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Prieš 30 metų Lietuvos žmonės patvirtino savo apsisprendimą 
gyventi ir kurti laisvoje valstybėje. Turėjo stiprybės neišsigąsti 
sunkumų, džiaugėsi pergalėmis ir pasiekimais.
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Trečioji studijų programos 
„Akvakultūros technologijos“ 

bakalaurų laida
Midona DAPKIENĖ, Gražina ŽIBIENĖ 

VDU ŽŪA Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir že-
mėtvarkos fakultetas išleido trečiąją studijų programos „Akvakultūros tech-
nologijos“ bakalaurų laidą. Ši pirmos pakopos 3,5 metų trukmės studijų 
programa pardėta vykdyti 2014 m., specialybės žinių įgijo ir savarankišką 
profesinę veiklą pradėjo 18 absolventų. 

2020 m. sausio 9 d. vyko būsimųjų akvakultūros specialistų baigiamųjų 
darbų gynimas. Baigiamųjų darbų gynimo komisiją sudarė penki nariai. Ko-
misijos pirmininkas – Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos 
vyriausiasis specialistas Vytautas Vaitiekūnas, komisijos nariai: Hidrotechninės 
statybos inžinerijos instituto doc. dr. Midona Dapkienė, Vandens išteklių inžine-
rijos instituto direktorius prof. dr. Arvydas Povilaitis, Hidrotechninės statybos 
inžinerijos instituto doc. dr. Gražina Žibienė ir UAB „Raseinių žuvininkystė“ 
direktorius Antanas Grigalavičius. 

 Bakalauro baigiamuosius darbus pristatė 18 studentų, jie parodė savo žinias 

Studentai su dekanato profesūra. Centre (iš kairės) VŪŽF prodekanas mokslui ir plėtrai doc. dr. Rytis 
Skominas, dekanas doc. dr. Algis Kvaraciejus, prodekanė studijoms doc. dr. Tatjana Sankauskienė

MŪSŲ GYVENIMAS
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ir kompetenciją įvairiose žuvininkystės ir akvakultūros srityse. Darbuose nagri-
nėta vaivorykštinių upėtakių, arktinių ir hibridinių palijų, baltakojų blyškiųjų 
krevečių auginimo uždarose apytakinėse sistemose problematika, analizuotas 
pašarų ir probiotikų poveikis žuvų ir krevečių augimui, vertintos žuvininkystės 
ir akvakultūros plėtros galimybės ir kt. (baigiamųjų darbų pavadinimai pateikti 
lentelėje). 
Pirmosios pakopos Akvakultūros technologijų studijų programos 2020-ųjų metų  
nuolatinių studijų studentų baigiamųjų bakalauro darbų temos

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Tema

1. Daknys Mantas Kombinuotų pašarų sudėties įtaka europinio kiršlio  
(Thymallus thymallus) auginimui mailiaus stadijoje 

2. Molokanovas Artūras  Baltakojų  krevečių (Litopenaeus vannamei), auginamų  
„Biofloc“  technologija,  fermos projektas

3. Kurmis Mykolas Pusiau pratekančios upėtakių auginimo sistemos 
projektas A. Kurmio ūkyje

4. Vasaravičius Andrius Eksperimentinės akvaponikos sistemos veikimo tyrimas

5. Vaičiūnas Justas Trakų Vokės žuvų veislyno rekonstrukcijos variantų  
palyginimas 

6. Bajorūnaitė Justina
Probiotikų „Aquamimicry Probiotics – CAPs“ naudojimas 
baltakojų blyškiųjų krevečių (Litopenaeus vannamei) 
auginimui uždarose apytakinėse sistemose

7. Stankūnas Povilas
Vaivorykštinių upėtakių (Oncorhynchus mykiss) auginimo 
sąlygų ir jų poveikio produktyvumui analizė uždarose 
apytakinėse sistemose

Baigiamųjų darbų gynimo komisija su studentais: (sėdi iš kairės) Žuvininkystės tarnybos vyr. specia-
listas Vytautas Vaitiekūnas, UAB „Raseinių žuvininkystė“ direktorius Antanas Grigalavičius,  

HSII doc. dr. Midona Dapkienė, HSII doc. dr. Gražina Žibienė
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8. Valinčius Osvaldas Skirtingomis sąlygomis augusių lašišų maistinės 
sudėties palyginimas 

9. Janušauskas Justas Raudžių (Scardinius erythrophthalmus) augimo 
Lietuvos vidaus vandenyse įvertinimas

10. Rakauskas Aurimas Tvenkininėje žuvininkystėje naudojamų pašarų 
efektyvumo tyrimas

11. Župerka Airidas Arktinių ir Hibridinių palijų augimo sąlygų uždarose 
akvakultūros sistemose vertinimas 

12. Brazauskas Mantas Skirtingų auginimo technologijų poveikis krevečių 
išgyvenamumui ir augimo parametrams 

13. Paulionis Vismantas Ceolito panaudojimas vandens kokybės valdymui 
šaltavandenėse uždarose akvakultūros sistemose

14. Švirinienė Laima Karpių veislių atmainų morfologinių parametrų palyginimas

15. Imbrasas Karolis Akvakultūros poveikis aplinkai

16. Kirchovas Lukas UAB „Bartžuvė“ hidrotechnikos statinių techninės būklės 
įtaka užauginamai žuvų produkcijai 

17. Sidabras Edgaras Išmaniųjų technologijų taikymas akvakultūroje

18. Baltaragytė Edvina Vidaus vandenų žuvininkystės ir akvakultūros plėtra, 
teisinė aplinka ir rėmimo politika

Aktualiais ir originaliais galima būtų įvardyti keletą darbų. Tai Manto Bra-
zausko baigiamasis darbas „Skirtingų auginimo technologijų poveikis kre-
večių išgyvenamumui ir augimo parametrams“. Šiame darbe nagrinėtos dvi 
krevečių auginimo technologijos uždarose akvakultūros sistemose: įprasta, pa-
saulyje dažniausiai naudojama Biofloc (dribsnių) technologija ir modifikuota 
technologija naudojant fermentuotas kviečių sėlenas. Pažymėtina, kad Kinija 
pirmoji pasiūlė modifikuoti įprastą krevečių auginimo technologiją, įdedant į 
dribsnius ryžių sėlenų. Lietuvos rinkoje justi ryžių sėlenų stygius, todėl Man-
tas Brazauskas nusprendė vietoj jų krevečių pašarui panaudoti kviečių sėlenas. 
Autorius pats sudarė dribsnių mišinius abiejose sistemose. Rezultatai pateisino 
lūkesčius: ir krevečių išgyvenamumas, ir augimo bei vandens kokybės rodi-
kliai buvo ženkliai geresni auginant krevetes modifikuotoje Biofloc su kviečių 
sėlenomis sistemoje.

Bakalaurantės Laimos Švirinienės baigiamojo darbo tema susijusi su atspa-
rių karpių edemos virusui ir prisitaikiusių gyventi Lietuvos sąlygomis karpių 
veislių tobulinimu. Europoje vis dažniau kalbama apie karpių edemos virusą 
(CEV). Tai ypač klastinga virusinė liga, nes žuvų mirštamumas nuo jos siekia 
80 proc., karpiai tampa apatiški ir žūsta nusėsdami į tvenkinio dugną. Tikrie-
ji žalos mastai paaiškėja tik nuleidus tvenkinį. Vokietijoje ir Čekijoje jau yra 
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atsparių karpių hibridų, tačiau piečiau esančių 
šalių klimatinės sąlygos gerokai skiriasi nuo 
Lietuvos. 

Siekiant išveisti atsparų karpių edemos viru-
sui ir prisitaikiusį augti Lietuvos klimatinėmis 
sąlygomis karpių hibridą, 2017 metais į Lietu-
vą iš Čekijos Pietų Bohemijos universiteto at-
gabentos 3-jų karpių veislių atmainų lervutės. 

Čekiškų karpių hibri-
dų lervutės išleistos 
auginti į Žuvininkys-
tės tarnybos Šilavoto 
padalinio tvenkinius.

Nors karpių ede-
mos virusui atsparaus 

hibrido išveisimas – ilgas procesas, kuriam reikia daugybės tyrimų ir nuose-
klaus darbo, Laima Švirinienė žengė pirmus žingsnius šio tikslo link. Jos dar-
bo tikslas buvo išsiaiškinti, ar čekiškų karpių hibridai galės prisitaikyti augti, 
maitintis bei žiemoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Tuo tikslu ji atliko pa-
lyginamuosius karpių veislių atmainų morfologinius tyrimus. Įvertinus karpių 
veislę, daug dėmesio skiriama eksterjerui, nes vieni eksterjero indeksai tiesio-
giai susiję su produktyvumu, gyvybingumu, o kiti turi selekcinę reikšmę, pa-
rodo veislinės atmainos sukultūrinimo etapą. Tyrimo metu geriausiais morfo-
loginiais parametrais pasižymėjo čekiškos karpių veislės hibridai. Pagal tirtus 
duomenis, trečioje vietoje yra lietuviškos Šilavoto veislės karpiai. 

Tiek Manto Brazausko, tiek Laimos Švirinienės baigiamieji darbai pasižy-
mėjo aukšta profesine kompetencija. 

Komisijos dėmesio sulaukė ir Justinos Bajorūnaitės baigiamasis darbas 
„Probiotikų „Aquamimicry Probiotics – CAPs“ naudojimas baltakojų blyš-
kiųjų krevečių (Litopenaeus vannamei) auginimui uždarose apytakinėse sis-
temose“, kuriame buvo atliktas palyginamasis tyrimas naudojant skirtingus 
probiotikus krevečių auginimui uždarose akvakultūros sistemose. Nustatytas 
teigiamas naudotų probiotikų poveikis šių vėžiagyvių auginimui. Sumažėjo 

VDU kancleris A. Maziliauskas įteikia diplomą J. Bajorūnaitei 
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streso poveikis, padidėjo atsparumas ligoms, išgyvenamumas, suvartojamo pa-
šaro kiekis, todėl greičiau pasiektas produkcinis krevečių svoris ir užauginta 
didesnė biomasė.

Osvaldas Valinčius gilinosi į skirtingomis sąlygomis augusių (laisvėje, var-
žose ir varžose maitinant ekologišku pašaru) lašišų maistinę sudėtį, atliko žuvie-
nos kokybės tyrimą ir palygino gautus rezultatus. 

Įdomus Vismanto Paulionio baigiamasis darbas, kurio rezultatai gali būti 
pritaikyti praktikoje. Jame buvo analizuojamas ceolito panaudojimas vandens 
kokybės rodikl iams gerinti šaltavandenėse uždarose akvakultūros sistemose. 
Biofiltrai uždarose sistemose naudojami bendro amoniako azoto šalinimui ir 
geriausiai veikia, kai vandens temperatūra yra 10-30o C. Tačiau auginant basei-
nuose šaltavandenes žuvis susiduriama su per didele amonio ar nitritų koncen-
tracija, nes žemoje temperatūroje biofiltrai veikia blogai. Šią problemą galima 
pašalinti naudojant ceolitą: prafiltravus vandenį pro ceolitą, jame lieka amonio 
jonai. Taigi ceolitas yra pigi priemonė vandens kokybei gerinti, nes regeneravus 
druskos tirpale, jį galima panaudoti 10-11 kartų. 

Komisija buvo vieningos nuomonės, kad didžioji dalis bakalaurų parengė 
kokybiškus baigiamuosius darbus ir gerai juos pristatė. Daugiau kaip pusė apsi-
gynusiųjų buvo įvertinti puikiai ir labai gerai.

Akvakultūros technologijų studijų programos bakalaurai laukiami Žuvinin-
kystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos poskyriuose, ne vienas iš jų jau 
studijų metu dirbo privačiose žuvininkystės ir akvakultūros įmonėse. 

VŪŽF dėstytojų kolektyvas nuoširdžiai linki absolventams profesinės sė-
kmės ir visų jų lūkesčių išsipildymo.
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Tarpukario Lietuvos  
teisės aktų žemės tvarkymo  

klausimais fragmentai
Pranas ALEKNAVIČIUS

Norminius teisės aktus rengiantiems specialistams neretai pravartu pri-
siminti jų ištakas, kurios siekia XX–XIX a. ir dar senesnius laikus. Toliau 
pateikiamos ištraukos iš tarpukario Lietuvos Žemės tvarkymo įstatymo 
(priimtas 1925 08 05, nauja redakcija 1935 08 23) ir Laikinosios instruk-
cijos Žemės tvarkymo įstatymui vykdyti, patvirtintos Žemės ūkio ministro 
1936 m. liepos 1 d. įsakymu. Parinkta medžiaga apibūdina žemės savinin-
kų santykius pakeičiant (pertvarkant) žemės valdas, kurie tebėra aktua-
lūs ir šiuo metu, sprendžiant turto savininkų ir valstybės įgaliotojų asmenų 
dalyvavimą žemėtvarkos procese. (Dokumentų tekste kalba netaisyta). Iš 
pateiktų teisės nuostatų matyti privačios nuosavybės ir žemės savininkų 
teisių gerbimas, taip pat valstybės prioritetas reguliuojant žemės tvarkymo 
darbus (žemės naudojimo nepatogumų panaikinimas, kelių tiesimas bei 
ištiesinimas ir kt.), jeigu tai pagerins žemės naudojimo (ūkinės veiklos) są-
lygas, t. y. bus naudingi šalies mastu, nepaisant tuometinio turto savininko 
subjektyvios nuomonės. Tarpukaryje žemė buvo tvarkoma tiek kaime, tiek 
mieste.

1. Žemės savininkų kvietimo dalyvauti prie žemės  
tvarkymo darbų tvarka

A. Žemės tvarkymo įstatymo straipsniai:
44 str. Žemės savininkai kviečiami dalyvauti prie žemės tvarkymo darbų 

raštiniais kvietimais, kuriuose nurodoma kvietimo reikalas ir atvykimo vieta 
ir laikas. Kvietimai įduodami per paštą, per vietinius savivaldybės organus, 
per policiją, arba per kaimo įgaliotinius. Kvietimo siunčiama du egzemplioriu, 
kurių vienas įduodamas kviečiamajam, o antras grąžinamas siuntėjui su pažy-
mėjimu, kada ir kam kvietimas įduotas.

46 str. Kvietimas dalyvauti prie žemės tvarkymo darbų, jeigu adresato nėra 
namie, atiduodamas vienam iš adresato namiškių arba jo ūkio ar namų šeimi-
ninkui. Jei ūkį valdo keli savininkai bendrai, tai kvietimas galima įduoti bet 
kuriam iš jų. 

47 str. Kvietimas dalyvauti prie žemės tvarkymo darbų, jeigu jo negalima 
įduoti nė vienam iš nurodytų 46 str. asmenų, iškabinamas: mieste – policijos 
nuovados raštinėje ar kitoje valdžios skelbimams skirtoje vietoje, o kaime – 
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valsčiaus raštinėje ar prie seniūno gyvenamojo namo. 
Kvietimo iškabinimas pažymimas grąžinamajame 
kvietimo egzemplioriuje.

48 str. Kvietimas dalyvauti prie žemės tvarkymo 
darbų, jeigu adresato gyvenamoji vieta nežinoma, iš-
kabinamas kaip nustatyta 47 str.

51 str. Kvietimas dalyvauti prie žemės tvarkymo 
darbų turi būti įduodamas bent trimis paromis prieš 
veiksmus, prie kurių kviečiama dalyvauti. Gyvenan-
tiems toliau kaip už 50 kilometrų nuo darbų vietos 
šitas laikas pailginamas, pridedant kiekvieniems 50 
kilometrų kelio po vieną parą. 

