Papasakokite apie „auksinę“ žvejų komandą, kuriai vadovavote šių metų 
Europos čempionate. Kokiu principu buvo atrinkti jos nariai? Kaip vyko pa-
siruošimas, gal sukūrėte naują strategiją ir (ar) taktiką, įsigijote modernios 
įrangos?

- 2016 metais įkūrėme Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociaciją, buvau iš-
rinktas jos prezidentu. Kasmet organizuojame Lietuvos plūdinės žūklės čempio-
natą, kuris vyksta 5 etapais skirtinguose vandens telkiniuose. Pagal kiekviename 

Lietuvos komanda – Europos plūdinės žūklės čempionato nugalėtoja
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etape užimtas vietas spor-
tininkai reitinguojami ir 
kitais metais geriausieji 
turi teisę būti pakviesti į 
nacionalinę rinktinę daly-
vauti Europos ar Pasaulio 
čempionate. 

Šiais metais į naciona-
linę rinktinę pateko jauni, 
ambicingi sportininkai 
iš sportinės žūklės klubų 
„Eko fishing“ (Aurimas 
Verbliugevičius, Tomas 
Buzas, Andrius Krivoše-
jevas) ir „Meknė“ (2018 
m. čempionas Stanislovas 
Ambrasas, Mindaugas 
Alekna), taip pat pakvie-
tėme Anglijos čempiona-
te dalyvaujantį Arnoldą 

Liaukevičių. Komandoje taip pat buvo pagalbininkai, kurie stebėdavo kitų ko-
mandų veiksmus, koreguodavo mūsų sportininkų sprendimus, ruošdavo jaukus, 
rūpinosi gyvais masalais ir visokeriopai padėjo sportininkams. Iš viso delegaci-
joje buvo 11 asmenų. 

Praėjusių metų pabaigoje jau turėjome didžiąją dalį informacijos apie varžy-
bų telkinį, vyraujančias žuvų rūšis ir jų elgesį, gaudymo ypatumus. Sportininkai 
pradėjo tikslingai ruoštis šiam čempionatui dar žiemą, periodiškai susitikdami 
ir aptardami įvairius niuansus. 

- Tai ne pirmas jūsų čempionatas, palyginkite jį su ankstesniaisiais. Be trofė-
jų ir sveikinimų, kokių įspūdžių, patirties parsivežėte?

- Dalyvavau Pasaulio čempionatuose Bulgarijoje ir Belgijoje, Europos čem-
pionatuose Italijoje ir Slovėnijoje. Lietuvos komanda pastaraisiais metais pa-
siekdavo vis aukštesnes vietas, išskyrus Slovėniją, kur varžybos vyko mums 
neįprastoje kalnų upėje. 

Kiekviename čempionate susiduriame su naujausiomis plūdinės žūklės spor-
to tendencijomis, tenka sužinoti specifinius žuvų gaudymo niuansus, gaudoma 
greta pačių geriausių žūklės meistrų, profesionalų tikrąja šio žodžio prasme – tai 
įvairių žūklės įrankių gamintojų ekspertai, žūklės žurnalų ir katalogų „veidai“, 
žūklėje būnantys net 320 – 350 dienų per metus. Čempionatuose tenka tiesiogiai 
bendrauti su tokiais žūklės „korifėjais“, buvimas tokioje aplinkoje suteikia pasi-

Lietuvos komanda – čempionė
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tikėjimo ir pasididžiavimo, ypač, kai šiemet pavyko tapti Europos čempionais. 
- Daugeliui netikėtą Lietuvos komandos pergalę plačiai nušvietė užsienio ži-

niasklaida, sulaukėte dėmesio ir mūsų šalyje. Ar pateikėte sėkmės recepą? Kokie 
jo pagrindiniai ingredientai? 

