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2020 
metams

Mūsų žurnalas – 
vienintelis periodinis leidinys šalyje, nušviečiantis žemėtvarkos, 
hidrotechnikos ir melioracijos specialistų gyvenimą bei darbus, 
nagrinėjantis šių sričių problemas, pasakojantis apie įmonių 
veiklą.
Būdamas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinie-
rių sąjungos leidiniu, jis informuoja apie Sąjungos 
veiklos aktualijas, neužmiršta mūsų bendruomenės 
narių jubiliejų ir kitokiomis progomis.

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
redakcija 

Žurnalą galima užsisakyti ir be pristatymo, tuomet jį reikia 
pasiimti LŽHIS būstinėje Kauno r.: Universiteto g. 10-227, 
Akademijos mstl. Kauno r. (VDU Žemės Ūkio Akademijos 
VŽF dekanate)

Metinė (4 numerių) prenumeratos kaina 24,31 Eur 
(individualiems skaitytojams taikoma 30 proc. 
nuolaida) + PVM 5 proc. (iki 2019 12 31) – 
1,22 Eur, pristatymo išlaidos su PVM 3,50 Eur.

Fiziniai asmenys gali dar užsisakyti žurnalą 
2020-2021 metams ir gauti knygą, kuri buvo 
išleista sąjungos šimtmečiui už 50 Eur. Prista-
tymo sąlygos galioja tos pačios, kaip ir užsi-
sakant žurnalą vieneriems metams.

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 
sąskaita Nr.  LT364010042500093448 Luminor Bank AB. 
Įmonės kodas 290789750, PVM mokėtojo kodas LT907897515 

Užsisakykite žurnalą patys ir paraginkite 
tai padaryti bendradarbius. Palaikykite 
žurnalą – vienintelę viešą žemėtvarki-
ninkų ir hidrotechnikų  tribūną.

Žurnalo prenumerata – 
Žurnalo prenumerata – 

puiki dovana ir buvusiems 
Jūsų kolektyvo nariams, 

žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos veteranams

puiki dovana ir buvusiems 
Jūsų kolektyvo nariams, 

žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos veteranams
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          Mielieji, 
laimės visiems Jums artėjaniių švenčių proga!
Tegul Naujieji negaili sveikatos 
         ir tai būna puikių sumanymų 
bei prasmingų darbų metai! 
         Iki malonių susitikimų 2020-aisiais!

Sutemos: šviesios alyvinės - gatvėm pasnigtom vaikšto.
Sienos mūrinės žalsvos po sniego baltom aureolėm.

Pirmas sniegas. Tūkstančius kartų pirmas.
Tūkstančius kartų laukiamas - kaip vyšnių baltas žydėjimas.

Atskleistas naujas lapas - baltas, iš pirmo sniego...
Ką jame įrašysi nekantriai skubia ranka?

Kad čia, kur varpinė prigulė - sutemos šviesios alyvinės,
Kur krenta nuo gotikos bokšto tamsaus violeto šešėlis,

Kur tilto melsvi turėklai tarsi pakilę skristi.
Kur sienos žalsvos atgyja po sniego baltom aureolėm...
Tik čia, ir niekur kitur - tu būsi pats laimingiausias.

Tik čia, tik ant žemės trupinio tu saulei lūpas praversi.
Ir jokioj kitoj planetoj nerasi taip mylinčių rankų.
Ir jokiam kitam pasauly tu taip nemoki laukti...
Tik čia ir niekur kitur - reikalingiausias tu būsi.

                                      Janina Degutytė
     

LŽHIS prezidentas 
Vilimantas Vaičiukynas ir

Žurnalo 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
redakcija

 „Pirmo sniego preliudas“

Rasos Ramukevičienės nuotrauka
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Atkurtajam žurnalui – 30 metų
Prieš tris dešimtis metų – 1989 m. lapkričio mėn. pasirodęs pirmasis 

atkurtojo žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ numeris buvo svarbus įvykis 
LŽHIS istorijoje. Žurnalas atkurtas tęsiant tarpukario Lietuvoje ėjusį (1926 - 
1940 m.) leidinį pavadinimais „Matininkas“, „Matininkų ir kultūrtechnikų 
balsas“, „Žemėtvarka ir melioracija“, o 2001 m. – pervadintas į „Žemėtvar-

ka ir hidrotechnika“.
Dėkojame žurnalą atkūrusiems ir da-

bar esantiems žurnalo bendradarbiams, 
talkininkams – visiems, tęsiantiesiems 
vyresniųjų kolegų atgaivintą spausdintą 
mintį – vienyti LŽHIS narius bei visą že-
mėtvarkininkų ir hidrotechnikų profesinę 
bendruomenę.

LŽHIS – viena tarp nedaugelio visuo-
meninių organizacijų, turinčių savo leidi-
nį. Idant atkurtasis žurnalas išvystų dienos 
šviesą, tuometės LŽŪA Hidromelioracijos 
ir žemėtvarkos fakulteto studentai iškėlė 
žurnalo atkūrimo idėją, o 1989 m. balandžio 
23 d. įvykusio LŽHIS atkuriamojo suvažia-
vimo patvirtintose Sąjungos veiklos krypty-

se buvo numatyta pradėti leisti žurnalą. Organizacinės grupės žurnalui leisti 
nariais buvo patvirtinti: K. Sivickis, A. Mitrikevičius,V. Mikšys, V. Čeginskas, 
A. Kusta, A. Žilinskas, P. Aleknavičius, V. Morkūnas.

Pagal tuometę sovietinę tvarką leidybai buvo reikalingas politinis leidimas, 
o praktinei žurnalo leidybai reikėjo lėšų. Deficito laikais buvo sunku gauti po-
pieriaus, reikėjo patalpų, buvo su leidyba susijusių problemų. Vyresniesiems 
profesijos broliams teko įveikti daug kliūčių, išspręsti nemažai problemų, kad 
1989 m. lapkričio mėnesį Kaune pasirodytų pirmasis atkurtojo žurnalo numeris.

Nors melioracijos finansavimas jau buvo pradėjęs mažėti, melioracijos 
įmonių sistema dar buvo galinga ir finansiškai pajėgi. Pirmąją 3 tūkst. rublių 
finansinę paramą žurnalui leisti suteikė Pasvalio MSV (viršininkas Juozas Stul-
ga). Susivienijimas „Lietuvos melioracija“ (pirmininkas Jonas Jakimavičius) 
parėmė leidybą 30 tūkst. rublių suma.

Padedant tuometiniam Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto 
vyriausiajam inžinieriui Pertui Daugirdui, šio instituto patalpose Kaune įsikūrė 
atkurtojo žurnalo redakcija.

MŪSŲ GYVENIMAS
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Vyresnieji kolegos patebi, kad atkurtojo žurnalo leidybos pradžia buvo pa-
naši į „Matininko“ leidybos pradžią. Dėl neišspręstų organizacinių problemų, 
ekonominių sunkumų, lėšų stokos ir redakcijos darbuotojų kaitos žurnalo leidy-
ba strigo, keletą metų buvo išleidžiama tik po porą numerių. Nekito tik vienas 
dalykas – žurnalo leidybos klausimais visada rūpinosi LŽHIS vadovai ir jos 
taryba.

MŪSŲ GYVENIMAS

Atkurtojo žurnalo vyriausieji redaktoriai:
Leidybos metai, Nr.  Pavadinimas  Redaktorius

1989 (Nr.1), 1990 (Nr.1, 2)  „Žemėtvarka ir melioracija“  Arvydas Lapukas
1990 (Nr. 3, 4), 1991 „Žemėtvarka ir melioracija“  Jonas Endrijaitis
1992 – 2001 (Nr. 1, 2)  „Žemėtvarka ir melioracija“  Vytautas Mikšys
2001 (Nr. 3, 4) – 2013  „Žemėtvarka ir hidrotechnika“  Juozas Smilgevičius
Nuo 2014 Nr. 1  „Žemėtvarka ir hidrotechnika“  Vanda Vasiliauskaitė

Žurnalo leidyba – ne vieno žmogaus darbas. Šešerius metus vadovaudama 
nedideliam žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijos kolektyvui galiu 
tik geru žodžiu paminėti kolegas – maketuotoją ir fotografę (jos nuotraukos daž-
nai puošia žurnalo viršelį) Rasą Ramukevičienę, patyrusį ir gerai žemėtvarkos 
reikalus išmanantį redaktorių Romualdą Survilą, redaktorę Midoną Dapkienę, 
stilistę Viktoriją Zvicevičienę. O kas būtume be LŽHIS vadovybės palaikymo 
ir šaunių talkininkų, autorių, rašančių žurnalui? Dėkojame Pranui Aleknavičiui, 
Juozui Smilgevičiui, Virginijai Gurskienei, Kaziui Sivickiui, Arvydui Povilai-
čiui, Algiui Kvaraciejui, Petrui Puniui, Vilmai Daugalienei, Vilmai Kalendaus-
kaitei, Stasiui Skrebiui, Raimundui Baubliui, Mindaugui Gudžiūnui, Antanui 
Gudaičiui ir daugeliui kitų kolegų. Manau, kad populiarindami LŽHIS žurna-
lą – siūlydami temas ar pranešdami apie įvykius bei naujienas aktyvesni turėtų 
būti LŽHIS tarybos nariai, Sąjungos skyriai, patys redkolegijos nariai.

Per tris dešimtis metų labai pasikeitė žurnalo darbo organizavimo ir leidy-
bos galimybės. Šiandien LŽHIS turi interneto svetainę, joje – žurnalo archyvą. 
Kolektyvo darbe nauja tai, kad technologijų dėka leidybą organizuojame nuo-
toliniu būdu, su kolegomis dirbame iš skirtingų Lietuvos vietų – Vilniaus, Kau-
no, Panevėžio. Deja, šiandien dideliu tiražu pasigirti negalime. Pačių profesijos 
brolių požiūris į „popierinį“ leidinio variantą yra gerokai sumenkęs.

Džiaugiuosi, kad sulaukėme 30-ųjų atkurtojo žurnalo metinių, kad žurnalas 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ išeina laiku, kas ketvirtį. Už pasiūlytas temas ir 
idėjas dėkoju visiems prie to prisidedantiems. Ačiū, kad esame kartu.

Vanda Vasiliauskaitė  
žurnalo vyriausioji redaktorė
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Žinoti Sąjungos istoriją –  
garbės reikalas

Ar žinote, kokioms aplinkybėms susiklosčius, Lietuvos matininkai dau-
giau kaip prieš 100 metų carinėje Rusijoje įkūrė Lietuvos matininkų profesi-

nę sąjungą? Už kokius nuopelnus tarpukariu Vytauto 
Didžiojo ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
įvairių laipsnių ordinais buvo apdovanoti žemėtvarki-
ninkai ir kultūrtechnikai? Kodėl 1940 m. rugsėjį so-
vietinio saugumo organai Sąjungą likvidavo? Iki 1989 
m. žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistai užsiėmė 
profesine veikla neturėdami savo organizacijos, o prieš 
30 metų LŽHIS buvo atkurta.

Apie tai 2018 m., talkinant gausiam būriui kolegų, 
buvo išleista Sąjungos šimtmečio istoriją menanti kny-
ga „Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga 1918-2018“. Knyga susideda iš dviejų dalių. 
Pirmojoje skelbiama Sąjungos veiklos, jos žurnalo lei-

dybos istorija bei Sąjungos įstatai. Antrojoje dalyje skelbiamos Sąjungos vado-
vų, Sąjungos Garbės narių, asmenų, įrašytų į Sąjungos Garbės knygą, bei kitų 
atkurtosios Sąjungos narių profesinės veiklos trumpos biografijos.

Knygos autoriai Juozas Smilgevičius ir Romualdas Survila sako, jog duo-
menų apie Sąjungos narius surinkimas pareikalavo nemažai laiko ir pastangų. 
Tenka apgailestauti, kad ne visi LŽHIS nariai įvertino šios knygos svarbą ir 

ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS 1997 gegužės 15 d.

MŪSŲ GYVENIMAS
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MŪSŲ GYVENIMAS

 LŽHIS tarybos posėdyje
Vilma KALENDAUSKAITĖ

Lapkričio 15 d. Raseinių rajone, kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ įvyko 
LŽHIS tarybos posėdis. Posėdyje buvo aptarta praėjusi profesinė šventė, taip 
pat buvo nutarta ateinančių 2020 m. profesinę šventę organizuoti paskutinį ge-
gužės mėnesio šeštadienį, t. y. 2020 m. gegužės 30 d. stovyklavietėje „Dvarvie-
čiai“ (Raseinių r. Pagojukų sen., Dvarviečių viensėdis Nr.1). Taip pat nutarta 
profesinės šventės metu atgaivinti profesines diskusijas.

Kitas posėdžio klausimas – Sąjungos internetinio puslapio tobulinimas. Ta-
rybos narys Mindaugas Gudžiūnas informavo, kad 2019 m. birželio 14 d. buvo 
pasirašyta 1270,5 Eur. sutartis su UAB „ES4B“ dėl puslapio atnaujinimo ir to-
bulinimo. Diskutuota dėl LŽHIS tinklalapio susiejimo su bankais siekiant pa-
lengvinti nario mokesčio bei įmokų už Sąjungos rengiamus kursus mokėjimą.

Aptartas žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ leidybos klausimas. Sąjun-

pateikė apie save duomenis. Knyga išleista 1000 egz. tiražu, gausiai iliustruota.
Norintieji įsigyti LŽHIS 100 metų jubiliejaus proga išleistą knygą kreipkitės 

į VDU Žemės ūkio akademijos VŪŽF dekanatą. Juk žinoti Sąjungos istoriją – 
kiekvieno mūsų profesijos brolio garbės reikalas.

Vanda Vasiliauskaitė
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gos prezidentas 
Vilimantas Vai-
čiukynas infor-
mavo, kad nu-
matyta žurnalą 
spausdinti Kau-
ne. Rugsėjo 
mėn. gauti trijų 
Kauno spaustu-
vių komerciniai 
pasiūlymai. Su 
jais supažindinti Sąjungos tarybos nariai, laukiant iš jų atsakymo dėl priimtino 
pasirinkimo. Gautas vyriausiosios redaktorės Vandos Vasiliauskaitės pasiūly-
mas žurnalą spausdinti Lenkijoje. Šiam pasiūlymui pritarta dėl mažesnių tiražo 
spausdinimo kaštų.

Taryba aptarė, kad planuojamas žurnalo tiražas – 300 egzempliorių. Indi-
vidualiems skaitytojams žurnalo metinės prenumeratos kaina – 22 Eur. plius 
pristatymo mokestis 3,50 Eur. Įmonėms žurnalo metinės prenumeratos kaina 
nesikeičia.

Posėdžio metu diskutuota dėl knygos „Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotech-
nikos inžinierių sąjunga. 1918 – 2018“ platinimo. Nutarta fiziniams asmenims, 
kurie žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ užsisakys dvejiems metams, kny-
gą padovanoti.

Nutarta artėjančių švenčių proga skirti vienkartines premijas žurnalo dar-
buotojams. 

MŪSŲ GYVENIMAS
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Neišdavusi žemėtvarkos
Spalio 25 d. žemėtvarkos inžinierė, kraštotvarkos magistrė Romutė Sta-

šelienė paminėjo 70-ąjį gimtadienį. Sveikindami jubiliejaus proga ir linkė-
dami gražių bei prasmingų gyvenimo akimirkų, norime pastebėti, kad šiai, 
visada optimistiškai nusiteikusiai ir gebančiai kitus padrąsinti moteriai, re-
gis, nebaisūs jokie iššūkiai. 

Apie tai, kokius kelius žemėtvarkoje Romutei STAŠELIENEI teko nueiti 
daugiau kaip per keturias dešimtis darbo metų ir kaip šiandien ji vertina 
LŽHIS veiklą bei jaunesniųjų kolegų dar-
bus, su jubiliate kalbėjosi žurnalo „Žemė-
tvarka ir hidrotechnika“ vyriausioji redak-
torė Vanda VASILIAUSKAITĖ.

Savo darbo karjerą tuometiniame 
Respublikinio žemėtvarkos projektavimo 
instituto (RŽPI) Vilniaus, vėliau – Kauno 
žemėtvarkos skyriuose pradėjusi nuo eili-
nės inžinierės, pareigose kilo iki skyriaus 
viršininkės pareigų (1971 - 1995), vėliau 
buvo paskirta Kauno apskrities Žemės 
tvarkymo departamento direktore (1995 - 
2007). 2007 m. įsikūrus Žemės ūkio mi-
nisterijos padaliniui Kaune, R. Stašelienė 
vadovavo Bendradarbiavimo su sociali-
niais partneriais skyriui, buvo programos 
LEADER ir žemdirbių metodikos mokymo centro koordinatorė bei sky-
riaus vedėja. Nuo 2007 m. – Kauno MAIK lektorė.

Patyrusi žemėtvarkos specialistė ir aktyvi LŽHIS narė buvo išrinkta 
Sąjungos tarybos pirmininke ir 1995 - 1997 vadovavo Sąjungai. Už vi-
suomeniškumą ir nuopelnus žemėtvarkininko profesijai 2004 m. R. Staše-
lienė įrašyta į LŽHIS Garbės knygą, ne kartą apdovanota LŽHIS padėkos 
raštais ir Žemės ūkio ministerijos padėkomis.

ŽEMĖTVARKA

- Kokioms aplinkybėms susiklosčius atsidūrėte tarp žemėtvarkininkų?
- Baigusi Veiverių vidurinę mokyklą, stojau į Kauno politechnikos instituto 

Chemijos technologijų fakultetą, visuomeninio maitinimo specialybę. Įstojau 
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ŽEMĖTVARKA

kandidate (konkursas buvo 
didelis, 9 žmonės į vieną 
vietą). Kadangi norėjau būti 
studentė ir gauti stipendi-
ją, sutikau pereiti į Statybos 
fakultetą, pramoninės ir ci-
vilinės statybos specialybę. 
Mano sesuo Aldona LŽŪA 
tuomet jau buvo baigusi že-
mėtvarkos fakulteto pirmąjį 
kursą, tad ir mano pirmosios 
žinios apie žemėtvarką – iš 
sesers.

Pereiti į LŽŪA Žemėtvar-
kos fakultetą apsisprendžiau 
po geodezijos praktikos. 
Tuomet supratau, kad iš ma-
nęs gera statybininkė neišeis. 
Atsiskaičiusi su pirmojo kur-
so mokslais ir visomis prak-

tikomis, pasitarusi su namiškiais, dokumentus iš instituto nunešiau į LŽŪA 
Žemėtvarkos ir hidrotechnikos fakulteto II kursą. Taip prasidėjo profesinis 
pažinimas.

- Kokia buvo darbo pradžia?
- Pirmosios darbo dienos (pagal tuometį paskyrimą) prasidėjo 1972 m. 

RŽPI Vilniaus žemėtvarkos skyriuje. Buvau paskirta į Žemėtvarkos skyriaus 
I grupę, kuriai vadovavo Romualdas Survila ir vyriausiasis projektų inžinie-
rius Vytautas Černiauskas. Kiek vėliau sužinojau, kad reikės vykti į Utenos 
rajoną inventorizuoti nusausintas žemes. Viršininkai paaiškino darbų metodi-
ką ir jau kitą dieną su visa grupe išvažiavome į Uteną. Važiavome „Viliuku“, 
ten tilpo septyni žmonės, o gale buvo prikrauta fotoplanų. Pasiekus darbo 
vietą, vadovas kiekvienam į rankas davė po fotoplaną, parodė, kokiame taške 
esame, paaiškino, ką reikės daryti ir iš kurios vietos vakare mašina nuveš į 
viešbutį. Prisipažinsiu, apėmė baimė. Bijojau paklysti nepažįstamame krašte. 
Nejaukiai atrodė ir naujai iškasti melioracijos grioviai, bet save drąsindama 
supratau, kaip turiu elgtis ir ką daryti. Trūko profesinės patirties, bet pirmo-
sios užduotys buvo sėkmingai įveiktos.

Kadangi gyvenau Kaune, teko keisti darbo vietą, perėjau į RŽPI Kauno 

Inžinierių sąjungos kolegos sveikina su jubiliejumi
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ŽEMĖTVARKA

žemėtvarkos skyrių. Čia, dirbant inžinierės žemėtvarkininkės pareigose pra-
sidėjo mano darbo karjera. Teko planimetru skaičiuoti žemės naudmenų plo-
tus, dešifruoti žemės naudmenas fotoplanuose, atlikti menzulines nuotraukas. 
Po trijų metų dešifravimo darbų sėkmingai rengėme Šilalės ir Jurbarko rajonų 
miškų transformavimo ir sodinimo projektus. Teko rengti vidaus žemėtvarkos 
projektus artimai ir tolimai perspektyvai, inventorizuoti kultūrines ganyklas, 
rengti ūkių teritorijų organizavimo perspektyvinius projektus ir kitus darbus. 
Vėliau mano gyvenimas keitėsi, padidėjo šeima, gimė du sūnūs. Kai grįžau po 
motinystės atostogų, 1979 m. gruodžio mėn. skyriaus viršininkas Stasys Vaitie-
kūnas pasiūlė dirbti vyriausiąja ekonomiste – planuotoja.

- Lengvai sutikote?
- Lyg ir suabejojau, ar sugebėsiu, tačiau sutikau. Vėliau išmokau ir visai 

patiko tvarkyti finansinius aktus, rejestrus. Patiko rengti finansinius balan-
sus, ketvirčių ir metinius planus. Teko daug bendrauti su skyriaus viršininku 

S. Vaitiekūnu, jis buvo geras komandos vadovas, puikus profesijos žinovas, 
griežtas, kategoriškas ir gebantis bendrauti, patarti. Šis žmogus buvo mano 
didysis mokytojas. 

Institute vykstant permainoms skyriaus viršininku buvo paskirtas Juozas 

VŽI Kauno žemėtvarkos skyriaus veteranų susitikime
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Marčiulionis, aš buvau paskirta jo pavaduotoja, atsakinga už gamybinį darbą. 
Buvo tęsiami visi pradėti darbai: vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 
apsaugos juostų projektavimas, ūkių vidaus kelių perspektyvinių schemų ren-
gimas, žemės naudmenų kontūrų plotų skaičiavimas, autorinė priežiūra ūkių 
vidaus žemėtvarkos ir sėjomainos projektams įgyvendinti, valstiečių ūkių 
projektavimas bei dokumentacijos rengimas ir kt. Šį laikotarpį pavadinčiau 
priešreforminiu laikotarpiu.

- Prasidėjo žemės tvarkymo permainos?
- 1989-ieji buvo persitvarkymo metai, naujų ūkininkavimo formų ieško-

jimas. Kaimo gyventojus individualiai ūkininkauti skatino naujai priimtas 
Valstiečių ūkio įstatymas. Lietuvoje buvo sukurta 5,1 tūkst. valstiečių ūkių. 
Ūkių dydis – nuo 10 iki 50 ha. Tai buvo masinis ir labai skubus darbas. Ku-
riant valstiečių ūkius nebuvo įstatymo, trūko kitų norminių aktų, kurie gintų 
žemės savininkų teises. Valstiečių ūkiai dažniausiai buvo steigiami buvusių 
savininkų žemėje.

1990 m. gruodį RŽPI direktoriaus įsakymu buvau paskirta Kauno žemė-
tvarkos skyriaus viršininke, pavaduotoju – Vitas Žilys. Su šiuo žmogumi no-
rėjau dirbti komandoje. Jis buvo išmintingas, įžvalgus, ramus, motyvuotas 
žemėtvarkos specialistas. Iki tol žemėtvarkos srityje nebuvo atvejų, kad sky-
riui vadovautų moteris, tad nebuvo lengva. Skyrius darbų apimtimi ir žmo-
nių skaičiumi tuo metu buvo didžiausias institute (140 darbuotojų). Darbus 

Žemės reformos specialistai, jų vadovai ir žemės savininkai prie seniūnijos Naujojoje Ūtoje (Prienų r.)

ŽEMĖTVARKA
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vykdėme dvylikoje rajonų, skyriuje buvo šešios grupės – kiekviena turėjo po 
grupės vadovą, o vyriausiasis projekto inžinierius buvo vienas dviem grupėms. 
Priėmus Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų įstatymą ir įsigaliojus Žemės reformos įstatymui skyriaus darbuotojai 
pradėjo žemės reformos darbus.

- Kaip sekėsi, nes politikai tuomet skubino darbus, o specialistų trūko?
- Agrarinės reformos tarnybose didelė dalis darbuotojų buvo ne žemėtvar-

kos specialistai, jie, išklausę trumpalaikius kursus, tvarkė buvusių žemės savi-
ninkų žemės grąžinimo dokumentus, jiems teko aiškinti įstatymus, norminius 
aktus ir žemėtvarkos pagrindus. Dalis tokių darbuotojų neakivaizdžiai mokėsi 
LŽŪA ir tapo profesionaliais sąžiningais žemėtvarkininkais. Tačiau buvo ir to-
kių, kurie darė gėdą žemėtvarkininko profesijai, buvo neprincipingi, nesąžinin-
gi, norėjo neteisėtai pasipelnyti. Tai sumenkino žemėtvarkos prestižą. Darbai 
vyko chaotiškai. Akivaizdu, kad žemės reformai nebuvo pasirengta.

- Lietuvoje vykstant administracinei reformai kūrėsi apskritys.  
Kaip tai palietė jus asmeniškai?

- 1995 m. pavasaris man buvo sudėtingiausias, o kartu ir įdomiausias. Kūrėsi 
apskritys. Kauno apskrities viršininkas Petras Mikelionis pakvietė dirbti Žemės 

ūkio departa-
mento žemė-
tvarkos ir geo-
dezijos skyriaus 
viršininke. Tuo 
metu kiekvie-
nas rašėme savo 
skyriaus nuos-
tatus, pareigybi-
nes instrukcijas, 
steigėme darbo 
vietas, rūpino-
mės įranga.

Kauno aps-
kritis – Lietu-

vos centre. Jai priklausė Jonavos, Prienų, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Rasei-
nių rajonai bei du respublikos pavaldumo miestai – Kaunas ir Birštonas. Šiuose 
rajonuose ir miestuose veikė žemėtvarkos skyriai, kuriems vadovavo patyrę, 
puikiai darbus išmanantys kvalifikuoti žemėtvarkos specialistai. Žemės tvar-
kymo departamentui priklausė apie 240 darbuotojų, žemės reformos darbus 

Su Kauno apskrities viršininku K.Starkevičiumi
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vykdė 125 projekto autoriai 165 kadastro vietovėse. 
1997 m. skyrius buvo perorganizuotas į Žemės tvarkymo departamentą, 

jame dirbo komanda, kurioje buvo susiklausymas, jautėsi darbuotojų profe-
sionalumas ir pagalba vienų kitiems. Per mano vadovavimo departamentui 
laikotarpį keitėsi net šeši apskrities viršininkai, tačiau departamento žmonės 
išliko iki apskričių viršininkų administracijų panaikinimo (2010 m.). Tai įro-
dyta jų kruopščiu, sąžiningu, profesionaliu darbu.

- Kokie darbai tuomet buvo prioritetiniai?
- Žemės reforma – tai ne vien žemės grąžinimas, tai sudėtingas žemės 

nuosavybės atkūrimo ir jos naudotojų santykių sureguliavimo procesas, todėl 
ypatingas dėmesys buvo kreipiamas reformos projektams rengti. Buvo pro-
jektuojami grąži-
nami, perduoda-
mi nuosavybėn 
neatlygintinai ly-
giaverčiais plotais 
žemės sklypai, 
nustatomos jų ri-
bos, projektuojami 
bendro naudojimo 
keliai, nustatoma 
tikslinė žemės 
sklypų naudojimo 
paskirtis, žemės 
servitutai, speci-
aliosios žemės, 
miško naudojimo 
sąlygos. Džiau-
giuosi, kad darnaus ir nuoširdaus darbo, gero sutarimo tarp apskrities Že-
mės tvarkymo departamento darbuotojų ir Valstybinio žemėtvarkos instituto 
projektų autorių dėka 1998 m. spalio mėn. Kėdainių r. Langakių kadastro 
vietovėje buvo parengtas ir patvirtintas pirmasis Lietuvoje žemės reformos 
žemėtvarkos projektas (sk. vedėja T. Okunevičienė, projekto autorė B. Sobes-
čiukienė, VŽI). 1999 m. parengti ir patvirtinti visi Jonavos rajono kadastro 
vietovių projektai (sk. vedėja R. Auksaitienė ir VŽI projektų autoriai). Tai 
buvo tik pirmasis žemės reformos etapas. Kėdainių rajone buvo atlikti bando-
mieji žemės konsolidacijos projektai sykiu su Švedijos specialistais. Jų dėka 
buvo sukurta teisinė bazė konsolidacijos projektams rengti. Buvo vykdomas 

Su žemėtvarkos projekto autore Birute Lazauskiene

ŽEMĖTVARKA
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ūkininkų švietimas, aiškinamasi, glaudžiai bendradarbiaujama vietose. 
Penkmečio kūriniu verta vadinti Laisvąją ekonominę zoną šalia Kauno. Su 

buvusiais žemės savininkais už žemę neatsiskaityta, o iš asmeninio ūkio nau-
dotojų žemė buvo išperkama, paimama viešiesiems poreikiams. Kilo didžiulis 
triukšmas ir nepasitenkinimas. Todėl reikėjo labai kvalifikuotai viską sustyguo-
ti ir žmonėms kompetentingai išaiškinti.