52 str. Žemės savininkų neatvykimas žemės tvar-
kymo darbų vykdymo nesulaiko.

B. Instrukcijos punktai:
51. Žemės tvarkymo darbuose tvarkomajam vie-

netui ir gretimosioms žemėms atstovauti kviečiami:
1. tvarkomajam vienetui atstovauti – suinteresuoti 

žemės savininkai arba jų įgaliotiniai,
2. bendrajai nuosavybei atstovauti – visi jos ben-

dravardžiai arba jų įgaliotiniai,
3. nusavintoms žemės reformos reikalams že-

mėms atstovauti – apygardos žemės tvarkyto-
jas, o tų žemių sienas nustatant – buvę jų savi-
ninkai, kaip tretieji asmenys,

4. bažnytinėms ir parapijinėms žemėms atstovau-
ti – atitinkamų vyskupijų vietos parapijų kle-
bonai,

5. valstybės miško ir valstybės vandenų plotams atstovauti – atitinkamos 
urėdijos urėdas,

6. Susisiekimo Ministerijos geležinkelių ir plentų ruožų žemėms, o taip pat 
ir visoms kitoms ministerijos žemėms ir plukdomoms upėms atstovauti – 
Susisiekimo Ministerijos Nusavinimo Skyrius,

7. mokyklų žemėms atstovauti – Švietimo Ministerijos įgalioti mokyklų ins-
pektoriai,

8. įvairių teisinių asmenų žemėms atstovauti – valdybų įgalioti asmenys,
9. savivaldybių ir jų įstaigų žemėms ir vieškeliams atstovauti – atitinkamos 

apskrities savivaldybės.
P a s t a b a: Šaukimai dalyvauti žemės tvarkymo veiksmuose atskiriems 

asmenims arba jų grupėms įteikiami Žemės tv. įst. 51 str. nustatytu laiku, o 



8 

kvietimai valdžios ir savivaldybės įstaigoms ir teisiniams asmenims siunčiami 
tuo būdu, kad adresatai kvietimus gautų ne vėliau kaip 7 paros prieš veiksmų 
pradžią, jeigu nėra betarpiškai susitarta dėl trumpesnio termino.

60. Kviečiamiesiems žemės tvarkymo reikalu asmenims nesutinkant priimti 
šaukimų arba savo parašu patvirtinti jų gavimo faktą, šaukimo įteikėjas siun-
čiamąjį šaukimo egzempliorių palieka pas adresatą, o grąžinamame egzem-
plioriuje turi pažymėti apie kviečiamojo asmens atsisakymą.

61. Valdžios arba savivaldybių įstaigų atstovams neatvykus, apie tai prane-
šama tų įstaigų vyresnybei. 

62. Įteikiant šaukimus, kviečiamo asmens gyv. vieta yra laikoma nežinoma, 
jei taip raštu nurodys policijos arba vietos savivaldybės organai, kurie šauki-
mus turėjo įteikti adresatams, arba jei kviečiamasis asmuo gyvena užsienyje.

2. Žemių sukeitimai ir mainai pertvarkomoje 
teritorijoje žemėtvarkos darbų metu

A. Žemės tvarkymo įstatymo straipsniai:
115 str. Savininkas, kurio žemė eina rėžiais su svetima žeme arba yra į tą 

žemę ūkio atžvilgiu nepatogiai įsikišusi ar įsiterpusi, taip pat ir tas savininkas, 
į kurio žemę svetima žemė yra įsikišusi ar įsiterpusi, gali reikalauti tuos rėžius, 
iškyšulius ir intarpus panaikinti sukeičiant žemes.

116 str. Rėžiai, iškyšuliai ir intarpai gretimoje žemėje, savininkams dėl jų 
panaikinimo nesusitarus, gali būti naikinami priverstinai. Intarpai negretimoje 
žemėje gali būti priverstinai naikinami tik tuomet, jei tuo paliečiama ne dau-
giau kaip vieno tarpinio savininko žemė.

119 str. Savininkas, turįs, be pagrindinio vienasėdžio sklypo su trobesiais, 
dar vieną ar kelis sklypus be trobesių, gali tuos sklypus sukeisti su kito savi-
ninko žeme, jei dėl to susidaro jam patogesnės ūkininkavimo sąlygos. Tokios 
žemės sukeisti galima tik abiejų šalių susitarimu. Valstybinei žemei keisti rei-
kalingas Žemės Ūkio Ministerio sutikimas.

B. Instrukcijos punktai:
205. Kaimai, savininkų grupės ar pavieniai savininkai, turintieji atskirus 

žemės vienetus, nuo pagrindinių sodybinių sklypų, gali juos sumainyti su kitų 
savininkų žeme, jei, vietoje ištyrus ir paruošus bylą, paaiškėja, kad mainus 
įvykdžius, susidarytų patogesnės ūkininkavimo sąlygos.

206. Privatūs savininkai, norintieji savo atskirus sklypus mainyti su valsty-
be, prašymus su nuosavybės dokumentais paduoda apygardos žemės tvarkyto-
jui, kuris paruošia bylą, pareiškia savo nuomonę apie prašomų mainų tikslin-
gumą ir pristato bylą žemės Reformos Valdybai.

207. Darant žemiu sukeitimus, Žemės tvarkymo įstatymo 119 str., valstybi-

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA
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nes žemes ir kitą nekilnojamą turtą kainoja Žemės Reformos Valdybos paskirta 
komisija.

208. Žemės Reformos Valdyba svarsto mainų tikslingumą ir daro nutarimą, 
kuriame išdėsto motyvus dėl mainų tikslingumo ar netikslingumo. Nutarimą 
tvirtina Žemės Ūkio Ministeris. Patvirtintas Žemės Reformos Valdybos nuta-
rimas siunčiamas apygardos žemės tvarkytojui įvykdyti ir suinteresuotiems as-
menims pareikšti projektą.

3. Smulkių žemės sklypų, susidariusių nutiesus kelią  
ar melioracijos kanalą, priklausomybės sprendimas

A. Žemės tvarkymo įstatymo straipsniai:
124 str. Tiesiant geležinkelį, plentą arba pirmosios ar antrosios kategorijos 

melioracinį kanalą, atskirti maži sklypai žemės, kurie jų savininkų negali būti 
tinkamai naudojami, gali būti, tų savininkų reikalavimu, priskiriami prie greti-
mųjų savininkų žemių už atlyginimą ir be šitų savininkų sutikimo.

Savininkams nesusitarus dėl kainos ją nustato nurodyta 28 str. žinovų ko-
misija. (28 str. Žemėms kainoti ir spręsti kitiems klausimams, dėl kurių žemės 
savininkai nesusitaria, sudaroma žinovų komisija iš pirmininko – vykdančio 
bylą matininko arba Žemės Tvarkymo Departamento tam paskirto asmens, ir 
narių: Žemės Ūkio Rūmų tam paskirto agronomo ir dviejų valsčiaus viršaičio 
tam paskirtų nesuinteresuotų, sąžiningų ir nusimanančių žemės ūkyje vietinių 
gyventojų. Žinovų komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja pirminin-
kas ir bent du nariu).

B. Instrukcijos punktai:
212. Jei išvedant geležinkelį, plentą, melioracijos griovį, atsikerta žemės plo-

tai mažesni už vieną hektarą, tai toki žemės sklypai prijungiami prie gretimų 
vienasėdžių. Jei dėl atlyginimo savininkai nesusitaria, tai atlyginimas nustato-
mas žinovų komisijos. Didesnius už vieną hektarą atkirstus žemės sklypus, sa-
vininkams laisvai nesusitarus, iš perkirsto ūkio atimti negalima.

4. Privažiavimui į žemės valdas reikalingų 
kelių tinklo pagerinimas

A. Žemės tvarkymo įstatymo straipsniai:
126 str. Savininkas, kuris neturi kelio susisiekti su savo ūkio dalimis arba su 

viešojo naudojimo keliu, arba kuris turi nepatogų kelią, gali reikalauti duoti jam 
kelią per svetimą žemę ar perkelti į kitą vietą esamąjį nepatogų kelią. Nepatogų 
kelią į kitą vietą perkelti ar kelią ištiesinti gali reikalauti ir vietinė savivaldybė.

128 str. Už paimtą keliui žemę jos savininkui turi atlyginti tie žemės savi-
ninkai, kurių naudai išvestas naujas ar perkeltas senas kelias proporcingai jų 
turimai iš to kelio naudai. Jei kelias perkeltas ar naujai nutiestas vietinės savi-
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valdybės reikalavimu, tai už paimtą keliui žemę atlygina vietinė savivaldybė. 
Atlyginimo didumas nustatomas susitarimu, o jei nesusitariama, tai tą atlygini-
mą nustato nurodyta 28 str. žinovų komisija.

129 str. Naujai išvestą, ar į kito savininko žemę perkeltą kelią taiso tie že-
mės savininkai, kurių naudai išvestas naujas ar perkeltas senas kelias propor-
cingai jų turimai iš to kelio naudai. Kelio taisymo prievoles, jei savininkai tarp 
savęs nesusitaria, paskirsto vietos savivaldybė.

130 str. Kelią ištiesinant arba perkeliant į kitą vietą, atlyginimui galima pa-
naudoti likusioji senojo kelio žemė, jei kelias lieka to paties savininko žemėje 
arba jei ta žemė sukeitus lengva ir patogu prikergti prie žemės to savininko, per 
kurio žemę naujas kelias tiesiamas. Tokia pat tvarka galima duoti atlyginimas ir 
žeme tų savininkų, kuriems kelias perkeliamas, ištiesinamas ar naujai tiesiamas.

B. Instrukcijos punktai:
115. Kelio plotis yra skiriamas:

1–4 sklypams susisiekti – 4 metrai,
4–8 sklypams susisiekti – 5 metrai,
9 ir daugiau sklypų susisiekti – 6 metrai drauge su grioviais.

P a s t a b a: Pelkėtoje vietoje kelias gali būti platesnis.
Vieškeliai projektuojami: I rūšies – 12 mtr., II rūšies – 10 mtr. ir III rūšies – 

7 mtr. Žinias apie vieškelio rūšį teikia valsčiaus ar apskrities savivaldybė.
203. Tiesinant sienas, naikinant rėžius, iškyšulius ir intarpus, jei kuriam nors 

savininkui dėl techniškų sąlygų negalima būtų atlyginti žeme, tai savininkams 
susitarus gali būti atlyginta ir pinigais, o jiems nesusitarus ir žinovų komisija 
gali nustatyti kuriai nors šaliai piniginį atlyginimą, jei negalima atlyginti žeme.

212. Jei išvedant geležinkelį, plentą, melioracijos griovį, atsikerta žemės 
plotai mažesni už vieną hektarą, tai tokie žemės sklypai prijungiami prie gre-
timų vienasėdžių. Jei dėl atlyginimo savininkai nesusitaria, tai atlyginimas nu-
statomas žinovų komisijos. Didesnius už vieną hektarą atkirstus žemės skly-
pus, savininkams laisvai nesusitarus, iš perkirsto ūkio atimti negalima.

5. Svetimoje žemėje likusio turto nukėlimo sąlygos ir tvarka
A. Žemės tvarkymo įstatymo straipsniai:
109 str. Viensėdžiuose likę svetimi trobesiai turi būti tų trobesių savininkų 

nusikeliami per trejus metus nuo viensėdžių projekto įsiteisėjimo. Per tą laiką 
turi būti sumokamas ir atlyginimas už trobesių nusikėlimą. Nenukeltus tro-
besius, šitam laikui išėjus, žemės savininkas gali nugriauti, gavęs tam žemės 
tvarkymo komisijos vykdomąjį raštą.

110 str. Ligi išeina 109 str. nustatytas trobesių nusikėlimo laikas, jų savinin-
kas gali naudotis trobesiais ir būtinai reikalingu prie jų žemės plotu, bet jis už 
tai turi leisti žemės savininkui naudotis atitinkamu žemės plotu savo vienasė-
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dyje. Kylančius dėl šio ginčus sprendžia žemės tvarkymo įstaigos.
111 str. Vienasėdžiuose likę medžiai, krūmai, tvoros, akmens ir kiti daiktai 

turi būti jų savininkų atsiimami per trejus metus nuo vienasėdžių projekto įsi-
teisėjimo, jei žemės savininkų sueigos nutarimu nėra tam nustatytas trumpesnis 
laikas. Neatsiimti medžiai ir kiti daiktai, šitam laikui išėjus, lieka žemės savi-
ninkui be atlyginimo.

112 str. Jei prieš išdirbant vienasėdžių projektą žemės savininkai nenutaria 
dėl kelių, tiltų ir griovių laikymo priedermių pasiskirstymo, tai kelius, kurie eina 
per visą žemės tvarkomąjį vienetą, laiko visi žemės savininkai, gi kelius, reika-
lingus keliems žemės savininkams, – tie savininkai, o kelius, reikalingus vienam 
žemės savininkui, – šitas savininkas.

Sutvarkyta Šventos dvaro  
tvenkinio aplinka 

Jolita GARBULIENĖ 
Sirvėtos regioninio parko direkcijos vyr. specialistė 

Šventos dvarvietė – išskirtinė erdvė su praeitį menančiais pastatais ir 
gamtos objektais. Kultūros paveldo objektui – dvarvietei priklauso keli pas-
tatai: dvaro rūmai, svir-
nas, kumetynas, trys 
tvartai. Erdvę prie dvaro 
puošia išskirtinis gam-
tos paveldo objektas – 
Liepų pavėsinė. Dvar-
vietė mena XIX a. vidurį. 
Jos savininkai – lenkų 
dvarininkai Civinskiai. 
Yra žinoma, kad apie 
1925-1956 metus netoli 
dvaro rūmų buvo paso-
dinta ne tik trisdešimt 
liepų, bet ir iškasti trys 
tvenkiniai. Šiuo metu 
du iš jų – užpelkėję, už-
augę mišku, o vienas – 
išlikęs iki šių dienų. 

Suremontuota vandens užtvanka
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Sirvėtos regi-
oninio parko di-
rekcija, plėtodama 
pažintinį turizmą ir 
vykdydama švietė-
jišką veiklą, 2019 
m. įgyvendino 
projektą „Krašto-
vaizdžio vertybių 
apsauga ir pritai-
kymas pažinti (I) 
Nr. 05.4.1-APVA-
V-016-01-0008“. 
Europos Sąjungos 
investicijų lėšomis 

buvo kompleksiškai sutvarkytas Šventos dvarvietės tvenkinys ir gamtinė erdvė 
prie jo. 

Šventos dvaro tvenkinys buvo apleistas, nusekęs, tvenkinio krantai apardyti, 
apaugę krūmais ir nendrėmis, išplauta užtvanka, todėl jame nesilaikė vanduo.

Visi tvarkybos darbai atlikti pagal projektą „Šventos dvaro tvenkinio kraš-
tovaizdžio komplekso Šventos k., Švenčionių sen., Švenčionių r. tvarkymas 
ir pritaikymas lankymui“. Projektą vykdė UAB „Melstat“, kurios pagrindinė 
veikla yra melioracijos darbai, kelių tiesimas, kiti statybos darbai. 

Vykdant projektą, be teritorijos sutvarkymo ir infrastruktūros poilsiui įren-
gimo, buvo atlikti šie hidrotechnikos darbai: išvalytos tvenkinio prieigos, su-
tvirtinti ir atkurti erozijos pažeisti šlaitai, suremontuotas vandens lygio regulia-
vimo įrenginys ir užtvanka. 