- Sėkmės receptą bandė išgauti beveik 
visų šalių sportininkai bei žiniasklaidos 
atstovai. Ne visas pergalės paslaptis pavy-
ko išlaikyti paslaptyje. Jau pirmosios var-
žybų dienos pabaigoje prie mūsų koman-
dos sportininkų būriavosi kitų komandų 
stebėtojai, analizavo mūsiškių veiksmus, 
o kitą dieną kai kurios komandos bandė 
kartoti gaudymo techniką, koregavo jau-
kus, masalus, gaudymo gylį. Anglijos 
rinktinės treneriai spaudai teigė nustebę, 
kai iš Arnoldo Liaukevičiaus po varžybų 
sužinojo, kad mes gaudėme panašiai kaip 
įprasta per vakarines varžybas Temzėje, 
kur kartu su Arnoldu dažnai dalyvauja 
Anglijos rinktinės narys Steve Sanders. 
Pagrindinė žuvų rūšis, į kurią orientavo-
mės – stambios kuojos; jaukinome jauko 
ir grunto mišiniu, kuriame jauko tik apie 
ketvirtis tūrio, žiupsnelis negyvų musių lervų ir kokonų; gaudėme ant stambių 
musių lervų, gerokai aukščiau virš dugno, ten kur laikėsi didelės kuojos, o ne 
smulkmė. 

Buvo malonu skaityti skambias straipsnių antraštes populiariuose Anglijos 
leidiniuose, savo emocijomis pasidalinti delfi.tv., skaityti publikacijas Lietuvos 
spaudoje.

- Įgijote hidrotechnikos inžinieriaus specialybę, daugelį metų savo pedago-
ginę ir mokslinę veiklą siejote su hidrotechnikos statiniais. Šiuo metu vadovau-
jate universiteto Akvakultūros centrui, labai daug prisidėjote prie Akvakultūros 
technologijų studijų programos kūrimo ir įgyvendinimo. Ar tai reiškia, kad ho-
bis nugalėjo profesiją?

- Ne, hobis profesijos nenugalėjo. Tiesiog hidrotechnikos studijų metu įgy-
tos žinios būtinos dirbant akvakultūros srityje. Tvenkininė žuvininkystė neįsi-
vaizduojama be hidrotechnikos statinių, žuvų auginimui uždarose apytakinėse 
sistemose būtinos hidraulikos, vandenvalos žinios, supratimas apie siurblius, 
vamzdynus ir pan. Džiugu, kad galiu ne tik gaudyti žuvis, bet ir jas auginti. 

Užsienio spauda apie Lietuvos žvejus
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- Jūsų dėstomą pasirenkamąjį dalyką „Sportinė ir rekreacinė žūklė“ noriai 
renkasi bene visų Žemės ūkio akademijos fakultetų studentai. Kuo juos sudo-
minate? Tikitės, kad šie jauni žmonės ateityje papildys sportinės žūklės profesi-
onalų gretas?

- Visada yra bent keletas studentų, mėgstančių žvejoti, tad galimybė gauti 
teorinių žinių ir praktinių įgūdžių juos sudomina. Nesvarbu, ar tai būsimas agro-
nomas, ar miškininkas, ar hidrotechnikas – mokėti tinkamai žvejoti, nurungti 
kartu žvejojančius yra šaunu. Gali būti, kad kas nors iš jaunų žmonių ir papildys 
sportinės žūklės profesionalų gretas, nors studentus prikalbinti dalyvauti žūklės 
varžybose yra sunku. Reikia ir ryžto, ir laiko treniruotėms, ir lėšų masalams, 
jaukams, įrangai. Tai ne pigus užsiėmimas. Anglai sako, kad jei išmokysi jau-
nuolį žvejoti, tai jis niekada neturės pinigų alkoholiui ir narkotikams. Tokia jau 
ta žvejyba...

Apmaudu, kad universitetui tapus VDU Žemės ūkio akademija nebeliko ga-
limybės viso šio universiteto studentams rinktis dalyką „Rekreacinė ir sportinė 
žūklė“ nes, atseit, tai „hobinis“ dalykas, universitetui netinkamas... 