- Žemėtvarkos specialistai, projektų autoriai atsidūrė 
komplikuotoje situacijoje.

- Nekilnojamojo turto grąžinimas buvusiems savininkams arba jo vertės 
kompensavimas vyko tikrai sudėtingoje įstatyminėje aplinkoje ir buvo įtakoja-
mas suinteresuotų piliečių grupių. Daugybė įstatyminių normų, pataisų, papil-
dymų, pakeitimų akivaizdžiai parodė, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesui 
nebuvo tinkamai pasirengta valstybės mastu.

Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymas buvo pareng-
tas vadovaujantis politiniais motyvais, neatlikus išsamios analizės. Nebuvo 
įvertintos ekonominės nei finansinės valstybės galimybės šiam įstatymui 
įgyvendinti, jis daug kartų buvo taisomas (kas šešta diena – nauja pataisa) 
ir keičiamas, o pretendentų ratas į žemę vis plėtėsi. Visi aiškiai suvokėme, 
kad trijų svarbiausių įstatymų kai kurie straipsniai prieštarauja vieni kitiems. 
Ypač sudėtinga buvo atlikti žemės reformos darbus Kauno rajone. Tai prie-
miestinis rajonas, aplinkui Kauną šalia gyvenviečių – dideli asmeninio ūkio 
žemės plotai.

Šalia Kauno – dvi aukštosios mokyklos su mokomaisiais ūkiais. Tuometei 
Lietuvos veterinarijos akademijai panaudos teise buvo skirta 560 ha, Lietuvos 
žemės ūkio universitetui – 730 ha žemės. Šios teritorijos – valstybės išperkama 
ir neprivatizuojama žemė. Laisva ekonominė zona – 1000 ha. Šių didelių pro-
blemų rezultatas – piliečių, kurie norėjo susigrąžinti žemę, nepasitenkinimas ir 
tūkstančiai skundų.

- Kokių savybių privalėjo turėti žemėtvarkininkas šiame  
sunkiame darbų etape?

- Gyvenimas parodė, kad žemėtvarkininkas, patekęs į aplinką, kur žemės 
savininkai nėra patenkinti arba pykstasi tarpusavyje, privalėjo gebėti ne tik iš-
manyti įstatymus, būti geras savo specialybės žinovas, bet ir psichologas, tarsi 
nuodėmklausys – ramiai išklausyti ir neįsižeisti, nors kartais būdavo apšauktas 
ir pažemintas.

Žemių savininkai jautėsi teisūs, jie reikalavo teisingumo, norėdami susigrą-
žinti turtą, tačiau jie nenorėjo girdėti, kad įstatymai ir kiti teisės aktai to nelei-
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džia arba siūlo jiems netinkamus variantus. Buvome kaltinami dėl nevykusių 
ir nepatogių piliečiams įstatymų, nors nebuvome jų leidėjai, tik dirbome ar-
čiau žmonių.

- Dėl kokių priežasčių pasitraukėte iš žemės tvarkymo reikalų?
- 2007 m. spalio mėn. įsikūrus Žemės ūkio ministerijos padaliniui Kaune, 

buvau pakviesta vadovauti Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sky-
riui, po to  –  programos LEADER ir žemdirbių metodikos mokymo centro 
koordinatore bei Mokymo skyriaus vedėja. Teko dirbti prie investicinių kai-
mo plėtros projektų, jų vertinimo, vykdyti žemės ūkio konsultantų akredita-
cijas. Nuo 2007 m. papildomai teko perduoti savo žinias ir sukauptą gamybi-
nę patirtį studentams (žemės teisės, kaimo plėtros, žemėtvarkos klausimais) 
Kauno miškų aplinkos ir kraštotvarkos kolegijoje.

- Ne paslaptis, visada buvote visuomeniškas žmogus. 
- Mėgau aktyvią visuomeninę veiklą, saviveiklą – tiek mokykloje, tiek 

Žemės ūkio akademijoje, tiek dirbdama institute. 2008 m. gruodžio mėn. bu-
vau ASU Alumni 
klubo steigėja 
(steigiamojo ko-
miteto pirminin-
kė), 2009 – 2010 
m. – Alumni klu-
bo tarybos narė. 
Dar 1989 m. at-
kuriant LŽHIS 
buvau išrinkta į 
Sąjungos revizi-
jos komisiją, o 
vėliau ir į tary-
bą. 1995 – 1997 
m. kolegos man 
patikėjo LŽHIS 
tarybos pirmi-

ninkės pareigas. Tuomet buvo gana sudėtingas metas, nes žemėtvarkininkų 
bendruomenė buvo nevieninga ir norėjo atsiskirti nuo hidrotechnikų, prisi-
jungti prie matininkų asociacijos. Tai buvo iššūkis. Teko įdėti pastangų ir 
išmanumo suvienijant žemėtvarkos sekcijos narius. Bendras darbas, abipusis 
supratimas nulėmė darbų sėkmę.

LŽHIS suvažiavime. R.Stašelienė pirmoje eilėje trečia iš kairės

ŽEMĖTVARKA
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-  Kaip šiandien vertinate 
LŽHIS veiklą?

- Labai džiaugiuosi, kad jau-
nesnieji kolegos sėkmingai tę-
sia LŽHI sąjungos darbą, pagal 
tradicijas kasmet mini profesinę 
dieną, nepamiršta vyresniųjų 
kolegų, juos pasikviečia į šven-
tes. Vienas konkrečių Sąjungos 
darbų – prieš 30 metų atkurtas 
žurnalas „Žemėtvarka ir hidro-
technika“. Tai sąjungos tribūna ir 
metraštis. Nauja tai, kad šiandien 
jis skaitmenizuotas, visus leidi-

nio archyvus galime rasti LŽHIS tinklapyje. Sąjungos vadovybei ir žurnalo 
redakcijai linkiu tik sėkmės tęsiant senas tradicijas.

- Kas Jums šiandien teikia didžiausią džiaugsmą?
- Kartu su vyru Alfredu užauginome du sūnus. Vyresnysis – Virginijus bai-

gęs Kauno technologijos universitete Elektrotechnikos fakultetą pasuko tėčio 
profesijos keliu, jaunesnysis Egidijus pasirinko žemėtvarkininko profesiją. 
Jis subūrė savo srities profesionalų komandą įmonėje „Geometra“. Noriu pa-
sidžiaugti, kad ši veikla plėtojama Švedijoje, jo įsteigtoje įmonėje „Geodial“ 
sėkmingai dirba ir geodezininkai iš Lietuvos.

Esu laiminga, kad turiu puikią šeimą, kad galiu pasidžiaugti penkių anūkių 
draugija, kad visi gyvename, mokomės ir dirbame čia, Lietuvoje.

- Už ką esate dėkinga Likimui?
- Ačiū Likimui už artimųjų šilumą ir sveikatą, nes tai didelė laimė. Esu 

dėkinga Likimui, kad pasirinkusi žemėtvarkininkės profesiją, turėjau galimy-
bę dalyvauti atkuriant teisingumą Lietuvoje, tai labai svarbus etapas mano 
gyvenime.

- Kaip šiandien bėga Jūsų laisvalaikis?
- Anksčiau tam nebūdavo laiko. O dabar mano laisvalaikis ir didžiausi po-

mėgiai – knyga, jūra, kelionės. Gera knyga – nuramina, pralinksmina, skatina 
kokybiškiau gyventi. Į jūrą žiūrėdama pailsiu, o kelionėse – nusiraminu, jos 
mus turtina pažinimu ir įspūdžiais.

- Dėkojame už pokalbį.

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM garbės 
ženklą jubiliejaus proga Romutei Stašelienei įteikė 
NŽT vadovas Laimonas Čiakas
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Našių žemės ūkio naudmenų 
išsaugojimo galimybės

Pranas ALEKNAVIČIUS 

Gyvenamųjų vietovių sistemos pokyčiai, pramonės vystymasis ir techninės 
infrastruktūros plėtra, taip pat kaimo raidą paveikusios ekonominės priežas-
tys turėjo įtakos šalies žemės fondo sąskaidai pagal žemės naudojimo paskirtį 
ir žemės naudmenų rūšis. Žemės valstybinės apskaitos duomenimis, 1949 m. 
gyvenamosios sodybos, kitos užstatytos teritorijos ir keliai Lietuvoje užėmė 
233,3 tūkst. ha, 1989 m. – 289,3 tūkst. ha, 2019 m. – 344,5 tūkst. ha, arba per 
70 metų laikotarpį padidėjo 1,5 karto. Miškų plotai išsiplėtė dar daugiau: nuo 
1264,5 tūkst. ha 1949 m. iki 2158,9 tūkst. ha 2019 m. (iš viso padidėjo 894,4 
tūkst. ha, arba 70,7 proc.). Tuo tarpu žemės ūkio naudmenų plotas per tą patį 
laikotarpį sumažėjo nuo 4296,3 tūkst. ha iki 3404,81 tūkst. ha, arba 891,5 tūkst. 
ha (20,8 proc.).

Nepaisant gyventojų skaičiaus mažėjimo, gyvenviečių naudojamas žemės 

1 Iš šio ploto žemės ūkio veiklos subjektai 2019 m. naudojo ir deklaravo 2926,8 
tūkst. ha.

Arimai našiose žemėse

ŽEMĖTVARKA
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plotas kasmet auga, užimdamas daugiausia agrarinėse teritorijose suformuoja-
mus žemės sklypus, kuriems pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pagal ati-
tinkamai parengtus teritorijų planavimo dokumentus pakeičiama iš žemės ūkio 
paskirties į kitą paskirtį. Per 10 metų (2009 01 01 – 2019 01 01) Nekilnojamojo 
turto registre įregistruotų vien tik gyvenamųjų namų valdų žemės sklypų ben-
dras plotas padidėjo nuo 89,7 tūkst. ha iki 119,8 tūkst. ha, arba 30,1 tūkst. ha, 
iš to ploto Vilniaus mieste ir rajone – 4,3 tūkst. ha, Kauno mieste ir rajone – 3,3 
tūkst. ha, Klaipėdos rajone – 1,7 tūkst. ha, Šiaulių mieste ir rajone – 0,9 tūkst. ha, 
Panevėžio mieste ir rajone – 0,75 tūkst. ha. Kadangi daugiau kaip 95 proc. namų 
valdų žemės sklypų yra privačioje žemėje, taip plėtoti urbanizuotinas teritorijas 
skatina savininkų siekis padidinti žemės ir statinių rinkos vertę, kuri, pakeitus 
naudojimo paskirtį ir esant reikiamai infrastruktūrai, padidėja dešimtis kartų. Be 
to, vykdant statybas išpardavinėjamas nuimtas derlingasis dirvožemio sluoks-
nis („juodžemis“), kurio vidutinė rinkos vertė, neskaitant atvežimo išlaidų, yra 
6–10 eurų/m3 ir dar daugiau. Tokia tvarka tobulintina tiek rengiant teritorijų 
planavimo dokumentus, užtikrinančius urbanizuotinų teritorijų kompaktiškesnį 
užstatymą bei žemės ūkio, miškų ūkio, kitų ūkio šakų plėtros interesų balansą, 
tiek teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis, apsaugančiomis vertingas žemės 
naudmenas nuo nepagrįsto mažinimo. 

Viešojo intereso požiūriu miškai ir žemės ūkio naudmenos yra ypatingi gam-
tos ištekliai, išimtinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės2, kurių apsaugą 

2 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų fragmentai gamtos ište-
klių racionalaus naudojimo klausimais:

1995 m. kovo 8 d. nutarimas: Konstitucijos 47 ir 54 straipsniuose žemė trak-
tuojama kaip visuotinė vertybė, turinti socialinę funkciją – tarnauti tautos gerovei. 
Visuomenei ne tas pats, kaip žemė naudojama, nes išsaugoti racionalų žemės nau-
dojimą pagal paskirtį yra visuotinis poreikis.

1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimas: Konstitucijos 54 straipsnyje įtvirtintas kons-
titucinis žemės, kaip ir kitų svarbiausių gamtos objektų, apsaugos principas. Iš 
Konstitucijos 47 ir 54 straipsnių matyti, kad žemė vertinama kaip visuotinė ver-
tybė, kurios pagrindinė socialinė funkcija – tarnauti tautos gerovei. Todėl ypač 
svarbu, kad ši vertybė būtų racionaliai ir efektyviai naudojama. Tai pagrindžia 
objektyvią būtinybę ir kartu pareigą valstybei nuosavybės į žemę santykius taip 
reguliuoti, kad būtų suderinti visų žemės teisinių santykių subjektų interesai ir už-
tikrinta pagrindinė žemės funkcija. 

2005 m. gegužės 13 d. nutarimas: Vieni iš nuosavybės (taip pat ir privačios) 
objektų yra žemė, miškai, vandens telkiniai. Jų tinkamas, racionalus naudojimas ir 
apsauga – Konstitucijos ginamas viešasis interesas. Ypač pabrėžtina tai, kad žemė, 
miškai, vandens telkiniai nuosavybės teisės atžvilgiu yra ypatingi objektai, nes 
žemės, miškų, vandens telkinių tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus, kaip 

ŽEMĖTVARKA
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biologinės ir socialinės būtybės, egzistavimo bei visuomeninių ryšių palaikymo 
ir sklaidos terpė, žmogaus ir visuomenės išlikimo ir raidos sąlyga, tautos gerovės 
pagrindas. Nuosavybė įpareigoja.

2006 m. kovo 30 d. nutarimas: Žemė yra svarbi ekosistemos dalis, lemianti 
ir kitų gamtos išteklių (inter alia vandenų, augalijos, gyvūnijos) egzistavimą bei 
kitimą. Žemė yra ypatingas gamtos išteklius ir tuo aspektu, kad ji negali būti pa-
keista kuo nors kitu, iš naujo sukurta ar kaip nors kitaip padidinta. Taigi žemė yra 
ribotas išteklius. Žemės, kaip riboto ištekliaus, tinkamas naudojimas yra žmogaus 
ir visuomenės išlikimo ir raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas; jos, kaip gamtos 
ištekliaus, racionalaus naudojimo užtikrinimas yra viešasis interesas, kurį garan-
tuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 
13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Valstybės pareiga užtikrinti, kad žemė būtų 
naudojama racionaliai, kad ji būtų saugoma, kyla inter alia iš Konstitucijos 54 
straipsnio nuostatų, jog valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos 
ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad 
su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai (1 da-
lis), kad įstatymu draudžiama inter alia niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti 
vandenis, skurdinti augaliją ir gyvūniją (2 dalis), konstitucinio socialinės darnos 
imperatyvo, kitų Konstitucijos nuostatų. Pažymėtina, kad racionalus žemės naudo-
jimas yra neatsiejamas nuo jos apsaugos, inter alia nuo derlingos dirbamos žemės, 
kraštovaizdžio išlaikymo, žemės apsaugojimo nuo taršos, netinkamo naudojimo, 
kitų neigiamų veiksnių, taip pat nuo žemės ūkio verslo laisvės užtikrinimo.

Iš Konstitucijos kyla galimybė ir būtinybė su žemės, kaip ypatingo nuosavybės 
teisės objekto (ir vienos iš verslo sąlygų – ūkinės veiklos vykdymo prielaidų), įsi-
gijimu bei valdymu, taip pat su perleidimu susijusius santykius teisiškai reguliuoti 
taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų pakenkti žemei kaip ypatingai Konstitucijos 
ginamai ir saugomai vertybei, pažeisti kitų konstitucinių vertybių.

Ypač pabrėžtina, jog įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, 
kad žemės sklypai, jeigu jie yra priskirti žemės ūkio paskirties žemei, savininkų 
ir (arba) naudotojų būtų naudojami būtent žemės ūkio veiklai, kad žemės ūkio pa-
skirties žemės pobūdis, kol jos paskirtis pagal įstatymo nustatytus kriterijus nebus 
pakeista, būtų išsaugotas. Įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą nustaty-
ti atitinkamas kontrolės priemones ir sankcijas už nustatytų reikalavimų nesilaiky-
mą. Įstatymų leidėjas taip pat gali įstatymu numatyti tokias socialinės inžinerijos 
priemones, kurios skatintų žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkus ir (arba) 
naudotojus tuos sklypus naudoti būtent pagal nustatytą tos žemės paskirtį.

2009 m. birželio 22 d. nutarimas: Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, 
kad žemės sklypų priskyrimas žemės ūkio paskirties žemei arba kitokios paskirties 
žemei gali būti keičiamas (inter alia įvykus atitinkamų žemės išteklių kokybi-
niams pokyčiams); idant būtų išsaugomos žemės ūkio paskirties žemės naudingo-
sios savybės, įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti aiškius žemės ūkio paskirties 
žemės keitimo į kitos paskirties žemę kriterijus, keičiant žemės paskirtį turi būti 
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ir racionalų nau-
dojimą turi re-
guliuoti valstybė 
įstatymais. 

Pažymėtina, 
jog pagal Lietu-
vos Respublikos 
Civilinį kodeksą 
(4.40 straipsnis) 
paviršinis žemės 
sluoksnis jos sa-
vininkui nuosa-
vybės teise pri-
klauso tik tiek, 
kiek reikalinga 
žemę naudoti pagal nustatytą paskirtį3. Žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties 
žemės produkcijos išauginimui būtinas derlingasis dirvožemis, sukurtas dėka 
gamtos jėgų ir daugelio kartų žmogaus darbo bei įdėtų valstybės lėšų jo ūkinių 
savybių pagerinimui. Tai riboto ploto ir beveik neatsinaujinantis gamtos ište-
klius, kurį tausoti yra valstybės bei žemės savininkų priedermė. Pakeičiant pa-
grindinę žemės naudojimo paskirtį ir planuojant bei vykdant statybas, būtina 
išsaugoti derlingąjį dirvožemį. Be to, kadangi dėl paskirties pakeitimo mažina-
mas pagrindinės gamybos priemonės – žemės ūkio naudmenų ir miškų plotas, 
kompensaciją dėl šių vertingų gamtos išteklių praradimo turėtų gauti ne žemės 
savininkas, o valstybė. 

Žemės įstatymo nuostata, kad pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo pa-
skirtį valstybei turi būti kompensuojami žemės ūkio gamybos ir miškų ūkio 

paisoma viešojo intereso (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 30 d. nutarimas); 
tai mutatis mutandis taikytina ir reguliuojant santykius, susijusius su žemės sklypų 
priskyrimo miškų ūkio paskirties žemei keitimu. Taigi pagal Konstituciją įstatymų 
leidėjas gali nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį žemės sklypų priskyrimas 
miškų ūkio paskirties žemei gali būti keičiamas, taip pat miško žemė gali būti pa-
verčiama kitomis naudmenomis (inter alia įvykus šios žemės išteklių kokybiniams 
pokyčiams). Tai, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik 
išimtiniais atvejais, atitinka miško, kaip išimtinę reikšmę turinčios nacionalinės 
vertybės, ypatingą teisinį statusą.

3 Civilinio kodekso 4.40 straipsnis. Žemės sklypo savininko teisių turinys
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nuostoliai, buvo panaikinta 2000 m. įstatymo pataisomis. Tačiau 2011 m. Miš-
kų įstatymas papildytas pataisa, numatančia, kad už miško žemės pavertimą ki-
tomis naudmenomis tuo suinteresuotas asmuo privalo sumokėti kompensaciją 
į valstybės biudžetą pinigais arba įveisti mišką kitoje vietoje. Tikslinga priimti 
ir analogišką Žemės įstatymo pataisą dėl kompensavimo už žemės ūkio nau-
dmenų bei kitų žemės ūkio paskirties žemėje esančių naudmenų su derlinguoju 
dirvožemiu ploto sumažinimą, kai tai susiję su pagrindinės žemės naudojimo 
paskirties pakeitimu bei kitokiais darbais, kurių metu nuimamas derlingojo dir-
vožemio sluoksnis. Kompensacijos dydis priklausytų nuo žemės ūkio naudme-
nų našumo balo bei nuo prarandamo žemės ūkio veiklai žemės ploto. Išimtis 
galėtų būti taikoma tik tiems urbanizuotinų teritorijų žemės plotams, kuriuose 
po paskirties pakeitimo išsaugomi daržai, sodai, pievos, arba yra įveisiami par-
kai, skverai ir kiti želdynai. 

Siūlytina Žemės įstatymo pataisa leistų racionaliau naudoti žemės naudme-
nas: išsaugoti dirbamos žemės laukus, užstatymui panaudoti tik minimaliai 
būtiną plotą ir mažiau vertingas žemės ūkio naudmenas. Žemės ūkio paskir-
ties žemės racionalaus naudojimo požiūriu įstatymo pataisa sudarytų galimybę 
kompensuoti žemės ūkio veiklai daromą žalą, kai dirbamos žemės plotai su 
derlinguoju dirvožemiu prarandami visam laikui dėl juose vykdomų statybų 
ar miško įveisimo. Patikslinto Žemės įstatymo nuostatų realizavimas leistų 
ekonominėmis priemonėmis išspręsti neteisėto žemės savininkų pasipelnymo 
pardavinėjant nukastąjį dirvožemį problemą ir sudarytų galimybę iš gautų lėšų 
paremti dirvožemio ūkinių savybių pagerinimui reikalingus darbus (ypač sau-
sinimo sistemų rekonstrukciją, melioracijos griovių valymą ir rūgščių dirvų 
kalkinimą). Užstatymui ir miško įveisimui būtų pasirenkami mažesnio ploto 
bei mažesnės ūkinės vertės žemės ūkio paskirties žemės plotai. 

Kompensavimo dėl žemės ūkio paskirties žemėje esančių žemės ūkio nau-

1. Žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės skly-
po sluoksnis, ant žemės sklypo esantys statiniai bei jų priklausiniai, kiti nekilnoja-
mieji daiktai, jeigu įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip.

2. Žemės sklypo savininkas į virš jo sklypo esančią oro erdvę turi tokias tei-
ses, kiek jos neprieštarauja įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal 
paskirtį.

3. Žemės sklypo savininkas turi nuosavybės teisę į sklypo viršutinį žemės 
sluoksnį bei žemėje esančias naudingąsias iškasenas tiek, kiek ši teisė nepriešta-
rauja įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal paskirtį.
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dmenų su derlin-
guoju dirvožemiu 
sumažinimo tvar-
ką turėtų tvirtinti 
Vyriausybė, kaip 
kad šiuo metu yra 
patvirtinta miško 
žemės pavertimo 
kitomis naudmeno-
mis tvarka. Viena 
iš pagrindinių są-
lygų kompensaci-
jos dydžiui, aktuali 
kiekvienam žemės 
savininkui, – kad jo 
žemės sklypo rin-
kos vertė, nustatyta atsižvelgiant į galimą žemės panaudojimą kitai paskirčiai 
bei atėmus išlaidas kompensavimui, būtų ne mažesnė nei toje vietovėje esančių 
žemės ūkio paskirties žemės sklypų, parduodamų žemės ūkio veiklos subjektams 
ūkininkavimui (t. y. nekeičiant naudojimo paskirties), vidutinė rinkos vertė. 

Rengiant Kompensavimo valstybei už žemės ūkio paskirties žemės pagrin-
dinės naudojimo paskirties pakeitimo į kitą paskirtį apskaičiavimo metodiką, 
turėtų būti atsižvelgiama į šiuos aspektus:

1. Kompensacijos mokėjimo pagrindas tiek už valstybinės žemės, tiek už 
savivaldybių ar privačios žemės sklypus – įstatymų nuostata, kad derlingasis 
dirvožemis yra išskirtinės reikšmės, lėtai atkuriamas gamtos išteklius, kurį 
išsaugoti ir gerinti yra visuomenės interesas, išreikštas Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje (54 str.). Dėl savo specifinių ypatumų – gebėjimo išauginti že-
mės ūkio ir kitą produkciją – jo apsaugai nuo nepagrįsto panaudojimo kitokiai 
paskirčiai būtinos valstybinio reguliavimo priemonės: už leidimą nuimti der-
lingąjį dirvožemio sluoksnį ir taip sumažinti žemės ūkio naudmenų bei kitos 
žemės ūkio veiklai tinkamos žemės plotą, valstybei turi būti kompensuojama 
tokia apimtimi, kuri leistų atkurti ar pagerinti atitinkamos vertės (t. y. lygiavertį 
prarandamam žemės plotui) žemės sklypą. Tuo tarpu, jeigu derlingasis dirvože-
mio sluoksnis naudojamas pagal natūralią jo paskirtį augalų išauginimui (t. y. 
žemės ūkio ar miškų ūkio veiklai, kur jis yra pagrindinė gamybos priemonė), jis, 
kaip žemės sklypo priklausinys, laikomas žemės sklypo savininko nuosavybe, 
neatskiriama nuo pagrindinio daikto (žemės sklypo) priklausomybės, perleidi-
mo ir naudojimo požiūriu.
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2. Kompensacija turėtų būti skaičiuojama rengiant detalųjį planą ar kitą te-
ritorijų planavimo dokumentą, kurio pagrindu priimamas sprendimas nustatyti 
kitą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba žemės ūkio paskirties žemės 
sklypo paskirtį pakeisti į kitą paskirtį. Šiame sprendime turėtų būti nustatytas 
ir kompensacijos dydis bei jos sumokėjimo sąlygos.

3. Kompensacijos dydis turėtų būti skaičiuojamas tik tai sklypo daliai, ku-
rioje pagal teritorijų planavimo dokumentą yra suplanuota išdėstyti statinius ir 
įrenginius, ar kurioje numatoma kitaip pertvarkyti žemės naudmenų su derlin-
guoju dirvožemiu naudojimą. Tai yra, iš bendro sklypo ploto atimamas plotas, 
kuris pagal teritorijų planavimo dokumento sprendinius numatomas palikti ne-
pakeistas (lyginant su esama faktine žemės naudojimo būkle). Jį gali sudary-
ti žemės ūkio naudmenos, miškai, apsauginiai medžių ir krūmų želdiniai bei 
kitokias funkcijas turintys želdynai, pelkės, vandens telkiniai, kiti natūralaus 
kraštovaizdžio elementai su žoline augalija, taip pat pažeista žemė be derlingo-
jo dirvožemio sluoksnio.

4. Nustačius žemės plotą, už kurį skaičiuojama kompensacija, apskaičiuo-
jama derlingojo dirvožemio tūris: plotas dauginamas iš derlingojo dirvožemio 
sluoksnio vidutinio storio, kuris nustatomas pagal dirvožemių tyrimo medžia-
gą ir vidutiniškai sudaro 20–25 cm. Tai yra, 1 ha plote yra 2000 – 2500 m3 
derlingojo dirvožemio.

5. Pradinė derlingojo dirvožemio vertė (Dp) nustatoma pagal šiuo metu 
dirvožemiu prekiaujančių asmenų prašomos mažiausios kainos (be atvežimo 
išlaidų) vidurkį rinkoje, t. y. ne mažiau kaip 6 Eur/m3.

6. Pradinei dirvožemio vertei taikomas koeficientas dėl dirvožemio našu-
mo, t. y. jo ūkinių savybių kompleksinio įvertinimo (Kdv). Koeficiento dydį 
siūloma nustatyti proporcingai žemės našumo balui, apskaičiuotam pagal že-
mės ūkio ministro patvirtintą metodiką (2007 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 
3D-359 „Dėl žemės našumo vertinimo atnaujinimo“). Tuomet 20 balų žemės 
sklypui Kdv reikšmė bus lygi 0,5, 40 balų žemės sklypui – 1,0, 60 balų žemės 
sklypui – 2,0.

7. Papildomai siūloma įvesti žemės ūkio veiklos sąlygų koeficientą (Kds). 
Šios sąlygos geresnės teritorijose arčiau miestų, kadangi jose didesnės galimy-
bės apsirūpinti dirbančiaisiais, įvairinti ir specializuoti gamybą, intensyviau 
ūkininkauti, realizuoti prekinę produkciją. Sąlygų rodiklis – išauginamos že-
mės ūkio produkcijos vertė, tenkanti ploto vieneto ir našumo balo sandaugai. 
Taikant paprastesnę tvarką, Kds rodiklį siūloma nustatyti priklausomai nuo že-
mės sklypo vietos miestų ir miestelių atžvilgiu: žemės sklypams arti stambiųjų 
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miestų koeficiento dydis būtų 3,0, arti kitų miestų – savivaldybių centrų – 2,0, 
arti miestelių ir mažųjų miestų – 1,5, kitose vietovėse – 1,0.