Šaltiniuoti tvenkinio šlaitai sutvirtinti neaustine geotekstile, ant jos pakloti 
lauko akmenys. Šlaitai virš vandens lygio sutvirtinti lanksčia ląsteline siste-
ma – geokoriais, užpildytais skalda. Pakeista suskilusi užtvankos gelžbetoninio 
vamzdžio sekcija. Vandens nuleistuvo (vienuolio) viršus uždengtas cinkuoto 
plieno grotelėmis, šandorai pakeisti į maumedžio. Įtekėjimo į vandens nuleistuvą 
dugnas ir šlaitai sutvirtinti geokoriais, užpildytais betonu, ant jų pakloti lauko 
akmenys, surišti cemento skiediniu. 

Netoliese Sirvėtos regioninio parko yra gamtos mokykla, todėl sutvarkyta 
erdvė pritaikyta švietėjiškai veiklai bei turizmui: įrengta pavėsinė, netoliese 
esantis pažintinis mitologinis takas sujungtas su taku link tvenkinio, įrengti 
suoliukai, laužavietė, šiukšliadėžės. 

 Jaunimui sudominti sutvarkytoje erdvėje įrengti lauko muzikos instrumen-
tai, kurių garsai nuolat aidi Šventos miške. Tikimasi, kad šia sutvarkyta erdve 

Sutvarkyta tvenkinio pakrantė
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ateityje mielai naudosis į Šventos 
dvarvietę ir mitologinį taką at-
vykstančios šeimos, pavieniai lan-
kytojai ir visi Sirvėtos regioninio 
parko direkcijos organizuojamų 
renginių, edukacinių programų 
dalyviai ar ilgesniam laikui apsi-
stoję gamtos mokyklos lankytojai. 
Taip pat planuojama, kad kom-
pleksiškai sutvarkyta erdve akty-
viai naudosis ir vietos gyventojai 
bei Šventos kaimo bendruomenė.

Švenčionių rajono svečiams, 
planuojantiems apsilankyti Šven-
tos kaime, pirmiausiai patariama 
užsukti į Sirvėtos regioninio par-
ko lankytojų centrą, įkurtą viena-
me iš Šventos dvarvietei priklau-
sančių pastatų – svirne. Nuo seno 

Tvenkinio šlaitų tvirtinimas 
neaustine geotekstile ir 
akmenų metiniu  
(UAB „Melstat“ nuotrauka)

Tvenkinio šlaitų tvirtinimas akmenų metiniu ir geokoriais  
(UAB „Melstat“ nuotrauka)

minėtame pastate 
buvo laikomi grū-
dai ir gyveno bau-
džiauninkai. Tačiau 
šiandien šis, kaž-
kada viduje buvęs 
erdvus, be jokių 
pertvarų pastatas 
pritaikytas susipa-
žinti su baltų mi-
tologija. Moderni 
ekspozicija, sudaro 

puikias galimybes pažinti baltų dievų pasaulį per žaidimus, simboliką ar vaizdo 
įrašus. O klausant garso įrašų – plačiau susipažinti su sakmių, padavimų, pasakų 
personažais. 

Lankytojų centro vidaus ekspozicija siejasi su Šventos dvarvietėje esančio 
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pažintinio mitologinio tako tematika. Palei il-
gesnį nei kilometro taką išdėstyta septyniolika 
akmeninių skulptūrų, vaizduojančių senąsias 
baltiškąsias dievybes. Takas išeina į sutvarkytą 
Šventos dvarvietės tvenkinio zoną. Tad kiekvie-
nas, kuris nutaria su mitologija susipažinti užsu-
kęs į lankytojų centrą ir pažintį pratęsti gamtoje, 
tuo pačiu patenka ir į Šventos dvarvietės er-
dvę. Dvarvietei priklausančių pastatų ir gamtos 
objektų netolygus išdėstymas visame Šventos 
kaime lankytojams leidžia geriau pažinti ir pra-
eities detales. Pavyzdžiui, netoli lankytojų cen-
tro esanti liepų pavėsinė bene kiekvieną į ją už-
sukusį savotiškai paklaidina praeities vingiuose.

Sutvarkyta tvenkinio erdvė įrodo, kad tven-
kinys seniau buvo neatsiejama visos Šventos 
dvarvietės puošmena. Ir šiandien ši erdvė puo-

Atrakcija mažiesiems lankytojams

šia ne tik dvarvietės išlikusius fragmentus, bet ir patį Šventos kaimą. Tikimasi, 
kad kompleksiškai sutvarkyta gamtinė erdvė kartu su pažintiniu mitologiniu 
taku ir Šventos dvarvietės fragmentais taps dar viena traukos vieta atvykstan-
tiems artimiau pažinti Švenčionių kraštą.

Parko įrenginiai
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 Valstybės žemės fondo veikla
Tomas BALČIŪNAS 

Valstybės žemės fondo direktorius

Aprašyta valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Įmo-
nė) veikla per laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 
31 d. Veiklos ataskaitoje visi duomenys pateikti 2019 m. gruodžio 31 
d., jeigu nenurodyta kitaip.

Įmonės pagrindinė veikla. Valstybės žemės fondas vykdė žemės tvar-
kymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo pro-
gramos priemonę „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“. Taip pat 
vykdė Žemės įstatyme ir Melioracijos įstatyme jam numatytas veiklas:

▪ rengė duomenis apie šalies žemės fondo būklę, vykdė žemės išteklių nau-
dojimo stebėseną (monitoringą); 

▪ tvarkė Lietuvos Respublikos žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS);
▪ įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizavo žemės konsolidaci-

jos projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą;
▪ organizavo ir vykdė valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos auk-

cionus;
▪ atliko melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę 

priežiūrą. 
▪ tvarkė melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei kadastrą;
▪ papildomai, be jau minėtų strateginių darbų, Valstybės žemės fondas vykdė 

komercinę veiklą, kuri numatyta Įmonės įstatuose. Dalis šios veiklos susi-
jusi su valstybės ir savivaldybių užsakymais, ypač daug dėmesio skiriant 
nuosavybės teisių į žemę atkūrimo kaimo vietovėje užbaigimui, teritorijų 
planavimui, dirvožemio vertinimui ir tyrimui, žemės paėmimui viešie-
siems poreikiams, geografinės informacinės sistemos (GIS) kūrimui.

Įmonės struktūra 2019 gruodžio 31 d. Valstybės žemės fondo struk-
tūroje yra Įmonės direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir 14 skyrių, iš kurių: 
penki teritoriniai žemėtvarkos ir geodezijos skyriai, vienas Geodezijos, žemė-
tvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, taip pat Melioracijos skyrius, Krašto-
tvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, veikiantys visuose didžiausiuose Lie-
tuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir šeši 
administravimo skyriai (Bendrųjų reikalų, Finansų ir apskaitos, Informacinių 
technologijų, Teisės ir personalo, Vidaus audito ir Žemėtvarkos darbų koordi-
navimo), esantys Vilniuje ir užtikrinantys Valstybės žemės fondui valstybės 
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deleguotų ir kitų pavestų funkcijų bei uždavinių tinkamą vykdymą.
Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos ir geodezijos skyriai turi gamybines 

grupes, teikiančias įvairias žemėtvarkos, teritorijų planavimo dokumentų ren-
gimo, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo bei geodezijos darbų 
paslaugas gyventojams bei juridiniams asmenims Ignalinoje, Anykščiuose, 
Utenoje, Rokiškyje ir Skuode.

Įmonė, turėdama daugiau nei 200 kvalifikuotų specialistų, turinčių 410 kva-
lifikacijos pažymėjimų vykdyti visus žemėtvarkos, teritorijų planavimo doku-
mentų rengimo, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo bei geode-
zijos ir kartografijos darbus, gali atlikti didelės apimties ir skubius valstybės, 
savivaldybių ar kitų valstybės įstaigų bei įmonių užsakomus, didelės kompe-
tencijos bei aukštos kvalifikacijos reikalaujančius darbus. Įmonės veikla yra 
padalinta į Valstybės deleguotų funkcijų vykdymą ir komercinę veiklą. 

Įmonės veikla 2019 m. Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos ir geode-
zijos skyriai žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo 
darbus vykdė 35 rajonų (miestų) savivaldybių teritorijose – 760 kadastro vie-
tovėse (t. y. beveik 60 proc. visos šalies teritorijos).

Įmonė žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamųjų žemės 
sklypų planų rengimo bei įgyvendinimo darbų (laimėtų vykdant viešųjų pir-
kimų procedūras, kurias paskelbė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos, toliau – (NŽT) atliko už 329 tūkst. Eur.

Fondas atliko fizinių bei juridinių asmenų lėšomis finansuojamų, fiziniams 
bei juridiniams asmenims parduotinų ar nuomotinų, taip pat ir NŽT patikėjimo 
teise valdytinų žemės sklypų formavimo ir kitų sutartinių fizinių bei juridinių 
asmenų užsakytų žemės tvarkymo, geodezijos, melioracijos bei kitų sutartinių 
darbų už 2,662 mln. Eur. 

Fondo darbuotojai paženklino vietovėje, parengė, suderino bei NŽT terito-
riniams skyriams pateikė beveik 4 tūkst. žemės sklypų kadastro duomenų bylų 
nuosavybės teisėms į žemę atkurti, taip pat asmeninio ūkio žemei įteisinti, dėl 
valstybės žemės pardavimo, nuomos ar valdymo patikėjimo teise.

Fondas tose šalies savivaldybių kadastro vietovėse, kuriose rengia bei įgy-
vendina žemės reformos žemėtvarkos projektus ir jiems prilyginamus žemės 
sklypų planus, įvykdė visus prisiimtus sutartinius įsipareigojimus laiku atkurti 
piliečiams nuosavybės teises į jų iki nacionalizacijos turėtą žemę, įteisinti as-
meninio ūkio žemės naudotojų teisėtai naudojamą žemę, taip pat parduoti ar 
išnuomoti fiziniams bei juridiniams asmenims valstybinės žemės ūkio paskir-
ties žemės sklypus bei vykdyti kitus žemės tvarkymo darbus.

Pagal programos „Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės infor-
macijos infrastruktūros vystymas“ priemonę „Žemės informacinės sistemos (ŽIS) 
plėtra ir palaikymas“ buvo tvarkoma ir vystoma žemės informacinė sistema.
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Buvo vykdytos ŽIS nuostatuose numatytos ŽIS tvarkytojo funkcijos:
▪ Užtikrinta ŽIS veikla. Buvo atliekama ŽIS techninės ir programinės įran-

gos priežiūra (stebėtas serverių ir tinklo įrangos veikimas, šalinti sutrikimai). 
Periodiškai darytos duomenų atsarginės kopijos. Atlikti ugniasienių stebėsenos 
ir konfigūravimo darbai.

▪ Rengtos ir teiktos ŽIS valdytojui ŽIS specifikacijos, erdvinių duomenų 
apie žemę rinkinių specifikacijos ar jų pakeitimo projektai bei kitų su ŽIS pa-
laikymu, vystymu ar modernizavimu susijusių dokumentų projektai. Buvo ren-
giamos ŽIS veiklos tęstinumo valdymo plano įvertinimo, ŽIS rizikos įvertinimo 
ataskaitos.

▪ Buvo tvarkomi ŽIS duomenys, t. y. kaupiami, tikslinami, atnaujinami, už-
tikrinamas jų tikslumas ir išsamumas. Į ŽIS buvo įkelti naujausi AŽ_DR10LT, 
MEL_DR10LT ir DIRV_DR10LT duomenų rinkiniai;

▪ Vykdytos ŽIS duomenų saugos nuostatais tvarkytojui priskirtos funkci-
jos – programinėmis (Microsoft operacinių sistemų ir serverių ugniasienės, 
ESET antivirusinė programinė įranga) ir techninėmis (Sophos XG ugniasienės 
tinklo apsaugai) priemonėmis užtikrinta, kad ŽIS duomenys būtų apsaugoti 
nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo (prie duomenų priėjimą turi tik tie ŽIS 
naudotojai, kuriems to reikia, daromos nuolatinės duomenų kopijos į skirtingas 
duomenų saugyklas). Užtikrintas saugus duomenų perdavimas kompiuterių tin-
klais (duomenys iš ŽIS infrastruktūros į LEI portalo infrastruktūrą perduodami 
naudojant FTP serverį, prie kurio prisijungti galima tik iš nustatytų IP adresų, 
baigus perdavimą duomenys FTP serveryje ištrinami; ŽIS infrastruktūroje pu-
blikuojami duomenys perduodami šifruotu HTTPS protokolu).

▪ Užtikrinama ŽIS sąveika su Lietuvos erdvinės informacijos portalu, vals-
tybės registrais, kadastrais ir informacinėmis sistemomis. Visiškai užtikrinta są-
veika su LEI portalu per LEI portalo žemėlapių naršyklę, buvo nuolat teikiamos 
ŽIS elektroninės paslaugos. Per ŽIS elektronines paslaugas buvo nuolat teikia-
mi naujausi saugomų teritorijų kadastro, kultūros vertybių registro, Šiaurės Lie-
tuvos karstinio regiono ribų duomenys, valstybinės reikšmės miškų duomenys, 
georeferencinio pagrindo kadastro duomenys.

▪ Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinta prieiga prie ŽIS duomenų ir ŽIS 
elektroninių paslaugų per Lietuvos erdvinės informacijos portalą. Visiškai užti-
krinta sąveika su LEI portalu per LEI portalo elektronines paslaugas (paieškos, 
peržiūros, parsisiuntimo, transformavimo), teikiami naujausi DIRV_DR10LT, 
MEL_DR10LT, AŽ_DRLT, SŽNS_DR10LT erdvinių duomenų rinkiniai. Per 
LEI portalo žemėlapių naršyklę buvo nuolat teikiamos ŽIS elektroninės paslau-
gos, teikiamos erdvinių duomenų apie žemę rinkinių analizės elektroninės pa-
slaugos.

▪ Erdvinių duomenų apie žemę rinkinių analizės elektroninių paslaugų tei-
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kimas. Buvo nuolat, be didelių nutrūkimų, teikiamos objektų padėties paieškos 
pagal koordinates, objektų paieškos pagal plotą, nurodytų objektų statistikos, 
žemėlapių palyginimo, žemėlapių spausdinimo ir išsaugojimo, kameralinio že-
mės našumo vertinimo planų ir melioracijos skenuotos projektinės planinės 
medžiagos paieškos, žemės ir miškų nuomos bei pardavimo aukcionų sklypų 
paieškos erdvinių duomenų apie žemę rinkinių analizės elektroninės paslaugos.

▪ Buvo administruojama ŽIS interneto svetainė. Svetainėje buvo talpinama 
naujausia aktuali informacija. Nuolat buvo atliekami ŽIS interneto svetainėje 
naudojamos turinio valdymo sistemos atnaujinimo darbai.

▪ Buvo atliekama ŽIS techninės ir programinės įrangos, reikalingos ŽIS vei-
klai vykdyti, techninė priežiūra (stebėtas serverių ir tinklo įrangos veikimas).