- Sportinė plūdinė žūklė daugelyje užsienio šalių labai populiari, ypač Jung-
tinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje. O kokia situacija kaimyni-
nėse šalyse – Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje? Kaip populiarinate šią sporto šaką 
Lietuvoje? Kokie artimiausi veiklos planai, kokie iššūkiai laukia?

- Plūdinė žūklė populiari ir prieinama daugeliui žmonių tose Europos šalyse, 
kur pajamų lygis aukštesnis, kur yra stiprūs klubai, daug sportininkų, vyksta daug 
varžybų. Kaimyninėse šalyse plūdinė žūklė buvo populiariausia, kol dėl mažes-
nio lėšų poreikio žmonės nepradėjo daugiau gaudyti dugninėmis meškerėmis, 

Studentai mokomosios žūklės metu
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spiningais. Pastaraisiais būdais žve-
jojant galima pagauti didesnių žuvų, 
kad ir pavienių, o žūklei pakanka vie-
nos meškerės, ritės, keleto guminukų, 
blizgių ar šėryklėlių. Plūdinei žūklei 
reikia daugiau investicijų. 

Tačiau yra ir „ekonominių“ plūdi-
nės žūklės būdų, pavyzdžiui, aukšlių 
gaudymas. Užtenka vienos ar kelių 
trumpų, nebrangių meškerėlių, valo, 
plūdžių, kabliukų, kėdutės, skiaurės 
žuvų laikymui, kibirėlio jauko ir dė-
žutės musių lervų – ir galima sėkmin-
gai gaudyti aukšles. Atrodo paprasta, 
kiekvienam prieinama, tačiau siekiant 
sportinių rezultatų išmokti aukšles 
gaudyti tiksliai ir greitai nėra lengva – 
sakoma, kad jei mokėsi gaudyti aukš-
les, tai mokėsi gaudyti ir visas kitas 
žuvis. Mes organizuojame ir Aukšlių 

gaudymo čempionatą, kurį sudaro trys etapai, ir jame dalyvauja aukšlių gaudymo 
techniką ištobulinę meistrai, kurių ne vienas yra ar buvo Lietuvos plūdinės žūklės 
čempionato nugalėtojais ar prizininkais, nacionalinės rinktinės nariais. 

Po daugelio metų atgaivinome Lietuvos jaunimo (iki 15 m ir iki 20 m) plūdi-
nės žūklės varžybas, moterų varžybas, plūdinės žūklės veteranų varžybas. 

Rugpjūčio viduryje iš esmės atsinaujino Lietuvos sportinės žūklės federa-
cija, esu išrinktas federacijos vykdomojo komiteto nariu, tikiuosi, kad sportinė 
žūklė Lietuvoje kada nors taps tokia populiari, kaip ir turtingose Europos šalyse. 

- Negaliu nepaklausti, kokią didžiausią žuvį ir kur esate sugavęs? O kokia 
svajonių žuvis, kurią norėtumėte sužvejoti?

- Gaudydamas plūdine meškere esu sugavęs nemažai didelių vadinamųjų 
taikių žuvų – apie 1 kg raudę, daugiau nei 3 kg šapalą, kelis karšius, svėrusius 
daugiau kaip po 4 kg. Didžiausią savo žuvį pagavau prieš keletą metų Alanduo-
se. Tai lydeka, kurios ilgis buvo 1 metras ir 27 cm, o svėrė ji daugiau nei 15 kg. 
Specialiai gaudyti didelių žuvų nesiruošiu, žymiai įdomiau jas pagauti atsitik-
tinai, naudojant smulkiai žuviai pritaikytą įrangą. Norėčiau kada nors pagauti 
didelę lašišą. 

- To ir linkėtume. Dėkoju už pokalbį. 

 Kalbėjosi Midona Dapkienė

Didžiausias Alvydo Žibo laimikis – lydeka, 
sugauta Alanduose
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Kad Dievas padėtų, o valdžia netrukdytų
Liepos 5 d. Kėdainių arenoje vyko Lie-

tuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) įkūrimo 
100-mečiui ir atkūrimo 30-mečiui skirtas 
šventinis renginys.