8. Įvedus koeficientus [Db = Dp x Kdv x Kds], bazinė derlingojo dirvože-
mio vertė (Db) būtų:

 ▪ arti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų: vidutinio našumo žemėse – apie 
36 tūkst. Eur/ha, nenašiose žemėse – apie 18 tūkst. Eur/ha, ypač vertingose 
žemėse – iki 72 tūkst. Eur/ha;

 ▪ arti kitų miestų–savivaldybių centrų: vidutinio našumo žemėse – apie 24 
tūkst. Eur/ha, nenašiose žemėse – apie 12 tūkst. Eur/ha, ypač vertingose 
žemėse – iki 48 tūkst. Eur/ha;

 ▪ arti miestelių ir mažųjų miestų: vidutinio našumo žemėse – apie 18 tūkst. 
Eur/ha, nenašiose žemėse – apie 9 tūkst. Eur/ha, ypač vertingose žemėse – 
iki 36 tūkst. Eur/ha;

 ▪ kitose vietovėse: vidutinio našumo žemėse – apie 12 tūkst. Eur/ha, nena-
šiose žemėse – apie 6 tūkst. Eur/ha, ypač vertingose žemėse – iki 24 tūkst. 
Eur/ha.

9. Prie apskaičiuotos Db sumos turėtų būti pridedama valstybės lėšomis 
sukurtos žemės ūkio veiklai pritaikytos infrastruktūros vertė – jos dydis toje 
vietovėje, tenkantis ploto vienetui. Ši vertė apskaičiuojama dabartinėmis darbų 
kainomis, atmetus faktinio nusidėvėjimo procentą. Skaičiuojamos žemės ūkio 
infrastruktūros objektus sudarytų statiniai, kurie įrengti žemės ūkio paskirties 
žemėje: vietinės reikšmės keliai, melioracijos kanalai, drenažo įrenginiai, tiltai, 
pralaidos. Pagal apytikslius skaičiavimus, žemės ūkio infrastruktūros vertė su-
darytų apie 3–5 tūkst. eurų vienam nusausintos žemės hektarui.

10. Prie apskaičiuotos Db sumos taip pat turėtų būti pridedama papildomų 
sąnaudų vertė, išreiškianti valstybės lėšomis atliktus žemės ūkio naudmenų ge-
rinimo darbus. Šios išlaidos apskaičiuojamos dabartinėmis darbų kainomis pa-
gal buvusio žemės pagerinimo darbų apimtis (tai – akmenų išrinkimas, krūmų ir 
kelmų pašalinimas, rūgščių dirvų kalkinimas). Pagal apytikslius skaičiavimus, 
žemės pagerinimo darbų vertė sudarytų apie 1–2 tūkst. eurų vienam žemės ūkio 
naudmenų hektarui.

11. Pagal šią metodiką apskaičiuotas kompensacijos dydis iš viso ir tenkantis 
ploto vienetui palyginamas su toje vietovėje parduodamos žemės ūkio paskirties 
žemės ir kitos paskirties žemės rinkos verte, pateikiant argumentus dėl valstybei 
(gamtai, visuomenei) ir žemės sklypo savininkui galimų gauti papildomų paja-
mų ar nuostolių dėl veiklos pobūdžio, pagrindinės žemės naudojimo paskirties 
ir naudojimo būdo pakeitimo bei žemės perleidimo kitiems asmenims atvejais. 
Apskaičiuotas kompensacijos dydis tikslinamas taip, kad jis nebūtų didesnis už 
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toje vietovėje parduodamų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos ver-
tę, nustatytą visam žemės sklypui, už kurio visą plotą ar jo dalį skaičiuojama 
kompensacija. 

Pagal VĮ Registrų centro atliekamo masinio žemės vertinimo duomenis 
(Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 293 patvir-
tinti normatyvai) verčių zonose vidutinė privačios žemės rinkos vertė gyve-
namajai statybai skirtose teritorijose (kitos paskirties žemėje) tuo laikotarpiu 
buvo (apytiksliai):

 ▪  arti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų: 80 – 300 tūkst. Eur/ha;
 ▪  arti Šiaulių ir Panevėžio miestų: 80 – 130 tūkst. Eur/ha;
 ▪  arti kitų miestų – savivaldybių centrų: 10 – 50 tūkst. Eur/ha;
 ▪  arti miestelių ir mažųjų miestų: 10 – 20 tūkst. Eur/ha;
 ▪  kitose vietovėse: 3 – 10 tūkst. Eur/ha.
Taikant siūlomu principu parengtus normatyvus, turi būti atsižvelgiama į 

galimą kasmetinį žemės rinkos kainų padidėjimą.

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie iš kompensaciją sumokėjusių žemės 
savininkų pagal rašytines sutartis įgijo teisę naudoti nukastą derlingąjį dirvože-
mį, už jį valstybei jokių mokesčių neturėtų mokėti, tačiau turi būti kontroliuo-
jami, kad dirvožemis būtų panaudotas visa apimtimi įstatyme ir sutartyje nuro-
dytiems tikslams – žemės ūkio naudmenų dirvožemiui pagerinti arba aplinkai 
tvarkyti.

13. Kompensacija už žemės ūkio veiklai naudojamų bei tinkamų naudoti 
plotų su derlingojo dirvožemio sluoksniu sumažinimą, kai tai numatys patiks-
lintas įstatymas, bus sumokama į valstybės biudžetą, o gautos lėšos panau-
dojamos žemės ūkio naudmenų dirvožemio gerinimo darbams Vyriausybės 
nustatyta tvarka.

14. Kai žemės sklype, kurį numatoma panaudoti kitai paskirčiai, yra miško 
ir jis suplanuojamas paversti kitomis naudmenomis (t. y. šį plotą panaudoti 
statiniams ir įrenginiams), kompensacija už miško žemės pavertimą kitomis 
naudmenomis apskaičiuojama, lėšos sumokamos į valstybės biudžetą ir panau-
dojamos miškų ūkio reikmėms pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 
straipsnio 1 ir 10 dalių reikalavimus Vyriausybės nutarimu (2011 m. rugsėjo 28 
d. nutarimas Nr. 1131) nustatyta tvarka. 

Siūlomi kriterijai dirvožemio kompensacinės vertės nustatymui sudarytų 
galimybę urbanizuotinų teritorijų planavimo organizatoriams ekonomiškai pa-
grįsti dirbamos žemės naudojimo perspektyvas, taip pat neleisti žemės savinin-
kams neteisėtai įgyti papildomų pajamų valstybės turto sąskaita.

ŽEMĖTVARKA
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Sumani vadovė – sėkmė kolektyvui
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Panevėžio HIDROPLANAS, UAB – prieš penkiolika metų įkurta privataus 
kapitalo uždaroji akcinė bendrovė, tyrinėjanti ir projektuojanti įvairios pa-
skirties vandens ūkio objektus. Įmonei vadovauja patyrusi inžinierė hidro-
technikė Edita Balčiūnienė. Šiandien su bendrovės darbais susijusių klientų 
atsiliepimai apie kolektyvo atliekamus darbus tik geri. E.Balčiūnienei suteik-

ta teisė eiti ypatingo statinio projekto 
vadovės, projekto techninės priežiū-
ros ir projekto vykdymo priežiūros 
vadovės pareigas.

Spalio 31 d. įmonės direktorė 
E.Balčiūnienė paminėjo 60-ąjį gimta-
dienį. Jubiliejaus proga Editai linkime 
stiprios sveikatos, naujų idėjų, pras-
mingų darbų ir visokeriopos sėkmės. 
Ne be reikalo gyvenimo taisyklės pa-
tvirtina, kad sumanus vadovas lemia 
sėkmę darbo kolektyvui.

Bėgant metams, plėsdamas veiklą 
„Panevėžio HIDROPLANAS“ atidarė 
filialą ir Vilniaus mieste. Per savo vei-
klos metus ši įmonė du kartus įvertin-
tas nominacija „Stipriausi Lietuvoje“. 

Toks sertifikatas suteikiamas finansiškai patikimoms šalies įmonėms, pagrin-
džiančioms gerą įmonės kredito istoriją, atspindinčioms gerą įmonės ekonomi-
nę būklę, finansinius rezultatus, taip pat indėlį į Lietuvos ekonomikos plėtrą bei 
sąžiningą verslo kultūrą.

Viena „Panevėžio HIDROPLANO“ veiklos sričių – projektavimo darbai. Tai 
hidrotechniniai statiniai, vandens telkiniai, užtvankos. Dažnai projektuojama 
jau įrengtų sausinimo sistemų rekonstrukcija bei remontas. Rengiami hidrotech-
ninių statinių prie upių, ežerų bei jūros projektai: tai užtvankos, žuvitakiai, žuvi-
ninkystės tvenkiniai. Taip pat projektuojami dirbtiniai paplūdimiai, vandens ba-
seinai, teritorijų apsaugos nuo potvynių pylimai, šlaitų tvirtinimo bei nuošliaužų 
tvarkymo objektai. Bendrovė specializuojasi miestelių, gyvenviečių ir pavienių 
objektų aprūpinimo vandeniu, vandens kokybės gerinimo, nuotekų šalinimo 
tinklų, siurblinių bei valymo įrenginių projektavime, rengia paviršinio vandens 

Įmonės direktorė Edita Balčiūnienė
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nuleidimo iš urbanizuotų te-
ritorijų projektus. Rengia ir 
naujų savartynų įrengimo bei 
užpildytų sąvartynų rekulti-
vacijos projektus.

Įmonės darbuotojai at-
lieka geodezinius (kadas-
trinius) matavimus, rengia 
topografinius ir inžinerinių 
tinklų planus, atlieka stati-
nių bei įrenginių žymėjimą 
vietovėje. Melioracijos sta-
tinių techninės priežiūros 
atestatus turintys specialistai 
atlieka melioracijos ir hidro-Inžinierius projektų vadovas Raimondas Kiudulas

Biržų r. Žvaguičių msna melioracijos statinių rekonstravimo planas
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techninių statinių techninę priežiūrą. Rengiami automobilinių kelių remonto bei 
rekonstrukcijos, gatvių, tiltų, vandens pralaidų ir kitų statinių projektai.

„Panevėžio HIDROPLANAS“ daugiausiai darbų atlieka Biržų, Pasvalio, 
Rokiškio, Kupiškio, Utenos, Zarasų rajonuose. Pastaruoju metu įmonės veikla 
išsiplėtė į Radviliškio ir Ukmergės savivaldybių žemes.

- Pagrindiniai užsakymai – valstybiniai: melioracijos griovių ir juose esan-
čių statinių remonto 
projektų rengimas. Atei-
čiai turime sutarčių su 
Melioracijos statinių 
naudotojų asociacijo-
mis dėl žemių drena-

žo rekonstrukcijų. Čia numatysime tiltų, kelių 
bei melioracijos statinių rekonstrukcijas, – sako 
E.Balčiūnienė. Įmonės direktorė džiaugiasi, kad 
šiuo metu bendrovė dirba stabiliai, nors finansavimas iš projektus užsakiusių 
rangovų pusės kartais stringa dėl jų darbų vėlavimo arba nemokumo.

Paklausta apie nuotaikas kolektyve ir ateities planus, E.Balčiūnienė sakė tu-
rinti ir gerų, ir blogų žinių.

Gera žinia, pasak jos, yra ta, kad šiuo metu darbų netrūksta. Bloga žinia ta, 
kad negalima darbų planuoti ateičiai, įdarbinti daugiau žmonių, nes nėra aišku, 
kas laukia ateityje, kiek lėšų bus skirta melioracijos darbams. „Panevėžio HI-
DROPLANAS“ kolektyvo vyrai pritardami vadovei sakė, jog darbus apsunki-
na ir nuolat besikeičiančios projektų derinimo procedūros, aplinkos apsaugos 
agentūros ribojimai melioracijos griovių, kurie anksčiau turėjo upelių pavadini-
mus, remontavimas.

Belieka tikėtis, kad norinčių ir gebančių dirbti gerai specialistų nuogąstavi-
mus atsakingų už melioraciją institucijų valdininkai kada nors išgirs.

Vadybininkas Artūras Vaitiekūnas

Darbo objekte - Edita Balčiūnienė ir Raimondas Kiudulas
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Naujienos reguliuojamo  
drenažo sistemose

(Parodos „Inno panorama 2019“ 
atgarsiai)

Albinas KUSTA 
Lietuvos Mokslų Akademijos akademikas

Lietuva buvo ir iki šiol tebėra drėgmės pertekliaus zonoje, bet 
kasmet pasitaikydavo sausringų laikotarpių, kai dirvožemyje drė-
gmės pritrūkdavo. Žemių sausinimas tebėra būtinas, jo reikšmė kol 
kas nė kiek nemažėja, nes sausinimo sistemos sudaro galimybę pa-
vasarį žemę įdirbti ženkliai anksčiau, kol po žiemos dirvožemyje dar 
yra pakankamai drėgmės. Augalai tuomet greitai auga ir sustiprėja 
iki sausringojo laikotarpio. Dabar jau daug metų gegužės mėnuo, 
o ir birželis būna sausringi, todėl anksti pavasarį nepasėjus, derliai 
ženkliai sumažėja.

Ne vienam mąstančiam žmogui, o ypač žemės ūkio specialistams, gam-
tosaugininkams bei hidrotechnikams pagrįstai kildavo klausimas, ką daryti, 
kad sausinimo sistemos būtų tobulesnės, kad jomis nutekėtų kaip galima 
mažiau vandens ir tuo pačiu būtų mažinamas augalų maisto medžiagų iš-
plovimas. Praėjusio amžiaus antrosios pusės pradžioje dabar jau šviesios 
atminties profesorius Aloyzas Dirsė, vadovaujamas žymaus melioracijos 
specialisto doc. J. Čeičio, Lietuvoje pradėjo naujus – dvipusio dirvožemio 
drėgmės režimo reguliavimo tyrimus kompleksiškai naudojant melioracijos 
priemones – sausinimą ir drėkinimą. Taigi A. Dirsė yra sisteminių dvipusio 
dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo tyrimų pradininkas Lietuvoje. Juos 
pirmą kartą atliko 1956 – 1959 m. šliuzuodamas Armonos ir Upytės sausinimo 
griovius. Nustatyta, kad giliuose durpynuose įrengtų pievų šliuzavimas efekty-
vus tik kurminiu drenažu drenuotuose plotuose. 1961 m. Aloyzas Dirsė apgynė 
mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją „Pelkinių dirvožemių drėgmės 
režimo reguliavimas šliuzavimu Lietuvos sąlygomis“. Pirmieji drėkinimo 
purškimo būdu tyrimai, vadovaujant A. Dirsei, atlikti 1963 – 1964 m.

Klimato sąlygoms kintant sausringų laikotarpių vis daugėja, mažėja kri-
tulių, o drėgmės iš dirvožemio išgaruoja vis daugiau. Tokios aplinkybės ver-
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čia ieškoti tobulesnių sprendimų įrengiant bei tobulinat melioracijos sistemas. 
Svarbiausia branginti kiekvieną vandens lašą ir į sausinimo sistemas išleisti tik 
tiek vandens, kiek būtina sudaryti sąlygas ankstyvai pavasario sėjai, na, žinoma, 
ir vasaros pabaigoje, kai reikia nuimti derlių. Paskutiniaisiais metai būta daug 
atvejų, kai po pavasario sausrų rudeniop ima gausiai lyti, ir tie lietūs labai truk-
do derliaus nuėmimo darbams. Kur drenažas sugedęs, derliaus dorojimo tech-
nika klimpsta laukuose. Tuomet ne tik patiriami dideli derliaus nuostoliai, bet ir 
labai niokojamas dirvožemis, suardoma jo struktūra. 

Reguliuojamų drenažo sistemų bandymai
Kadangi laikotarpiu nuo sėjos iki derliaus nuėmimo drėgmės nebūna per 

daug, tai sausinimo sistemomis nutekantį vandenį tikslinga sulaikyti. Tą gali-
ma padaryti įrengus reguliuojamą drenažą (reguliuojamas drenažo sistemas), 
kuriame sudarius patvanką drenažo nuotėkis stabdomas. Reguliuojamo drenažo 
moksliniam pagrindimui ir pritaikymui įvertinti Lietuvoje buvo vykdomas pro-
jektas „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“. Projekto partneriai – ūki-
ninkai, konsultantai ir žemdirbių organizacijos. Projektas buvo vykdomas pagal 
Lietuvos KPP 2014 – 2020 m. programą. Mokslininkų grupė atliko tyrimus, 
kurie aprašyti žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“, 2018 Nr. 4: Dirvožemio 
drėgmės režimo reguliavimo poveikis augalų derlingumui. Straipsnio autoriai 
I. Adamonytė, N. Bastienė, V. Gasiūnas, S. Misevičienė ir V. Aleknevičienė, 
tuometinio ASU mokslininkai, pateikia daug vertingos medžiagos. Atliktais ty-
rimais objektyviai įrodyta ir moksliškai pagrįsta, kad sausros augalų vegetaci-
jos laikotarpiu dažnėja. Lietuvoje juntami klimato pokyčiai pasireiškia dideliu 
neigiamu kritulių kiekio nuokrypiu ir dažniausiai teigiamu oro temperatūros 
nuokrypiu nuo standartinės klimato normos. Sausros ne tik padažnėjo, bet ir 
apima kur kas didesnę Lietuvos teritorijos dalį nei būdavo anksčiau. Išanali-
zavę 1961 – 2010 m. laikotarpio klimatinius duomenis, autoriai nustatė, kad 
sausringų laikotarpių pasitaikydavo ir anksčiau, pavyzdžiui, 1992 ir 1994 m. 
buvo registruotos stichinės sausros, apėmusios daugiau kaip du trečdalius šalies 
teritorijos, bet jos darosi vis dažnesnės ir žalingesnės. 2018 m., kuomet autoriai 
atliko pagrindinius tyrimus, taip pat pasižymėjo sausra. Hidrometeorologi-
jos tarnyba daugiau nei 15 savivaldybių fiksavo stichinę sausrą – jose nelijo 
ilgiau kaip 30 dienų. Dar dešimtyje nustatytas sausringas laikotarpis – jose 
nelijo ilgiau kaip 15 dienų, o 16 savivaldybių pačios paskelbė ekstremalią 
padėtį. Svarbiausiais augalų augimo mėnesiais – gegužę ir birželį – kritulių 
kiekis Vidurio Lietuvoje buvo beveik perpus mažesnis už standartinę kli-
mato normą, o vidutinė oro temperatūra nuo balandžio pradžios iki rugsėjo 
buvo 2,7 ºC didesnė už daugiametį vidurkį. Tokios meteorologinės sąlygos 
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leido tyrėjams išryškinti reguliuojamo drenažo efektyvumą. Nustatyta, kad 
didesnis dirvožemio drėgmės kiekis 60 cm gylyje reguliuojamoje drenažo 
sistemoje buvo visą 2018 m. vegetacijos laikotarpį. Didžiausias skirtumas 
(8,3 proc.) buvo gegužės viduryje. Autoriai teigia, kad reguliuojamo drena-
žo sistemų įrengimas žemės naudotojams sausringais metais leidžia gauti 
5,6–10 proc. didesnį derlių (ir pajamas), nes ilgesnį laiką palaikomas opti-
malus dirvos drėgnumas. 

Tyrėjų gauti rezultatai rodo, kad visais bandymų atvejais NPV (grynoji 
pridėtinė vertė) buvo teigiama ir atsipirko per palyginti trumpą laiką. Taigi 
reguliuojamos drenažo sistemos skinasi kelią ir tikėtina, kad ateityje jos tu-
rėtų plačiai paplisti. Jos tausoja vandens išteklius, draugiškos gamtai, nes su-
mažina maisto medžiagų išplovimą iš dirvožemio ir sudaro sąlygas vystyti 
ekonomiškai perspektyvų, klimato kaitos poveikiui atsparų žemės ūkį. Tačiau 
tyrėjų panaudotos techninės priemonės reguliuojamam drenažui įrengti yra 
netobulos, jos ypač nepatogios didesnio nuolydžio plotuose, nes juose reikia 
statyti daug šulinių vandens lygiams reguliuoti. Dėl to mane sudomino VDU 
Žemės ūkio akademijoje 2019 m. rugsėjo 26 - 28 d. vykusios parodos „Inno 
panorama 2019“ Agroinovacijų alėjoje UAB EKODRENA demonstruojama 
„Reguliuojamo drenažo sistema EKODRENA“. Ji priminė man LMA vykusio-
je diskusijoje akademiko, VDU Žemės ūkio akademijos profesoriaus Arvydo 
Povilaičio pateiktą informaciją apie reguliuojamas drenažo sistemas JAV Ajo-
vos valstijoje, apie kurias jis gavo daug informacijos ir turėjo galimybę detaliai 
apžiūrėti. EKODRENA susidomėjo ir TV laidos „Gimtoji žemė“ vedėja Laima 
Pilipavičienė, kuri reportaže apie parodą „Inno panorama 2019“ pateikė nema-
žai informacijos apie UAB EKODRENA demonstruotą įrangą reguliuojamo 
drenažo sistemoms.

Man parūpo išsamiau pakalbinti UAB EKODRENA vadovą Joną Stei-
kūną apie įmonės siūlomus techninius sprendimus ir sukauptą patyrimą 
įrengiant ir eksploatuojant reguliuojamo drenažo sistemas. Manau, kad 
žurnalo skaitytojams turėtų būti įdomu paskaityti žemiau pateikiamas to 
pokalbio pagrindines mintis.

- Kuo skiriasi Jūsų rekomenduojama reguliuojamo drenažo sistema nuo 
tos, kuri buvo aprašyta žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2018 Nr. 4? 

- Pirmieji reguliuojamas drenažo sistemas sugalvojo amerikiečiai. Euro-
poje UAB EKODRENA yra šios sistemos gaminimo ir diegimo pradininkė. 
Mūsų siūloma patentuota reguliuojamo drenažo sistema yra patobulintas 
amerikietiškas variantas, geriau pritaikytas Europos žiemoms bei ilgaam-
žiškesnis. 

Vienintelės Lietuvoje vandens lygio reguliavimo įrangą drenažo siste-
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mose diegiančios bendrovės 
EKODRENA vadovas Jonas 
Steikūnas pabrėžia, kad regu-
liuojamas drenažas duoda dvi-
pusę naudą – tiek žemdirbiams, 
tiek gamtai.

Mūsų gaminamos reguliuo-
jamos drenažo sistemos veiki-
mo principas yra paprastas ir iš 
dalies panašus kaip aprašytas 
žurnalo 2018 metų ketvirtaja-
me numeryje. Vandens lygio 
reguliavimui drenažo sistemo-
se reikalingi trys pagrindiniai komponentai:

▪ Reguliavimo šulinys drėgmės lygiui dirvožemyje kontroliuoti; 
▪ Automatinis vožtuvas, palaikantis vienodą drėgmės lygį visame lauke;
▪ Pakėlimo kartis reguliavimo šulinio užtvaroms valdyti. 

Prie melioracijos sistemos žiočių montuojami šuliniai, kuriuose įren-
giamas drenažo sistemos reguliavimo mechanizmas. Ūkininkai gali pakelti 
arba nuleisti reguliavimo kasetes, tokiu būdu nustatydami reikiamą dirvos 

vandens lygį. Jeigu lau-
kas ne visiškai lygus, t. 
y. lauko paviršiaus alti-
tudė kinta, reikiamose 
vietose drenažo sistemų 
rinktuvuose įmontuoja-
mi specialūs vožtuvai, 
kurie visame lauko plote 
palaiko dirvožemyje vie-
nodą vandens gylį. Vož-
tuvų reguliuoti nereikia, 
jie veikia automatiškai 
pagal reguliuojamo-
jo šulinio nustatymus. 
Vožtuvas yra originalios 
konstrukcijos patentuo-
tas įrenginys. Šie vož-
tuvai yra gaminami ga-
mykloje. Laukuose jie tik 

Drenažo reguliavimo šulinys ir požeminis 
automatinis vožtuvas (ant stalo)

Jonas Steikūnas
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įmontuojami po žeme reikiamose vietose, atsižvelgiant į vietovės nuolydį, 
todėl visiškai netrukdo darbuotis laukuose. Ūkininkas atsidaręs šulinį labai 
lengvai suvokia, kokiame gylyje šiuo metu yra vanduo, kokiame gylyje jis 
yra nustatęs jį kaupti, maža to – gali per kelias sekundes pakeisti tą gylį. Pa-
čiame vožtuve jokios automatikos nėra, tai tik mechanika, veikianti plūdžių 
ir slėgio principu.

Drenažo sistemos su galimybe reguliuoti vandens lygį (reguliuojamasis 
drenažas, kai kur dar vadinamas – kontroliuojamas arba patvenktas drenažas) 
ypač paplitusios JAV, Kanadoje, Olandijoje. Dabar pats laikas jas įdiegti ir Bal-
tijos šalyse.

-  Gyvenimas rodo, kad naujovės paprastai sunkiai skinasi kelią. Kaip Jums 
sekasi diegti reguliuojamojo drenažo sistemas Lietuvoje?

-  Klimato sąlygoms kintant, šiuolaikinės žemės ūkio technologijos telkiasi 
ties dviem svarbiausiais tikslais – orientuojasi ne tik į darbo našumo bei re-

sursų efektyvumo 
didinimą, mažes-
nę priklausomybę 
nuo orų permainų, 
bet ir siūlo gam-
tai itin draugiš-
kus sprendimus. 
Viena iš tokių 
technologijų – re-
gul iuojamosios 
drenažo sistemos, 
kurias plačiai tai-
ko amerikiečiai. 
Jos leidžia kon-
troliuoti vandens 
lygį dirvožemyje. 
Taip garantuo-
jamas reikiamas 
dirvos drėgnumas, 
sumažinamas trą-
šų išplovimas, o 
tuo pačiu azoto 
bei fosforo jun-
ginių patekimas 
į gamtinius van-
dens telkinius. Šią 

Montuojamas drenažo reguliavimo šulinys
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nesudėtingą, tačiau daug 
privalumų turinčią ir dėl 
to pasaulyje sparčiai popu-
liarėjančią sistemą viena iš 
pirmųjų Lietuvoje įsidiegė 
įmonių grupės „Vikonda“ 
bendrovė „Krekenava“. 
Jos vadovas Vaidas Lebe-
dys nuolat domisi pasaulio 
mokslo pasiekimais ir savo 
ūkyje nuolatos diegia naujas 
technologijas. Jis matė, kaip 
amerikiečiai tvarkosi su 
klimato kaitos iššūkiais pa-
sitelkdami reguliuojamojo 
drenažo sistemas, tad tokias 
bandomąsias sistemas 65 ha 
plote įsirengė savo ūkyje, 
naudodamasis bendrovės 
EKODRENA paslaugomis 
ir jei rezultatai tenkins, ne-
atmeta galimybės rekonstruoti visas ūkyje veikiančias drenažo sistemas. Regu-
liuojamos drenažo sistemos yra ganėtinai nebrangi investicija, turinti daugybę 
privalumų, kurių vienas iš svarbiausių yra tai, kad ši sistema itin palanki ne tik 
žemdirbiams, bet ir aplinkai.

Vien šiemet tokias pažangias laukų drenažo sistemas suprojektavome dau-
giau nei 50-yje šalies ūkių, beveik 30 iš jų ši sistema jau įdiegta ir duoda 
pirmuosius vaisius. Tarp savo klientų jau turime tiek javų, tiek daržovių au-
gintojų, tiek gyvulininkystės ūkių, kuriems didesnis drėgmės kiekis dirvože-
myje reiškia vešlesnę žolę, geresnį daržovių derlių. Ypač didelį susidomėjimą 
drenažo sistemomis jaučiame ir kanapių augintojų. Iš viso mūsų bendrovės 
įrenginiai sumontuoti jau daugiau nei 1000 ha žemės ūkio naudmenų drenuo-
tuose plotuose. 

- Diegiant naujoves dažniausiai remiamasi mokslinių tyrimų rezultatais. 
Kokį ryšį EKODRENA turi su mokslininkais, gal pasinaudojote straipsnio pra-
džioje minimos mokslininkų grupės, vadovaujamos dr. Ingos Adamonytės, atlik-
tų tyrimų rezultatais? 

- Taip, bendrovė seka visas mokslo naujoves reguliuojamo drenažo klau-
simais, o su minima mokslininkų grupe bendradarbiavome ir naudojamės 

Sumontuotas drenažo reguliavimo šulinys
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jų tyrimų rezultatais. Jie mums padėjo pagrįsti vandens lygio reguliavimo 
drenažo sistemose efektyvumą tiek žemės ūkiui, tiek aplinkos apsaugai. 
Manau, kad mokslininkams mes irgi esame naudingi, nes jų gauti tyrimų 
rezultatai yra komercializuojami ir pritaikomi praktikoje. Apibendrinus – 
mokslininkai atliko pirmąją dalį – mokslinę tiriamąją veiklą, o mes dabar iš jų 
perimame estafetę ir komercializuojame šį sprendimą. 

- Kokie konkretūs rezultatai gauti, kurie patvirtina reguliuojamų drenažo 
sistemų efektyvumą?

- Vienas iš didžiausių reguliuojamų drenažo sistemų privalumų yra ne tik 
jos duodama ekonominė nauda, bet ir kone opiausios Baltijos jūros ekologinės 
problemos – vandens žydėjimo – mažinimas. Žemės ūkis dėl gausiai naudo-
jamų trąšų yra vienas iš didžiausių taršos azoto ir iš dalies fosforo junginiais 
šaltinių. Šie cheminiai elementai (maisto medžiagos) didina ne tik žemės ūkio 
kultūrų derlingumą, bet ir gausina vandens dumblių koncentraciją vandenyje, 
todėl randasi toks reiškinys kaip „vandens žydėjimas“ paviršiniuose vandens 
telkiniuose ir Baltijos jūroje.