Buvo tobulinamos ŽIS elektroninės paslaugos bei atlikti kiti su ŽIS susiję 
darbai:

▪ parengti žemės fondo apskaitos statistiniai duomenys pagal 2019 metų 
sausio 1 d. būklę;

▪ parengti žemės fondo apskaitos statistinių duomenų interaktyvūs žemėla-
piai (https://bit.ly/2RDgr5H);

▪ buvo palaikomos ir tobulintos ŽIS programėlės, skirtos mobiliems įrengi-
niams. Programėlėse buvo nuolat atnaujinamos, taisomos pastebėtos klai-
dos bei sukurtos tokios naujos galimybės: pridėti nauji duomenys (LR ap-
skričių centrų M 1:2000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis 
ORT2LT (2018 m.), LR teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis orto-
fotografinis žemėlapis ORT10LT (2018-2020 m.), LR teritorijos M 1:2000 
melioracijos statinių vektorinių duomenų rinkinys (Mel_DR2LT)); pato-
bulintas „Mano objektų“ funkcionalumas; įkelta melioracijos inžinerinių 
statinių planų peržiūros paslauga; žemės vidutinio našumo balo skaičiavi-
mo paslauga buvo papildyta vidutinio žemės ūkio naudmenų našumo balo 
skaičiavimo žiniaraščio su į žemės sklypą patenkančiais kontūrais gene-
ravimo ir parsisiuntimo funkcija; sukurta melioracijos inžinerinių statinių 
planų paieškos ir surastų planų peržiūros paslauga, sukurta žemėtvarkos 
projektų planų paieškos ir peržiūros paslauga.

Pagal „Žemės tvarkymo ir administravimo bei geografinės informacijos 
infrastruktūros vystymo“ programos priemonę „Žemės informacinės sistemos 
plėtra ir palaikymas“ buvo atliekami dar šie darbai: 

▪ sudarytas apleistų žemių duomenų rinkinys AŽ_DRLT, kurio tikslas – pa-
naudojant kosminio vaizdo spektrabanges nuotraukas nustatyti apleistas 
žemes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Apleistų žemių erdvinių duo-
menų tikslinimas atliekamas analizuojant 2019 metų spektrabangių nuo-
traukų pasikeitimus, bei naudojant naujausią ortofotografinę medžiagą. 
Vykdant darbą reikia surasti žemės dangos pokyčius tarp skirtingų datų 
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spektrabangių nuotraukų. Pagal spektrabangėse nuotraukose rastus žemės 
dangos pasikeitimus tikslinami apleistos žemės kontūrai. Didžioji dalis pa-
sikeitimų – sutvarkytos arba dalinai sutvarkytos buvusios apleistos žemės; 

▪ apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys taip pat tikslinamas pagal gautus 
gyventojų prašymus ir pastabas bei naudojantis Valstybės įmonės Registrų 
centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis. Per 2019 me-
tus buvo gautas 1491 gyventojų prašymas. Didžioji dalis prašymų gau-
ta iš Vilniaus rajono savivaldybės. Visi gauti iš gyventojų prašymai buvo 
išnagrinėti, didžioji dauguma tokių pranešimų pasitvirtino ir nurodytose 
vietose apleistos žemės buvo panaikintos. Prašymų, kuriuose teigiama, kad 
apleistos žemės yra sutvarkytos, patikrinti kameraliai nėra galimybės, to-
dėl buvo vykstama į vietą. Taip pat vietoje tikrintos neaiškios teritorijos, 
kai kameraliai negalima nustatyti, ar teritorija yra apleista ar neapleista. 
Nuvykus į vietą, teritorija buvo fotografuojama, nuotraukos sukeliamos į 
duomenų bazę ir pagal tikrinimo laukuose duomenis tikslinamas apleistų 
žemių duomenų rinkinys. Per 2019 m. buvo aplankyta per 480 vietų ir pa-
daryta daugiau nei 2000 nuotraukų;

▪ atlikus duomenų tikslinimo bei patikrinimo natūroje darbus, gautas galuti-
nis apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys. Pagal atnaujintus duomenis 
2019 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo 49 063 ha 
apleistų žemių, tai sudaro apie 1,4 proc. nuo Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio naudmenų ploto. Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 1 
d. apleistos žemės plotas sumažėjo 6 362 ha;

▪ dirvožemio erdvinių duomenų tvarkymas (rinkinys Dirv_DR10LT). 2019 
m. Valstybės žemės fondas, vykdydamas trišalės sutarties su Žemės ūkio 
ministerija ir NŽT įsipareigojimus, atliko programos „Žemės tvarkymas ir 
administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“ prie-
monės „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ veiklos srities 
„Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas“ darbus:

▪ dirvožemio stebėseną (monitoringą) Lazdijų rajono savivaldybės terito-
rijoje,

▪ atnaujino Dirv_DR10LT pagal Georeferencinio pagrindo kadastro duome-
nis (toliau – GRPK).

Šių darbų metu Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje buvo atnaujinti er-
dvinių duomenų sluoksniai KONTŪRAS (naujai įbraižyti ir pritaikyti pagal 
naująją LTDK-99 dirvožemių klasifikaciją 1993-1997 m. dirvožemio tyrimo 
duomenys (apie 10 000 ha), koreguotos dirvožemių kontūrų ribos, atlikta pa-
tikra lauko darbų metu visoje savivaldybės teritorijoje), PROFILIS (papildytas 
naujai iškastų profilių užkoduotais duomenimis) ir atributinių duomenų lentelė 
PROFILIO-HORIZONT (papildyta profilių horizontų aprašymų duomenimis ir 
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surinktų dirvožemio pavyzdžių atliktų laboratorinių analizių duomenimis).
Dirv_DR10LT rinkinio atnaujinimo darbai vyko ir pagal georeferencinio 

pagrindo kadastro duomenis (GRPK 2018 m. gruodžio 31 d. duomenys). Buvo 
koreguotas ploto sluoksnis KONTŪRAS.

Dirv_DR10LT duomenų rinkinio atnaujintų sluoksnių duomenys naudoto-
jui yra prieinami per ŽIS elektronines paslaugas adresu http://www.zis.lt

Buvo atlikta žemės išteklių naudojimo stebėsena, kuri apima:
▪ žemės ūkio naudmenų naudojimo ir apsaugos stebėseną – žemės ūkio au-

galų grupių sudėties ir žemės ūkio naudmenų naudotojų grupių bei jų po-
kyčių analizę per 2005-2019 m. dešimtyje nuolatinių stebėsenos teritori-
jų. Buvo papildytos skaitmeninės duomenų bazės bei jų pagrindu parengti 
žemėlapiai; 

▪ žemės naudmenų melioracinės būklės stebėseną dešimtyje nuolatinių ste-
bėsenos teritorijų ir valstybės lygmeniu. Buvo papildytos skaitmeninės 
duomenų bazės bei jų pagrindu parengti žemėlapiai, lyginant 2014-2019 
metų laikotarpį;

▪ žemės naudmenų dirvožemio tipų ir granuliometrinės sudėties analizę, 
lauko darbų metu iškasus 40 dirvožemio profilių ir surinkus dirvožemio 
pavyzdžius laboratoriniam ištyrimui;

▪ paslaugos atliktos vadovaujantis Žemės išteklių naudojimo stebėsenos 
(monitoringo) taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2005 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1128, ir Žemės išteklių naudoji-
mo stebėsenos (monitoringo) metodika, patvirtinta NŽT 2006 m. balan-
džio 4 d. įsakymu Nr. 1P-39.

Mel_DR10LT duomenų rinkinys buvo sukurtas 2002 m. ir nuo 2008 m. 
nuolat atnaujinamas įgyvendinant 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2007/2/EB, kuriančios Europos Bendrijos erdvinės infor-
macijos infrastruktūrą (INSPIRE), reikalavimus. Mel_DR10LT rinkinys 2019 
m. buvo atnaujinamas, tikslinamas ar kitaip tobulinamas siekiant sukaupti kuo 
išsamesnius ir lengviau analizuojamus bei panaudojamus duomenis.

Buvo tikslinamas sluoksnis MELPLOT_P – žymintis melioruotos žemės ri-
bas. Sluoksnis papildytas naujais skaitmenizuotais melioruotos žemės duome-
nimis, kuriuos pateikė 4 rajonų savivaldybės. Visi gauti skaitmeniniai duome-
nys apėmė 21 kadastro vietovę. Į MELPLOT_P sluoksnį integravus naujausius 
duomenis, buvo atlikta viso MELPLOT_P sluoksnio topologinė patikra, kurios 
metu aptikta per 32 tūkst. topologinių klaidų. Įtraukus naujus melioruotos že-
mės duomenis ir atlikus topologinę patikrą, nustatyta, kad sausinamas plotas 
šalyje sudaro 2 606 999,90 ha. Darbas atliktas GIS programa ArcGIS Desktop.

Buvo toliau pildomas duomenų rinkinio Mel_DR10LT skaitmeninis sluoks-
nis NURAS_P, kuriame kaupiama informacija apie iš apskaitos išbrauktus me-
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lioruotos žemės plotus. Metų bėgyje duomenis apie tokius žemės plotus pateikė 
2 rajonų savivaldybės. Gauta informacija apie 46 iš apskaitos išbrauktus meli-
oruotos žemės plotus. Iš viso 2019 m. iš valstybinės apskaitos išbraukta 140,32 
ha melioruotos žemės.

Buvo pildomas duomenų rinkinio Mel_DR10LT skaitmeninis sluoksnis 
BUKLE_P, telkiantis informaciją apie blogos būklės melioruotus žemės plotus. 
Duomenis apie tokius žemės plotus pateikė 8 rajonų savivaldybės. 2019 m. į 
skaitmeninį sluoksnį BUKLE_P įtraukta 27505,43 ha blogos būklės melioruo-
tos žemės.

Fondas, vykdydamas trišalės sutarties su Žemės ūkio ministerija ir NŽT 
įsipareigojimus ir vadovaudamasis Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo 
erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo techninių reikalavimų aprašu, 2019 m. 
patikslino bei papildė Mel_DR10LT skaitmeninį sluoksnį ISPILD_T, kuriame 
kaupiama informacija apie šalyje įvykdytus melioracijos hidrotechninių statinių 
rekonstrukcijos ir remonto projektus. Sluoksnį ISPILD_T papildo inžinerinių 
statinių planai. Pritaikyta eksponavimui minima medžiaga yra ypač svarbi ŽIS 
duomenų naudotojams.

Metų bėgyje inžinerinių statinių planai buvo kaupiami, apdorojami ir kon-
vertuojami į rastrinius *.tif formato, LKS-94 koordinačių sistemoje orientuotus 
skaitmeninius melioracijos planus, pritaikytus ŽIS duomenų viešinimui interne-
to svetainėje. Iš rajonų savivaldybių administracijų gauti duomenys buvo skir-
tingos kokybės, struktūros ir formato rinkmenose, todėl turėjo būti apdorojami 
skirtingais metodais ir priemonėmis. Dalis gautų duomenų buvo netinkami ap-
doroti ir konvertuoti į koordinuotus melioracijos planus – inžinerinių statinių 
planuose nebuvo nurodytos koordinatės, ESRI Shape duomenų formato rinkme-
nose nebuvo reikiamos informacijos – jos apibrėžė vien tik inžinerinių statinių 
plano ribas. Daugiausia duomenų gauta *.dwg rinkmenose. Inžinerinių statinių 
planai, gauti *.dwg rinkmenose, programos Autodesk®AutoCAD®Map3D pa-
galba buvo konvertuojami į *.tif formato rinkmenas.

Iš viso iki 2019 m. gruodžio 1 d. parengti 167 inžinerinių statinių planai, o 
vektorinis sluoksnis ISPILD_T, žymintis naujai įvykdytus melioracijos projek-
tus ar jų dalis, papildytas 518 taškais – nuo 2140 iki 2658.

▪ Pradėtas kurti vektorinių duomenų sluoksnis HDRST_T, kaupiantis in-
formaciją apie valstybinėje melioruotoje žemėje apskaitomus melioracijos sta-
tinius – hidrotechninius (melioracijos) statinius – tiltus. Koordinuotus taškus 
suvedus į HDRST_T sluoksnį, gautas pirminis neapdorotas taškinis erdvinių 
objektų sluoksnis visai šalies teritorijai. Suvedus tiltų koordinates, pastebėta, 
kad dalis taškų neatitinka realios situacijos, todėl buvo nuosekliai tikrinama 
kiekvieno tilto vieta, jo priklausomybė administraciniam vienetui, tikrinamas 
ir tikslinamas apskaitoje naudojamų vandenvardžių atitikimas Georeferencinio 
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pagrindo kadastro duomenų hidrotoponiminę informaciją. Duomenys buvo 
tikslinami kameraliai, kreipiantis į savivaldybių žemės ūkio skyrių meliora-
cijos specialistus, vykstant į savivaldybes, kur melioracijos tiltai buvo iden-
tifikuojami, analizuojant savivaldybėse saugomus tiltų techninius pasus arba 
vykdant lauko tyrimus. Aptikta, kad kai kurie tiltai rekonstruoti į pralaidas arba 
demontuoti, bet iš apskaitos neišbraukti.

▪ Surinkti tiltų būklės duomenys GIS rinkiniui Mel_DR10LT. Nustatyta, 
kad apie 81 proc. visų tiltų yra patenkinamos arba gana geros būklės. Labai 
blogos ir blogos būklės tiltų yra apie 11 proc., o geros būklės – apie 7 proc. 
visų ir į valstybinę hidrotechninių statinių apskaitą įtrauktų tiltų. Nustatyta, kad 
šalyje yra 32 labai blogos būklės tiltai, kuriuos būtina remontuoti nedelsiant.

▪ Vadovaujantis melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo vals-
tybinės priežiūros 2019 m. darbų grafiku per 2019 m. planuota atlikti 60 pati-
krinimų rajonų savivaldybėse pateikiant vertinimo aktus, pažymas, atsakymus 
į skundus ir į įvairius paklausimus.

▪ Iš viso atliktas 81 patikrinimas: Telšių, Vilkaviškio, Ukmergės, Panevė-
žio, Biržų, Anykščių, Tauragės, Naujosios Akmenės ir Pakruojo savivaldybėse, 
9 rajonų savivaldybių veiklos melioracijos srityje kompleksiniai patikrinimai. 
Žemės ūkio ministerijos pavedimu išnagrinėtas 21 žemės savininkų skundas ir 
parengti atsakymai. 

▪ Melioracijos skyriaus specialistai dalyvavo ir skaitė pranešimus Respu-
blikiniuose melioracijos specialistų kvalifikacijos kėlimo seminaruose melio-
racijos projektų ir darbų kokybės klausimais. Pranešimų tezės išleistos atski-
ru leidiniu, kuris pasitarnaus atnaujinant normatyvinę teisinę dokumentaciją 
melioracijos srityje bei tarnaus kaip rekomendacijos įgyvendinat melioracijos 
projektų ir melioracijos darbų kokybės valdymą. 

Po melioracijos valstybinės priežiūros tikrinimų savivaldybių melioracijos 
specialistai daugiau dėmesio skiria melioracijos statinių apskaitoje esančių til-
tų ir tvenkinių hidrotechnikos statinių techninei priežiūrai, todėl gerėja meli-
oracijos darbų kokybė. Atliekant tvenkinių hidrotechnikos statinių techninius 
patikrinimus, nustatyta, kad dažniausiai nesilaikoma techninių sąlygų kasant 
dirbtinius vandens telkinius. 

Tuo tikslu buvo vykdoma savivaldybių teritorijoje vykdomų ar įvykdytų 
melioracijos statinių remonto ar rekonstrukcijos darbų kokybės ir biudžeto lėšų 
panaudojimo bei valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos stati-
nių – vandens pralaidų, tiltų, tvenkinių hidrotechninių statinių, griovių techni-
nės priežiūros kontrolė.

Per 2019 m. valstybės biudžeto lėšomis atlikta darbų už 14,5 mln. eurų, iš 
jų 2,88 mln. eurų – investicinės lėšos. Melioracijos darbų programa įvykdyta 
97 procentais. 

Tačiau esamas biudžetinis finansavimas leidžia tvarkyti tik avarinius meli-
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oracijos statinių gedimus ir vykdyti atrankinį melioracijos statinių eksploatacinį 
palaikymą. Per 2019 m. valstybės biudžeto lėšomis suremontuota 8 tiltai, 718 
pralaidos, 32 km drenažo linijų, 714 km magistralinių griovių, 10,4 km pylimų, 
6 siurblinės, 466 drenažo rinktuvų žiotys.