Šiandien LŪS vienija 41 rajoninę organizaciją, iš viso daugiau nei 5000 narių. 
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas savo kalboje pažymėjo, jog 
padaryta tikrai nemažai. Šiandieniniais ūkiais gali didžiuotis visa Lietuva. Ūkininkai 

nuolat ieško geriausių sprendimų, 
kuria kooperatyvus, rekonstruoja 
melioracijos sistemas, taiso kelius, 
dalyvauja bendruomenių veikloje. 
„Džiaugiuosi, kad esame vertinami, 
žmonės supranta, jog žemdirbiai 
yra jėga, generuojanti nemažą na-
cionalinio biudžeto dalį“, – kalbėjo 
J. Talmantas, linkėdamas, kad ūki-
ninkams „Dievas padėtų, o valdžia 
netrukdytų“.

Renginyje dalyvavęs Seimo Pir-
mininkas Viktoras Pranckietis pažy-
mėjo, kad į 100-metį ūkininkus at-
vedė vienybė, kurią būtina išsaugoti. 

V. Pranckietis prisiminė, kad jo senelis taip pat priklausė Lietuvos ūkininkų sąjungai, 
o šeima yra išsaugojusi senelio ūkio buhalterinės apskaitos knygas bei kitus dokumen-
tus. Šventės dalyvius taip pat sveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas 
Andriejus Stančikas, aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, įvairių organizacijų, su ku-
riomis bendradarbiauja LŪS, atstovai.

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys paminėjo, kad ūkininkai yra ekonomikos ir 
kaimo gyvybingumo šaltinis. Už ūkininkavimo skatinimą, ūkininkų vienijimą ir atsto-
vavimą jų interesams ministro padėkos raštai buvo įteikti pirmajam atkurtosios LŪS 
pirmininkui Povilui Paštukui, LŪS Varėnos rajono skyriaus pirmininkui Edmundui Sa-
mauskui, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkui Raimundui Juknevičiui, LŪS 
Jurbarko sk. pirmininkui Raimundui Jovarauskui. Specialiai LŪS įkūrimo 100-mečio 
proga nukaldintais ordinais apdovanota dešimt asmenų, labiausiai nusipelniusių orga-
nizacijos veiklai. Apdovanojimai įteikti: vienam pirmųjų atkurtos organizacijos vado-
vų prof. Jonui Čiulevičiui, ilgametei LŪS vadovei ir Kauno rajono ūkininkų sąjungos 
pirmininkei Genutei Staliūnienei, LŪS Joniškio skyriaus pirmininkei Lilijai Šermukš-
nienei, LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkei Marijonai Lukaševičienei, Tauragės ūki-
ninkų sąjungos pirmininkei Reginai Rimkienei, LŪS Kaišiadorių skyriaus pirmininkui 
Sauliui Stirnai, LŪS Telšių skyriaus pirmininkui Vytautui Rakickui, LŪS Kupiškio 
skyriaus pirmininkui Zigmantui Aleksandravičiui, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos direktoriui Edvardui Makeliui ir LŪS pirmininkui Jonui Talmantui. Akty-
viems LŪS nariams už svarų indėlį į organizacijos veiklą įteiktos padėkos, o LŪS 
skyrių pirmininkams – atminimo ženkleliai.

KRONIKA

Jonas Talmantas ir Kazys Sivickis



92 

KRONIKA

Šventiniame renginyje dalyvavo daugiau kaip 1300 ūkininkų. Koncertinę progra-
mą atliko Vytauto Lukočiaus vadovaujama „Vilniaus sinfonjeta“ ir Martynas Kava-
liauskas, dalyvius linksmino grupė „Jonis“ ir Vytautas Šiškauskas.