Įrengus reguliuojamą drenažą, ženkliai sumažinamas trąšų išplovimas iš 
dirvožemio. Pavyzdžiui, azoto išplaunama iki 40 proc. mažiau. Tai – didžiulė 
nauda gamtai, taip pat ir patiems ūkiams, nes trąšos sunaudojamos efektyviau. 
Kai jos neišplaunamos, augalai turi daugiau laiko jas pasisavinti. Manome, kad 
dėl šių priežasčių ateityje mažės ir trąšų naudojimas. Tręšimas didina anglies 
dvideginio (CO2) išsiskyrimą, taigi mažesnis trąšų naudojimas taip pat priside-
da prie klimato kaitos mažinimo.

Lietuvoje drenažu nusausinta 2,5 mln. ha žemės ūkio naudmenų. Moks-
lininkai skaičiuoja, kad įdiegus specialią drenažo įrangą 1,7 mln. ha žemės 
ūkio naudmenų, iš šio ploto į vandens telkinius kasmet nepatektų net 6 250 000 
kg nitratinio azoto. Dr. Ingos Adamonytės vadovaujamos mokslininkų grupės 
tyrimai rodo, kad reguliuojant vandens lygį drenuojamuose laukuose sausais 
2018 metais gautas vidutiniškai 37 proc. didesnis žieminių kviečių derlingu-
mas, vasarinių miežių – 25 proc., žirnių – 12 proc., pupų – 24 proc.

- Labai svarbus patikimas ir ilgalaikis automatinių vožtuvų, įrengtų po žeme 
drenažo rinktuvuose, veikimas. Neseniai susikūrusi bendrovė vargu ar gali da-
ryti patikimas išvadas apie savo pačios sukonstruotą ir pagamintą įranga, su 
ja neatlikusi daugiamečių bandymų. Aišku, galima pasiremti kitose šalyse su-
kaupta patirtimi, kur panaši įranga naudojama seniau, ar bandėte tą daryti? 
Apskritai, kokias garantijas EKODRENA gali duoti užsakovams, kad sistema 
veiks ilgai ir patikimai?

- Norime priminti, kad reguliuojamasis drenažas yra naujovė tik Europoje 
ir Baltijos šalyse. JAV vožtuvai ir šuliniai drenažo sistemose naudojami jau 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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daugiau kaip dešimtmetį. Galime teigti, kad pats veikimo principas jau yra pa-
tikrintas. Didžiausia grėsmė vožtuvų patikimam veikimui yra sąnašos drenažo 
vamzdžiuose. Tačiau patvenkus drenažą ženkliai sumažėja uždumblėjimas gele-
žies junginiais, MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRIN-
DINIAI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-2 
„189. Nuo uždumblėjimo geležies junginiais drenažas efektyviausiai apsaugo-
mas tada, kai jis būna nuolatos patvenktas. Todėl, esant vidutinei ir didesnei 
uždumblėjimo tikimybei ir palankioms drenų patvenkimo sąlygoms, turi būti 
projektuojamas nuolatos patvenktas drenažas“.

Taip pat norime paminėti, kad projektuojant vožtuvus buvo atsižvelgta į są-
našų poveikį jiems: ties užsidarymo anga yra suprojektuotas hidraulinis slenks-
tis, tad vanduo tekėdamas ties jautriausia vieta išplaus sąnašas.Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad praktiškai visus metus drenažo vožtuvai ir drenažo vamzdžiai bus 
pilni vandens, ir tėkmė jais bus minimali arba jos visiškai nebus, sulėtės ir in-
filtracijos procesai, kas sumažins grunto dalelių patekimą į drenažo sistemas.

Visiškai atidarius šulinį, esant poreikiui, drenažo vamzdžiais tekės maksima-
lus debitas, nes drenažo sistema bus pilna vandens. Praktiškai ne kartą matėme, 
o tą patvirtina ir ūkininkai, kad maksimalus debitas teigiamai veikia drenažo 
sistemas, nes išsiplauna sąnašos.

Reguliuojamo drenažo sistemos EKODRENA medžiagoms suteikiama 10 
metų garantija, bet manome, kad sistema veiks dešimtmečiais, nes naudojamas 
PVC plastikas, nerūdijantis plienas ir kitos medžiagos atsparios vandeniui ir 
korozijai. Įrengdami vožtuvus fiksuojame tikslias koordinates, kad iškilus pro-
blemoms operatyviai galėtume juos atkasti ir pašalinti gedimą. Įmonės viduje 
yra sukurtas garantinis fondas, kuris leis teikti 10 metų garantiją. Iki šiol jokių 
nusiskundimų nesame gavę.

Išvados:
Pasaulio klimatui šiltėjant, o Lietuvoje dažnėjant ir ilgėjant pavasario 

sausroms, vandens lygio ir drenažo nuotėkio reguliavimas darosi vis ak-
tualesnis. Dėl to didėja reguliuojamų drenažo sistemų poreikis, gerėja jų 
plėtros perspektyvos. Reguliuojamos drenažo sistemos yra naudingos ūki-
ninkams bei vartotojams ir draugiškos aplinkai.

Sveikintina, kad remdamasi mokslininkų tyrimais bei užsienio insti-
tucijose sukaupta patirtimi UAB EKODRENA, kurioje darbuojasi ir tuo-
metinės LŽŪU absolventai, imasi plačiu mastu tobulinti esamas drenažo 
sistemas. Tai vienintelė Lietuvoje įmonė, gaminanti ir diegianti patentuo-
tas pažangias technologijas vandens lygiui ir nuotėkiui drenažo sistemose 
reguliuoti. Jos įrenginiai sumontuoti jau daugiau nei 1000 ha drenuojamų 
žemės ūkio naudmenų plotuose.
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Žemės tvarkymo problemų aptarimas 
Ispanijoje, Galisijos regione

Vilma DAUGALIENĖ 
Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijos (FAO) vyriausioji  
techninė patarėja, projekto Šiaurės Makedonijos Respublikoje vadovė

Doc. Virginija GURSKIENĖ 
VDU Žemės ūkio akademijos Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Pastaruoju metu didžioji dalis Europos ir Vidurinės Azijos gyventojų gy-
vena miestuose ar priemiestinėse teritorijose, bet ne mažiau aktualūs te-
bėra kaimiškųjų teritorijų tvarkymo klausimai. Šiose vietovėse iškylančios 
problemos panašios daugelyje šalių. Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto 

organizacijos (toliau – FAO) rūpestis yra 
užtikrinti gyventojų apsirūpinimą mais-
tu, tuo pačiu išsaugant ir kaimo vietovių 
patrauklumą žmonėms gyventi, dirbti 
bei ilsėtis, kad jose įsikurtų kuo daugiau 
jaunų žmonių. Apie situaciją kaimo vie-
tovėse buvo plačiai diskutuojama lapkri-
čio 6-8 dienomis Ispanijoje, Santiago de 
Compostela mieste vykusioje tarptautinė-
je kaimo plėtros ir turizmo konferencijoje 
„Kelyje į kaimo pasaulį“. 

Ispanijos Galisijos regionas šiam rengi-
niui pasirinktas neatsitiktinai, nes kaimiško-
sios teritorijos kartu su miškų plotais užima 
beveik 90 proc. šio regiono ploto, čia spar-
čiai didėja derlingų nenaudojamų žemių 
plotai ir nyksta kaimai, o vietos valdžios ir 
mokslo institucijos stengiasi neatidėlioda-
mos spręsti iškylančias problemas. Todėl 
jų pasiekti rezultatai – įdomus pavyzdys ki-
tiems.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 
200 dalyvių iš 35 Europos ir Vidurinės Azi-

jos šalių, keleto kitų pasaulio valstybių tarp jų ir gana gausi Lietuvos delegacija: 
iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM – Algis Bagdonas, Odeta Jogminė 
ir Daiva Mikalauskienė, iš Vytauto Didžiojo universiteto – Virginija Gurskienė 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Su kolegėmis iš Latvijos.  
Iš kairės: Vilma Daugalienė 
(LANDNET prezidentė), Velta Paršova 
(Latvija), Virginija Gurskienė (VDU), 
Baiba Žiemele (Latvija)
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ir Tomas Veršins-
kas, kuris šiame 
renginyje, kaip 
tarptautinis eks-
pertas, atstovavo 
FAO. Lietuvos 
atstovų nuomonė 
sprendžiant že-
mėtvarkos klau-
simus regione 
taip pat svarbi ir 
dėl to, kad FAO 
įkurtam žemėval-
dos profesionalų tinklui – LANDNET šiuo laikotarpiu vadovauja Vilma Dauga-
lienė, kuri pastaruosius trejus metus dirbo Šiaurės Makedonijoje, vadovaudama 
FAO įgyvendinamam žemės konsolidacijos projektui. 

Konferencijos darbas vyko keturiose sekcijose – atskirai buvo aptariami že-
mės tvarkymo, turizmo veiklos skatinimo, kaimo plėtros bei moterų lyderystės 
kaime klausimai. Pirmosios sekcijos darbas buvo organizuotas FAO LANDNET 
tinklo platformoje, 12-ojoje tarptautinėje LANDNET tinklo konferencijoje, ku-
rios tema „Teritorinė plėtra – iššūkiai ir galimybės“. Ši konferencija organizuo-
ta kartu su Tarptautinės matininkų asociacijos (FIG) 8-ąja Komisija (Teritorijų 
planavimas ir plėtra) bei Ispanijos Galisijos regiono Kaimo plėtros agentūra 
(AGADER), bendradarbiaujant su Vokietijos valstybine paramos agentūra 
GIZ. Pagrindinė konferencijos tema buvo dirbamos žemės apleidimo priežas-
tys, mastai ir turimos bei numatomos priemonės šiai problemai spręsti. Atskirai 
buvo pristatytos sąsajos tarp žemės politikos ir kaimo plėtros bei detaliai disku-
tuota apie šiuo metu baigiamą rengti FAO teisinį žemės konsolidacijos vadovą 
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(angl. – FAO Legal Guide on Land Consolidation) ir jo praktinį pritaikymą. 
Įžanginėje renginio dalyje gana plačiai buvo pristatyta Galisijos regiono pa-

tirtis. Kaip teigė Galisijos Kaimo plėtros ministras J.G. Vazquez, kaimo vieto-
vės ir žemės ūkio sektorius svarbus visai Ispanijai, o ypač – Galisijos regionui, 
todėl investicijos į kaimo vietoves ateityje didės. Auga ekologiškų produktų 
poreikis, tuo pačiu siekiama išsaugoti patrauklų, natūralų kraštovaizdį, miškų 
plotus.

Regione žemės sklypai labai fragmentiški – daug nedidelių, netaisyklingos 
formos žemės sklypų, o skaidant žemėvaldas paveldėtojams vidutinis dirba-
mos žemės plotas kasmet mažėja, todėl blogėja žemės dirbimo sąlygos, dau-
gėja nenaudojamų žemių. Dalį klausimų padeda išspręsti žemės konsolidacija, 
bet jos mastai dar nepakankami. Negerai, kai nemaža dalis žemės savininkų 
negyvena tose kaimo vietovėse, kuriose turi žemės. Ministro nuomone, žemės 
ūkio paskirties žemės sklypus turėtų įsigyti ūkininkai, kurie juos dirbs. Be to, 
siūloma skatinti žemės nuomą.

Galisija yra lyderė pieno, medienos, vyno gamyboje, čia išauginami labai ge-
ros kokybės vaisiai. Rekomenduojama aktyviau atkurti gyvulininkystės ūkius. 
Tai žaliasis kraštas, galintis konkuruoti kokybiška produkcija. Todėl sąlygos 
kaimo vietovėse turi gerėti, o žemės ūkis išlikti progreso varikliu. Juk regione 
gyvena nors ir kuklūs, bet puikūs žmonės, puoselėjantys labai senas tradicijas. 
Dabartiniu laikotarpiu kaimui labai svarbi ES parama, tačiau nuolat ieškoma 
būdų, kaip pelningai ūkininkauti mažėjant šiai paramai ir netgi tada, kai jos ne-
beliks. Žemės ūkio veikloje, kaip ir kitose, turi būti stengiamasi ne tik išgyventi, 
bet ir klestėti. Tad šio regiono specialistų ryžtas ir pastangos sprendžiant iškylan-

Gausi lietuvių delegacija
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čias problemas, 
diegiant inovaci-
jas, aktyviai įtrau-
kiant vietos ben-
druomenes, yra 
geras pavyzdys 
daugeliui šalių. 
Pasak ministro, 
valdžios tikslas 
turi būti ne bėgti 
paskui problemas 
ir jas spręsti, bet 
numatyti galimas 
problemas ir už-
kirsti joms kelią. 

Apskritojo sta-
lo diskusijoje pranešėjai taip pat aptarė žemės naudojimo klausimus, būtinumą 
žemę naudoti pagal paskirtį, didelį dėmesį skirti aplinkosaugai, skatinti bendrą 
ūkinę veiklą. Svarbu padėti diegti žemės ūkio veikloje inovacijas, skatinti visa-
pusišką informacinių technologijų naudojimą. Reikalingos priemonės, kad kuo 
daugiau moterų ir jaunimo dirbtų kaimo vietovėse, kad gerėtų gyvenimo ir darbo 
sąlygos. Klausimai turėtų būti sprendžiami vykdant kompleksinę kaimo plėtrą, 
tai numatant teritorijų planavimo dokumentuose. Atskiroms vietovėms turi būti 
parinkti skirtingi modeliai, atsižvelgiant į vietos sąlygas, išteklius, tradicijas ir 
pan. Tam turi pasitarnauti tinkama valstybės politika, vietinių bendruomenių 
gyventojų aktyvumas. Kaimo regionai išgyvena senėjimo laikotarpį. Emigracija 
iš kaimo vietovių tiek į šalies miestus, tiek į užsienį palietė ne vieną regioną ar 
šalį. Šie procesai turėtų pradėti keistis kaimo vietovių naudai.

Konferencijoje pristatytas FAO žemės konsolidacijos teisinio vadovo pro-
jektas sulaukė itin didelio dalyvių susidomėjimo, vyko aktyvios diskusijos šiuo 
klausimu. Didelę patirtį vykdant žemės konsolidacijos projektus turintys įvairių 
Europos valstybių profesionalai itin domėjosi šiuo aktualiu leidiniu, reiškė savo 
mintis ir pasiūlymus dėl praktinio taikymo galimybių. 

LANDNET konferencijos pabaigoje plačiai apžvelgti žemėtvarkos srityje 
vykstantys FAO bei FIG projektai bei naujos iniciatyvos, ypač susijusios su 
naujomis skaitmeninėmis technologijomis, bendradarbiavimu tarp įvairių gimi-
ningų institucijų. Taip pat LANDNET taryba pristatė savo artimojo laikotarpio 
veiklos gaires – daugiau dėmesio skirti strateginiams su žemės fragmentacija 
susijusiems klausimams spręsti, užtikrinant tinkamai teisiškai reglamentuotą že-
mės rinkos plėtrą; daugiau dėmesio skirti žemės administravimo problemoms, 
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susijusioms su že-
mės konsolidaci-
ja, spręsti; anali-
zuoti giminingų 
institucijų veiklą 
Europoje bei ki-
tose pasaulio ša-
lyse ir siekti glau-
desnio, abipusiai 
naudingo bendra-
darbiavimo.

Pasku t in i ą -
ją renginio dieną 
buvo susipažinta 
su keletu įgyven-
dinamų projektų. 
Vienas iš jų susi-
jęs su senovinės 

keramikos tradicijų atkūrimu, siekiant atgaivinti kaimo vietovę. Kitas projek-
tas susijęs su apleistų žemių (pievų) tvarkymu – tai „žemės mobilumo“ projek-
tas, kurio metu buvo nustatomi žemės, ypač apleistos, savininkai ir žemė buvo 
suteikiama naudotis (parduodant arba išnuomojant) tiems, kurie ją dirba. Pro-
jekto įgyvendinimo metu, aktyviai dalyvaujant vietos valdžios institucijoms, 
Galisijos Žemės bankui, taikytos naujausios teritorijų sutvarkymo, dirvožemio 

Pristatomas tradicinių keramikos dirbinių projektas

,,Žemės mobilumo“ 
projekto teritorijoje 
(kairėje – sutvar-
kyti žemės sklypai, 
dešinėje – numatomi 
tvarkyti)

Vynininkystės ūkio ir kaimo turizmo sodybos šeimininkai didžiuojasi  
neseniai sukurta savo ūkio emblema, atspindinčia kartų kaitą 
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Projekto apie drėgmės režimo 
dirvožemyje reguliavimą  
baigiamoji konferencija

Inga ADAMONYTĖ 
VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas 

Rasa PRASCEVIČIENĖ 
VDU Marketingo ir komunikacijos departamentas

Spalio 31 d. įvyko baigiamoji konferencija pagal Lietuvos kaimo 
plėtros (KPP) 2014 – 2020 metų programos veiklos sritį „Parama Eu-
ropos inovacijos partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti ir jų veiklai 
vystyti“ finansuoto projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavi-
mas“, kurį drauge su partneriais įgyvendino Vytauto Didžiojo univer-
siteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai. Renginio metu apiben-
drinti trejus metus trukusio eksperimento rezultatai.

„Tai buvo pavyzdinis EIP partnerystės projektas, nes jį įgyvendinant ben-
dradarbiavo VDU ŽŪA mokslininkai, ūkininkai ir Lietuvos žemės ūkio konsul-
tavimo tarnybos specialistai. Svarbiausia tai, kad problemą identifikavo patys 
ūkininkai. Šiandien jau turime išbandytą sprendimą, kurį galime taikyti plačiai. 
Šalies melioracijos sistemų eksploatavimo laikotarpis eina į pabaigą, ir šian-
dien galime teigti, jog šioje srityje sugebėsime prisitaikyti prie klimato kaitos 

pagerinimo priemonės. Dar vienas aplankytas objektas – bendras žemės ūkio ir 
kaimo turizmo projektas, jungiantis vyndarystės tradicijų perdavimą jaunajai 
kartai, siejant su nauja, paklausia kaimo turizmo veikla. 

Daugelyje šalių žemės tvarkymo problemos labai panašios: kaimo vietovė-
se daugėja nenaudojamų žemių plotų, jose gyvena daugiau vyresnio amžiaus 
žmonių, nes didžioji dalis jaunimo išvyksta į miestus ar į užsienį, urbanizuo-
jamos priemiestinės teritorijos. Iškylančias problemas siūloma spręsti kom-
pleksiškai. Atskirų šalių specialistų, susijusių valdžios ir valdymo institucijų 
atstovų bendradarbiavimas suteikia naujų galimybių klausimus spręsti geriau 
ir greičiau.
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iššūkių, jei būsime nusiteikę 
investuoti į naujas technolo-
gijas“, – atidarydamas kon-
ferenciją kalbėjo VDU ŽŪA 
kancleris prof. Antanas Ma-
ziliauskas. 

VDU ŽŪA mokslinin-
kų pasiūlyta ir išbandyta 
alternatyva – reguliuojamo 
drenažo sistemos. Projekto 
įgyvendinimo metu šešiuose 
šalies augalininkystės ūkiuo-

se buvo įrengtos tokios eksperimentinės sistemos, kuriose tirtas dirvožemio 
drėgmės reguliavimo efektyvumas ir dėsningumas. 

Mokslininkų teigimu, tokios sistemos leidžia drėgmės kiekį dirvoje regu-
liuoti 36 proc. (t. y. 5 217 kv. km) Vidurio Lietuvos plotų, nes didesnis efekty-
vumas pasiekiamas lygumose (nuolydis ne didesnis kaip 1 proc.). Svarbi dir-
vožemio granuliometrinė sudėtis, vandenspara, žemėnauda ir, žinoma, drenažo 
sistemos būklė (geriausia tai planuoti rekonstrukcijos metu). Pagal projekto 
rezultatus vienas toks įrenginys vandens režimą gali reguliuoti 0,5 – 6 ha plote. 
Plotas priklauso nuo pačios sistemos dydžio, žemės paviršiaus reljefo ir nuo-
lydžių. Panašios technologijos yra taikomos JAV, Olandijoje, Kanadoje, Šve-
dijoje ir Vokietijoje.

„Pažangiai dirbantys ūkininkai yra suinteresuoti didinti savo ūkių konku-
rencingumą, tausoti aplinką, taupiai naudoti gamtinius vandens išteklius. Saus-
ros metu lietinti nėra taip efektyvu, jei vanduo drenažo sistemomis išteka į van-
dens priimtuvą. Mokslininkų užduotis projekte buvo sudėtingesnė – įvertinti 
visas „dedamąsias“, kaip įrengus drenažo nuotėkio valdymo sistemą keičiasi 
dirvožemio drėgmė, drenažo nuotėkis, maisto medžiagų išplovimas ir kiek tai 
efektyvu auginant įvairias kultūras, taip pat į technologiją įdėtas lėšas pagrįsti 
ekonomiškai, inovacijų pritaikymo galimybes įvertinti ūkiniu požiūriu.

Specialistai – konsultantai turės išmokyti ūkininkus „pagauti“ tikslų laiką, 
kada drenažo nuotėkį reikia sulaikyti, o kada – vandenį nuleisti, kad efektas 
būtų maksimalus“, – pasakojo projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje regulia-
vimas“ vadovė VDU ŽŪA Vandens išteklių inžinerijos instituto doc. dr. Inga 
Adamonytė. 

Eksperimento rezultatus ekonominiu požiūriu apibendrinusi VDU ŽŪA 
Bioekonomikos tyrimų instituto direktorė prof. Vilija Aleknevičienė pasa-
kojo, kad didžiausias derlingumo pokytis buvo auginant žieminius kviečius. 
Reguliuojamo drenažo plotuose dobilų žalioje masėje buvo daugiau drėgmės 

Konferenciją atidarė VDU ŽŪA kancleris  
prof. A. Maziliauskas
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ir fiksuotas itin ryškus bendrojo azoto išplovimo sumažėjimas.
Atliekant inovacijos vertinimą nustatyta, kad visais atvejais, išskyrus žie-

minius rapsus, investicijų į drėgmės reguliavimo sistemą NVP išlieka teigiama 
prie 10 proc. (NVP – dabartinė grynoji vertė (angl. net present value) – pagrin-
dinis ir svarbiausias investicijų vertinimo instrumentas. Tai yra skirtumas tarp 
investicijos dabartinės vertės rinkoje ir jos kaštų.)

2018 m. ir 2019 m. buvo sausringi, tai lėmė ir investicijų atsipirkimo laiką: 
2018 m. duomenimis, auginant žieminius kviečius investicijos atsipirktų per 1,5 
metų; miežius – per 3 m., žirnius – per 9 m., pupas – per 1,6 m. 2019 m. žie-
minių kviečių derlius investicijas padengtų po 4 m., miežių derlius – po 8 m., 
žieminių rapsų po – 20 m.

Apie reguliuojamojo drenažo poveikį augalų derliui ir maistingųjų medžia-
gų išplovimui eksperimentinėse drėgmės režimo reguliavimo sistemose kon-
ferencijos metu kalbėjo doc. dr. Stefanija Misevičienė, apie drenažo nuotėkio 
reguliavimo poveikį drėgmės režimui ir gruntinio vandens lygiui – dr. Valerijus 
Gasiūnas.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Technologinių paslaugų sky-
riaus vadovas Rimas Magyla pristatė augalų maisto medžiagų pokyčių ekono-
minį vertinimą.

Konferencijos dalyviai
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Žemės ūkio simpoziumas  
Bosnijoje ir Hercegovinoje

Midona DAPKIENĖ 
VDU ŽŪA Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas

Bosnija ir Hercegovina yra širdies formos šalis, esanti Pietry-
čių Europos širdyje. Šalis, kur susitiko Rytų ir Vakarų civilizacijos, 
praturtinusios ir sustiprinusios viena kitą per bendras ilgos istorijos 
pamokas. Bosnija ir Hercegovina ne tiek žinoma ir turistų lankoma 
valstybė, kaip jos kaimynės Kroatija, Juodkalnija, tačiau ne mažiau 
užburianti savo kalnų didybe, rytietiška kultūra, turtinga istoriniu ir 
kultūriniu paveldu. Dešimtasis tarptautinis žemės ūkio simpoziumas 
„AGROSYM 2019“ vyko 25 km nuo sostinės Sarajevo įsikūrusioje 
olimpinėje „grožio ir sniego karalienėje“ Jahorinoje – viename iš di-
džiausių Balkanų slidinėjimo ir turizmo centrų.

Bosnija ir Hercegovina – Balkanų valstybė, rytuose ir pietryčiuose besiri-
bojanti su Serbija ir Juodkalnija, šiaurėje, vakaruose ir pietvakariuose su Kro-
atija, turinti 20 kilometrų Adrijos jūros pakrantę. Šalyje gyvena apie 3,8 mln. 
žmonių, pagal religiją daugiausia (40 proc.) musulmonų, 31 proc. sudaro orto-
doksai ir 15 proc. katalikai.

Bosnija ir Hercegovina padalinta į du autonominius regionus: Bosnijos ir 
Hercegovinos Federaciją ir Serbų (Srpskos) Respubliką. Šiuose regionuose gy-
vena trys skirtingos etninės grupės: bosniai, kroatai ir serbai. Kiekviena etninė 
grupė turi net savo prezidentą.

Beveik visą egzistavimo laikotarpį šalis buvo kitų valstybių sudėtyje: Vi-
duramžiais – Vengrijos, Kroatijos, vėliau prijungta prie Osmanų imperijos, 
okupuota Austrijos-Vengrijos, o po Pirmojo pasaulinio karo tapo Jugoslavijos 
dalimi.

1991 m. Bosnija ir Hercegovina pasitraukė iš Jugoslavijos sudėties ir pa-
skelbė nepriklausomybę, kuri 1992 m. įgavo tarptautinį pripažinimą. Deja, po 
nepriklausomybės atkūrimo šalyje prasidėjo ketverius metus trukęs pilietinis 
karas tarp serbų, kroatų ir bosnių musulmonų. Šis karas nusinešė per 100 tūkst. 
žmonių gyvybių, pusę gyventojų pavertė pabėgėliais, o etniškai mišrus kraštas 
buvo nuniokotas ir padalintas į regionus vienos tautybės pagrindu. Šiuo metu 
Bosnija ir Hercegovina „beldžiasi“ į Europos Sąjungos duris, tačiau kol kas yra 
tik potenciali kandidatė, nes dar neatitinka narystės ES sąlygų.

Karą vis dar mena kulkų suvarpytos pastatų sienos, daugybė aukų paminklų 
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ir atmintinų vietų, o ir ekonominiu požiūriu Bosnija ir Hercegovina smarkiai 
atsilieka nuo kitų valstybių Europoje. Svarbiausios ūkio šakos – naudingųjų iš-
kasenų gavyba ir perdirbimas, kasama akmens anglis, geležis, spalvotieji meta-
lai, akmens druska. Net 90 proc. teritorijos užima kalnai, todėl tik mažoje šalies 
dalyje galima vystyti žemės ūkį.

Skirtingų savo tautine priklausomybe ir religija bendruomenių tarpusavio 
nepasitikėjimas ir nevienodas atskirų regionų ekonomikos lygis trukdo valsty-
bei susivienyti. Vaikai mokyklose mokomi trijų skirtingų istorijos versijų, ben-
dra kalba vadinama trimis vardais – serbų, bosnių ir kroatų.

Visgi ši politinių skersvėjų draskoma Balkanų šalis negali nežavėti savo pa-
sakiško grožio gamta – įspūdingais kalnais, turkio spalvos upėmis ir ežerais, 
daugiasluoksniu istoriniu palikimu, rytietiška kultūra ir puikia tradicine virtuve. 
Žmonės paprasti, draugiški ir svetingi, neišlepinti turistų, gal tik šypsosi ma-
žiau. Labai geros kokybės vanduo, kurį galima gerti ne tik iš čiaupo. Beveik 
kiekviename Serbų Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos mieste yra vienas 
ar keli vieši fontanai ištroškusiems keliautojams atsigaivinti. Bosnijoje taip pat 
gausu mažų šaltinių, trykštančių kalnuose. 

Jahorina – vietovė Dinarų kalnyne, apaugusiame spygliuočių miškais. Šiame 
Serbų Respublikai priklausančiame kalnų kurorte vyko dalis 1984 m. Sarajevo 
žiemos olimpinių žaidynių varžybų. Iki šiol išlikusi puiki infrastruktūra, o gam-
ta dosni ir patraukli ne tik sportininkams, bet ir poilsiautojams, medžiotojams, 
žvejams, alpinistams, visiems trokštantiems mėgautis ramybe ir gamtos grožiu. 