 Vykdant ES Solidarumo fondo finansuojamus melioracijos infrastuktūros 
atstatymo darbus atlikta remonto darbų už 11,15 mln. eurų ir rekonstrukcijos 
darbų už 3,49 mln. eurų. Šiomis lėšomis rekonstruota ar suremontuota apie 
1000 km griovių 2160 km drenažo linijų. 

Vadovaudamasis žemės ūkio ministro patvirtintomis melioruotos žemės ir 
melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, Valstybės žemės fondas vykdė me-
lioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinę apskaitą pagal kadastro 
vietoves ir visas nuosavybės formas, palaikė, tobulino bei koregavo centrinės 
duomenų bazės duomenis, išdavinėjo rajonų savivaldybių administracijoms ir 
kitoms institucijoms pažymas apie melioracijos statinių kiekį ir vertę.

Sulig įmonei deleguotomis funkcijomis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 
2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities 
„Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir 
pritaikymą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisykles, 
Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles ir kitų teisės 
aktų reikalavimus, Valstybės žemės fondas nuo 2016 metų organizavo 8 žemės 
konsolidacijos projektų rengimą bei įgyvendinimą. 

Įgyvendinus žemės konsolidacijos projektus, buvo pasiekti šie tikslai: 
▪ veiklos prioritetas – visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų 

tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą;
▪ Veiklos tikslinės sritys:
a) suformuoti racionaliai tvarkomas žemės ūkio valdas  

 ir pagerinti jų struktūrą;
b) sutvarkyti kaimo gyvenamųjų vietovių viešąją infrastruktūrą  

 ir viešąsias erdves.
▪ Veiklos kompleksinis tikslas – aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra.
Įgyvendinus žemės konsolidacijos projektus – sustambinus ir suglaudinus 

žemės valdas, sumažinus atstumus tarp žemės sklypų ūkių žemės valdose, buvo 
padidintas ūkių gyvybingumas ir veiklos konkurencingumas, t. y. vietos ūkinin-
kams sudarytos palankesnės sąlygos stiprėti bei plėstis.

Žemės konsolidacijos projektų rengimo metu pertvarkytiems žemės skly-
pams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas, teisės aktų regla-
mentuojami žemės naudojimo apribojimai – specialiosios žemės ir miško nau-
dojimo sąlygos, kiti kadastro duomenys bei nustatyti arba numatyti servitutai. 
Taip pat sumažinti atstumai tarp žemės sklypų ūkių žemės valdose, patikslinti 
vietinės reikšmės viešieji ir vidaus keliai. Pasinaudojant esamu kelių tinklu, 
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suprojektuoti nauji vietinės reikšmės vidaus keliai. Nuo valstybinės reikšmės 
kelių buvo numatytos 9 naujos nuovažų vietos į naujai suprojektuotus žemės 
sklypus.

Atsižvelgus į Klaipėdos, Telšių, Mažeikių, Joniškio, Panevėžio savivaldy-
bių administracijų rašytinius prašymus, buvo suformuoti 23 valstybinės že-
mės sklypai viešiesiems poreikiams, t. y. kaimo kapinėms, kultūros paveldo 
objektams. 

Pagal teisės aktų reikalavimus, atsižvelgus į žemės konsolidacijos projektų 
dalyvių pageidavimus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, supro-
jektuotuose 9 žemės sklypuose buvo numatytos ūkininko sodybos vietos, o 5 
žemės sklypuose ar jų dalyse numatyti plotai, kuriuose tikslinga įveisti mišką 
ne miško žemėje. 

Pagal patvirtintus žemės konsolidacijos projektus pertvarkytiems žemės 
sklypams, esantiems prie privatizuojamų ir valstybinės reikšmės upių bei van-
denviečių apsaugos zonose, buvo nustatyti žemės naudojimo apribojimai, t. 
y. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XX požeminio vandens 
vandenviečių apsaugos zonos; XXIX (a) paviršinio vandens telkinių apsau-
gos zonos ir XXIX (b) paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos. 
Šiomis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis nustatomi ne tik 
tam tikri ūkinės veiklos apribojimai, bet ir aplinkos apsauga – vandens telkinių 
apsauga, kuri užtikrina, kad į vandens telkinius nepatektų pavojingų medžiagų, 
vandens telkinių krantai būtų apsaugoti nuo erozijos, būtų užtikrintas vandens 
telkinių pakrančių ekosistemų stabilumas, saugomas vandens telkinių pakran-
čių gamtinis kraštovaizdis bei jo estetinės vertybės, sudarytos palankios sąly-
gos rekreacijai.

Įgyvendinus žemės konsolidacijos projektus, buvo pasiekti šie žemės kon-
solidacijos projektų priežiūros pagrindiniai rodikliai:

▪ žemės sklypų skaičius – 2666, iš kurių 2419 yra privačios žemės sklypai, 
246 valstybinės žemės sklypai, o vienas konsoliduotas žemės sklypas yra 
valdomas mišrios nuosavybės teise;

▪ žemės konsolidacijos projektuose pertvarkytos teritorijos plotas –  
10 539,5842 ha;

▪ žemės konsolidacijos projektų dalyvių skaičius – 1304;
▪ sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius – 10 (vieno žemės konsolidacijos pro-

jekto teritorijoje sutvarkytos net 3 viešosios erdvės);
▪ sutvarkyta arba įrengta 81 viešosios infrastruktūros objektas. 
Žemės konsolidacijos projektų teritorijose, pagal patvirtintus ir patikslin-

tus techninius darbo projektus arba supaprastintus statybos projektus, viešųjų 
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkti statybos rangovai atliko 10 viešųjų 
erdvių teritorijų ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbus (žemės pavir-
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šiaus kasimo, formavimo, lyginimo, trinkelių klojimo, tvenkinio išvalymo, kitus 
aplinkos tvarkymo darbus). Viešosiose erdvėse sutvarkytų arba įrengtų viešo-
sios infrastruktūros objektų (automobilių stovėjimo aikštelių, vaikų žaidimų 
aikštelių, pavėsinių, tualetų, sporto įrenginių, suoliukų, stalų, pontoninių lieptų, 
šiukšliadėžių, persirengimo kabinų, laužaviečių, šašlykinių, pėsčiųjų takų, arte-
zinių gręžinių ir kt.) skaičius siekia net 81.

Tvarkant žemės konsolidacijos projektų teritorijose viešąsias erdves buvo 
kontroliuojama, ar statiniai statomi pagal statinių projektus, statybos rangos su-
tarčių sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvi-
nių statinių saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus.

Po statybos užbaigimo procedūrų, gavus Lietuvos geologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos 2019 m. liepos 30 d. išduotą gręžinio pasą Nr. 10Ž-2019 - 
1358 ir surašius deklaracijas apie statybos užbaigimą viešosiose erdvėse, stati-
niai ir daiktinės teisės į juos buvo įregistruoti valstybės vardu Nekilnojamojo 
turto registre.

Pagal Higienos normos HN131:2015 p.17 reikalavimus, prieš pradedant 
naudoti (po įrangos sumontavimo) viešosiose erdvėse įrengtas vaikų žaidimų 
aikšteles, buvo patikrinta (įvertinta) jų atitiktis galiojantiems Lietuvos standartų 
LST EN 1176 ir LST EN 1177 reikalavimams. Vertinimą atlikusios įstaigos, 
akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip 
A tipo kontrolės įstaigos, pateikė teigiamas pirminės vaikų žaidimų aikštelių 
kontrolės ataskaitas.

Paženklinus vietovėje suprojektuotus 2666 žemės sklypus, atlikus žemės 
sklypų kadastrinius matavimus buvo parengtos nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenų bylos ir žemės konsolidacijos sutarčių projektai, dokumentai buvo 
raštu suderinti su visais žemės konsolidacijos projekto dalyviais bei suintere-
suotais asmenimis.

Žemės konsolidacijos projektų įgyvendinimo metu buvo pasirašytos 33 no-
tarų tvirtinamos žemės konsolidacijos sutartys. Pasirašius sutartis, Valstybės 
žemės fondas pateikė prašymus Registrų centrui Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo turto registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
kadastro įstatymo nustatyta tvarka išregistruoti ir įregistruoti žemės sklypus, 
daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus.

Pagal žemės konsolidacijos projektus konsoliduotų 246 valstybinės žemės 
sklypų ir vieno žemės sklypo dalies patikėjimo teisė iš Valstybės žemės fon-
do buvo perduota NŽT Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 52 straipsnio 14 
dalyje nustatyta tvarka, t. y. Valstybės žemės fondas pateikė NŽT konsoliduotų 
valstybinės žemės sklypų, kuriuos įregistravo Nekilnojamojo turto registre vals-
tybės vardu, sąrašus.

Visi 8 žemės konsolidacijos projektai yra įgyvendinti ir Valstybės žemės 
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fondas 2019 m. gruodžio mėnesį Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė ga-
lutinius mokėjimo prašymus kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, 
statybos užbaigimo dokumentus pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus, že-
mės konsolidacijos projektus bei galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas.

Valstybės žemės fondas, vadovaudamasis Žemės įstatymo 32 straipsnio 5 
dalies 6 punktu bei Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų 
organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 261, interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.
lt vykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.

2019 metais Valstybės žemės fondas interneto svetainėje http://aukcionai.
vzf.lt paskelbė ir vykdė 1391 valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos 
aukcioną, o iš šių vykdytų aukcionų 230 valstybinės žemės sklypų aukcionų 
įvyko – valstybinės žemės sklypai buvo parduoti ar išnuomoti aukciono daly-
viams, pasiūliusiems didžiausią žemės kainą ar didžiausią nuomos mokestį. 

Analizuojant 2019 metais įvykusių aukcionų statistiką matoma, kad įvyku-
sių aukcionų metu buvo nupirkta daugiau kitos paskirties valstybinės žemės 
sklypų – 93 valstybinės žemės sklypai, iš kurių 66 valstybinės žemės sklypų 
pardavimo aukcionai buvo skelbiami pirmą kartą (2018 m. parduota 90 kitos 
paskirties valstybinės žemės sklypų), išnuomoti 29 kitos paskirties valstybinės 
žemės sklypai (2018 m. buvo išnuomoti 26 kitos paskirties valstybinės žemės 
sklypai) bei parduoti 108 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai (125 
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypais mažiau nei 2018 m.). Pažy-
mima, kad 2018 m. Valstybės žemės fondas paskelbė 398 naujus miškų ūkio 
paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionus, o 2019 m. – tik 111 
tokių aukcionų.

Už Valstybės žemės fondo interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt 2019 
m. vykdytus ir įvykusius valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukci-
onus į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta daugiau kaip 3,1 mln. eurų. 

2019 metais aukcionuose buvo parduoti 108 miškų ūkio paskirties valstybi-
nės žemės sklypai. Daugiausia valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų 
parduota Utenos rajono savivaldybėje – 28 sklypai, Pakruojo rajono savivaldy-
bėje – 16 žemės sklypų. Viename šioje savivaldybėje esančio 1,6843 ha emės 
sklypo pardavimo aukcione dalyvavo net 7 dalyviai, kurie pradinę pardavimo 
kainą 3843 Eur padidino iki 12 138,87 Eur – t. y. pradinė pardavimo kaina 
buvo padidinta beveik 3,2 karto. 2018 m. aukcionuose miškų ūkio paskirties 
valstybinės žemės sklypų daugiausia parduota Utenos, Širvintų, Anykščių ra-
jonų ir Kazlų Rūdos savivaldybėse, o 2019 m. – Utenos, Pakruojo, Jurbarko, 
Kelmės bei Rokiškio rajonų savivaldybėse. 

2019 metais Valstybės žemės fondo interneto svetainėje http://aukcionai.
vzf.lt vykdomuose valstybinės kitos paskirties žemės sklypų pardavimo auk-
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cionuose parduoti 93 valstybinės žemės sklypai. Kitos paskirties valstybinės 
žemės sklypai, esantys Klaipėdos mieste, sulaukė didelio aukcionų dalyvių 
susidomėjimo, kelių žemės sklypų pradinė pardavimo kaina buvo padidinta 
daugiau kaip du kartus, iš viso Klaipėdos mieste parduota 12 valstybinės že-
mės sklypų. 

Pažymėtina, kad aukciono dalyviai domėjosi ir aktyviai dalyvavo kitos pa-
skirties valstybinės žemės sklypų, esančių Šilalės, Radviliškio bei Pasvalio rajo-
nų savivaldybėse, pardavimo aukcionuose. 2019 m. Valstybės žemės fondo vyk-
domuose aukcionuose buvo parduota 10 kitos paskirties žemės sklypų, esančių 
Tauragės rajono savivaldybėje, taip pat 7 kitos paskirties žemės sklypai, esantys 
Šilalės rajono savivaldybėje ir 8 kitos paskirties žemės sklypai, esantys Radvi-
liškio rajono savivaldybėje. Itin didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė 0,1729 
ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypo, esančio Zarasų rajono savivaldy-
bėje, pardavimo aukcionas – šiame aukcione dalyvavo net 6 dalyviai, kurie pra-
dinę pardavimo kainą 6317 Eur padidino iki 17 126,34 Eur ir šią, didžiausią, 
sumą pasiūlęs aukciono dalyvis tapo aukciono laimėtoju.

2019 m. buvo paskelbti 54 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų nuomos 
aukcionai, iš jų įvyko 29 ir buvo sudarytos nuomos sutartys. Būtina paminė-
ti, kad 2019 m. buvo išnuomoti 6 kitos paskirties valstybinės žemės sklypai, 
esantys Lazdijų rajono savivaldybėje. Šių valstybinės žemė sklypų nuomos 
aukcionai pakartotinai keletą metų buvo skelbiami interneto svetainėje http://
aukcionai.vzf.lt ir šiemet sulaukė didelio susidomėjimo, žemės sklypai buvo sė-
kmingai išnuomoti. Keletos šių žemės sklypų pradiniai metiniai nuomos dydžiai 
suinteresuotų aukcionų dalyvių buvo netgi padidinti. Didelio aukcionų dalyvių 
susidomėjimo sulaukė valstybinės žemės sklypo, esančio Tauragės rajono savi-
valdybėje, nuomos aukcionas. Aukciono dalyviai aktyviai didino pradinį žemės 
sklypo nuomos mokestį ir aukciono laimėtojas už 1,2163 ha ploto žemės sklypą 
pasiūlė net 2612,18 Eur metinį nuomos mokestį (pradinis metinis žemės sklypo 
nuomos mokestis buvo 1217,96 Eur – t. y. aukciono laimėtojas jį padidino 2,15 
karto). 

2020 metų pirmiesiems mėnesiams interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt 
jau yra paskelbti 282 valstybinės kitos paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės 
sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai, iš kurių 68 – miškų ūkio paskirties že-
mės sklypų bei 214 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų.

Valstybės žemės fondas, įgyvendinamas kovos su korupcija ir korupcijos 
prevencijos priemones, vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, Lietuvos Respubli-
kos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta Lietuvos Res-
publikos Nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos ko-
rupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais, atsižvelgdamas į Specialiųjų 
tyrimų tarnybos pasiūlymus ir kitą informaciją.
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Lietuvos melioracijos įmonių 
asociacija – 2019 m.