 Vanda Vasiliauskaitė

Žemės melioracijos perspektyva migloje
Liepos 9 d., kaip ir kiekvieną metų ketvirtį, įvyko Lietuvos melioracijos įmonių 

asociacijos narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkės pagrindiniai klausimai: 1. 
Melioracijos darbų, finansuojamų Solidarumo fondo lėšomis, eiga ir priemonės dar-
bams paspartinti (pranešėjai A. Gudaitis ir M. Kmitienė, Valstybės žemės fondas); 

2. Pasiūlymai dėl Melio-
racijos įstatymo tobulinim 
(pranešėjas K. Sivickis, 
Lietuvos melioracijos įmo-
nių asociacija).

Melioracijos įmonių 
specialistai su kartėliu pa-
žymėjo, kad Žemės ūkio 
ministerijoje vis dar nesu-
prantama žemės meliora-
vimo reikšmė. Nesupran-
tama, kokia reikšminga 
šaliai žemė – pagrindinė 
gamybos priemonė, kurios 
neperkelsi į kitus kraštus 
ar, kaip dabar madinga sa-
kyti, regionus. Investicija 
į žemės melioravimą tai ir 
investicija į regionus, ne-

palyginamai geresnė negu Žemės ūkio ministerijos perkėlimas į Kauną.
Melioratoriai nesulaukia Seimo ir ŽŪM pritarimo siūlomoms Melioracijos įstaty-

mo pataisoms. Neatsižvelgiama į žemės melioravimo fondo sudarymo siūlomas prie-
mones. Seimo Kaimo reikalų komiteto ir ŽŪM „nusiurbtos“ pataisos ir fondo sudary-
mo priemonės daro Melioracijos įstatymą beprasmį.

Daug bėdų melioratoriai turi dėl Viešųjų pirkimų įstatymo netobulumo. Konkursus 
laimi įmonės, neturinčios nei bazinės technikos melioravimo darbams, nei specialistų, 
tačiau pasiūliusios mažiausią darbų kainą. Konkursus laimi, tačiau dažnai negali atlik-
ti darbų arba juos atlieka nekokybiškai. Yra pavojus, kad Solidarumo fondo lėšomis 
melioracijos darbai nebus įvykdyti. Apie tai signalizuoja neatlikti pirmojo pusmečio 
darbai.

Susirinkimo dalyviai pastebėjo, kad ŽŪM, kuri metodiškai vadovauja melioracijai, 
nedaro jokios įtakos savivaldybėms, netinkamai organizuojančioms šį procesą, nesirū-
pinančioms nei specialistais, nei darbais, nei konkursais. Gali atsitikti taip, kad metų 
pabaigoje liks nemažai neatliktų darbų. Tai būtų nedovanotinas aplaidumas.

ŽH informacija

Susirinkimo dalyviai
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Jeigu kartais tektų pro šalį važiuot
Anykščių rajonas daugiausia lankomas dėl rašytojų Antano Baranausko ir Antano 

Vienuolio muziejaus bei lajų tako. Tačiau ne mažiau vertas dėmesio Traupio mieste-
lyje prie Nevėžio įkurtas pedagogų ir mokinių tvarkomas vienintelis Lietuvoje ir, ko 
gero, Baltijos šalyse mokyklos botanikos sodas. Vykstantiems keliu Kavarskas – Ra-
guva, verta čia užsukti, šiame 4 ha botanikos sode tarpsta daugiau kaip 10 tūkst. augalų 
rūšių. Botanikos sodą padeda puoselėti miestelio bendruomenė.
     ŽH informacija

Bus statomas tiltas per Nerį
Įgyvendinant Kauno Islandijos plento rekonstrukcijos projektą numatoma statyti 

tiltą per Nerį. Jis taps kelio Vilnius - Kaunas - Klaipėda (A1) dalimi. Dabar Kleboniš-
kio tiltą sudaro du atskiri tiltai, tad bus padarytas trečias. Eismą iš Vilniaus į Klaipėdą 
planuojama nukreipti naujuoju tiltu.