Simpoziume AGROSYM 2019 iš kairės: VDU ŽŪA Bioekonomikos tyrimų instituto docentė dr. Anas-
tasija Novikova, Aplinkos ir ekologijos instituto docentė dr. Daiva Šileikienė, Hidrotechninės statybos 
inžinerijos instituto docentė dr. Midona Dapkienė, Aplinkos ir ekologijos instituto profesorė dr. Laima 
Česonienė, Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto lektorė Aurelija Šaluchaitė
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Švarus kalnų oras atpalaiduoja ne tik kūną, bet ir sielą. Jau dešimti metai Ja-
horina kviečia tarptautinėms mokslinėms diskusijoms apie žemės ūkį, maistą, 
kaimo plėtrą, aplinką ir miškininkystę. 

Šiemet pagrindinės Tarptautinio žemės ūkio simpoziumo „AGROSYM 
2019“ temos buvo: augalininkystė, augalų apsauga ir maisto sauga, ekologinis 
žemės ūkis, aplinkos apsauga ir gamtos išteklių valdymas, gyvulininkystė, kai-
mo plėtra ir agroekonomika, miškininkystė ir agromiškininkystė.

Septyniose renginio sekcijose pateikta apie 900 žodinių ir stendinių prane-
šimų, dalyvavo keli šimtai mokslininkų ir specialistų iš viso pasaulio. 

Pranešimų tematika, diskusijos parodė, kad Balkanų šalys nori dalintis 
savo pasiekimais ir perimti kitų pasaulio valstybių gerąją patirtį kaimo plėtros, 
aplinkosaugos srityje. Simpoziumo dalyviai turėjo galimybę keistis idėjomis, 
stiprinti esamus ir kurti naujus akademinius ryšius, vyko įvairių institucijų, 
privačiojo sektoriaus ir visuomenės organizacijų dialogas apie naujausias pa-
saulines ir regionines žemės ūkio maisto sektoriaus tendencijas.

Tikimės, kad simpoziumo rezultatai padės skleisti žinias ir gerąją patirtį 
visiems žemės ūkio maisto produktų grandinės dalyviams (ūkininkams, pro-
dukcijos perdirbėjams, politikos formuotojams) ir plačiajai visuomenei apie 
žemės ūkio ir maisto mokslo svarbą.

Simpoziumo organizatoriai sudarė galimybę visiems dalyviams aplankyti 
istorinį Mostaro miestelį ir sostinę Sarajevą.

Prie Miliackos upės įsikūrusi sostinė Sarajevas – skaudžios šalies istorijos 
liudininkė. Čia dar matosi neseniai praūžusio karo padariniai, tačiau nemažai 
pastatų jau atstatyti, daug naujų statybų. 

Ekskursiją pradėjome nuo pagrindinės turgaus aikštės, vadinamos „Baščar-
šija“, kurios viduryje stovi miesto simboliu tapęs medinis fontanas. Apžiūrė-
jome labai gražią 500 metų senumo mečetę. Sarajeve susipynę įvairios kultū-
ros ir religijos – netoli mečetės pamatysi stačiatikių cerkvę, katalikų bažnyčią, 
žydų sinagogą, todėl miestas dažnai vadinamas Europos Jeruzale. Senamiestis 
kupinas gyvybės, čia daugybė saldumynų parduotuvėlių, rankdarbių dirbtuvių, 
kavinukių. 

Bosnijoje ir Hercegovinoje labai mėgstama kava, jos gėrimas yra tiesiog 
socialinio gyvenimo pagrindas. Tradicinė kava vadinama „bosanska kafa“ arba 
bosnių kava, ji panaši į turkišką kavą, stipri, patiekiama „džazva“ vadinama-
me puodelyje ant padėkliuko kartu su stikline vandens, cukraus kubeliais ir 
gabalėliu turkiško skanėsto „lokum“. Šalyje yra ir arbatos gėrimo tradicija, ta-
čiau galite būti nesuprasti, jei paprašysite juodosios arbatos su pienu. Vietiniai 
mėgsta aromatingas žolelių arbatas, kurių yra įvairiausių rūšių, jos ekologiš-
kos, dažnai tiesiai iš artimiausio miško.

Labai įdomu buvo pamatyti vietą, kur 1914 m. birželio 28 d. buvo nužu-
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dytas Austrijos-
Vengrijos princas 
Pranciškus Ferdi-
nandas ir jo žmona 
Sofi. Juos nušovė 
revoliucinio judėji-
mo „Jaunoji Bosni-
ja“ narys studentas 
Gavrilas Principas. 
Šis įvykis buvo 
pretekstas kilti 
Pirmajam pasauli-
niam karui – Aus-
trija-Vengrija iš karto pareiškė ultimatumą Serbijos karalystei, šiai jį atmetus, 
pradėti kariniai veiksmai.

Teko „sukarti“ nemažą kelio gabalą kalnų serpantinais, kol pasiekėme įžy-
mųjį Mostarą. Tai vienas gražiausių Bosnijos ir Hercegovinos miestų, įsikūręs 

Sarajevas garsėja dirbiniais iš vario

Princo Ferdinando automobilis ir vieta, kur princas buvo nužudytas

Sarajevo senjorai parke
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prie Neretvos upės, 
per kurią osmanai 
16 amžiuje nutiesė 
unikalų akmeninį 
tiltą, sujungusį ne 
tik upės krantus, bet 
ir skirtingas kultūras 
bei religijas – krikš-
čioniškąją ir musul-
moniškąją. Pasako-
jama, kad senovėje 
tik nušokęs nuo šio 
tilto vaikinas tapda-
vo tikru vyru ir galė-
davo vesti. Kadangi 
net vasarą Neretvos 
vanduo labai šaltas, 
tai rizikingas žings-
nis, reikalaujantis 
įgūdžių ir treniruo-
čių. Kasmet liepos 
pabaigoje Mostare 
rengiamos tradicinės 

nardymo varžybos, o vietinių drąsuolių, pasirengusių nustebinti šuoliais nuo 
tilto turistus (žinoma, ne už dyką), gali sutikti kiekvieną dieną.

Deja, miesto simboliu tapęs ir į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas tiltas per 
Neretvą nėra originalus. Senasis tiltas, prastovėjęs daugiau kaip 420 metų ir 
atlaikęs šimtmečių negandas, buvo sugriautas per Bosnijos karą 1993 m. Glo-
bojant UNESCO 2004 m. Mostaro tiltas buvo atstatytas. 

Visgi iš Mostaro kilęs garsus kroatų rašytojas, Bosnijos ir Hercogovinos 
Mokslo ir meno akademijos narys, Predragas Matvejevičius teigia, kad „Nau-
jas Senasis tiltas nesugrąžino prieškarinio Mostaro dvasios“. Rašytojas „nori 
tikėti, kad Mostaras gali būti toks, koks buvo, ir be Senojo tilto. Tačiau tai 
atsitiks negreitai. Šalia daugelio dorų miestelėnų, pasirengusių bendram gyve-
nimui, yra ˂...˃ žmonių, kurie tik ir laukia, kad vakarų Hercegovina atsiskirs 
ir prisijungs prie Kroatijos, o rytiniai Bosnijos ir Hercegovinos rajonai – prie 
Serbijos. Tad neverta tikėtis teigiamų procesų artimiausiu metu...“ 

Mes, pasisvečiavę šioje kontrastingoje daugiatautėje Balkanų valstybėje, 
linkime jai kuo greitesnio karo žaizdų gijimo, etninių ir religinių bendruome-
nių susitaikymo, tolerancijos ir progreso.

Mostaro panorama

Žymusis Mostaro tiltas
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Tarptautinėje Lenkijos 
hidroenergetikos konferencijoje

Egidijus KASIULIS, Algirdas RADZEVIČIUS 
VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  Spalio 9-10 d., Lenkijoje vyko jau tradicine tapusi tarptautinė hidroener-
getikos konferencija „HYDROFORUM 2019“. Konferencijoje aptarta hidroe-
nergetikos padėtis ir plėtros galimybės, įskaitant aplinkosaugos, politikos, 
valdymo ir eksploatacijos, mokslo ir inovacijų klausimus ne tik Lenkijoje, 
bet ir visame regione. Taip pat paliesti su vandens išteklių valdymu ir laivy-
ba susiję klausimai. Konferencija vyko pietryčių Lenkijoje, Polančiko mies-
telyje – vaizdingoje vietovėje Rytų Beskido kalnų papėdėje, šalia Solinos 
užtvankos ir hidroelektrinės.

Konferencijoje dalyvavo per 100 delegatų iš Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos ir 
Kanados. Delegatai atstovavo svarbioms energetikos įmonėms, įrangos gamin-
tojams, projektavimo biurams, universitetams ir institutams, energetikos plėtros 
centrams. Konferencijos metu veikė paroda, kurioje energetikos įrangos ir pas-
laugų tiekėjai pristatė naujausią produkciją, idėjas, tyrimus ir koncepcijas. Ren-
ginys sulaukė Lenkijos aukščiausios valdžios palaikymo – jį globojo Lenkijos 
Energetikos bei Jūrinės ekonomikos ir vidaus vandenų ministerijos. 

Konferencijoje dalyvavo gausi Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dele-
gacija: prof. Petras Punys, dr. Egidijus Kasiulis, dokt. Linas Šilinis ir dokt. Linas 
Jurevičius iš Vandens išteklių inžinerijos instituto bei doc. Algirdas Radzevičius 
iš Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto, kurie skaitė tris pranešimus.

Lietuvos atstovų pranešimai puikiai sutapo su bendrais konferencijoje ke-
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liamais aktualiais klausimais. Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto 
direktorius A. Radzevičius skaitė pranešimą tema „Internetinis miestų van-
dens tinklų mikrohidroinventoriaus atlasas“, kuriame pristatė tarptautinio Life 
Nexus projekto „Miestų vandens ciklo tvarumo didinimas: energijos išgavimas 
industrinėje vandentvarkoje naudojant mikrohidroelektrinių technologijas“ re-
zultatus. Projektą vykdo partneriai iš Ispanijos, Lietuvos ir Lenkijos. Lietuvos 
darbo grupės vadovas – prof. P. Punys. 

Projekto tikslas – inventorizuoti potencialias hidroenergijos išgavimo vie-
tas, esančias industrinės vandentvarkos tinkluose. Vienas iš šio veiksmo rezul-
tatų buvo geografinės informacinės duomenų bazės sukūrimas ir geografinis 
esamų hidroelektrinių ir naujų potencialių hidroenergijos gavybos vietų atvaiz-
davimas. Su šių vietų interaktyviu žemėlapiu jau galima susipažinti projekto 
internetiniame puslapyje [1].

Pranešėjas pažymėjo, kad Lietuvoje jau nustatyta 17 potencialių vietų, ku-
riose būtų galima statyti mažąsias (mikro) hidroelektrines (Lenkijoje tokių vie-
tų – 20, Ispanijoje – 4). Lietuvoje visos potencialios vietos yra nuotekų tinkluo-
se prieš nuotekų valyklas arba po jų, potenciali galia svyruoja nuo 6,6 iki 65 
kW. Vilniuje nustatytos 7, Kaune – 7, Alytuje – 1, Šiauliuose – 2 potencialios 
vietos hidroelektrinėms įrengti. Tenka pažymėti, kad Lenkijoje jau yra 5, o 
Ispanijoje net 9 vandentiekio ir nuotekų tinkluose veikiančios hidroelektrinės. 
Lietuva miestų vandens tinkluose veikiančių hidroelektrinių neturi. Potencialių 
vietų hidroelektrinėms įrengti paieška tęsiama toliau, neabejojama, kad iki Life 
Nexus projekto pabaigos (2021 m. gruodžio mėn.) esamų ir potencialių vietų 
hidroelektrinėms įrengti duomenų bazė gerokai pasipildys.

Vandens išteklių 
inžinerijos instituto 
antro kurso dokto-
rantas L. Jurevičius 
(vadovas prof. dr. 
P. Punys) konfe-
rencijoje pristatė 
tyrimus, susijusius 
su didelių hidroe-
lektrinių tvenkinių 
sisteminiu valdymu 
daugiatiksliam nau-
dojimui. Buvo ap-
tarti hidroelektrinių 
rezervuarų valdymo 
optimizavimo užda-Solinos tvenkinys
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viniai ir taikomi 
metodai. Konfe-
rencijos dalyviai 
buvo supažindinti 
su Kauno marių 
ir hidroelektrinės 
(HE) darbo valdy-
mo schema. Taip 
pat buvo pateikti 
inovatyvūs nuo-
toliniai tvenkinių 
stebėjimo metodai 

naudojant Sentinel-1 ir Sentinel-2 palydovų 
nuotraukas. 

Pristatyti analizės rezultatai, kurios metu 
klasifikuota 10 skirtingų Sentinel-1 paly-
dovo nuotraukų, darytų esant skirtingiems 
Kauno HE tvenkinio vandens lygiams. 
Sentinel-1 veikia elektromagnetinio spek-
tro mikrobangų diapazone (C-band), todėl 
nuotraukų kokybei nesvarbios klimatinės 
sąlygos. Nuotraukos buvo kalibruotos ir 
pataisytos naudojant Sentinel programinę 
įrangą – SNAP. Pataisytos nuotraukos buvo 
klasifikuotos naudojant ArcGIS ArcMap 
programą. Klasifikuojant išskirtos gardelės, 
kurios reprezentuoja vandenį, ir taip sukurti 
poligonai, apibrėžiantys Kauno HE tvenkinio vandens paviršiaus plotą. Gauti 
rezultatai palyginti. Taip pat darbe naudotos trys Sentinel-2 nuotraukos. Šio pa-
lydovo sensoriai fiksuoja dvylika spektro zonų – regimąjį spektrą (RGB), taip 
pat infraraudonųjų spindulių spektro dalis. Šios nuotraukos yra jautrios šešė-
liams ir debesims, todėl nagrinėjamam periodui iliustruoti buvo rastos tik trys 
tinkamos nuotraukos. Šios nuotraukos klasifikuotos naudojant QGIS programą. 
Naudotas pusiau automatinio klasifikavimo metodas, taip pat paskaičiuotas 
NDVI indeksas, kurio pagalba išskirtas Kauno HE tvenkinio vandens pavir-
šiaus poligonas. Prezentacijoje palyginti visi šie metodai, įvardyti jų privalumai 
ir trūkumai, pateikti analizės rezultatai.

L. Jurevičius

P. Punys ir A. Radzevičius šalia Life Nexus projektą 
pristatančio plakato
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Vandens išteklių 
inžinerijos instituto 
atstovo dr. E. Ka-
siulio pranešimas 
(bendraautoris L. 
Šilinis) buvo susijęs 
su Europoje ir Jung-
tinėse Amerikos 
Valstijose įgaunan-
čia pagreitį, tačiau 
vis dar itin kontro-
versiška, užtvankų 

griovimo tematika. Aplinkosaugininkų tei-
gimu, šiame amžiuje Europoje buvo paša-
linta nuo 3500 iki 5000 įvairių rūšių barje-
rų, trukdančių žuvų migracijai, daugiausia 
Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Ispani-
joje ir Didžiojoje Britanijoje. Šios priemo-
nės suaktyvėjo Europos Sąjungai priėmus 
Bendrąją vandens politikos direktyvą. Jau 
egzistuoja ne vienas pavyzdys, kai savival-
dybė nuperka iš savininkų hidroelektrinę, 
sustabdo jos veiklą ir pašalina užtvanką (Sofiehom hidroelektrinės atvejis Šve-
dijoje) [2]. Šiuo metu didžiausi šioje srityje darbai Europoje vyksta Prancūzijo-
je: griaunama 36 m aukščio Vezins užtvanka. Šią, beveik šimtametę užtvanką, 
pastatytą 1927 m. nuspręsta griauti dėl jos nepatenkinamos techninės būklės, 
valstybei ant šios užtvankos veikusiai hidroelektrinei nepratęsus atsinaujinačių 
išteklių energijos gamybos licencijos [2]. 

Pranešime pristatyta, kad užtvankų griovimo veiklos pasiekė ir Baltijos šalis. 
Estijoje šiuo metu vykdomas 15,2 mln. eurų vertės projektas, kurį įgyvendinant 
bus pašalintos trys užtvankos ant Pernu upės ir dar penkios ant šios upės intakų. 
Jau pradėti Sindi užtvankos ant Pernu upės šalinimo darbai. Estai apskaičiavo, 
kad ši užtvanka, esanti už 14 km nuo Pernu upės žiočių į Baltijos jūrą, blokuoja 

Bražuolės užtvanka

E. Kasiulis
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apie 3000 km upių 
tinklą, apimantį 90 
proc. nerštaviečių 
Pernu upės baseine 
[3]. Lietuvoje po 
peripetijų su Bel-
monto ir Anykš-
čių užtvankomis 
šiuo metu minios 
finansavimo būdu 
(angl. crowdfun-
ding) renkami pini-
gai Bražuolės seno 
vandens malūno 
užtvankai griauti. 
Griovimo darbai 
numatyti 2020 m.  

E. Kasiulio pra-
nešimas neišven-
giamai susilaukė 
konferencijos daly-
vių reakcijos, kuri 
persikėlė į  dalyki-
nes diskusijas per-
traukų metu. Niekas neabejoja, kad nusidėvėjusius, blogos techninės būklės 
ir ne vietoje pastatytus statinius būtina griauti, tačiau nereikia pasiduoti taria-
miems gamtos „sergėtojams“, įkyriai primetantiems visuomenei savo nuomonę, 
kad visos užtvankos yra šalintinos, nes jos trukdo žuvims migruoti. Užtvankų 
statytojai kaltinami dėl to, kad jie neįrengė žuvitakių.  Mūsų nuomone, dešim-
tis kartų pigiau yra įrengti žuvitakį, negu išgriauti didelę užtvanką, sunaikinant 
tvenkinį ir aplink tvenkinį susiformavusią rekreacinę infrastruktūrą. Priimant 
sprendimus dėl užtvankų griovimo, būtinas kompleksinis vertinimas, atsižvel-
giant į ekonominius, socialinius, aplinkosaugos ir paveldosaugos aspektus bei į 
šalia tvenkinio gyvenančios bendruomenės nuomonę. 

Kelių pastarųjų metų sausros parodė, kad gyvybingesnės yra tos upės ir upe-
liai, kurie savo kelyje turi tvenkinių, užtikrinančių gamtosauginio debito pra-
leidimą, net ir tuo atveju, jei aukščiau tvenkinio upelis yra išdžiūvęs. Tven-
kiniai – tai akumuliuojančios talpyklos, sukaupiančios vandenį kai jo yra per 
daug ir leidžiančios nuotėkį, kada vandens trūksta. Tvenkiniai taip pat pasižymi 
gausiais žuvų ištekliais, tai rekreacinės traukos objektai, kurių vanduo gali būti 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Konferencijos debatai



54 

Konferencijos dalyviai šalia turbinų ekspozicijos

panaudotas laukams drėkinti. Jokia kita atsinaujinančių išteklių rūšis, išskyrus 
hidroenergetiką, nesuteikia visuomenei tokio daugiafunkcinio išteklių panau-
dojimo.

Konferencijos kulminacija reikėtų laikyti apskritojo stalo debatus tema: 
„Hidroenergetika nacionalinės strategijos dokumentuose. Lenkijos energetikos 
politika 2040“, surengtus pirmosios konferencijos dienos pabaigoje. Vyko aš-
tri, dalykiška diskusija, kurioje dalyvavo valdžios, energetikos įmonių, mokslo 
ir projektavimo institucijų atstovai. Debatus profesionaliai vedė Lenkijos hi-
droenergetikos asociacijos Garbės prezidentas S. Levandovskis. Tokių debatų 
aktualiais hidroenergetikos klausimais labai pasigendame Lietuvoje. 

Antrąją konferencijos dieną dalyviams buvo surengta išvyka į Solinos hi-
drokompleksą. Solinos hidroelektrinė, pastatyta šalia aukščiausios Lenkijoje 
gravitacinės užtvankos (aukštis 82 m), yra dalis vieno didžiausių hidrokom-
pleksų Lenkijoje, sudarytų iš dviejų tvenkinių kaskados ant Sano upės, kas 
leidžia Solinos hidroelektrinei dirbti mišriuoju hidroakumuliaciniu režimu: t. 
y. dvi iš instaliuotų keturių turbinų yra klasikinės Frencis tipo turbinos, o kitos 
dvi – reversinio tipo, galinčios pumpuoti vandenį į aukštutinį bjefą. Prie hidro-
elektrinės eksponuojamos savo laiką atitarnavusios ir 2000 - 2003 m. moderni-
zacijos darbų metu pakeistos abiejų tipų turbinos. 

Bendra 1968 m. pastatytos Solinos hidroelektrinės galia po modernizavimo 
yra 200 MW. Pastačius užtvanką susidaręs Solinos tvenkinys yra didžiausias 
dirbtinis ežeras Lenkijoje (paviršiaus plotas – 22 km2). Šis ežeras kaip ir pati 
užtvanka yra regiono turizmo traukos centras.

Grįždami iš konferencijos stabtelėjome ir ties antrąja kaskados užtvanka. 
Pirmiausia ši Miškovcų užtvanka ir susidaręs tvenkinys veikia kaip žemuti-
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Miškovcų užtvanka

Mažoji Miškovcų HE gamtosauginiam debitui praleisti

Apžiūrint hidroelektrinių kaskadą

nis bjefas, įgalinantis Solinos 
HE veikti hidroakumuliaciniu 
režimu. Ne ką mažiau svarbu 
ir įdomu tai, kad ant šios už-
tvankos įrengtos net dvi hidro-
elektrinės – mažoji ir didžioji. 
Didžioji Miškovcų hidroelek-
trinė, pastatyta kiek ankščiau 
nei Solinos HE, pradėjo veikti 
1962 m. Didžiojoje įrengtos 
dvi Kalplan tipo turbinos, jų 
bendra instaliuota galia – 8,3 
MW. Ant tos pačios užtvankos 
veikianti mažoji Miškovcų 
HE atsirado vėliausiai. Ji pa-
statyta 2007 m. turint tikslą 
elektros energijos gamybai iš-
naudoti gamtosauginį debitą. 
Tai pavyko padaryti, įrengus 
Kaplano tipo turbiną su insta-
liuota 0,22 MW galia.

Lenkijoje vykusi konferen-
cija „HYDROFORUM 2019“ 
iškėlė nemažai idėjų ir min-
čių, kurias konferencijos da-
lyviai iš Lietuvos bandys pri-
taikyti mūsų šalyje. Lietuvos 
delegacija nuoširdžiai dėkoja 
Lenkijos hidroenergetikų aso-
ciacijos prezidentui dr. Janu-
šui Steleriui ir jo komandai už 
pakvietimą ir išskirtinę globą 
konferencijos metu. 

Šaltiniai:
Life Nexus. https://www.lifenexus.
eu/en/results/eu-inventory/
Dam Removal Europe.  
https://damremoval.eu/
Tammur K.: River restoration  
in Estonia. AMBER workshop,  
Vilnius, 20 March 2019.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI



56 

KELIONĖS

VDU Žemės ūkio akademijos 
mokslininkų vizitas Alžyre

Midona DAPKIENĖ 
VDU Žemės ūkio akademijos  

Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas

Įgyvendindami vystomojo bendradarbiavimo projektą „Išvalytų nuote-
kų panaudojimas drėkinimo reikmėms“, Vytauto Didžiojo universiteto Že-
mės ūkio akademijos mokslininkai Algirdas Radzevičius, Midona Dapkie-
nė, Rytis Skominas ir Jurgita Baranauskienė lankėsi Alžyre – Nacionalinėje 
aukštojoje hidraulikos mokykloje (pranc. Ecole Nationale Supérieure d’Hy-
draulique). Projekto tikslas – Alžyro žemės ūkio institucijų įgūdžių stiprini-
mas taikant naujausias žemės ūkio technologijas, siekiant spręsti Alžyro 
apsirūpinimo žemės ūkio maisto gaminiais problemas ir gerinti socialinę 
bei ekonominę padėtį šioje Afrikos šalyje. Projektas finansuotas Užsienio 
reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
programos lėšomis.

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika yra valstybė Afrikos šiaurės va-
karuose. Šalis ribojasi su Maroku, Mauritanija, Maliu, Nigeriu, Libija ir Tu-
nisu, o šiaurėje su Viduržemio jūra. Tai didžiausio ploto Afrikos valstybė ir 
dešimta didžiausia šalis pasaulyje.

Alžyro šiaurinę dalį kerta Atlaso kalnai, plyti plačios tarpukalnių lygumos, 
o didžiąją dalį užima Sacharos dykuma. Upių tinklas labai retas, dauguma upių 

vagų vandeniu pasi-
pildo tik po lietaus.

Alžyre gyvena 
apie 41 mln. gy-
ventojų. Alžyrie-
čiai kalba standarti-
ne arabų kalba, taip 
pat alžyrietiška ara-
bų kalba. Daugelis 
šalies gyventojų 
laisvai kalba pran-
cūziškai, ši kalba 
naudojama valsty-
bės ir švietimo įs-
taigose, žiniasklai-

Boufarik nuotekų valykloje
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doje. Jaunimas ir aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės gerai kalba angliškai.
Šalies kultūrą labai stipriai veikia islamas, pagrindinė šalies religija, tačiau 

moterys Alžyre turi daugiau laisvių, nei kitose arabų šalyse. Daug moterų yra 
medicinos darbuotojų, jos sudaro 70 proc. šalies teisininkų bei 60 proc. studen-
tijos. Šiuo požiūriu Alžyras išsiskiria iš kitų arabiškų valstybių, kur šiose srityse 
tradiciškai dominuoja vyrai. Ne visos moterys, su kuriomis teko bendrauti, ne-
šioja hidžabus, jos sėkmingai derina karjerą ir šeimyninį gyvenimą.

Alžyro ekonomikos pagrindas yra energetika, pajamos už iškasamas energe-
tines žaliavas sudaro 60 proc. biudžeto pajamų ir net 95 proc. viso šalies ekspor-
to. Šalis yra 14-ta pagal pasaulio naftos rezervų dydį, 6-ta pagal gamtinių dujų 
išteklius. Turėdama dideles naudingųjų iškasenų atsargas, valstybė mažai dė-
mesio skiria turizmui. O potencialas turizmui milžiniškas: beveik 1000 km ilgio 
Viduržemio jūros pakrantė, geras klimatas, nuostabi gamta, pigus ir labai skanus 
vietinis maistas, daugybė istorijos ir kultūros paminklų, draugiški žmonės. 

Aišku, susidūrėme ir su ne visai smagiais dalykais. Truputį gąsdino ginkluoti 
pareigūnai, stabdantys ir tikrinantys automobilius prie įvažiavimo į sostinę ir jos 
gatvėse, greta stovintys grotuoti autobusiukai su areštantais. Kaip sužinojome iš 
vietinių, jau daugelį savaičių kiekvieną penktadienį vyksta demonstracijos dėl 
Alžyro politinės siste-
mos pertvarkos. Pro-
testuotojai jau privertė 
atsistatydinti ilgalaikį 
šalies prezidentą, tačiau 
siekia viso, daugiau 
kaip 20 metų kontrolia-
vusio valstybę, režimo 
panaikinimo. Antradie-
niais į gatves išeina ir 
studentai.

Nustebino, kad juo-
dojoje rinkoje Alžyro 
dinaro kursas gerokai didesnis nei oficialus, o eurus į vietinę valiutą galima 
išsikeisti bet kur: taksi, krautuvėlėje ar kavinukėje.

Labai sudėtinga pereiti gatvę, didelis ir netvarkingas automobilių judėjimas, 
šviesoforų beveik nėra, eismą reguliuoja policininkai. 

Sostinėje Alžyre, didžiausiame šalies mieste (3,4 mln. gyventojų) labai rėžė 
akį gausybė šiukšlių, akivaizdu, kad ši problema kol kas nesprendžiama. 

Alžyre labai stinga vandens, jo tenka mažiau nei 600 m3 vienam gyventojui 
per metus. Dėl šios priežasties šalyje XXI amžiaus pradžioje pradėta vykdyti 
vandens išteklių kaupimo strategija. Pastatyta daug užtvankų, įrengta tvenki-

Sostinė Alžyras (dešinėje – Pašto rūmai)
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Prie Nacionalinės aukšto-
sios hidraulikos mokyklos

nių, todėl per beveik dvidešimt metų sukaupto vandens tūris išaugo nuo 3,6 
mlrd. m3 iki 8,6 mlrd. m3, padidėjo vandens suvartojimas, o tai lėmė ir di-
desnį išleidžiamų nuotekų kiekį. Siekiant saugoti aplinką, ypač Viduržemio 
jūros pakrantes, šalyje pastatytos 187 nuotekų valyklos (daugiausia aktyviojo 
dumblo įrenginiai), kurių bendras pajėgumas 860 mln. m3 per metus. Artimiau-
sioje ateityje šis skaičius padidės iki 1000 mln. m3 per metus. Statomos naujos, 
rekonstruojamos esamos valyklos, nes miestų, kuriuose gyvena daugiau kaip 
100 tūkst. gyventojų, nuotekų negalima išleisti į aplinką nevalytų.