Jonas RAČAS 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos viceprezidentas

Jonas Račas gimė 1950 m. vasario 20 d. Kaune. Hidrotechnikos 
inžinierius (LŽŪA, 1976 m.). Nuo 1976 m. dirbo meistru, darbų vykdy-
toju Šiaulių ir Alytaus MSV. 1980 - 1985 m. – Melioracijos organizaci-
nių ir technologinių darbų treste instruktorius, grupės vadovas, koky-
bės kontrolės skyriaus viršininkas. Nuo 1994 m. Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacijos (LMĮA) pirmininkas, vicepirmininkas.

 LMĮA įkurta 1991 m. tikslu atstovauti profesijos narių interesams 
valstybinės valdžios ir kitose institucijose, konsultuoti įmones, rūpintis 
jų atestavimu ir hidrotechninės statybos plėtra. Sėkminga asociacijos 
veikla – nemažas ir jubiliato J.Račo indėlis šiame darbe.

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, Lie-
tuvos melioracijos įmonių asociacija ir gausi 
hidrotechnikos inžinierių šeima sveikina daug 
savo gyvenimo metų hidrotechnikai pašventusį 
gerbiamą Joną su 70 m. jubiliejumi, dėkoja jam 
už nuoširdų bendradarbiavimą ir linki gražių bei 
prasmingų metų.

Redakcija 

Šiuo metu asociacijoje yra 52 įmonės, iš jų 3 ak-
cinės bendrovės, 44 uždarosios akcinės bendrovės, 2 
individualios įmonės ir 3 mokymo institucijos. 2019 
metais iš asociacijos narių pačioms prašant buvo iš-

brauktos UAB „Sweco“ ir UAB „Gemesta“.
Vadovaujantis asociacijos įstatais 2019 metais buvo organizuoti 4 asociaci-

jos narių susirinkimai. Susirinkimuose svarstyti šie klausimai: dėl 2014 – 2020 
metų Kaimo plėtros programos veiklos srities „Parama žemės ūkio vandentvar-
kai“ taisyklių pakeitimo; dėl melioracijos darbų, finansuojamų ES Solidarumo 
fondo lėšomis, eigos ir priemonių jiems paspartinti; dėl melioracijos įstatymo 
projekto ir pasiūlymų jam tobulinti; dėl melioracijos darbų sąmatų sudarymo; dėl 
melioracijos darbų finansavimo 2020 metais; dėl asociacijos įstatų tikslinimo; 
dėl gamtos išteklių naudojimo tvarkos; dėl papildomo melioracijos finansavimo 
2020 metais panaudojant 2014 – 2020 m. Kaimo plėtros programos ir valstybės 
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biudžeto lėšas; SME Finance specialistų pateikta Lietuvos ekonominė apžvalga. 
Buvo aktyviai bendradarbiaujama su Žemės ūkio ministerijos vadovais ir 

specialistais melioracijos norminių dokumentų tikslinimo, įmonių ir specialistų 
atestavimo, vandentvarkos investicinių projektų įgyvendinimo, ES solidarumo 
fondo lėšų panaudojimo, melioracijos įstatymo projekto tikslinimo ir melioraci-
jos fondo sudarymo, įmonių ir dirbančiųjų apdovanojimo Padėkos raštais ir kt. 
klausimais. 

Asociacijos pirmininkas reguliariai dalyvauja Žemės ūkio ministerijos meli-
oracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisijoje, atestuojant šios šakos įmo-
nes ir specialistus melioracijos darbams atlikti, teikia siūlymus dėl minėtos ko-
misijos darbo gerinimo bei objektyvių kriterijų taikymo visiems pretendentams, 
siekiantiems kvalifikacijos atestatų konkrečiai techninei veiklai melioracijos 
srityje. Asociacijos vicepirmininkas J. Račas dalyvauja Žemės ūkio ministerijos 
Projektų atrankos komiteto posėdžiuose ir stengiasi, kad juose būtų profesiona-
liai sprendžiami žemės ūkio vandentvarkos projektų pareiškėjų interesai.

Kaip ir kiekvienais metais, asociacija kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, Sei-
mo Biudžeto ir finansų bei Kaimo reikalų komitetus, kad 2020 metams melio-
racijai būtų skirtas didesnis dėmesys. Po galutinių svarstymų ir valstybės bei 
savivaldybių biudžetų 2020 metams patvirtinimo numatyta žemės ūkio vanden-
tvarkai papildomai skirti 14,11 mln. eurų (paraiškų teikimo pradžia 2020 03 
04), papildomai iš valstybės biudžeto skirti investiciniams projektams 8,2 mln. 
eurų (iš viso investicijoms 11,08 mln. eurų), taip pat pasiekta, kad 2020 – 2021 
m. bus panaudotos rezervinės ES paramos lėšos (24,74 mln. eurų) žemės ūkio 
vandentvarkai.

Asociacija ištisus metus deramai skyrė laiko melioracijos finansinio fon-
do įkūrimo problemoms nagrinėti, teikė pasiūlymus Vyriausybei, Žemės ūkio 
ministerijai, Seimo Kaimo reikalų komitetui. Visi šie pasiūlymai paspartino fi-
nansinio fondo kūrimą, dabar baigiamas rengti naujas Melioracijos įstatymas ir 
siūlomo fondo suformavimo principai. Tuos klausimus turėtų svarstyti Seimas 
šio pavasario sesijoje.

Sprendžiant respublikinio masto klausimus ir kartu atstovaujant įmonių inte-
resams dalyvaujama Lietuvos pramonininkų konfederacijos veikloje ir teikiami 
siūlymai. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas tokiems ūkinės ir socialinės vei-
klos blokams kaip konkurencinga darbo rinka, verslo aplinka, socialinė sistema, 
verslo ir valdžios dialogas. Daug klausimų svarstoma ir teikiami pasiūlymai 
Vyriausybei, ministerijoms. 

Toliau buvo bendraujama su NMA specialistais vandentvarkos projektų įgy-
vendinimo, jų finansavimo klausimais. Praktiškai visoms besikreipiančioms 
į asociaciją įmonėms dėl užsitęsusių atsiskaitymų su NMA už atliktus darbus 
buvo suteikta pagalba ir sparčiau išspręsti finansiniai klausimai. Dėl šių proble-
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Kova su klimato kaita ir vandeningi 
reiškiniai: iki teisybės – toli

Petras PUNYS

Pernai vasarą žiniasklaida skelbė aplinkotyros mokslininkų, vieno 
didelio banko analitikės straipsnelius apie klimato kaitą, buvo cituoja-
mi nepatvirtinti ir neteisingai interpretuojami reiškiniai, susiję su van-
denims.

Tiek aplinkos tyrėjai, vykdę Nacionalinę mokslo programą, tiek 
banko atstovė ir kiti perrašinėtojai, žiniasklaidoje akivaizdžiai rėmė-
si „GreenMatch“ Jungtinės Karalystės (JK) „žaliosios“ energetikos 
konsultavimo bendrovės parengta klimato kaitos poveikio studija 32 
Europos šalyse. 
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mų asociacijos pirmininkas turėjo keletą susitikimų su NMA vadovais, kurie 
buvo produktyvūs.

Asociacijos įmonės nuolat konsultuojamos teikiant Aplinkos ministerijos 
atestavimo komisijai prašymus bei dokumentaciją dėl specialistų ar įmonių 
kvalifikacijos atestatų pratęsimo ar papildymo kuriai nors veiklai. Asociacijos 
pirmininkas reguliariai dalyvauja SPSC statybos techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovų atestavimo ekspertų komisijoje, kuri nagrinėja skundus, prašy-
mus statybos specialistų atestavimo, atestatų sustabdymo ir kt. klausimais. Į šių 
klausimų svarstymo ratą neretai patenka ir mūsų šakos įmonių statybų vadovai. 
Todėl stengiamasi ieškoti optimalių sprendimų variantų ir apginti teisėtus hi-
drotechnikų interesus. Asociacijos pirmininkas reguliariai recenzuoja Sertifi-
kavimo centro paruoštus komisijos projektus ir jų išvadas.

Asociacija kartu su Žemės ūkio ministerija 2019 m. Vilniuje organizavo 
tarptautinį seminarą „Drenažo sistemų ir melioracijos statinių rekonstravimo 
principai klimato kaitos kontekste“, kuriame dalyvavo Baltarusijos, Estijos, 
Gruzijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Ukrainos ir Lietuvos hidro-
technikos specialistai. 

Asociacija kartu su Lietuvos žemėtvarkos ir hidotechnikos inžinierių sąjun-
ga Šilutės rajone organizavo praktinį seminarą hidrotechninės statybos darbų 
technologijų klausimais, kuriame dalyvavo per 300 hidrotechnikos specialistų, 
visiems įteikti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 

Asociacija 2019 metais sprendė ir kitokius su melioracija ar įmonių – asoci-
acijos narių ir specialistų – profesine veikla susijusius klausimus.
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Ši bendrovė nėra mokslinis institutas ar smege-
nų centras, tai eilinė organizacija – atitinkanti mūsų 
UAB‘ą. Ji sėkmingai pardavinėja „žalią produkciją“ – 
saulės baterijas, boilerius, pašiltintas duris, langų sti-
klus ir kt. Be abejo, ne vien tik moksliniai diplomai ar 
garsūs akademiniai vardai apsprendžia individų ar insti-
tucijų kvalifikaciją. Šiais laikais tuo nenustebinsi – tarp-
planetinės raketos ir palydovai kuriami ir „garažuose“. 
Tačiau „GreenMatch“ atvejis yra išskirtinis. 

Pasak „GreenMatch“ tyrėjų, Europoje labiausiai kli-
mato kaita veikia Baltijos šalis ir Suomiją, o pirmoje vie-
toje atsidūrė Lietuva. Visa tai pasigavo šalies žiniasklaida – naujieną garsiai ištri-
mitavo antraštėmis: „Įspėjo Lietuvą: klimato kaitos pokyčiai veikia labiausiai“, 
„Klimato kaitos poveikio tyrimas: Lietuva – pirmoje vietoje Europoje“. Deja, 

pažiūrėjus šiek tiek ati-
džiau į šios bendrovės 
atliktą studiją, aptikta 
daug neatitikimų, kurie 
aptariami toliau. 

Beje, toks bereika-
lingas dirbtinės panikos 
kėlimas dėl klimato kai-
tos įtakos vyko ir dar te-
bevyksta ne tik Lietuvo-
je, bet ir išsivysčiusiose 
pasaulio šalyse. O juose 
vyksta visai nejuokingi 
dalykai. JK klimato kai-
tos stabdymo aktyvistai 
blokuoja didžiulio Hi-
trou aerouosto plėtrą – 
3-ojo pakilimo tako 
statybą, tvirtindami, 

kad tai pažeidžia vaikų ir būsimų generacijų teises, kurie pajus ateities klimato 
poveikius. Tai sutampa su gerai žinomos mokinukės Gretos iš Švedijos norais. 
Kai kyla nauja banga, yra puiki proga kai kam užsidirbti gerus pinigus: visi yra 
suinteresuoti – mokslininkai gauti tyrimų užsakymus, o bankininkai – praturtin-
ti savo seifus. 

Šiame straipsnelyje neliečiame visiems akivaizdžios klimato šilimo proble-
mos. Pagal meteorologus, metinė oro temperatūra Vilniuje nuo 1778 m. nuolat 
kyla, intensyviausiai nuo devinto dešimtmečio. Dingo šaltos žiemos, nesusidaro 
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Petras Punys

Lietuvos klimato kaitos indeksas yra 75 balai iš 100 
Šaltinis: „GreenMatch“ ataskaita 
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nuolatinė sniego danga ir dėl to nebeliko didelių pavasario potvynių. Čia taip 
pat nepaliesime CO2 ir kitų šiltnamio dujų emisijų, kurios iš tikrųjų per pasta-
ruosius 3 dešimtmečius pasiekė aliarminį lygį. Čia kalbame tik apie savo ir kai-
mynines šalis, globalines problemas paliekame nuošalyje. Tai iš esmės liečia 
vandeningus dalykus – kritulius, vandens lygį, potvynius ir sausras. 

Masių efektas – panika dėl klimato kaitos ir jos pasekmių, aiškiai pasireiš-
kia. Įdomiausia, kad prie klimato kaitos pasekmių 2019 metų vasarą įvairūs 
rašytojai mėgino prikabinti grynai techninius geriamo vandens tiekimo sutri-
kimus Kaune. Tuo metu buvo vykdomi vandentiekio linijų remonto darbai, 
specialistai kažkiek suklydo – nesugebėjo užtikrinti esamo vandens rezervo. 

Pastaruoju metu žiniasklaidoje daug skalambijama apie netikras ar mela-
gingas politines naujienas iš nedraugiškų šalių, įspėjama viską vertinti kritiš-
kai. Deja, panašūs dalykai vyksta ir su klimato kaita, jos galimomis pasekmė-
mis. Tačiau čia nėra jokių įspėjimų. Nuo aukščiausio Europos politikieriaus 
iki eilinio Europos ar šalies parlamento nario kartojami tie patys trafaretai, 
standartiniai gąsdinimai, kurie atsiremia į baisius pinigus. 

O kovoti reikia ne su klimato kaita, o su aplinkos tarša, pirmiausiai – su 
sunkiai valdoma oro tarša, vengti bereikalingo deginimo proceso, ne vien tik 
biomasę, kuri šalyje peršama kaip žaliasis kuras, ir taršaus transporto.

GreenMatch: Lietuva pagal klimato kaitos  
indeksą – „Baltijos tigrė“
Pagal šią ataskaitą Lietuvos klimato kaitos indeksas siekia 75 balus (iš šim-

to). Estija ir Latvija surinko apie 3 balų mažiau. Lenkija, Vokietija, Švedija – 
nuo 56 iki 58. Olandija – 62, o šiaurėje – Islandijoje ir Norvegijoje, klimato 
pokyčiai, lyginant su Lietuva – beveik du kartus mažesni – 36 ir 41 balo. 

Pagal „GreenMatch“ ataskaitos teiginius, krituliai Lietuvoje nuo 1960 iki 
2015 metų gausėjo po 20 mm per dešimtmetį. Tad aritmetiškai (elementari 
sandauga) per 5,5 dekadas jie turėjo pasiekti 110 mm. Tad šalies metinis kritu-
lių vidurkis turėjo padidėti nuo 680 iki 790 mm. O tai privalėjo atsiliepti upių 
nuotėkiui, apie ketvirtadalis šių kritulių privalėjo pavirsti nuotėkiu ir padidinti 
upių vandeningumą ar bent jo nesumažinti. 

Deja, šito neįvyko – upių vandeningumas mažėjo. Pagal Lietuvos energe-
tikos instituto (LEI) hidrologijos laboratorijos tyrimus, vidutinis metinis Ne-
muno nuotėkis (upynas apima apie 2/3 šalies teritorijos) mažėjo ypač ryškiai 
pastaruoju 35 m. laikotarpiu. Ši tendencija turėtų išlikti ir ateityje: iki 2035 m. 
prognozuojamas nuotėkio sumažėjimas vidutiniškai 6,5 proc., o 2081–2100 
m. – iki 16,3 proc. Panašus ir net gerokai didesnis nuotėkio mažėjimas lau-
kiamas mažesnėse šalies upėse. Tad pagal hidrologus Lietuvos teritorija turėtų 
palengva nusausėti. 

Reikia pabrėžti, kad tie nustatyti artimiausi 6,5 proc. taip pat nėra galutinis 
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skaičius – jie gali būti plius–minus. Upių debito matavimų tikslumas, mažas 
vandens matavimo stočių skaičius, kiti veiksniai, darantys įtaką (pvz., esami 
tvenkiniai, atstatomos pelkės, plečiami miškai, urbanizacija), neleidžia tiksliai 
apčiuopti klimato kaitos poveikio nuotėkiui.