Dabartinis dviejų eismo juostų tiltas bus rekonstruotas į keturių juostų tiltą, taip pat 
bus suremontuotas 1981 m. statytas pietinis tiltas, juo dabar automobiliai važiuoja iš 
Klaipėdos į Vilnių. Darbai truks beveik porą metų. Tai didžiausio eismo tiltai Lietuvo-
je: kasdien jais pravažiuoja vidutiniškai 68 tūkst. automobilių.
     ŽH informacija

Paskelbta hidrologinė sausra
Liepos mėnesį Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba hidrologinę sausrą kaip pa-

vojingą reiškinį paskelbė nacionaliniu mastu. Nustatyta, kad 28 iš 48 šalies vandens 
matavimo stočių vandens lygis yra žemesnis ar lygus žemiausiam vidutiniam daugia-
mečiam šiltojo laikotarpio vandens lygiui.

Dėl sausrų ir karštų orų kol kas labiausiai nukentėjo Šešuvio upė ties Skirgailiais 
(Tauragės r.), Sanžilės kanalas ties Bernatoniais (Panevėžio r.), Nemunas ties Panemu-
ne ir Neris ties Jonava. Hidrologinė sausra nacionaliniu mastu skelbiama, kai daugiau 
nei pusėje vandens matavimo stočių stebima lokalaus pobūdžio hidrologinė sausra.
    ŽH informacija

 Gedimino kalno sutvarkymo projektą  
rengs „Hidroterra“

Gedimino kalno Vilniuje galutinio sutvarkymo projektą už 2,18 mln. eurų rengs 
bendrovė „Hidroterra“. Pasak kultūros viceministrės Ingridos Veliutės, sutartis su šia 
bendrove pasirašyta rugpjūčio 19 d. Konkurse sulaukta dviejų dalyvių. Jų pasiūly-
mus vertino Lietuvos geologijos tarnybos, kelių universitetų, Vilniaus savivaldybės, 
Kultūros ministerijos, muziejaus atstovai. Įmonės, galinčios parengti kalno tvarkymo 
projektą, muziejus ieškojo apie metus. Pirmąkart konkursas neįvyko, nes sulaukta tik 
vieno pasiūlymo. Prioritetas rengiant projektą bus teikiamas pietrytinei kalno daliai, 
kur, pasak ekspertų, kyla didžiausia nuošliaužų grėsmė: čia tyrimai bus atlikti ir pro-
jektas parengtas per devynis mėnesius. Lygiagrečiai, tik per ilgesnį – 15 mėnesių – lai-
kotarpį, projektuotojas parengs ir visos likusios kalno dalies sutvarkymo projektą. Pa-
čių darbų pietrytinėje kalno dalyje pradžia numatoma kitų metų vasarą, įvykus rangos 
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darbų viešojo pirkimo konkursui. Į būsimą projektavimą neįtrauktas jau sutvarkytas 
šiaurės vakarų šlaitas ir šiuo metu tvarkoma piliakalnio aikštelė. „Hidroterros“ direk-
torius Darius Kalesnykas sako, kad jei nekils netikėtumų, pirmasis projektas su trimis 
galimais variantais, kaip tvarkyti pietrytinį kalno šlaitą, bus pateiktas kitų metų gegužę. 

Pasak „Hidroterros“ atstovo Laimonto Jakšto, skirtingoms kalno zonoms galimi 
skirtingi sprendimai, tačiau įmonė žada pateikti tris galimus sprendimus tiek pietry-
tiniam šlaitui, tiek visam kalnui, su detaliais paskaičiavimais, kiek kiekvienas jų kai-
nuotų. 

Bendrovė sutartimi įsipareigoja atsakyti už savo sprendinių patikimumą neribotą 
laiką. Bendrovė žada pasitelkti Vilniaus, Kauno universitetų mokslininkus, jie konsul-
tuosis ir su kolegomis iš užsienio. Projektuotojai taip pat pabrėžia, kad jų projektuo-

se nebus nagrinėjama galimy-
bė atsodinti ant kalno buvusių 
medžių. Galutinis viso kalno 
sutvarkymas, ankstesniais mu-
ziejaus skaičiavimais, gali kai-
nuoti apie 30 mln. eurų. Galuti-
niai skaičiai turėtų būti pateikti 
pasirinkus konkretų būdą, kaip 
bus tvarkomos skirtingos kalno 
vietos.