Deja, tik 16 valyklų nuotekos pakartotinai naudojamos drėkinimui, ir tai 
sudaro 5 proc. visų valomų nuotekų. Tikimasi, kad iš 8,42 mln. hektarų bendro 
žemės ūkio ploto drėkinamas plotas artimiausiu laikotarpiu padidės iki 2 mln. 
ha (2018 m. buvo 1,3 mln. ha), o tai dar labiau padidins vandens stygių. Žinant, 
kad net 70 proc. vandens sunaudojama šalies žemės ūkyje, išvalytų nuotekų 
naudojimas yra ne pasirinkimas, o būtinybė.

M’leta (Orano regionas) ir Hennaya (Tlemceno regionas) teritorijose jau 
pradedama išvalytas nuotekas naudoti drėkinimui. M’letoje drėkinama 6700 ha 
žemės, čia auginami citrusiniai vaisiai, alyvuogės ir kai kurie javai. Išvalytos 
nuotekos tiekiamos iš 
El Karma nuotekų va-
lyklos, kurios našumas 
šiuo metu yra 90 tūkst. 
m3/p. Antrasis pavyz-
dys – Tlemceno miesto 
Ain el Houtzo nuotekų 
valyklos (debitas – 30 
tūkst. m3 /p) nuoteko-
mis drėkinami Hennaya 
912 ha teritorijoje au-

gantys medelynai. 
Vykdant projek-

tą „Išvalytų nuotekų 
panaudojimas drė-
kinimo reikmėms“, 
siekiama padėti 
spręsti vieną svar-
biausių Alžyro že-

Su projekto partneriais
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mės ūkio problemų – maisto ir pašarų gamybos problemą, tuo pačiu padidinant 
gyventojų apsirūpinimo maistu galimybes. Technologijų sklaida labai svarbi 
žemės ūkio plėtrai šioje Afrikos šalyje, nes mažinat vandens išteklių trūkumą 
suaktyvėja žemės ūkio verslai, sukuriama naujų darbo vietų, gerinama socialinė 
ir ekonominė žmonių padėtis.

Įgyvendinant projekto uždavinius buvo parengta Nuotekų valymo technolo-
gijų, pritaikytų drėkinimo reikmėms Alžyro sąlygomis, metodika, taip pat or-
ganizuoti teoriniai ir praktiniai mokymai Nacionalinėje aukštojoje hidraulikos 
mokykloje Blidos mieste, esančiame 45 km į pietvakarius nuo sostinės, Mažojo 
Atlaso kalnų pašonėje.

Į seminarus susirinko ir aktyviai dalyvavo gausus būrys kolegų, studentų, 
suinteresuotų institucijų atstovų. Partneriai iš Nacionalinės aukštosios hidrauli-
kos mokyklos aprodė savo laboratorijas, pasakojo apie atliekamus mokslinius 
tyrimus, dalijomės patirtimi ir radome daug bendrų temų diskusijoms.

Maloniai nustebino šios aukštosios mokyklos studentai, laisvai kalbantys 
angliškai, aktyvūs, norintys bendrauti, parodyti savo žinias. Čia jiems suteik-
tos puikios mokymosi sąlygos: labai graži aplinka, gerai įrengtos auditorijos ir 
laboratorijos, nemokami bendrabučiai ir net pietūs už simbolinį vieną dinarą.

Seminaro dalyviai ir klausytojai

Apžiūrimos laboratorijos
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Vizito Alžyre metu buvo suorganizuotos kelionės į Boufarik nuotekų valy-
klą ir Fouka vandens gėlinimo stotį. Lankytuose objektuose darbuotojai išsa-
miai pasakojo apie taikomus valymo metodus, įrangą, diskutavome apie skir-
tingų technologijų taikymo galimybes, jų ekonominį, socialinį, aplinkosauginį 
efektą.

Boufarik yra miestas Blidos provincijoje, apie 30 km nuo sostinės. Šio 
miesto nuotekų valyklos (našumas – 60 tūkst. m3/d) statyba yra valstybinis 
projektas, kurį įgyvendino Prancūzijos kompanija „Veolia“. Šiuo metu nuotekų 
valykloje atliekami paleidimo-derinimo darbai, per dvejus metus kompanijos 
atstovai apmokys alžyriečius ir perduos eksploatuoti vietiniams specialistams. 
Biologinę valymo grandį sudaro tipiniai aktyviojo dumblo įrenginiai, iš trijų 
valymo linijų pradžioje bus paleista viena. Numatoma, kad valykla aptarnaus 
70-80 tūkst. Boufarik miesto gyventojų, o ateityje bus prijungtas dar vienas – 
100 tūkst. gyventojų turintis Bouinam miestas.

Foukos, Tipazos provincijoje esančio miesto, jūros vandens gėlinimo stotis 
pradėjo veikti 2011 m. Įmonė pastatyta geriamojo vandens poreikiui patenkinti 
Zeraldos regione ir Alžyro vakarinėje dalyje, kur įsikūrusi šalies sostinė. Van-
dens gėlinimo stoties našumas yra 120 tūkst. m3/d, aptarnauja daugiau kaip 
pusę milijono žmonių – tai viena didžiausių tokių įmonių pasaulyje. 

Vandens gėlinimo stotis pastatyta įgyvendinant šalies jūros vandens gėli-
nimo pajėgumo didinimo programą, kuri pradėta vykdyti 2007 m. Pagal šią 
programą Alžyro vyriausybė ketina pastatyti 12 gėlinimo įmonių, kurios paga-
mintų 2,2 mln. m3/d vandens.

Jūros vandens gėlinimui yra naudojama atvirkštinio osmoso technologija: 
sukūrus didelį slėgį per specialias membranas vandens molekulės prasiskverbti 
gali, o stambūs druskų junginiai – ne. Deja, šiuo būdu gėlinant vandenį sunau-
dojama nemažai energijos. Vanduo šiam procesui imamas atvira sistema apie 
1800 m atstumu nuo kranto Viduržemio jūroje. Įsiurbimo sistema sujungta su 

Foukos vandens gėlinimo stotyje
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1600 mm skers-
mens vamzdynu. 
Sūrymas atgal į 
jūrą grąžinamas 
380 m ilgio 1200 
mm skersmens 
vamzdžiu. 

Negalėjome 
išvykti iš Alžyro 
neaplankę vie-
nos iš gražiausių 
šalies Vidurže-
mio jūros pa-
krantės vietų – Tipazos miesto, 70 km į vakarus nuo sostinės. Šio miesto istorija 
labai įdomi: senovėje toje pakrantės dalyje gyveno finikiečiai, imperatoriaus 
Klaudijaus laikais miestas su visomis jo apylinkėmis ir pajūrio ruožu tapo Ro-
mos kolonija. 484 metais vandalų karaliaus Hueriko būriai miestą sugriovė, ta-
čiau išliko amfiteatras, daugybė pastatų, arkų liekanų. Vaikščiojant po didžiulę 
teritoriją taip pat galima pasigrožėti šiaurės Afrikos gamta ir įspūdingu vaizdu į 
Viduržemio jūrą. Dabartinis miestas įkurtas 1857 m., šiuo metu čia gyvena apie 
8 tūkst. gyventojų. Tipaza 1982 m. įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo objektų 
sąrašą. 

Aplankėme netoli Tipa-
zos esantį unikalų archeolo-
ginį paminklą – Karališkąjį 
Mauritanijos mauzoliejų. 
Manoma, kad jame buvo pa-
laidoti berberų karalius Juba 
II ir karalienė Kleopatra Se-
lene II (įžymiosios Kleopa-

tros duktė), Numi-
dijos ir Mauritanijos 
suverenai. 

Mauzoliejus pa-
statytas iš akmens 
luitų ant kvadratinio 
pagrindo, o jo viršu-

Tipaza

Karališkasis Mauritanijos mauzoliejus
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tinė dalis panaši į piramidę ar kūgį, iš dalies apirusi. Statinio skersmuo apie 60 
metrų, o aukštis galėjo būti apie 40 m, bet laikui bėgant dėl aplinkos veiksnių 
sumažėjo iki maždaug 30 metrų.

Laikas Alžyre ištirpo labai greitai. Pajutome, kad ši Afrikos šalis skiria-
si nuo savo arabiškųjų kaimynių – Tuniso, Maroko, Egipto – dar neišlepinta 
nesibaigiančių turistų srautų ir labai laukianti permainų. Tikimės, kad mūsų 
bendradarbiavimas nenutrūks, atsiras naujų bendrų projektų, o tai suteiks gali-
mybę geriau pažinti šalį ir pasidalinti patirtimi.

Irano vandens ištekliai  
ir jų paslaptys

Laima ČESONIENĖ 
VDU Žemės ūkio akademijos Aplinkos ir ekologijos institutas

 
Nemaža dalis pasaulio gyventojų gyvena karšto ir sauso klimato 

geografinėje zonoje – mažavandeniuose ir bevandeniuose regio-
nuose, kur iškrenta mažiausiai natūralių kritulių ir beveik nėra gėlo 
vandens telkinių ar vandens šaltinių. Todėl tokiose vietovėse buvo 
suformuota galinga specifinė vandens tiekimo sistema, stabiliai vei-
kianti daugelį amžių. Viename tokių karštų regionų yra Irano Islamo 
Respublika (anksčiau žinoma kaip Persija) – valstybė Artimuosiuose 
Rytuose, Azijos pietvakarinėje dalyje. Keliavome po šią šalį auto-
busu, traukiniu nuo Teherano iki piečiausios ir karščiausios Kešmo 
salos, sužinojome persišką gyvybės paslaptį: vandens tiekimą kana-
tais ir aušinimą badgyrais, žavėjomės gamtos kūryba Šulinių slėnyje 
ir nuostabiais mangrovių miškais. 

Irano klimatas labai įvairus dėl sudėtingo reljefo. Didžiojoje šalies dalyje 
būdingas dykumų klimatas: vasaromis temperatūra pasiekia 40 °C, žiemą ne-
retai nukrenta žemiau 0 °C. Kadangi 53 proc. teritorijos užima pusdykumės 
ir dykumos, kritulių iškrenta labai mažai – 680-1700 mm, rytuose vietomis 
mažiau nei 100 mm per metus. 

Dėl sausringo klimato Irano upių tinklas nėra tankus. Dauguma ilgesnių 
upių yra šalies vakaruose ir priklauso Šat al Arabo baseinui: Karūnas, Dija-
la, Mažasis Zabas ir kitos. Pakaspijo upės trumpos, bet vandeningos. Kalnuo-

KELIONĖS
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se gausu nedidelių 
ežerų, o šiaurės va-
karuose yra dide-
lis Urmijos ežeras. 
Rytų dykumose gau-
su druskos ežerų ir 
druskapelkių. Upės 
nevandeningos, iš-
džiūstančios. Ežerai 
daugiausia seklūs ir 
druskingi, daugelis 

KELIONĖS

Kharanagh Ardakan senasis tiltas

Irano pusdykumėje

Paviršinis vanduo Irane surenkamas kanalais ir naudojamas laistymui

jų vasarą išdžiūsta, virsta 
druskos dykumomis arba 
druskožemių liūnais.

Šalia Jazdo miesto 
esančiame labai sename 
Karanako kaime žadą at-
imantis reljefas – kalnai 
ir tiltas, kuris nejungia jo-
kios tekančios upės kran-
tų. Tai istorinis tiltas van-
deniui pernešti iš vienos 
slėnio pusės į kitą. Nors 

tiltas statytas 
dar iki islamo 
laikų (daugiau 
nei prieš 1400 
metų) pagrin-
dinė struktūra 
išlaikyta.

Iki 2019 m. 
lapkričio vi-
durio benzino 
1 litro kaina 
Irane buvo 10 
euro centų, o 
geriamo van-
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dens – apie 20 centų. Vandens kainą dotuoja valstybė. Pastaruoju metu Irane 
vyksta riaušės, nes benzino kaina šoktelėjo penkis kartus. Automobiliai šioje 
šalyje seni, neekonomiški. Irano žmonėms tokia kuro kaina didelė. Kas žino, 
gal ir vandens kaina bus padidinta? Vanduo Irane labai branginamas, saugomas 
ir vertinamas. Nėra paviršinių nuotekų surinkimo sistemos. Kritulių vanduo 
surenkamas kanalais ir naudojamas augalų laistymui.

Jeigu sakyčiau, kad nemačiau vandens Irano upėse – meluočiau. Zayandeh 
yra didžiausia Irano plokščiakalnio upė centrinėje dalyje. Zayandeh prasideda 
Zagros kalnų poskyryje, teka 400 kilometrų į rytus, kol baigiasi Gavkhouni 
pelkėje, sezoniniame druskos ežere, į pietryčius nuo Isfahano miesto. 

Zayandeh upė buvo labai vandeninga ištisus metus, skirtingai nuo dauge-
lio Irano upių, kurios yra sezoninės. Tačiau šiandien, dėl intensyvaus vandens 
naudojimo, Zayandeh vanduo nebepasiekia Isfahano miesto. Dešimtojo dešim-
tmečio pradžioje upės žemupys visiškai išdžiūvo po kelerius metus trukusios 
sezoninės sausros. Zayandeh upės baseine yra 2700 kvadratinių kilometrų drė-
kinamos žemės. Šios upės vanduo Irano gyventojams suteikė gyvybę daugiau-
sia Isfahano ir Yazd provincijose. Prieš išdžiūvimą vieno gyventojo sunaudo-
jamo vandens kiekis mieste buvo 240 litrų per dieną, o kaimuose – 150 litrų 
per dieną. 

Zayandeh upė teka per Isfahano miestą, svarbų Irano kultūros ir ekonomi-
kos centrą. XVII amžiuje Shaikh Bahai (įtakingas Safavidų dinastijos moks-
lininkas ir patarėjas) suprojektavo ir pastatė kanalų sistemą kad upės vanduo 
būtų paskirstytas Isfahano priemiesčiams. Vandens tiekimas iš Zayandeh upės 
padėjo augti ekonomikai, o Isfahanui tapti įtakingu žalio kraštovaizdžio mies-
tu viduryje dykumos. Didėjant baseino gyventojų skaičiui ir kylant gyvenimo 
lygiui, poreikis vandens ištekliams nuolat didėjo, kol šie ištekliai išseko. Todėl 
1972 m. buvo pastatyta užtvanka ir hidroelektrinė. Iš pradžių užtvanka buvo 
pavadinta Shah Abbas užtvanka – įtakingiausio Safavidų dinastijos karaliaus 
Shah Abbas I garbei, tačiau po 1979 m. Islamo revoliucijos pavadinimas buvo 
pakeistas į Zayandeh užtvanką. Chadegan rezervuaras padėdavo išvengti sezo-
ninių Zayandeh upės potvynių. Lankymosi Isfahane metu, vanduo į Zayandeh 
upę iš šio tvenkinio buvo paleistas prieš dieną. Teko stebėti, kaip sparčiai van-
duo seko. Nežiūrint į tai, tiltas per šią upę yra kultūrinio susibūrimo vieta, čia 
Isfahano gyventojai mėgsta dainuoti, skaityti eiles.

Jazdo miesto Vandens muziejus, įsikūręs turtingo pirklio namuose, vaizdžiai 
pristato persišką gyvybės paslaptį – vandens kelią kanatą, leidusį išgyventi dy-
kumų apsupty. Pagrindinis hidraulinės sistemos elementas yra kanatas – nesti-
priai nuožulnus požeminis kanalas, skirtas tiekti vandeniui iš aukščiau esančio 
vandeningojo sluoksnio. Jis prasideda kalnuose, kur gauna sniego tirpsmo van-
denį ir baigiasi vartotojų namuose. Kanatas veikia kaip požeminis akvedukas. 

KELIONĖS
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XVII a. pastatytas 33 arkų Khadžu tiltas per Zayandeh upę Isfahane

KELIONĖS

Kanatų hidrosiste-
ma yra išsišakojęs 
tinklas, sudarytas iš 
įvairaus lygio, sto-
rio ir gylio požemi-
nių vandens kanalų. 

Manoma, kad 
persai pirmuosius 
kanatus statė 2000 
metų anksčiau, nei 
romėnai akvedu-
kus. „Qanat“ tech-

nologiją persai sukūrė per pirmąjį tūkstantmetį prieš mūsų erą. Apie 80 proc. 
drėkinamų plotų Irane drėkinami kanatais. Šiuo metu jų naudojimas sulėtėjęs 
dėl žemės ūkio in-
tensyvumo suma-
žėjimo. Kanatų 
statyba laikoma 
labai pavojingu 
darbu, o visoje 
šalyje vis dažniau 
naudojami elek-
triniai siurbliai. 

Kanatų siste-
mą sudaro tam 
tikro nuolydžio 
požeminiai kana-
lai ir vertikalūs 
šuliniai. Šuliniai 
įrengti taip, kad 
būtų užtikrinta 
sistemos priežiū-
ra: vandens tė-
kmės reguliavimas, valymas ir remontas. Visą tai rankiniu būdu atlieka speci-
alūs darbuotojai. 

Požeminės vandens tiekimo sistemos pranašumas yra tas, kad ji yra gana 
atspari stichinėms ir socialinėms nelaimėms. Ši sistema ypač efektyviai vei-
kė karų laikotarpiais. Kanatų sistema yra nejautri natūralių kritulių lygiui, nes 
vandens lygį lemia natūralaus sniego tirpimo režimas. Tiekiant vandenį pože-
miniais kanalais, jis apsaugomas nuo išgaravimo ir taršos.

Kanatų sistemos maketas Yazdo Vandens muziejuje
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Šiuolaiki-
nė Irano kana-
tų sistema yra 
310 tūkstan-
čių km ilgio 
ir susideda iš 
30 tūkstančių 
šulinių, o tai 
prilygina visą 
sistemą to-
kiems pasau-
lio stebuklams 
kaip Didžioji 
Kinijos siena. Irano kanatų trasa yra ilgiausias požeminio vandens kanalas pa-
saulyje ir pagal savo pobūdį yra unikalus inžinerijos ir technikos šedevras.

Seniausi Irane išlikę kanatai yra šalia Gonabado miesto, jie vis dar naudo-
jamas ir šiandien. Sistema jau tarnauja apie 2700 metų, ją naudoja apie 40 000 
žmonių, gyvenančių miesto apylinkėse. Giliausia kanatas yra 360 metrų gylio, 
o bendras sistemos ilgis – 45 kilometrai. Beje, iraniečiai yra žinomi ne tik dėl 
kanatų, bet ir dėl senovinių vandens rezervuarų (Ab Anbar) ir pirmųjų istorijo-
je šaldytuvų (Jakchal) išradimų. 

Viena iš svarbių karšto klimato šalių 
vandens savybių yra jo temperatūra. No-
rint palaikyti žemą vandens temperatūrą 
Irane statomi specialūs statiniai – auši-
nimo bokštai – badgyrai. Tai masyvūs 
bokštai, vėją kreipiantys žemyn į patal-
pas ir į vandens saugyklas. Šių konstruk-
cijų unikalumas slypi tame, kad jos ne 
tik vėsina vandenį, bet ir mažina patalpų 
oro temperatūrą, sukurdamos palankią 
aplinką karštame ir sausame klimate. 
Badgyrai yra įdomūs ne tik inžineriniu 
požiūriu, bet ir architektūriniu. Daugybė 
šių „viduramžių kondicionierių“ vėsina 
vandenį kūginiuose rezervuaruose. Van-
duo atiteka iš kalnų jau minėtais pože-
miniais kanalais – kanatais. Autentiškus 
juos išvydau Jazdo vandens muziejuje. 

Kelionės metu teko lankytis tylos 

Kanatais atvestas vanduo į namus. Jis pratekantis. Naudoti galima 
ribotai, kad kaimynams pakaktų

KELIONĖS



67 

KELIONĖS

bokštuose. Tai 
unikali zoroastrų 
laidojimo vieta. 
Pagal zoroastrų 
religiją vanduo, 
žemė ir ugnis yra 
šventi, todėl juos 
teršti mirusių 
žmonių kūnais 
yra draudžiama. 
Mirusius žmones 
zoroastrų tikėjimo 
persai užkeldavo į 
tylos bokštus ir 
palikdavo atvi-
rose bokštų aikš-
telėse. Suskridę 
maitėdos paukš-
čiai palikdavo 
tik kaulus, todėl 
gamtos harmonija 
būdavo išlaikyta, 
niekas neužteršta. 
Tylos bokštai da-
bar savo funkcijos 
nebeatlieka. Net ir 
šalia tylos bokštų 

Vandens rezervuarai ir aušinimo bokštai – badgyrai – neatsiejama Irano 
kraštovaizdžio dalis miestuose, gyvenvietėse ir dykumoje

Vandens rezervuaras ir aušinimo bokštai – badgyrai šalia tylos bokštų

egzistuoja kanatų 
sistema. Tai rodo 
vandens rezervu-
arai ir aušinimo 
bokštai – badgyrai.

Naktinis trau-
kinys iš Jazdo mus 
nuvežė iki Bander 
Abaso, iš kurio 
keltu persikėlėm į 
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piečiausią ir karš-
čiausią Kešmo 
salą. Tai 1491 km² 
ploto sala Persijos 
įlankoje, Ormū-
zo sąsiauryje, nuo 
žemyno atskirta 
Churano sąsiauriu, 
priklausanti Irano 
Hormozgano pro-
vincijai. 

Salos ilgis 135 
km, plotis – 40 km. 
Paviršius kalvotas, 
didžiausias aukš-
tis 406 m. Salos 
vakarinėje pusėje 
yra Čaku slėnis, 
Žvaigždžių slėnis, 
druskos karsto reiš-

kinių, druskos urvų. Gare Danesju urvo ilgis 5 km, yra ežeras. Vyrauja tropi-
nis klimatas. Vidutinė metinė oro temperatūra 27 °C, vidutinis metinis kritulių 
kiekis – 183 mm. Centrinę salos dalį užima pusdykumė, pakrantėse yra išlikę 
mangrovių sąžalynų. 

Aplankėme Tang e Čahkuh, keistą ir kartu nuostabų šulinių slėnį, kuris prieš 
tūkstančius metų susiformavo žemės drebėjimo metu. Žemė suskilinėjo, susi-
formavo labai siauri ir tiesūs plyšeliai, tarsi išpjauti skustuvu. Lietus ir vėjas 

Čaku slėnis ir Žvaigždžių slėnis Kešmo saloje 

Šulinių slėnis –Tang e Čahkuh Kešmo saloje

KELIONĖS
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padailino kalnų sienas, išraižė kanjoną. Keliaudami galėjome grožėtis šimtais 
akmeninių veidų, džinus arba demonus primenančiais gamtos objektais.

Įlankos pakrantėse stebino mangrovių miškai. Mangrovės – ekosistema, 
kurią sudaro medžiai ir krūmai, augantys tropinėse srityse, vandenynų, jūrų 
pakrantėse: mangrovinės pelkės ir mangrovių sąžalynai. Dauguma mangrovių 
augalų priklauso rizoforinių šeimai, turi raizgytas orines ir pridėtines šaknis. 
Potvynių metu mangrovių sąžalynai būna užliejami. 

Mangrovės stabdo krantų eroziją, saugo nuo potvynių. Kešmo salos žemė ir 
vanduo druskingi, todėl ji buvo apsodinta baltomis avicenijomis, kurioms to-
kios sąlygos labai tinkamos. „Hara“ medis, arba lot. Avicennia marina, išauga 
iki trijų–aštuonių metrų aukščio ir turi šviesiai žalios spalvos lapus bei šakas. 
Tai druskingų vandenų augalas, žydintis gelsvais žiedais ir liepos viduryje–
rugpjūtį vedantis 
saldžius į migdolus 
panašius vaisius. 

Mangrovių miš-
kai saugomi, ka-
dangi juose apsi-
stoja migruojantys 
paukščiai. Be to, 
čia gausu reptilijų, 
įvairių žuvų, na-
riuotakojų ir dvi-
geldžių moliuskų 
rūšių. Šiuose miš-
kuose taip pat gau-
su žaliųjų vėžlių ir 
nuodingų vandens 
gyvačių.

Visgi, keliauda-
ma po Iraną supra-
tau, kad didžiausias 
šios šalies turtas yra 
ne nuostabūs isto-
riniai pastatai, ne 
išskirtinė gamta, o 
žmonės. Bendraujant su paprastais žmonėmis jaučiama vidinė jų kultūra – se-
nosios Persijos civilizacijos palikimas. O nesaugu Irane moterims gal tik vienu 
atveju – kai viešoje vietoje nepridengti plaukai. 

Mangrovių miškai Kešmo saloje
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Žemaitijos metai
(1219-2019)

                               Romualdas SURVILA

1219 m. rašytiniame šaltinyje – Ipatijaus kronikoje ap-
rašant Haličo – Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos 
taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Gerdvilas 
ir Vykintas. LR Seimas, atsižvelgdamas į paminėjimo 800-ąsias 
metines, 2019 metus paskelbė Žemaitijos metais. Priimtame 
nutarime pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos jūros 
rytų pakrantės XII - XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui 

vykdant kuršių ir prūsų nuka-
riavimus. Taip pat pažymimas 
Žemaitijos vaidmuo Europos 
istorijoje 1236 - 1422 m. lai-
kotarpiu, 200 m. trukusi kova 
su Ordinu ginant savo žemę ir 
laisvę, indėlis į pergalę Saulės 
ir Durbės mūšiuose užtikrinant 
Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės stiprėjimą, apsau-
gant latvių ir estų tautas nuo 
prūsų likimo. 

Svarbiausios Žemaitijos 
datos, faktai ir skaičiai.

1236 m. prie Šiaulių įvyko 
Saulės mūšis, kuriame žemai-

čiai (spėjama, kad jiems vadovavo žemaičių kunigaikštis Vykintas) nugalėjo 
kalavijuočius. Po mūšio praėjus aštuoniems mėnesiams, kalavijuočiai su kry-
žiuočiais susijungė siekdami užkariauti juos skyrusias žemaičių žemes.

1248 - 1252 m. Lietuvoje vykstant vidaus karui, vakarų žemaičiai kovėsi 
prieš Mindaugą, kuris 1252 m. priėmė krikštą ir 1253 m. popiežiaus Inocento 
IV buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi.

1251 m. Mindaugas puolė Tverų pilį, tačiau jos neužėmė. Tverų mūšyje Min-
daugas buvo sužeistas. Spėjama, kad šiame mūšyje žuvo kunigaikštis Vykintas.

1253 m. atsinaujino žemaičių kovos su Livonijos ordinu.
1255 m. žemaičiai jungtinių pajėgų vadu išsirinko kunigaikštį Algminą. 

Žemaičių sueigoje jis suformulavo politinę programą, kurioje buvo numatyti 
konkretūs žemaičių veiksmai ir tolesni tikslai.

ISTORIJA

„Žemaitijai 800 m. 
(1219-2019)

Žemaitijos kunigaikštystė
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1259 m. įvyko 
Skuodo kautynės, 
kuriose žemaičiai 
nugalėjo Livonijos 
kryžiuočius. Žemai-
čiai vykdė atskirą 
nuo Mindaugo poli-
tiką, kuris 1251 m. 
sudarė taikos sutartį 
su Livonijos ordinu, 
intensyviai puldinėjo 
Livoniją.

 1260 m. liepos 3 
d. įvyko Durbės mū-

šis, kur žemaičiai, vadovaujami kunigaikščio Treniotos, visiškai sumušė jung-
tines Livonijos ir Prūsų ordino pajėgas. Žuvo 150 ordino riterių. Ordinui po šio 
pralaimėjimo grėsė visiškas žlugimas, nes prasidėjo Didysis prūsų sukilimas.

1329 m. kryžiuočiai, vadovaujami Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio, 
apgulė ir užėmė Medvėgalio pilį, kurioje buvo 6 000 žmonių. Vyrai, moterys ir 
vaikai buvo pakrikštyti, tačiau jie netrukus vėl grįžo į senąjį tikėjimą. Medvė-
galio pilies tragedija palaužė Žemaitijos pasipriešinimą Ordinui. Po 1336 m. 
žemaičiai buvo priversti atsisakyti susirėmimų su Ordinu.

1381 - 1382 m. Lietuvos Didysis Kunigaikštis buvo Kęstutis. Jo žmona – 
Palangos apylinkėse gyvenusio didiko Vydimanto dukra Birutė.

1383 m. žemaičius Ordinui buvo užrašęs Jogaila, o 1384, 1392, 1400, 
1409 m. – Vytautas.

1398 m. spalio 12 d. Vytautas Didysis sudarė Nemuno saloje su Kryžiuočių 
ordinu sutartį (Salyno taika), pagal kurią Ordinui užrašė žemaičius iki Nevėžio 
upės. Tačiau žemaičius Ordinas valdė tik iki 1401 m., kol Vytautas Vilniaus ir 
Radomo aktais formaliai įgijo LDK titulą. Ordinas Žemaitijoje nebeturėjo kur 
įsitvirtinti, rengė tik įprastus karinius žygius.

1410 m. įvyko Žalgirio mūšis, po kurio baigėsi žemaičių karai su kryžiuočiais.
1411 m. vasario 1 d. Vyslos upės saloje priešais Torūnę Lietuvos ir Lenkijos 

valstybės pasirašė sutartį su Vokiečių ordinu, pagal kurią Vytautui ir Jogailai 
Žemaitija atiteko iki gyvos galvos.