Baltijos jūros lygis Lietuvoje kyla, o priešingame  
jos krante – žemėja 
„GreenMatch“ tyrimo duomenimis, Lietuvoje jūros lygis 1970–2015 metais 

kilo po 4,46 mm per metus. Tai rekordinis skaičius. Skaičiuojant vėl aritmetiš-
kai, per tuos 45 metus Baltijos lygis turėjo pakilti daugiau kaip 20 cm. Panašų 
skaičių taip pat nurodo Klaipėdos universiteto hidrologai. Dėl šio vandens lygio 
aukštėjimo turėjo bent kiek sumažėti paplūdimiai, minimaliai pasitvenkti lietaus 
nuotekų surinkimo sistemos Klaipėdoje. 

Tačiau pagal LHMT hidrologinę informaciją, Kuršių mariose, kurios jungia-
si su Baltijos jūra, 2019 m. pavasarį vandens lygis buvo vienas iš žemiausių nuo 
1971 metų. Tuo tarpu, Suomijoje ir Švedijoje vyko atvirkštiniai dalykai  – Bal-
tijos jūros vandens lygis žemėjo: minus 4,23 mm ir minus 1,7 mm/metus (atitin-
kamai minus 19 cm ir minus 8 cm per šį laiką). O klimatologai teigia – intensy-
viai tirpsta ledynai – vandens lygis vandenyne ir jūrose kyla, bus prarandamos 
žemai esančių pakrančių teritorijos. 

Dar keisčiau atrodo šių šalių skaičių palyginimas: ta pati Baltijos jūra ir 
vandens paviršius privalo būti horizontalus. Tie vandens lygiai – tai tas pats 
kaip sriuba lėkštėje, juk ji pasiskirsto tolygiai. O pagal minėtus duomenis, jūros 
vandens lygių skirtumas tarp Klaipėdos ir Helsinkio siektų beveik 40 cm. Dar 
didesnis nesusipratimas – toks pat lygių skirtumas tarp Helsinkio ir greta jo 
esančio Talino. Paprastai tariant, čia ne tik nesueina galai, bet ir neaiški klimato 
kaitos įtaka Baltijos vandenims.

Stichiniai reiškiniai – sausros ir potvyniai
„GreenMatch“ įvertino stichines nelaimes arba ekstremalius įvykius (saus-

ras, potvynius, liūtis) Europos šalyse 1960–2019 m. Duomenys buvo gauti iš 
Europos aplinkos agentūros ir Pasaulinės meteorologinės organizacijos (WMO), 
informaciją teikė individualios šalys. 

Teigiamas dalykas, kad „GreenMatch“, juos vertindama, bent jau aiškiai ne-
sieja su klimato kaita, kas visiškai prieštarauja dabartinei oficialiai „žaliajai“ 
opinijai. Žiniasklaidoje reta diena praeina be gąsdinimų audromis, liūtimis, sp-
eigų, karščio bangų ar jūros būsimais užliejimais. Visai neseniai Delfi portale 
skelbta apie skęstančią Olandiją, įsismaginta net iki vieno metro jūros vandens 
lygio kilimo, beveik dešimt milijonų gyventojų turėtų palikti šalį. O jos klimato 
kaitos indeksas gerokai mažesnis už Lietuvos. Ačiū Dievui – ši apokalipsė dar 
negreitai – po 80 metų. Tačiau jai išvengti pinigus reikia mokėti dabar – Euro-
piniai fondai jau steigiami. 



34 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Per beveik 60 metų laikotarpį Lietuvoje, kuri yra drėgmės pertekliaus zono-
je (laimei – teritorija intensyviai nudrenuota), ši bendrovė nurodo tris ekstre-
malias sausras. Tuo tarpu Lenkijoje, kur gerokai šilčiau nei mūsų šalyje – vos 
viena, Latvijoje nė vienos sausros, o pietų šalyse – Portugalijoje ir Ispanijoje, 
panašiai kaip Lietuvoje – atitinkamai 3 ir 4. Čia vėl kyla klausimas dėl verti-
nimo metodikos. 

Sausros yra aiškiai apibrėžtos kiekybiniais rodikliais – indeksais, nesvarbu, 
kur ji vyktų – Lietuvoje ar Portugalijoje. Paprastai tariant, ekstremali sausra 
yra tuomet, kai derlius žūsta, gyvuliai ir laukiniai gyvūnai krenta, išdžiūsta 
paviršinio vandens telkiniai, nebepasiekiamas požemio vanduo. 2019 m. va-
sarą šalyje buvo paskelbta hidrologinė sausra, tad šie duomenys vėl nukeliaus 
į minėtą organizaciją, ir pagal sausrų kiekį mes aplenksim minėtas pietų šalis. 
O bulvės tą vasarą Lietuvoje tikrai užaugo. Tai kur yra logika? Čia negalima 
kaltinti šalies meteorologų – sprendimus priima politikai. 

Per minėtą laikotarpį Lietuvoje nurodomi 2 ekstremalūs potvyniai, Latvi-
joje – nė vieno. Lenkijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje – nuo 14 iki 30 potvynių. 
Įdomiausia, kad apie potvynius Olandijoje nėra jokios informacijos – jie jau 
pripratę, traktuoja kaip eilinius reiškinius. Čia vėl, neaišku, koks jų vertinimui 
buvo naudotas ekstremalaus potvynio apibrėžimas. 

Yra „Europinė potvynių direktyva“, kuri aiškiai apibrėžia didelės (pasikar-
toja vieną kartą per dešimt metų), vidutinės (per 100 metų) ir mažos tikimybės 
(per 1000 metų) potvynius. Potvynio dydžio sampratai garsus 2019 m. Veneci-
jos potvynis Italijoje buvo tik penkiasdešimties metų pasikartojimo. Jo aukštis 
peršoko tik nurodytą pirmą ribą, iki antros (šimtamečio) dar gerokai trūko. 

Iš tikro, Nemune nuo 1812 iki 1960 metų, šimtamečiai ekstremalūs potvy-
niai vykdavo beveik kas 30 metų. O po to, iki dabar – ramybė, žymesnių po-
tvynių neliko. Vienas iš paskutiniųjų didesnių vyko 1979 m. pavasarį (pagal 
pasikartojimą – dvidešimtmetis). Tą pavasarį buvo užlietos žemai esančios 
teritorijos Raudondvaryje, Marvelės gatvė, vedanti į Žemės ūkio akademiją, 
Miesto 18–as autobusas važiavo per vandenį. Ir tuomet Kauno HE negalėjo 
nieko pagelbėti. Tik šalies žiniasklaida kasmet pavasarį primena apie „grės-
mingus potvynius“ pamaryje, dažniausiai Rusnėje, kai vanduo įprastai pakyla 
40 cm virš į ją vedančio kelio. Pastačius estakadą žinių apie potvynius nebeliks. 

Paminėtinas 2010 m. Neries potvynis Kauno rajone, aukščiau Kleboniškio, 
soduose, Radikių ir kt. gyvenvietėse atnešęs nemažai žalos. Jis tikrai nebuvo 
ekstremalus ir klimato kaitos pasekmė. Pagal jo aukštį – tik vidutinis, neprilygs-
tantis nurodytiems minėtoje Potvynių direktyvoje. Tais metais ledo grūstys kėlė 
problemų ir kitoms upėms. Dabartinė žmonių karta tiesiog pamiršo apie potvy-
nių grėsmes – su statiniais ar kita savo veikla labai priartėjo prie upių vagų.

Kodėl tokie neatitikimai?
Duomenų imtis arba laikotarpis, kuriuo naudojosi „GreenMatch“, yra per 
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trumpas (iki 50 metų) ilgalaikių gamtinių pokyčių nustatymui. Reikia disponuo-
ti bent penketą šimtų metų eile, kad nustatytume patikimus ciklus ir jų pokyčius. 
Ir tai tik buvusius trumpalaikius, o ne ilgalaikius pokyčius, nekalbant apie pati-
kimas ilgalaikes prognozes. O tokių ilgų ir patikimų matavimo duomenų eilių 
labai trūksta. O dabar visi „šunys yra kabinami“ ant žmogaus veiklos. 

Bet yra ir ugnikalniai, nevaldomi gaisrai, ir kiti gamtos taršos šaltiniai, ne-
kalbant apie kitus globalinius veiksnius. Prieš dešimtmetį klimato kaitą, kurią 
atseit sukelia žmogus, pripažino apie 85 proc. mokslininkų, o dabar jau apie 97 
proc. Masių efektas pasireiškia visose sferose. 

Ne paslaptis, mokslininkai visada yra suinteresuoti atlikti tyrimus ir kažkas 
už šiuos tyrimus privalo mokėti pinigėlius. Tad tikrasis mokslinis sąžiningu-
mas gerokai aptirpdytų šiuos procentus. Įdomu pastebėti, kad JAV prezidentas 
Donaldas Trumpas yra visiškai priešingos nuomonės. Jis klimato kaitą vadina 
„apgaule“ ir iš dalies yra teisus.

Klimato kaitos sampratai būtinos geografijos žinios
Klimato kaitos stabdymo aktyvistams būtų ne pro šalį prisiminti mokyklos 

geografijos pamokas, pasidomėti žymaus geografo prof. A. Basalyko darbais 
apie šalies upių, kraštovaizdžio formavimąsi, fizinę geografiją. 

Pagal geologų žinias, Lietuvos ir kitų Europos vakarinių ir šiaurinių šalių te-
ritorijas ledynas buvo padengęs net 6 kartus ir tiek pat kartų jis išnykdavo atšilus 
klimatui. Tai milijonai ar šimtai milijonų metų ir galimos tik hipotezės. Pasku-
tinis Lietuvos apledėjimas, kuris geriausiai išaiškintas, prasidėjo prieš maždaug 
22–25 tūkstančių metų. 

Manoma, kad jis sunyko prieš 10–15 tūkstančių metų – jam pasitraukus į 
šiaurę. Taigi tuo metu vyko klimato atšilimas ir, be abejo, nesukeltas žmogaus 
veiklos. Besitraukiantis ledynas suformavo dabartinį Lietuvos paviršių ir mūsų 
upes. O iki tol, vakarinėje šalies dalyje dėl labai storo ledo aukščio (manoma iki 
1 km) tirpstančio ledo vanduo negalėjo patekti į jūrą. Vietoj dabartinio Nemuno, 
didžiausia vadinta Pietų upė per Merkio slėnius tekėjo link Vyslos, o Dubysa 
su Nevėžiu į Latvijos teritoriją, t.y. priešingos kryptys nei dabar. Dabartinei ar 
ankstesnėms žmonių kartoms – tai nesuvokiami dalykai. 

Tad žemėje pokyčiai visą laiką vyko, ne išimtis ir dabartinis atšilimas, tai 
cikliniai procesai. Kalbama, kad galima sulaukti ir atšalimo, prieš 3 šimtmečius 
„mažasis ledynmetis“ Europoje jau buvo. 

Grįžtant į artimesnius laikus, neseniai Lietuvos geologijos mokslininkai pa-
gal patikimą radioaktyvios anglies metodą nustatė, kad prieš maždaug 1000 m. 
Nemuno žiotys buvo prie Karaliaučiaus – Aistmarėse, o ne taip kur dabar teka jo 
šakos – Skirvytė ir Atmata į Kuršių marias. O tai vyko visai neseniai ir žmogaus 
intervencijos šiai upei tikrai nebuvo. Gaila, kad to meto metraštininkams labiau 
rūpėjo katalikų misionieriaus Brunono ir jo palydos nužudymas Lietuvoje nei 
hidrologinės žinios.
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Struvės geodezinis lankas –  
su UNESCO ženklu

2020-ieji Lietuvoje paskelbti UNESCO pasaulio 
paveldo metais. Tarp išskirtinę visuotinę vertę turin-
čių ir pasauliniu mastu reikšmingų vietovių – Struvės 
geodezinis lankas.

XVII – XVIII a. gyvenęs matematikas Izaokas Niu-
tonas iškėlė teoriją, kad žemės rutulys ties ašigaliais yra 

plokštesnis negu ties pusiauju. Remdamasis ja ir siekda-
mas nustatyti Žemės 

rutulio formą bei dydį, astronomas Fry-
drichas Georgas Vilhelmas Struvė išgar-
sėjo sukūręs metodiką ir 1916 - 1855 m. 
atlikęs dienovidinio lanko matavimus. 

Struvės geodezinis lankas – apie 2820 
km ilgio trianguliacinė grandinė, skirta 
tiksliam Žemės dienovidinio lanko ilgiui 
nustatyti ir apskaičiuoti geriausiai atitin-
kančio Žemės formą ir dydį elipsoido 
parametrus. Grandinės galų geografinių 
platumų skirtumas siekia 25°20‘, pava-
dintas astronomo Struvės vardu. 

Struvės geodezinis lankas tęsiasi nuo Dunojaus 
žiočių prie Juodosios jūros iki Fugleneso (Norvegi-
ja) Arkties vandenyno pakrantėje, t. y. nuo 45°20‘ iki 
70°40‘ šiaurės platumos ir kerta 10 dabartinių vals-
tybių: Norvegiją, Švediją, Suomiją, Rusiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą, Baltarusiją, Moldovą ir Ukrainą. 
Dienovidinio lankui apskaičiuoti panaudoti minėto-
se šalyse išmatuotų trianguliacijos tinklų fragmen-
tai, kuriuos sujungus gauta grandinė, susidedanti iš 
12 sekcijų, įterptų tarp astronomijos punktų, turinti 
10 išmatuotų bazių ir jungianti 259 trianguliacijos 
punktus. XIX a. tai buvo tiksliausiai išmatuotas ir 
ilgiausias dienovidinio lankas, kurio matavimo re-

zultatais ištisą šimtmetį naudotasi skaičiuojant ir tikslinant Žemės elipsoido 
parametrus. Kiekvienoje šalyje saugoma nuo 1 iki 6 punktų. Parinktos tik gerai 
žinomos vietos. Pavyzdžiui, Tartu observatorija Estijoje, Aliatornio bažnyčia 

F.G.V. Struvė
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Suomijoje. Šios dvi vietos, kuriose ste-
bėjimams buvo naudoti pastatai, išlikę 
nepakitę nuo tų laikų, kai matuota. Sau-
goti įtraukti ir lanko galų punktai: Fugle-
naesas prie Arkties vandenyno ir Staro – 

Struvės lankas

Gireišių punktas

Paliepiukų punktas

Meškonių punkto centras

Nekrasovka prie Juodosios jūros.
Lietuvos teritorijoje yra trys die-

novidinio lanko geodeziniai punktai: 
Meškonyse (Vilniaus r.), Paliepiukuose 
(Vilniaus r.) ir Gireišiuose (Rokiškio r.). 
Visi jie yra valstybinio geodezinio tinklo 
punktai ir šiandien sėkmingai naudojami 
geodeziniuose matavimuose. Juos išrin-
ko ir įamžinti pasiūlė Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir 
Vilniaus Gedimino technikos universite-
to Geodezijos institutas. 

Struvės geodezinio lanko punktai 
įtvirtinti ženklais iš kalkių skiediniu su-
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Žemės administravimo regioninėse 
diskusijose priemonių aptarimas
Praėjusių metų rugpjūčio 29 – lapkričio 14 dienomis penkiuose 

Lietuvos regionuose – Telšiuose, Panevėžyje, Utenoje, Kaune ir Vil-
niuje Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) surengė apskritojo stalo dis-
kusijas kadastrinių matavimų ir kitais žemės tvarkymo klausimais. 
Diskusijose dalyvavo apie 300 šiuos darbus vykdančių specialistų.