Tyrimai parodė, kad pagrin-
dinė kalno problema – vanduo 
ir nestabilus prieš 30 metų su-
piltas gruntas. Gedimino kalno 
tvarkybos darbus planuojama 
baigti 2022 m. pabaigoje.

 ŽH informacija

Vilniuje uždarytas Lukiškių kalėjimas
Lukiškių terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo kalėjimas buvo pradėtas 

statyti 1901 m., o tardymo kalėjimas – 1902 m. Kalėjimo projektą parengė architektas 
G. Trambickis, techninį projektą, sąmatą ir kalėjimo pastato brėžinius – inžinierius K. 
Kelčevskis. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo kalėjimas buvo skirtas 
421 nuteistajam, tardymo kalėjimas – 278 suimtiesiems, administracinis pastatas su 
butais kalėjimo viršininkui, jo 4 padėjėjams ir prižiūrėtojams, virtuvės pastatas, ke-
pykla, pirtis, skalbykla, ūkiniai pastatai, mūrinė siena, juosianti visus pastatus ir kita.

1905 m. pastatyta Vilniaus Lukiškių kalėjimo Šv. Nikolajaus cerkvė, katalikų ko-
plyčia.

1904 m. kalėjimas buvo pradėtas naudoti. Tuomet tai buvo viena moderniausių 
įkalinimo įstaigų Rusijos imperijoje. Statyba kainavo beveik 1,5 mln. rublių. Pastatas 
nekeitė savo paskirties tiek vokiečių, tiek lenkų ir rusų okupacijos metais.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, kalėjime bausmes atliko tiek LR piliečiai, tiek 
užsieniečiai. 1990 m. kalėjime buvo 440 nuteistųjų, o 2007 m. – 148 nuteistieji.
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2019 m. šis kalėjimas prijungtas prie Vilniaus pataisos namų ir liepos 2 d. uždarytas. 
Tarp garsiausių Lukiškių kalėjimo kalinių buvo: Jonas Vileišis, Mykolas Biržiška, 

Marcelė Kubiliūtė, Menachemas Beginas. 

Studentų priėmimas į VDU Vandens ūkio  
ir žemėtvarkos fakultetą 2019 m. 

Šį rudenį antrosios pakopos (magistrantūros) studijas fakultete pirmame kurse pra-
dėjo 17 hidrotechninės statybos inžinerijos ir 31 žemėtvarkos programos ištęstinių 
studijų magistrantas. 

Papildomosioms studijoms hidrotechninės statybos inžinerijos programoje priimti 
2, žemėtvarkos studijų programoje – 4 klausytojai. Sėkmingai pabaigę vienerius me-
tus trunkančias studijas, šie asmenys įgis teisę stoti į magistrantūros studijas. 

Deja, pirmosios pakopos studijos fakultete šiais metais nebuvo populiarios. Į jas 
neatsirado rentabilaus skaičiaus (10) stojančiųjų, todėl priėmimas į programas buvo 
nutrauktas jau po pirmojo priėmimo etapo. Tai išties skaudus atvejis fakulteto istori-
joje, kai anksčiau buvusios gana populiarios tradicinės hidrotechnikos ir žemėtvarkos 
studijos pirmame kurse nevyks.

Fakultetas vykdė studentų priėmimą į bakalauro studijų aukštesnius kursus: 1 stu-
dentas priimtas į hidrotechninės statybos inžinerijos, 2 – į žemėtvarkos programos 
studijas. 

2019 m. iš viso į įvairių studijų pakopas ir formas fakultete priimti 57 studentai ir 
klausytojai. 

Algis Kvaraciejus

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos raštai jubiliejų proga įteikti:

*Kazimierui Žilėnui
UAB „Hidrotechnikos statiniai“ direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;

*Stanislovui Liepiui
UAB „Stamela“ finansų direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga.
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