1411 - 1795 m. Žemaitija buvo seniūnija, kuri apėmė vakarinę Lietuvą iki 
Nevėžio. Į seniūniją dar įėjo Jurbarko apylinkė ir Didžiajam Kunigaikščiui pri-
klausantis Skirsnemunės dvaras (Užnemunės apylinkės, priklausančios Vilkijos 
ir Veliuonos valsčiams, bei Jurbarko ir Skirsnemunės dvaras). Žemaitiją sudarė 
žemės, o vėliau valsčiai. 1411 m. Vytautas pirmuoju Žemaitijos seniūnu paskyrė 

Aukščiausias Žemaitijos piliakalnis – Medvėgalis
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Kęsgailą Valimantaitį. Nuo XV a. penktojo dešimtmečio pradžios Žemaičių 
seniūnija dar buvo vadinama kunigaikštyste. 

1413 m. Vytautas ir Jogaila, savaitei nuvykę į Žemaitiją, simboliškai ją 
krikštijo. Tais pačiais metais Vytautas Žemaitijai suteikė privilegiją.

1415 m. Konstancoje (Šveicarija) įvyko bažnytinis susirinkimas, kur buvo 
sprendžiamos Žemaitijos sienų su Ordinu problemos. Užsitęsus ginčams dėl 
sienų, 1414 m. Vytautas ir Jogaila paskelbė Ordinui karą. Karui užsitęsus, po-
piežius Jonas XXIII pakvietė ginčą spręsti Konstancoje. Į bažnytinį susirinki-
mą Vytautas atsivežė 60 pakrikštytų žemaičių bajorų. Jie susirinkimui pateikė 
Žemaičių skundą, kuriame daugiausia buvo kalbama apie blogybes, kurias pa-
tyrė žemaičiai. Konstancoje Ordinas turėjo daug šalininkų, todėl jų atsakymai 
buvo gana kieti ir agresyvūs. Kryžiuočiai pripažino tik tai, kad jie Žemaitiją 
laiko kaip „slidų ungurį už uodegos“. Konstancoje buvo pritarta tik žemaičių 
prašymui, kad juos pakrikštytų Vilniaus vyskupas Petras su Lvovo arkivysku-
pu Jonu.

1417 m. vasarą, į Žemaitiją atvykus Vytautui ir Vilniaus bei Lvovo vysku-
pams, buvo pakrikštyta tūkstančiai žemaičių, o 1417 m. rudenį, baigiant krikš-
tyti Žemaitiją, Vytautas vėl atvyko į šį kraštą ir Medininkuose buvo pašventinta 
Katedros bažnyčia. Taip oficialiai 1417 m. spalio 24 d. buvo įkurta Žemaičių 
(Medininkų) vyskupija, kurios centru tapo Varniai.

1418 m. Vytautas, stiprindamas bajorų luomą Žemaitijoje, pradėjo jiems ir 

Žemaitiją ir Aukštaitiją jungusio tilto ant Nevėžio upės vietoje pastatytas naujasis pėsčiųjų tiltas 
Kėdainiuose. Dešiniajame krante ant tilto pritvirtintas Žemaitijos herbas, kairiajame – Aukštaitijos

Aukštaitijos ir 
Žemaitijos herbai
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kitiems pareigūnams dalyti valstiečių šeimas, kurios privalėjo dirbti jų ūkiuo-
se ir taip pat padėti bajorams ruoštis karui. Kelių Žemaitijos sričių gyventojai 
pasipriešino naujovėms, sukilo, išvarė kunigus, grįžo prie pagoniško tikėjimo, 
užpuolė Vokiečių ordino žemes. 

1422 m. Lietuva ir Lenkija paskelbė Ordinui karą ir įsiveržė į jo žemes. Or-
dinas buvo nepasiruošęs kariauti ir gynėsi tik pilyse. Lietuvių ir lenkų kariuo-
menės nusiaubė visą kraštą. Ordino magistras buvo priverstas prašyti taikos. 
1422 m. rugsėjo 27 d. Lietuva ir Lenkija sudarė sutartį su Ordinu (Melno tai-
ka). Lietuvai atiteko beveik visa Žemaitija. Vokiečių ordinui, nežiūrint Vytauto 
pastangų, buvo užleistos Nemuno žiotys su Klaipėda. Matuojant perduodamas 
žemes buvo daug ginčų dėl kiekvieno ežerėlio ar sklypo. Vokiečiai, norėdami 
prisimatuoti didesnį plotą, buvo atsivežę ilgesnį matavimo vienetą, tačiau turėjo 
sugrįžti prie nustatyto sutartyje.

1441 m. Lietuvos Didysis Kunigaikštis Kazimieras suteikė žemaičiams pri-
vilegiją, kuri kraštui garantavo suverenitetą LDK sudėtyje. Ši privilegija buvo 
Vytauto suteiktos privilegijos Žemaitijai pratęsimas. 

1457 m. Žemaitijos seniūno Jono Kęsgailos vadovaujami žemaičiai apgulė 
Klaipėdą, bet jos nepaėmė. 

1595 m. LDK išleista pirmoji lietuviška knyga – išverstas Ledesmos Katekiz-
mas. Knygą išvertė ir spaudai parengė Varnių kanauninkas Mikalojus Daukša, 

Samogethia – Žemaitija
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kurio gimtinė Kėdainiai. Katekizmas 
buvo skirtas Žemaičių vyskupystei.

1605 m. rugsėjo 27 d. ties Salas-
piliu (Kircholmu) žemaičio Lietuvos 
etmono Jono Karolio Chodkevičiaus 
(žemaičių vadinamo Katkumi) vado-
vaujama kariuomenė sumušė Švedijos 
karaliaus Karolio IX kariuomenę. 

1655 m. rugpjūčio 17 d. Jonušo 
Radvilos įkalbėti Kėdainiuose 436 Že-
maitijos bajorai pasirašė sutartį su šve-
dais. Dešiniakrantė Kėdainių dalis ne 
kartą buvo faktiškoji 
Žemaitijos sosti-
nė. Žemaitiją 
su Aukštaitija 
jungė tiltas 
per Nevėžį, 

kurio dešiniajame krante buvo mūrinis mokesčių už 
važiavimą per tiltą rinkėjo namas.  

1702 m. sausio 27 d. Švedijos karalius Karolis 
XII su pagrindinėmis kariuomenės jėgomis perėjo 
LDK sieną ir įžengė į Žemaitiją.

Per 1710 - 1711 metų marą Žemaitija neteko beveik 

Žemaičių tautiniai drabužiai

Paminklas Jonušui Radvilai Kėdainiuose

Jonas Karolis Chodkevičius

dviejų trečdalių gy-
ventojų.

1795 m. po tre-
čiojo Abiejų Tautų 
Respublikos padali-
jimo Žemaitija atite-
ko Rusijai.

1830 - 1831 m. 
sukilimo metu veikė 
Žemaitijos centrinė 
vyriausybė. Sukili-
mo laikotarpiu že-
maičių bajorų kelti 
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ISTORIJA

reikalavimai buvo 
panašūs į Abiejų 
Tautų Respubli-
kos bajorų reika-
lavimus.  

1863 m. suki-
lime aktyviai da-
lyvavo žemaičiai. 
Po šio sukilimo 
buvo nutraukta 

Žemaitijos bajoriškų 
seimelių veikla.

1893 m. lapkri-
čio 21-22 dienomis 
įvyko Kražių sker-
dynės. Žemaičiams 
pasipriešinus Kražių 
bažnyčios uždary-
mui, Rusijos kazokai 9 žmones nužudė, 44 buvo sunkiai sužeisti ir apie 150 
žmonių suimta ir pasodinta į kalėjimą.

1941 m. birželyje daug žemaičių krašto žmonių sovietai ištrėmė į Sibirą.
1941 m. birželio 22 d. Hitlerio kariuomenei peržengus Lietuvos sieną, buvo 

išžudyta daug Žemaitijos gyventojų.
1941 m. birželio 25 d. bolševikai netoli Telšių Rainių miškelyje nukankino 

73 politinius kalinius. 1991 m. jų žudynių vietoje pastatyta ir pašventinta Rainių 
koplyčia. 

1991 m. gegužės 25 d. įvyko pirmasis Žemaičių kultūros draugijos suvažia-
vimas.

Žemaitijos vardas iki XX a. pradžios nebuvo paplitęs – šis regionas vadintas 
Žemaičiais. Vytautas Didysis Žemaičių vardą aiškino tuo, kad tai žemė, esanti 
geografiniu požiūriu žemiau negu aukštaičių. Kai kurie kalbininkai Žemaitijos 
vardą kildina iš žodžio „žemė“. Nuo XV a. lotyniškuose ir vokiškuose rašyti-
niuose šaltiniuose Žemaičių žemė buvo vadinama Samogethia, Samogitiae.

1830-1831 m. sukilėliai 
gina Nevėžio tiltą nuo  
rusų kariuomenės  
(Bareljefas ant pėsčiųjų 
tilto Kėdainiuose)
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Onai Budrienei – 70

SVEIKINAME

Melioracijos ve-
teranui, buvusiam 
Respublikinio van-
dens ūkio projektavi-
mo instituto Vilniaus 
skyriaus viršininkui 
Kazimierui Šešelgiui 

gruodžio 30 d. sukako 90 metų.
Jubiliatas gimė ir augo Rokiškio r. 

Urlių k. mokėsi Salų pradžios mokykloje, 
po to Rokiškio gimnazijoje, kurią baigęs 
1949 m. pradėjo hidromelioracijos studi-
jas LŽŪA. 1954 m. įgijo hidrotechnikos 
inžinieriaus kvalifikaciją. Tai buvo tik ke-
tvirtoji akademijoje parengtų aukštos kva-
lifikacijos melioracijos ir hidrotechnikos 
specialistų laida.

Po studijų K. Šešelgis iki 1958 m. dir-
bo Akademijoje, buvo Melioracijos kate-
dros laborantas, vėliau asistentas ir dės-
tytojas. 1958 m. jis pradėjo projektuotojo 
veiklą Respublikinio vandens ūkio projek-
tavimo instituto Hidrotechnikos skyriaus 
žuvininkystės grupėje. Augant melioraci-
jos mastams gerų projektuotojų reikėjo ir 
neseniai įkurtam instituto Vilniaus skyriui. 
1960 m. jis buvo paskirtas šio skyriaus 
projektų vyriausiuoju inžinieriumi ir va-

dovavo melioracijos projektų rengimui 
Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių ir 
Ignalinos rajonuose.

1960 m. Jubiliatas buvo paskirtas 
instituto Vilniaus skyriaus viršininku. Tai 
buvo nelengvi metai. Skyriaus atliekamų 
projektavimo darbų daugėjo, trūko spe-
cialistų, nemaža dalis skyriaus rengiamų 
melioracijos projektų buvo rengiami su-
dėtingų hidrogeologinių sąlygų plotuose. 
Jubiliatas sugebėjo suburti projektuotojų 
kolektyvą, kad laiku būtų vykdomos pro-
jektavimo darbų užduotys. Jis buvo žino-
mas kaip tolerantiškas, suprantantis dar-
buotojų problemas ir rūpesčius, vadovas. 
Augant skyriaus specialistų kvalifikacijai 
ir patirčiai gerėjo projektų kokybė. 27-
eris metus K. Šešelgis vadovavo Vilniaus 
skyriaus veiklai. 1990 m. Jubiliatas išėjo į 
užtarnautą poilsį. 

Malonu, kad melioracijos veteranas 
nežiūrint solidaus amžiaus, gyvenimo 
negandų, domisi Lietuvos ir pasaulio įvy-
kiais, yra neblogos sveikatos. Linkime jam 
ir toliau geros nuotaikos, optimizmo, sti-
prios sveikatos. 

Buvusių bendradarbių vardu 
Matas Grigonis

Kazimierui Šešelgiui – 90

Ar lauki ar ne, 
o laikas bėga... Žiū-
rint į visuomet žva-
lią ir besišypsančią 
Onutę Budrienę 
sunku patikėti, kad 
šį lapkritį ji atšven-

tė solidų jubiliejų.
Onutė – dzūkė, gimė 1949 m. lapkričio 

17 d. Pasarninkų kaime, Lazdijų rajone. 
Mokėsi Seirijų vidurinėje mokykloje, Kau-
no žemės ūkio technikume, Lietuvos žemės 

ūkio akademijoje. Įgijo inžinierės žemė-
tvarkininkės kvalifikaciją. 1971 m. pradė-
jo dirbti RŽPI Kauno geodezijos skyriu-
je, 1995 m. – VŽI Kauno II žemėtvarkos 
skyriuje, o nuo 1998 m. – Kauno apskri-
ties viršininko administracijos Žemės 
tvarkymo departamente, 2009 - 2010 m. 
buvo šio departamento Žemės reformos ir 
konsolidacijos skyriaus vedėja. Nuo 2010 
m., reorganizavus apskrities viršininko 
administraciją, Onutė dirbo Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministe-

76 



77 

Stanislovui Mačiulskiui – 60 

SVEIKINAME

rijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 
vyriausiąja specialiste. Optimizmo ir gero 
žodžio nestokojanti Onutė visus darbus 
dirbo ir sudėtingas situacijas sprendė su 
jai būdinga energija, dalykiškumu ir nuo-
širdumu. Dėl sumanumo, kruopštumo ir 
gebėjimo dirbti savarankiškai tapo kva-
lifikuota specialiste, savo žiniomis ir pa-
tirtimi mielai dalijosi su kolegomis. Onutė 
komunikabili ir draugiška, mėgiama kole-
gų ir bendradarbių, su kuriais mielai ben-

drauja iki šiol. Ji – LŽHIS narė ir aktyviai 
dalyvauja sąjungos veikloje.

Jubiliatė kartu su vyru Alfredu užaugi-
no du sūnus, džiaugiasi anūkais, yra puiki 
žmona, mama, močiutė, gera šeimininkė.

Sveikiname Onutę sukakties proga 
ir linkime toliau likti sveikai ir linksmai. 
Tegul visi savo eilės laukiantys metai bus 
prasmingi ir laimingi, o dienos pilnos 
džiaugsmo ir norų išsipildymo.

Buvusių kolegų vardu  
Romutė Čiurovienė

Spalio 8 d. UAB 
„Biržų ranga“ ge-
neraliniam direk-
toriui Stanislovui 
Mačiulskiui sukako 
60 metų. Jubilia-
tas gimė Kretingos 
r. Lubių k. 1982 m. 

baigė LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą, o darbo karjerą pradėjo 
Gruzdžių tarybiniame ūkyje-technikume 
vyriausiuoju inžinieriumi hidrotechniku. 
1983 m. perėjo prie tiesioginių meliora-
cijos statybos darbų Telšių MSV. 1984 m. 
pradėjo dirbti mūsų įmonėje (tada Biržų 
MSV). Pradėjęs meistru, neužilgo buvo 
paskirtas darbų vykdytoju, vėliau – vy-
resniuoju darbų vykdytoju. Darbą melio-
racijoje 1985 - 1987 m. buvo pertraukusi 
privalomoji tarnyba sovietinėje kariuome-
nėje. Grįžęs iš tarnybos – tęsė darbą Biržų 
MSV darbų vykdytoju, nuo 2002 m. tapo 
statybos direktoriumi, o vėliau, po priva-
tizavimo, reorganizuotoje į UAB „Biržų 
ranga“ nuo 2013 m. iki šiol užima atsa-
kingas generalinio direktoriaus pareigas.

Jubiliatas turi didelę darbo meliora-
cijoje ir hidrotechninėje statyboje patirtį. 
Kas galėjo pagalvoti, kad atkūrus Lietu-
vos Nepriklausomybę, mums, kaip ir ki-
tiems šalies melioratoriams, teks užsiimti 
iki tol laikytais netradiciniais darbais: 

namų ir kitokių pastatų statyba bei reno-
vacija, kitais statybos darbais, inžinerinių 
tinklų tiesimu. Teko keisti darbo profilį. 
Ypač puikų pavyzdį persitvarkant kito-
kiems darbams rodė kolega Stanislovas.

Jis labai energingai ir sumaniai ieško 
darbų užsakymų, rūpinasi jų įgyvendini-
mu, darbų kokybe. Neabejotinai didelis 
Jubiliato indėlis, kad bendrovė turi pa-
grindinius tarptautinius sertifikatus darbų 
kokybės, aplinkosaugos ir darbų saugos 
srityse. Jam vadovaujant 2017 - 2018 m. 
įmonė gavo sertifikatus, kaip viena iš sti-
priausių įmonių Lietuvoje, o 2018 m. buvo 
sertifikuota kaip A klasės lyderė savo vei-
klos sektoriuje Baltijos regione.

Stanislovas reiklus ne tik pavaldiniams 
bet ir sau. Jis labai pareigingas, objekty-
vus ir teisingas, todėl jo autoritetas įmo-
nėje neabejotinas.

Įmonės vadovas nuolat gilina žinias. 
Dirbdamas jis studijavo Šiaulių pedago-
giniame universitete ir įgijo vadybininko 
kvalifikaciją.

Jubiliato pomėgis – bitės, o juk sako-
ma, kad bitininkais tampa tik nuoširdūs ir 
sąžiningi žmonės.

Su žmona Rima, dirbančia mūsų ben-
drovėje rinkodaros vadybininke, užaugi-
mo sūnų Regimantą, jis mūsų bendrovėje 
užima generalinio direktoriaus pavaduo-
tojo marketingui pareigas.
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Steponui Januškai – 60

SVEIKINAME

Gerbiamas Stanislovai, gražaus Jubi-
liejaus proga linkime jaunatviškos energi-
jos, geros sveikatos, optimizmo ir puikių 
idėjų įgyvendinant naujus projektus. Nėra 
kelio į laimę, laimė yra kelias...

Tikime, kad Jūsų patirtis dar ilgai tar-
naus mūsų kraštui. Vilties ir tikėjimo savo 
ir bendraminčių darbų prasmingumu.

Bendradarbių vardu - valdybos  
pirmininkas Vytautas Stasys Čiuplinskas

Gruodžio 13 d. 
Nacionalinės žemės 
tarnybos Plungės 
ir Rietavo skyriaus 
vedėjui Steponui 
Januškai sukako 60 
metų. 

Steponas Januška, tai žmogus – til-
tas, jungiantis kartas, profesines žinias 
ir žemėtvarkos srityje dirbančius žmo-
nes. Jis – kuklus žemaitis, mylintis gamtą, 
skambią dainą ir šmaikštų žodį. Tai sti-
prybės ir tvirtumo pavyzdys, tai ąžuolas, 
kuris užėjus vėtroms nenulenkia šakų. Jis 
žmogus, į kurio tvirtą petį galima visada 
atsiremti, kai nesusitvarkai su užgriuvu-
siais sunkumais. Tai vadovas, kuris pake-
lia nuotaiką ir įkvepia darbams – dirbti 

Žemei, Žmogui ir Tėvynei. Daug gražių 
žodžių dar galėtume išsakyti apie savo ko-
legą ir skyriaus vedėją Steponą Janušką.

Vingiuoja metai, jie atneša kasdieny-
bę, metų kraitį ir šventes, tačiau kiekviena 
šventė mus akimirkai pristabdo. Tuomet 
pažvelgi atgal – į nueitą kelią, kad įvertin-
tumei, ką sutikai, su kuo keliavai, kokias 
kliūtis reikėjo įveikti, kad suprastum, jog 
gyvenimas yra nenuspėjamas ir žavus.

Gerbiamas Steponai, gražios sukak-
ties proga, linkime nepritrūkti optimizmo, 
geros sveikatos, naujų idėjų ir tebūnie 
Tavo kasdienybė panaši į duoną, sočią ir 
pilnavertę su kvapnia pluta, o Tavo nuo-
širdumo, išminties aruodas tebūna atviras 
visiems, kurie šalia…

Kolegų vardu
Regina Krauleidienė

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius, žemėtvarkos,  
hidrotechnikos, melioracijos specialistus ir veteranus 2019 m. 

paminėjusius jubiliejinius gimtadienius:

VDU Žemės ūkio akademijos  
profesorių emeritą 

Rimvydą Tumą
Ilgametį LŽŪA Melioracijos  

katedros docentą 
Algį Seniūną

Ilgametį LŽŪU Vandentvarkos  
katedros docentą 

Antaną Ciūnį

Vytauto Didžiojo universiteto  
Žemės ūkio akademijos kanclerį 
Antaną Maziliauską
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Nekrologas geodezijos, kartografijos 
ir žemėtvarkos paveldui

Rimantas ŽVIRBLIS, Romualdas SURVILA

Tarytum aidas dykumoje 2003 metais nuskambėjo susirūpinusių grupės 
žemėtvarkos veteranų kreipimasis į Žemės ūkio ministeriją, Nacionalinę že-
mės tarnybą dėl šalies žemėtvarkos, dirvožemio, geodezijos ir kartografijos 
fondų ir įrangos išsaugojimo muziejuje. Valstybiniam žemėtvarkos institutui 
pastatą, kuriame buvo įrengtas Žemėtvarkos muziejus, perdavus Žemės 
ūkio ministerijai, nebeliko patalpų paveldo saugojimui ir eksponavimui. 
Muziejaus išlaikymui nebuvo skiriama biudžeto lėšų, jį išlaikė Žemėtvarkos 
institutas. Deja, Žemėtvarkos muziejaus jau nebėra. 

Nebeliko nuo senų laikų sukauptos kartografinės medžiagos, senųjų žemėla-
pių, matavimo ir braižymo instrumentų, fotogrametrijos bei spausdinimo įran-
gos. Sunaikinti vertingi dirvožemio tyrimo instrumentai, dirvožemio pavyzdžiai 
bei laboratorinė įranga. Nebeliko ir sukauptos istorinės žemėtvarkos metodinės 
bei statistinės literatūros fondų. Dalį Žemėtvarkos muziejaus eksponatų į savo 
saugyklą priėmė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Likusi dalis nukeliavo į Grigiškių popieriaus 
perdirbimo gamyklą. Buvę matavimų instrumentų ir braižybos rinkiniai išsi-
barstė nežinia kur. Spaustuvės unikali technika iškeliavo į metalo laužą.

Aidu atsiliepė Rimanto Žvirblio kvietimas nebūti abejingiems geomata-
vimų istorijai ir prisidėti prie kito, 2018 m. spalio mėn. 
naikinamo Geodezijos ir kartografijos muziejaus, įrengto 
Energetikos ir technikos muziejaus patalpose, išsaugoji-
mo, kad mūsų gyvenimai, praleisti laukuose, miškuose, 
laboratorijose ir įstaigose diegiant ir vystant geodezijos, 
kartografijos, fotogrametrijos, GIS, kad mūsų pastangos 
diegiant mokslo ir technikos pasiekimus Lietuvoje nebūtų 
užmiršti – prašome prisidėti prie „Geomatavimų (geoin-
žinieringo) istorijos Lietuvoje“ ekspozicijos išsaugoji-
mo nuo sunaikinimo. Šią unikalią ir vienintelę Europo-
je kolekciją, eksponuojamą Energetikos ir technikos 
muziejuje planuojama likviduoti. Nes kolekcija kliu-
do patalpų remontui, naujų grindų plytelių pakloji-
mui. Padėkite surasti naują Lietuvos geomatikos 
technologijų saugotoją – šeimininką!
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Štai ką R. Žvirbliui atsakė kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė: „Per-
imti geomatavimų įrangą buvo siūlyta kitiems Lietuvos muziejams (kreipian-
tis į Lietuvos muziejų asociaciją) bei šiems užsienio muziejams: Estijos jūrų 
muziejui, Vokiečių muziejui, Vokietijos technikos muziejui, Pramonės muziejui 
Chemnitse, Vienos technikos muziejui, Londono mokslo muziejui ir Rygos au-
tomobilių muziejui.

Dėl geomatavimų įrangos mažo aktualumo ir mažos muziejinės vertės, di-
delio svorio ir gabaritų ir dėl kylančių transportavimo, saugojimo ir ekspona-
vimo problemų, muziejai ir privatūs kolekcininkai atsisakė ją priimti. Atsižvel-
gus į minėtas aplinkybes, VšĮ „Lietuvos energetikos muziejaus“ 2018 m. spalio 
24 d. Rinkinių komplektavimo komisijos posėdyje buvo nuspręsta dalį saugotos 
įrangos nurašyti ir likviduoti, o likusią (vertingiausią) dalį perkelti į muziejaus 
saugyklas.“ 

Dalis buvusio Žemėtvarkos muziejaus eksponatų
Dirvožemio tyrimo eksponatai
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R. Žvirblis su skaudama širdimi rašė: „Atsisveikinęs su aktyvia veikla pa-
minklotvarkoje, pastaruosius penkerius metus bandžiau savanoriauti  muzie-
juose. Tikėjausi atsigausiu po nekilnojamojo kultūros paveldo problemų ir ne-
sąmonių. Pasirodo, problemos muziejininkystėje yra ne mažesnis košmaras. Čia 
aš kalbu ne tik apie technikos ir karinio paveldo išsaugojimą. Pastarujų metų 
bėgyje sunaikinta: Lietuvos pašto istorijos, Lietuvos kartotografavimo ir  žemė-
lapių kolekcija XIX - XX amž., Aerogeodezijos instituto ir Lietuvos skaičiavimo 
technikos (SIGMA) kolekcijos, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Vilniaus karo 
transporto technikos Vilniaus skyrius (išdrėbtas į Kauno VI forto kapinyną – 
į nepritaikytas sąlygas, sulikviduotas Sąvanorystės muziejus (1831-1995 m.). 
Sunaikinti Energetikos muziejuje buvę Lietuvos kartografavimo technologijų 
ir paveldo apmatavimai (pvz: Valdovų rūmų, Katedros a., prezidentūros kiemo 
archeologijos, Petro ir Povilo bažnyčių interjero, Nidos, Vilniaus senamiesčio 
gatvių, Krėvos pilies ir kitų objektų Baltarusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje foto-
grametriniai matavimai ir t.t). Technikos muziejaus direktorius Mykolas Bistric-
kas inicijavo geomatikos instrumentų kolekcijos likvidavimą: III Reicho, VDR, 
SSSR, Šveicarijos optikos ir technikos šedevrus sėkmingai pridavė į Kinijos 
aukštakrosnes.“

 

Matavimo prietaisų eksponatai



Dalis buvusio Aerogeodezijos instituto muziejaus eksponatų

Dalis buvusių eksponatų Lietuvos energetikos muziejuje



Dalis eksponatų buvusiame Vytauto Didžiojo Vilniaus karo muziejuje



Galėjo Lietuva turėti labai turtingą geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos 
muziejų. Jis būtų buvęs ne prastesnis kaip Londono mokslo muziejus. Deja, 
tokį muziejų įsteigti nebuvo politinio sprendimo. Trūko valdžios atstovų išsila-
vinimo suprasti paveldo reikšmę. Žavimės XVII a. LDK kartografija. Aukštas 
geodezijos ir kartografijos lygis buvo ir mūsų laikais. Neturime šios srities 
paveldo – palyginus su kitomis šalimis esame „runkeliai“.

Dalis matavimo prietaisų, esančių 
Londono mokslo muziejuje
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UŽJAUČIAME

Juozas Janickas
(1932 – 2019)

2019 m. rugsėjo 6 d. mirė hidrotechnikos inžinie-
rius Juozas Janickas.

Velionis gimė 1932 m. lapkričio 4 d. Kauno 
mieste. Hidrotechnikos inžinieriaus specialybę įgi-
jo Kauno politechnikos institute 1956 m. Baigęs 
mokslus, Juozas ilgus metus (1956 - 1963 m.) dirbo 
Respublikiniame vandens ūkio projektavimo insti-

tute inžinieriumi, grupės vadovu, vyriausiuoju konstruktoriumi. Vėliau 
(1972 - 2000 m.) dirbo AB „Hidroprojektas“ Hidrotechnikos skyriuje 
projektų vyriausiuoju inžinieriumi. 2000 m. išėjo į pensiją.

Kolegos Juozą Janicką prisimena kaip gerą specialistą, nuoširdų ben-
dradarbį, laisvalaikiu – aktyvų sportininką. 

Netekome kolegos, hidrotechnikos profesionalo.
Kolegų vardu 

Petras Raudonis 

85 



86 

BIBLIOGRAFIJA

Žemės santykių ir  
žemėtvarkos raida

Istorinės literatūros fragmentai
Šiais metais pasirodė dar viena Prano Aleknavičiaus sudaryta knyga 

apie žemėtvarką nuo seniausių laikų (prieš 5000 m. pas chaldėjus, prieš 
4000 m. pas egiptiečius, įvairiais laikotarpiais Artimuosiuose Rytuose, pas 

graikus, Romos imperijoje ir kitais laikotar-
piais) iki XX amžiaus. Didžiausią knygos 
dalį užima istorinės žinios apie žemėtvarką 
Lietuvoje.

Žemė – tai ypatingas gamtos turtas, žmo-
gaus gyvenimo ir veiklos pagrindas. Ji nau-
dojama žemės ir miškų ūkio produkcijai iš-
auginti, būsto ir kitiems statiniams išdėstyti. 
Vystantis visuomenei ir gamybos būdui, kei-
tėsi ir žmonių tarpusavio santykiai valdant 
bei naudojant žemę. Pradedant nuo seniausių 
laikų šiems santykiams būdingas valstybinis, 
teisės aktais nustatomas žemės pasidalijimo, 
jos turėjimo nuosavybės teise bei žemės ūki-

nių savybių panaudojimo reglamentavimas. Tokių nuostatų įgyvendinimui 
buvo reikalingos ir valdymo institucijos, o žemės matavimo ir perskirstymo 
darbus vykdė specialistai – matininkai. Knygoje siekiama apžvelgti žemės tei-
sinių santykių ir žemėtvarkos darbų istoriją, pateikiant ištraukas iš teisininkų, 
istorikų, žemėtvarkininkų ir kitų sričių specialistų leidinių.

Žemės tvarkymo pradmenys minimi maždaug prieš 3–5 tūkstančius metų: 
Babilonijoje ir Senovės Egipte žemė buvo matuojama, parengiami valdų ir 
sklypų planai, nustatomi kadastro duomenys, sudaromi žemės sandoriai. Vė-
liau palaipsniui formavosi ir žemės valdymo bei prievolių teisiniai principai. 
Šio laikmečio, imtinai iki XVI amžiaus, žemės santykių pokyčiai apžvelgti 
knygoje pateikiamuose R. Dangero, F. Polianskio, M. Maksimaičio straipsnių 
fragmentuose.

Lietuvoje žemės valdymo teisiniai pagrindai nusistovėjo pradedant XIV a. 
XVI amžiuje įvykdytas esminis žemės valdymo ir naudojimo bei kaimo ap-
gyvendinimo sistemos pertvarkymas – vadinamoji Valakų reforma. Jos metu 
suformuoti kraštovaizdžio elementai – žemės ūkio veiklai įsavinti laukai, kai-



87 

BIBLIOGRAFIJA

mai, nutiesti viešieji keliai, miškų ribų orientacija – išliko iki šių dienų. Šiame 
laikmetyje galiojančių teisės aktų nuostatos bei reformos vykdymui skirtų že-
mėtvarkos darbų turinys detaliai apibūdinti leidinyje pateiktuose M. Jučo, K. 
Avižonio, K. Jablonskio, M. E. Tarvydienės, A. Bruko, A. Dubonio straipsnių ir 
knygų fragmentuose.

Tolesni žemės nuosavybės pokyčiai ir žemėtvarkos darbai vyko vystantis 
žemės naudojimo intensyvinimą skatinantiems gamybiniams santykiams XVII–
XIX amžiais. Pertvarkas taip pat sąlygojo ir Lietuvos prijungimas prie Rusijos 
imperijos po 1795 m. įvykdyto Abiejų Tautų Respublikos (Žečpospolitos) tre-
čiojo padalijimo. Šį žemės santykių periodą išsamiai aprašo M. E. Tarvydienė. 
Be to, tuo laikotarpiu didėjo gyventojų skaičius, susiformavo nuolatinės gyve-
namosios vietovės – miesteliai ir kaimai; jų kūrimosi procesas aprašytas patei-
kiamose I. Butkevičiaus knygos ištraukose.

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę 1918 m., vieni iš svarbiausių atlik-
tų valstybinės reikšmės darbų buvo žemės reforma (dvarų žemės nusavinimas ir 
išparceliavimas valstiečiams) ir rėžinių kaimų išskirstymas į vienkiemius bei že-
mės servitutų likvidavimas, taip užbaigiant Valakų reformos metu suformuotos 
žemės valdymo sistemos transformavimą į naująją, pažangesnę, šeimos ūkiui 
pritaikytą sistemą. Tarpukario Lietuvos žemėtvarkos darbų teisiniai ir organiza-
ciniai aspektai išnagrinėti V. Kniūraitės straipsnyje. Be to, knygoje pateikiami 
pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys reformos vykdytojų ir matininkų 
veiklą bei nustatantys metodinius ir techninius reikalavimus žemėtvarkos dar-
bams. Tai – tuometiniai Žemės reformos įstatymas bei Žemės tvarkymo įsta-
tymas ir instrukcija šiam įstatymui įgyvendinti. Įstatymais vadovavosi ir juose 
numatytus žemėtvarkos darbus vykdė prieš šimtmetį (1919 03 01) pradėjusio 
savo veiklą Žemės tvarkymo ir matavimo (nuo 1924 m. – Žemės tvarkymo) 
departamento specialistai.

Žemės matavimo darbams reikalingo ilgio ir ploto matų suvienodinimo is-
toriją kitose šalyse ir Lietuvoje aprašė karo topografijos specialistas V. Lagen-
pušas. 

Knygoje spausdinamų straipsnių ir teisės aktų kalba netaisyta. Redakcinės 
pastabos teksto paaiškinimui pateiktos išnašose.

Tolesnė žemės santykių raida ir po 1940 m. įvykdyti radikalūs žemės valdy-
mo ir naudojimo pertvarkymo darbai šiame leidinyje nenagrinėti. 

Knygos tikslas – dabartinę Lietuvos žemėtvarkos specialistų kartą supažin-
dinti su žemės valdymo sistemos ir žemėtvarkos darbų istorija esant privačiai 
žemės nuosavybei, visuomenės gyvenimui svarbiais žemės santykių reguliavi-
mo pokyčiais, teisiniais bei techniniais planavimo ir matavimo ypatumais. 

Romualdas Survila
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Žemė prašo nepamiršti vardų
Mūsų mirusių kaimų knyga

2019-uosius LR Seimas paskelbė Lietuvos Ne-
priklausomybės kovų atminimo ir Lietuvos vie-
tovardžių metais. Nuostabu, kad šių metų rudenį 
išėjo Vilniaus universiteto Geografijos ir krašto-
tvarkos katedros docentės, mokslų daktarės Filo-
menos Kavoliutės sudaryta knyga „Žemė prašo 
nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“. 
Knygą išleido Lietuvos geografų draugija 400 egz. 
tiražu. Knygos apimtis – 740 puslapių.

Mirusių kaimų knyga – tai sąvadas sovietme-
čiu suardytų, sunykusių Lietuvos kaimų ir vien-
sėdžių bendruomenių, kurių vardai panaikinti ir iš 
valstybinių apskaitos duomenų. Per 1959 - 1989 
m. laikotarpį buvo suardyta, sunyko 5,6 tūkst. 

kaimo bendruomenių, iš kurių 3,6 tūkst. panaikinti ir vardai.
Pirmoje knygos dalyje sudėti sovietmečio dokumentai, leidžiantys geriau 

suprasti to laikmečio dvasią. Yra keletas raštų ir iš šiandieninio laikotarpio.
Antroje dalyje pateikiami negausūs vienkiemių naikinimą skaudžiai išgy-

venusių žmonių atsiminimai. Ši knygos dalis iliustruota kėdainiškio hidrotech-
nikos inžinieriaus Stasio Padalevičiaus ir ukmergiškio Algimanto Maskoliūno 
nuotraukomis.

Trečiąjį skyrių sudaro vardų sąvadas. Gyvenamosios vietovės surašytos pa-
gal to meto administracinę priklausomybę ir išbraukimo metus. Kiekvieno ra-
jono sąvado skyriuje pateikiamos Vidaus žemėtvarkos projektų iškarpos ilius-
truoja kraštovaizdį iki masinės žemės melioracijos ir laikotarpį po jos.

„Labai norėtųsi, kad sąvadas taptų paskata vardų sugrąžinimui į gyvenimą 
juridine forma, jų pripažinimui nematerialaus mūsų paveldo vertybe. Manau, 
jeigu sugebėjome atkurti valstybę, galime paskelbti ir restituciją tiems vardams, 
sudaryti tų vardų žemėlapį. Juk duomenys visi yra. Vardų įrašymas į žemėla-
pį – elementariausias atminimo ženklas – nei pūvantis, nei kitaip nykstantis. 
Mano supratimu, jeigu suvokiame, kokią katastrofą esame kaip bendruomenė 
patyrę, turėtume tas gyventojų neturinčias, negyvenamąsias vietoves prisimin-
ti. Savo įstatymuose, registruose turėtume paskelbti dar vieną sąvoką – kad tai 
gyvenamoji ištuštėjusi vietovė, kurioje vykdoma ūkinė veikla. Ir viskas – tuo-
met ji atsiranda visuose dokumentuose, – įsitikinusi F. Kavoliutė.“

Autorės surinkta gausi medžiaga papildo mūsų valstybės kultūros, istorijos, 
teritorijos ir kolektyvinės atminties tyrimus.

Romualdas Survila
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Danijos inžinieriai gelbsti 
Rubjerg Knude švyturį

Danai didžiuodamiesi nuolat sakydavo: „Nuvykite į Rubjerg Knude ir su-
sipažinkite su viena įdomiausia gamtos ir kultūros vertybių mūsų šalyje. Šioje 
vietovėje galėsite susipažinti su migruojančiomis kopomis, stačiais jų šlaitais, 
smėlyje palaidotais pastatų griuvėsiais ir siautėjančia gamta“. Rubjerg Knude 
švyturys yra Šiaurės jū-
ros pakrantėje, Rubjerge 
Jutlandijos savivaldybėje. 
Jis buvo pradėtas statyti 
1899 m., o pirmą kartą 
įžiebtas 1900 m. gruodžio 
27 d., ant 60 metrų aukš-
čio Danijos pajūrio uolė-
tos kalvos. Paties švyturio 
aukštis siekia 23 metrus. 
Iki 1908 m. Rubjerg Knu-
de švyturys veikė dujo-
mis. Vėliau buvo įvesta 
elektra. Deja, dėl pavo-
jingai artėjančių smėlio 
kopų 1968 m. švyturys 
buvo apleistas ir oficialiai 
užbaigė savo „karjerą“. Ilgą laiką jis taip ir stovėjo 
tuščias, nenaudojamas, kol, 1980 m. apstojus slink-
ti kopoms, Danijos kultūros ministerija inicijavo 
idėją švyturyje įkurti muziejų. Šalimais įsikūrė jau-
ki kavinukė, o netrukus Rubjerg Knude švyturys išpopuliarėjo bei tapo turistų 
traukos centru. 

Švyturyje įkurto muziejaus ekspozicija supažindino lankytojus su švyturio 
istorija, konstrukcija, funkcijomis bei pasakojo apie ilgametę kovą su migruo-
jančiomis smėlio kopomis. Kaip tik nesistengta su jomis kovoti! Įmantriausios 
užtvaros buvo statomos! Deja, viskas be naudos. 2002 m. švyturys dar kartą tu-
rėjo pripažinti pralaimėjęs kovą su smėliu ir galiausiai buvo paliktas likimo va-
liai. Iki 2009 m. maži pastatai dėl to smarkiai nukentėjo ir vėliau buvo pašalinti.

Besikeičiantis smėlis ir pakrančių erozija yra rimta šios salos problema. Pa-
krantė niokojama vidutiniškai 1,5 metro per metus. Tai ryškiausiai galima pa-
matyti šalia esančioje Mårup bažnyčioje, kuri buvo pastatyta apie 1250 m. Iš 
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pradžių – apie 1 km atstumu nuo 
kranto, tačiau 2008 m. ji buvo iš-
ardyta, kad nebūtų paskandinta 
jūros. 

Rubjergo kopos ir dabar nuo-
lat plečiasi, auga ir kinta. Jos jau 
seniai nusidriekė už švyturio ri-
bos. Puriame smėlyje kyšojo tik 
švyturio bokštas, o iš greta stovin-
čių pastatų beliko griuvėsiai. Dėl 
sparčios pakrantės erozijos, uolė-
tas skardis grėsmingai artėjo prie 
statinių. Manyta, kad po 20 metų 
švyturys tiesiog nukris į jūrą.

Ką daryti, kad ant kopos krašto 
stovintis švyturys nenugarmėtų į 
jūrą? Danijos inžinieriai nuspren-
dė užkirsti tam kelią ir švyturį 
patraukti nuo skardžio. Beveik 
milijoną eurų kainavusi operacija 
buvo planuojama ištisas savaites, 
kol lemtingą 2019 m. rugpjūčio 
14 d. rytą statinys bėgiais pama-
žu ėmė judėti nuo šlaito į naują, 
saugesnę vietą. Nuo skardžio jis 
patrauktas net 70 metrų, ir tai 
užtruko beveik šešias valandas, 
nes 720 tonų sveriantis gigantas 
judėjo vos 12 metrų per valandą 
greičiu. Prieš 120 metų švyturys 
stovėjo už 200 metrų nuo jūros, 
tačiau kasmet erozija pasiglemž-
davo po du kopos ir šlaito metrus. 
Dabar tikimasi, kad liūdno likimo 
išvengęs švyturys skaičiuos dar 
mažiausiai keturis savo amžiaus 
dešimtmečius. Bandant kovoti su 
gamta aikštelė aplink jį bus sutvir-
tinta betonu. 

 Parengė Vanda Vasiliauskaitė
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Naudotojai kasmet vis geriau vertina  
ŽPDRIS paslaugas

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) duomenys rodo, kad Lietuvoje penktus me-
tus veikianti automatizuota Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informa-
cinė sistema (ŽPDRIS) kasmet sulaukia vis daugiau naujų naudotojų ir geresnio 
paslaugų vertinimo. Šiemet vykdyta apklausa atskleidė, kad net 85 procentai asme-
nų elektronines ŽPDRIS paslaugas vertina teigiamai. 

Praėjusių metų duomenimis, 72 procentai sistemos naudotojų ją įvertino teigia-
mai. Nuo sistemos veikimo pradžios, t. y. 2015 m. sausio 1 d., iki 2019 spalio 15 d. 
ŽPDRIS pasinaudojo jau 65 076 paslaugos gavėjų. Pagrindinis ŽPDRIS tikslas – 
užtikrinti efektyvų žemėtvarkos planavimo proceso valdymą. 

Sistemoje, kuri veikia vieno langelio principu, galima teikti prašymus, stebėti 
projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eigą ir kitus 
procesus. Šia sistema kasdien naudojasi ne tik NŽT specialistai, bet ir Valstybės že-
mės fondo, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Aplinkos apsaugos departamen-
to, Kultūros paveldo departamento, savivaldybių administracijų ir kitų institucijų 
darbuotojai.

ŽPDRIS stiprioji pusė yra ta, kad visos paslaugos derinamos elektroninėje er-
dvėje. Sistemoje teikiamos keturios elektroninės paslaugos. Nuo 2015-01-01 iki 
2019-10-15 ŽPDRIS suteikta elektroninių paslaugų: 

• kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo – 5 385;
• žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo – 43 532;
• žemės paėmimo viešiesiems poreikiams projektų rengimo – 75;
• žemės konsolidacijos projektų rengimo – 26. 
Dabar minėtieji projektai ne ŽPDRIS (t. y. spausdintine forma) rengiami tik tais 

atvejais, kai jie buvo pradėti rengti iki ŽPDRIS veikimo pradžios arba kai tokia 
išimtis yra numatyta projektų rengimo taisyklėse, todėl 2019 m. tik apie 0,7 proc. 
paslaugų teikiamos ne ŽPDRIS. 

Nuo 2015-01-01 iki 2018-10-15 ŽPDRIS vartotojų skaičius pasiskirstė taip: pas-
laugų gavėjų, kurie savo tapatybę patvirtino per elektroninės valdžios vartus, buvo 
65 076 asmenys; registruotų vartotojų (institucijų, teikiančių ŽPDRIS paslaugas, dar-
buotojų) – 1 824 ir projektų rengėjų, kurie bent kartą prisijungė prie ŽPDRIS – 954.

NŽT informacija

Aktualus vandens įstatymo pakeitimas
Nuo 1apkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimo 

įstatymas, kurio 4 straipsniu pakeistas nuosavybės teisės į požeminius ir (arba) pa-
viršinius vandens telkinius reglamentavimas. Nuo šiol nurodyti vandens telkiniai 
nebus privatizuojami.

Minėto straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad valstybinės reikšmės vidaus 
vandenims (kurie neaprivatizuojami) priskiriami šie paviršiniai vandens telkiniai:

1) ežerai;
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2) upės ir jose įrengti tvenkiniai;
3) valstybinėje žemėje esantys dirbtiniai vandens telkiniai, kurie yra valstybi-

niuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, 
biosferos rezervatuose, gamtos paveldo objektų teritorijose ir teritorijose, ku-
rios atitinka teisės aktais nustatytus Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijų atrankos kriterijus ir yra įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės įgaliotų institucijų patvirtintus tokių teritorijų sąrašus, išskyrus privačius 
akvakultūros tvenkinius ir nepratekamus dirbtinius vandens telkinius;

4) dirbtiniai vandens telkiniai, kurie teritorijų planavimo dokumentais arba sa-
vivaldybių tarybų sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms;

5) pasienio vandenys.
Pagal nuo 2019-11-01 įsigaliojusį reglamentavimą, pirmiau nurodyti pavirši-

niai vandens telkiniai gali būti privačios nuosavybės teisės objektai, kai jie pagal 
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą at-
kūrimo įstatymą ar kitais teisiniais pagrindais įgyti privačion nuosavybėn iki 2019 
m. lapkričio 1 d. ir (arba) iki šios datos pradėtos ir nebaigtos įgijimo privačion 
nuosavybėn procedūros.           

NŽT informacija

,,Auksinės krivūlės“ – geriausiems
Spalo 11 d. Vilniuje švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną Žemės ūkio 

ministerijos nominuotos „Auksinės krivūlės“ už sėkmingai įgyvendintus vanden-
tvarkos projektus apdovanojimas įteiktas Pasvalio rajono savivaldybei. Šio rajono 
žmonės, pasinaudoję galimybe gauti ES ir Lietuvos valstybės biudžeto finansinę 
paramą, prisidėjo prie to, kad vietos savivalda taptų stipresnė, efektyvesnė ir ar-
timesnė kiekvienam gyventojui. Ūkininkai suskubo burtis į melioracijos sistemų 
naudotojų asociacijas ir kartu su projektų partneriu – Pasvalio rajono savivaldybės 
administracija – teikė paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 
2013 m. bei 2014 - 2020 m. programų veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“, 
didžiausią dėmesį skirdami drenažo sistemų rekonstravimui.

Nuo 2007–jų Pasvalio rajone įgyvendinti net 37 žemės ūkio vandentvarkos 
projektai, rekonstruota apie 3600 ha drenažo sistemų, įrengta beveik 845,1 km 
drenažo linijų, o bendra projektų vertė apie 13 mln. Eur. Prie projektų įgyvendi-
nimo Pasvalio rajono savivaldybės administracija vidutiniškai prisidėjo 5 proc. 
visų projektų išlaidų. Drenažo sistemų rekonstravimo naudą rajonas jau pajuto. 
Lietingais 2017 m., kai visoje Lietuvoje, taip pat ir Pasvalio rajone, dėl per didelio 
kritulių kiekio žemdirbiai patyrė žymių nuostolių, pagal vandentvarkos projektus 
rekonstruotuose žemės plotuose nuostolių nepatirta arba jie buvo minimalūs.

Aplinkos ministerijos nominuotas „Auksinės krivūlės“ laureatas – Panevėžio 
rajono savivaldybė. Ši savivaldybė apdovanota už aktyviausias pastangas skati-
nant gyventojus prisijungti prie vandentiekio. Pasak ministro Kęstučio Mažeikos, 
Panevėžio r. savivaldybė šią nominaciją pelnė už rūpestį gyventojais. Tai puikus 
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pavyzdys, kaip rajone galima sėkmingai įgyvendinti vandentvarkos projektus. Šie 
projektai yra vienas iš Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio prioritetų.

Kiekviena ministerija apdovanojimus skyrė pagal savo veiklos sritį labiausiai 
pasižymėjusiai savivaldybei. Savo įsteigtų nominacijų laureates apdovanojo ir Lie-
tuvos verslo konfederacija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba. Renginį keturioliktus metus iš eilės organizavo Lie-
tuvos savivaldybių asociacija.  
        ŽH informacija

Apskritojo stalo diskusija kadastrinių matavimų  
problemoms aptarti

Lapkričio 14 d., Vilniuje, įvyko jau penktoji NŽT organizuota apskritojo stalo 
diskusija, kurioje NŽT ir ŽŪM atstovai bei matininkai aptarė žemės sklypų kadas-
trinių matavimų, kadastro duomenų bylų rengimo ir tikrinimo klausimus.

NŽT iniciatyva apskritojo stalo diskusijos anksčiau jau įvyko keturiuose mies-
tuose – Telšiuose, Panevėžyje, Utenoje ir Kaune. Susitikimuose dalyvavo NŽT cen-
trinio padalinio ir teritorinių skyrių atstovai, Žemės ūkio ministerijos atstovai bei 
matininkai, atliekantys žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo darbus.

Vilniuje įvykusioje apskritojo stalo diskusijoje ieškota efektyvaus NŽT specia-
listų ir matininkų bendradarbiavimo galimybių. Per 2018 metus NŽT iš viso patikrai 
gavo 114 tūkstančių žemės sklypų kadastro duomenų bylų, tačiau apie 28 proc. iš jų 
po patikrinimo buvo grąžintos matininkams, prašant ištaisyti nustatytus trūkumus.

Apskritojo stalo diskusijose NŽT darbuotojai pristatė pateikiamų tikrinti žemės 
sklypų kadastro duomenų bylų statistiką, aptarė matininkų dažniausiai daromas 
klaidas, atliekant žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir kadastro duome-
nų bylų rengimo darbus, bei NŽT teritorinių skyrių reikalavimus, pagal kuriuos 
tikrinamos žemės sklypų kadastro duomenų bylos. Tiek NŽT ir ŽŪM atstovai, tiek 
matininkų atstovai sutarė, kad reikia tobulinti teisinę bazę, susijusią su kadastro 
duomenų nustatymu.

Renginio metu matininkai NŽT atstovų aktyviai klausinėjo, kaip spręsti tam ti-
kras kasdieniame darbe kylančias problemas. Diskusijoje buvo aptarti konkrečių 
situacijų sprendimo būdai, išanalizuoti konkretūs atvejai. NŽT atstovai matininkus 
paragino aktyviau bendrauti su žemės sklypų kadastro duomenų bylas tikrinančiais 
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Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojais, tartis iškilus neaiškumų ir drauge spręsti 
problemas, siekiant paspartinti kadastro duomenų bylų rengimą ir tikrinimą.

NŽT darbuotojai ketina apibendrinti penkiuose Lietuvos regionuose apskrito-
jo stalo diskusijose išgirstus matininkų siūlymus, surinktą informaciją ir parengti 
priemonių planą.

                         NŽT informacija

Informacija apie valstybinę žemę –  
viename portale

Nuo 2019 m. gruodžio pradedamas skelbti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) 
iniciatyva parengtas naujas ir unikalus erdvinių duomenų rinkinys, kuriame patei-
kiama informacija apie visus šalyje esančius valstybinės žemės sklypus ir plotus. 
NŽT kviečia aktyviai naudotis Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geo-
portal.lt skelbiamais ir nuolat atnaujinamais išsamiais duomenimis apie valstybinę 
žemę. Naujajame erdvinių duomenų rinkinyje vartotojai galės pasirinkti valstybi-
nės žemės atvaizdavimą žemėlapių naršyklėje pagal valstybinės žemės patikėtinio 
pavadinimą – NŽT patikėjimo teise valdoma ir (arba) kitų patikėtinių (savivaldy-
bės, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Valstybinių miškų urėdija, 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir kiti įstaty-
mų nustatyti subjektai) valdoma žemė. „Naujo erdvinių duomenų rinkinio įdie-
gimas – labai reikšmingas valstybinės žemės apskaitos etapas, leisiantis politikos 
formuotojams priimti svarbius sprendimus dėl valstybinės žemės naudojimo pri-
oritetų. Iki šiol NŽT daugiausia kaupė statistinius duomenis, o Lietuvos erdvinės 
informacijos portale grafiškai skelbė tik informaciją apie laisvą valstybinę žemę. 
Nuo šiol naujajame erdvinių duomenų rinkinyje bus pasiekiami duomenys apie 
visą valstybinę žemę. Tokio erdvinių duomenų rinkinio sukūrimas ir racionalus 
valdymas įmanomas tik tada, kai valstybinės žemės valdymas yra centralizuotas, 
t. y. valstybinę žemę administruoja viena konkreti institucija – šiuo atveju Nacio-
nalinė žemės tarnyba“, – teigė NŽT direktorius Laimonas Čiakas. Pasak jo, Lietu-
vos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų 
rinkinys ir jam tvarkyti bei administruoti pritaikytas įrankis iš esmės valstybinės 
žemės apskaitą pakelia į naują lygmenį. Nepakanka žinoti tik statistinę informaciją 
apie pasirinktoje teritorijoje valstybei priklausančią žemę, tačiau ypač svarbu turėti 
ir kokybinius duomenis. Būtent šie duomenys bus nustatomi pasitelkiant erdvi-
nių duomenų rinkinį. Naudodamiesi naujai sukurtu erdvinių duomenų rinkiniu, 
piliečiai paprastai ir greitai galės sužinoti informaciją apie valstybei priklausančią 
žemę konkrečioje teritorijoje, kokios žemės naudmenos (žemės ūkio naudmenos, 
miškas, vandens telkiniai, keliai ir kt.) sudaro atitinkamą valstybinės žemės plotą, 
kuriam laikui ir kokiu pagrindu (nuoma, panauda ir kt.) suteikta teisė juo naudo-
tis. Suinteresuotieji asmenys, pasitelkę duomenų rinkinį, galės įvertinti galimybę 
išsinuomoti arba įsigyti valstybinės žemės sklypus pasirinktoje teritorijoje. NŽT 
specialistai, naudodamiesi nauju erdvinių duomenų rinkiniu, galės tiksliai nusta-
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tyti kiekvieno valstybei priklausančio žemės ploto padėtį valstybinėje koordinačių 
sistemoje, jo plotą, nustatyti pasikeitimus ir valstybinės žemės naudojimo pažei-
dimus, greitai pateikti detalią NŽT patikėjimo teise valdomos žemės statistiką. Be 
to, tiek politikos formuotojai, tiek specialistai galės greičiau ir efektyviau priimti 
su valstybinės žemės valdymu ir administravimu susijusius sprendimus. Šiuo metu 
intensyviai dirbama, kad iki 2019 metų pabaigos valstybinės žemės plotų erdvinis 
duomenų rinkinys būtų įtrauktas į žemės fondo analizės ir vertinimo elektroninę 
paslaugą, kuri leis vykdyti keleto erdvinių duomenų rinkinių analizę ir gauti geogra-
finę ar statistinę informaciją, kuria naudojasi įvairių sričių specialistai, spręsdami 
su valstybinės žemės naudojimu susijusius klausimus. Erdvinių duomenų rinkinys 
bus nuolat atnaujinamas ir tobulinamas. NŽT prašo duomenų naudotojų teikti savo 
pastabas ir patikslinimus dėl valstybinės žemės plotų, į kuriuos bus atsižvelgiama 
atnaujinant rinkinį. NŽT specialistams įvertinus pasikeitimus ir juos integravus į 
erdvinių duomenų rinkinį, bus suteikta galimybė informaciją apie valstybinę žemę 
ne tik peržiūrėti portale, bet ir atsisiųsti. Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų 
valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinį NŽT užsakymu ir metodiškai 
vadovaujant parengė valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos cen-
tras „Gis-Centras“. Rinkiniui sudaryti buvo panaudoti: georeferencinio pagrindo 
kadastro duomenys, LR miškų kadastro duomenys, LR registruotų teritorijų pla-
navimo dokumentų sprendiniai, LR teritorijos apleistų žemių duomenų rinkinio 
ir kitų erdvinių duomenų rinkinių duomenys, taip pat NŽT turimi duomenys apie 
žemės sklypus, kurie nuosavybės ir (ar) dalinės nuosavybės teise priklauso Lietu-
vos Respublikai, o patikėjimo teise – NŽT, įskaitant šių žemės sklypų valdytojus ir 
naudotojus bei sudarytų nuomos ar panaudos sutarčių trukmę. Duomenys naujaja-
me erdvinių duomenų rinkinyje viešai skelbiami atsižvelgiant į asmens duomenų 
apsaugai keliamus reikalavimus. Šiuo metu NŽT patikėjimo teise iš viso valdo 995 
690,696 ha valstybinės žemės, iš kurios – 302 664,67 ha suformuotų sklypų ir 693 
026,0257 ha žemės plotų, kuriuose sklypai nėra suformuoti 
        NŽT informacija

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti

*Aleksandrui Petroniui, hidrotechnikos inžinieriui, 90 m. jubiliejaus proga;
*Romutei Stašelienei, žemėtvarkos inžinierei, 70 m. jubiliejaus proga;
*Angelei Jakavonytei, ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus  

vyriausiajai specialistei, 60 m. jubiliejaus proga;
*Stanislovui Mačiulskiui, UAB „Biržų ranga“ generaliniam  

direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;
*Aleksandrai Vaičiūnienei, UAB „Ukmergės melioracija“ direktoriaus  

pavaduotojai gamybai, 60 m. jubiliejaus proga.
ŽH informacija
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