Sausio 16 d. NŽT, Žemės ūkio ministerijos, Registrų centro bei ma-
tininkus vienijančių profesinių organizacijų atstovai apibendrino pen-
kiuose šalies regionuose vykusias diskusijas ir aptarė NŽT parengtą 
priemonių plano siūlymams įgyvendinti projektą.

Apskritojo stalo diskusijų metu ieškota efektyvaus NŽT specialistų ir mati-
ninkų bendradarbiavimo galimybių, buvo pristatyta NŽT teritoriniams skyriams 

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

jungtų lauko akmenų žemėje 
iškastoje duobėje. Šio mūro 
viršuje įmontuotame akmenyje 
išgręžta kiaurymė, į kurią įpil-
to ištirpinto švino paviršiuje 
įkirstas kryžiukas žymi punkto 
centrą. Žemės paviršiuje centrą 
rodo stulpelis. Kai kur punktų 
centrai buvo fiksuojami žymo-
mis uolose. 

Struvės geodezinis lankas, 
kaip pasaulinės reikšmės moks-
lo ir technikos paminklas tarp-

tautinei visuomenei pristatomas 34 parinktais punktais. Kitos saugomos lanko 
vietos globojamos nacionaliniu lygmeniu. Seniausioji grandinės atkarpa suda-
ryta Vilniaus gubernijoje, vadovaujant caro armijos karininkui Karlui Teneriui 
ir žymiems Vilniaus astronomams. Kai kurie jų naudoti prietaisai išlikę ir eks-
ponuojami Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje.

Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą Struvės geodezinis lankas įtrauktas 
2005 m. Kad Struvės geodezinis lankas būtų įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą, 
rengdamos medžiagą bendradarbiavo dešimt šalių.

 Parengė Vanda Vasiliauskaitė

Paliepiukų punkto informacinis stendas
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ir Registrų centrui pateikiamų tikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylų sta-
tistika, aptartos matininkų dažniausiai daromos klaidos bei reikalavimai, pagal 
kuriuos tikrinamos žemės sklypų kadastro duomenų bylos.

Diskusijos dalyviai sutarė, kad siekiant kokybiškiau atlikti žemės sklypų ka-
dastro duomenų nustatymo darbus, pirmiausia būtų tikslinga keisti Nekilnojamojo 
turto kadastro nuostatų ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių nuostatas. NŽT ir ŽŪM at-
stovai pritarė matininkus vienijančių profesinių organizacijų siūlymui inicijuoti 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatų, susijusių su matininko statusu, 
kadastro duomenų nustatymo sąvoka bei procedūromis, tikslinimą. NŽT atstovai 
pranešė, kad matininkų patogumui Tarnybos interneto svetainėje http://www.nzt.
lt bus viešinami NŽT ir ŽŪM specialistų parengti išaiškinimai dėl žemės sklypų 
kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo. NŽT atstovai įsipareigojo tarpininkauti 
tarp matininkų ir kitų valstybinių institucijų – Registrų centro, Lietuvos savivaldy-
bių asociacijos, Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie Susisiekimo ministerijos – sprendžiant su žemės sklypų kadastro duomenų 
nustatymu susijusius klausimus.

NŽT atstovai matininkus ragino aktyviau bendrauti su žemės sklypų kadas-
tro duomenų bylas tikrinančiais Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojais, tartis 
iškilus neaiškumų ir drauge spręsti problemas, trukdančias paspartinti kadastro 
duomenų bylų rengimą ir tikrinimą.

NŽT parengtame priemonių plano siūlymams įgyvendinti projekte numatoma 
pakeitimų. Pateikiame projektinių siūlymų turinį.

Nekilnojamojo turto (NT) kadastro nuostatų 15 punkte turėtų būti nurodyta, 
kad visais atvejais prieš perleidžiant žemės sklypą būtų atliekami kadastriniai 
matavimai.

NT kadastro nuostatų 21 punkte turėtų būti pakeista dokumentų, reikalingų 
teritorijų planavimo dokumentui patikslinti, rengimo tvarka (reikia sukonkretinti, 
kas turi rengti teritorijų planavimo dokumento patikslinimą – matininkas, atlie-

Baigiamojoje diskusijoje
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kantis žemės sklypo matavimus, kadastro vietovės projekto buvęs ar esamas au-
torius, ar NŽT teritorinis skyrius pagal žemės sklypo buvimo vietą).

NT kadastro nuostatų 21 punkte turėtų būti nurodyta, kad išvada dėl būtinumo 
tikslinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės sklypo ribas būtų teikiama ne 
matininkui, o (ir) žemės sklypo savininkui, kadangi sprendimas yra susijęs su 
nuosavybės teise priklausančiu sklypu.

NT kadastro nuostatų 32.1.1 punkte turėtų būti aiškiai reglamentuota, kada 
į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami žemės sklypo naudotojai, kada NŽT 
teritoriniai skyriai.

NT kadastro nuostatų 32.1.4 punktas turėtų būti keičiamas, atsisakant prievo-
lės žemės sklypo plane daryti įrašą apie tai, kokia medžiaga panaudota žymint 
inžinerinius tinklus, jeigu inžineriniai tinklai buvo kartografuojami vietovėje, at-
liekant žemės sklypo kadastrinius matavimus.

NT kadastro nuostatų 64 punkte išskirti atvejus, kada nereikėtų elektroninėje 
žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuoti teritorijų planavimo doku-
mento ištraukos.

NT kadastro nuostatų 67-69 punktuose turėtų būti nurodytas vienas terminas, 
per kiek laiko turi būti patikrinta žemės sklypo kadastro duomenų byla (atsisakyti 
pakartotinio tikrinimo sąvokos ir termino).

NT objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslini-
mo taisyklių 21.4.3 punkte turėtų būti nustatyta, kad žemės sklypo ribų paženkli-
nimo – parodymo akte įrašomas ne juridinis žemės sklypo plotas, o žemės sklypo 
kadastrinių matavimų metu nustatytas plotas arba turėtų būti išvis atsisakoma 
žemės sklypo ploto įrašymo šiame akte.

NT objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tiksli-
nimo taisyklių 30 punkte turėtų būti nurodyti atvejai, kada galima atstatyti že-
mės sklypo ribas neatliekant ėjimų nuo tos pačios koordinačių sistemos pagrindo 
punktų.

NT kadastro nuostatų 32.2.2.2 punkte turėtų būti nurodyta, kad bendrų ribo-
ženklių koordinačių skirtumas gali būti didesnis nei 0,1 m miestuose ir 0,6 m 
kitose teritorijose, įvertinant tai, kad anksčiau galiojusiose teisės aktų nuostatose 
leidžiamos paklaidos buvo didesnės.

NT objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslini-
mo taisyklių 38.4.4 punktas turėtų būti tikslinamas, nurodant, kad tuo atveju, kai 
atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus žemės sklypo plotas kinta viršijant 
leistinas ribas, matininkas privalo žemės sklypo plane nurodyti žemės sklypo dalis.

Siūlyti tikslinti teisės aktų nuostatas numatant, kad prieš rengiant žemės skly-
po formavimo ir pertvarkymo projektą, atsirastų prievolė atlikti žemės sklypo 
kadastrinius matavimus.

Tikslinti teisės aktų nuostatas, kad atliekant kadastrinius matavimus nereikėtų 
skaičiuoti privačių žemės sklypų nominalios vertės.

Tikslinti teisės aktų nuostatas, kad melioracijos grioviai nebūtų priskiriami stati-
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niams, t. y. kad grioviais užimamas plotas nebūtų apskaitomas kaip užstatyta žemė.
Spręsti klausimą dėl žemės sklypų suformavimo dokumentų (abrisų, prelimi-

narių planų), saugomų NŽT teritorinių skyrių archyvuose, skaitmenizavimo.
Kreiptis į VĮ Registrų centrą, kad suskaitmeninti teritorijų planavimo ir sufor-

mavimo dokumentai, esantys žemės sklypų kadastro duomenų bylose, kurios buvo 
pateiktos Registrų centrui, būtų prieinami matininkams neatlygintinai.

Pateikti matininkams rekomendacijas dėl spaudoje skelbiamos informacijos 
apie numatomą žemės sklypo ribų ženklinimą formos ir turinio.

Nuolat bendradarbiauti su Registrų centru dėl NT registro posistemės „Geo-
Matininkas“ tobulinimo.

Parengti išaiškinimą NŽT teritoriniams skyriams, kad skyrius, patikrinęs že-
mės sklypo kadastro duomenų bylą, privalo derinti žemės sklypo, kuris yra adre-
so objektas ir kuriam adresas nėra suteiktas, planą.

Parengti ir paskelbti NŽT internetiniame tinklapyje bei EPVS-e išaiškinimą, 
kad matininkas, atlikdamas žemės sklypo, kuriam naudojimo būdas nėra nustatytas, 
kadastrinius matavimus, neturi teisės pats nustatyti žemės sklypo naudojimo būdo.

Parengti ir paskelbti NŽT internetiniame tinklapyje išaiškinimą, apie kokius 
statinius (laikinus, inžinerinius ir t. t.) turėtų būti nurodyta informacija žemės 
sklypo plane ir žemės sklypo kadastro duomenų lentelėje.

Paskelbti NŽT tinklapyje informaciją apie senų riboženklių standartus.
Parengti nurodymą NŽT teritoriniams skyriams, kad skyriaus vedėjui priėmus 

sprendimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo (nustatymo, pertvar-
kymo ar kt.), skyrius turi raštu informuoti prašymą pateikusį asmenį (savininką, 
naudotoją).

Kreiptis į Automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl matinin-
kų ir direkcijos glaudesnio abipusio bendradarbiavimo ir informacijos dalijimosi.

Kreiptis į LR savivaldybių asociaciją, kad savivaldybės teiktų matininkams 
informaciją apie vietinių geodezinių punktų koordinates.

Kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą dėl Miškų kadastro tikslinimo procedūrų 
išaiškinimo.

Siūlyti matininkus vienijančioms organizacijoms pateikti konkrečius siūly-
mus dėl NT kadastro įstatymo nuostatų, susijusių su matininko statusu, kadastro 
duomenų nustatymo sąvoka bei procedūromis, tikslinimą.

Įvertinti matininkus vienijančių organizacijų pateiktus konkrečius siūlymus 
dėl teisės aktų pakeitimo.

Nuolat skelbti NŽT internetiniame tinklapyje NŽT teritoriniams skyriams 
teikiamus metodinius išaiškinimus, susijusius su nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenų nustatymu / tikslinimu.

 Baigiamosios diskusijos dalyviai sutarė, kad apskritojo stalo diskusijos buvo 
naudingos tiek matininkams, tiek NŽT darbuotojams.

Straipsnį pagal NŽT informaciją parengė Romualdas Survila
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Drenuotas žemes būtina  
rekonstruoti

Zigmantas ALEKSANDRAVIČIUS 
Lietuvos ūkininkų sąjungos  

Kupiškio skyriaus pirmininkas

Vos užsiminus apie melioraciją Lietuvoje girdime tą patį – įrengi-
niai seni, drenažas susidėvėjęs, patys ūkininkai tuo turėtų rūpintis, 
nes valstybė stokoja lėšų, o Europos Sąjunga nebeišgali paramos 
didinti. Ūkininkai vis dar laukė konkrečių valdžios sprendimų, klio-
vėsi savo jėgomis, būrėsi į melioracijos sistemų naudotojų asocia-
cijas. Panevėžio apskrities ūkininkai gana aktyviai gebėjo naudotis 
ES parama melioracijai, tačiau dėl sudėtingų paramos gavimo tai-
syklių ne visiems sėkmingai sekėsi.

Kokios šiandien žemdir-
bių nuotaikos kalbant jiems 
aktualia tema? Koks šalies 
ūkininkų požiūris į melioraci-
ją ir su kokiomis problemo-
mis jie susiduria? Kviečiame 
dalytis mintimis.

Redakcija

Kupiškio rajonas užima 108 
tūkst. ha teritoriją, iš jų 58,89 
proc. užima žemdirbystės plo-
tai, 25,37 proc. miškai, 2,4 proc. 
vandenys, 2,31 proc. miestai ir 
gyvenvietės, 1,76 proc. pramonės 

įmonės ir keliai, 9,27 proc. kitos paskirties plotai.
Nusausintos žemės yra 59 611 ha, iš jos drenažu nusausinta 53 591 tūkst. ha 

žemės, yra 1 053 km magistralinių drenažo griovių. Rajone taip pat įrengtos 11 
078 drenažo žiotys, yra 5 757 tūkst. km rinktuvų ir 27 216 tūkst. km sausintu-
vų. Pastatyti 36 tiltai, įrengtos 1 155 pralaidos. 

Melioracijos darbai rajone vyko 1958 - 1999 m. Intensyviausiai – 1966 - 
1986 m. (Informacija 1 lentelėje.) Šiandien Kupiškio rajono melioracijos sta-
tinių būklė itin prasta. 

Zigmas Aleksandravičius
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1 lentelė. Nusausintų drenažu žemių plotai Kupiškio rajone

Iki 1962 m. 1963-1973 m. 1974-1984 m. 1985-1999 m.

1699,1 ha 23910,0 ha 22312,8 ha 11689,4 ha

Iki 1962 m. buvo nusausinta 3 proc. viso ploto, 1963 - 1973 m. net 40 proc., 
1974 - 1984 m. – 37 proc., 1985 - 1999 laikotarpiu 20 proc. ploto.

Kaip matome iš 1 paveikslo, daugumos drenažo sistemų amžius Kupiškio 
rajone siekia 33 - 54 metus. Iki 1989 m. sausinimo sistemos buvo rekonstruotos 
2 868 ha, o nuo 
1990 m. iki 2004 
m. tik 1648,9 ha 
drenuotos žemės. 
Iki 2004 m. sau-
sinimo sistemos 
rekonstruotos tik 
7 proc. viso dre-
nuotos žemės plo-
to (duomenys 2 
lentelėje). 

Mano šeimos 
ūkis įsikūręs Ku-
piškio rajono Ši-
monių seniūnijos 
Puožo kaime. 
Šiuo metu kartu su šeima dirbame daugiau nei du tūkstančius hektarų žemės. 
Užsimame grūdinių kultūrų auginimu. Kupiškio rajone mūsų šeimos ūkis yra 
vienas iš stambiausių ir moderniausių. Dirbami laukai išsidėstę per 11 kadastri-
nių vietovių. Visi mūsų laukai ariami. Tenka su technika važinėti po visą rajoną 

ir stebėti tą pačią situaciją – dre-
nažas daug kur neveikia. 

Drenažo tinklas ūkio laukuo-
se senas. Pagrindiniai sausinimo 
darbai vyko 1974 - 1984 metų 
laikotarpiu (2 pav.). Kasmet si-
tuacija vis blogėja, randasi naujų 

užmirkusių plotų, technika negali įvažiuoti į laukus, užsitęsia sėjos darbai, o 
rudenį lieka nenuimto derliaus. 

Iš 2 paveikslo matyti, kad 783,6 ha (35 proc. viso ploto) mano šeimos valdose 
įrengto drenažo tinklo yra 44 - 54 metų senumo. Tik apie 17 proc. ploto nudre-

1 pav. Nusausintų drenažu žemių plotas pagal laikotarpius

2 lentelė. Drenažo sistemų  
rekonstrukcija Kupiškio rajone

iki 1989 m. 1990-2004 m.

2868 ha 1648,9 ha
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nuota po 1985 metų. 
Likusioji ploto dalis 
(apie 48 proc.) dre-
nuota 1974 m. – 1984 
m. laikotarpiu. Tei-
giant, kad drenažas 
iš keramikinių vamz-
džių tarnauja apie 60 
metų, galima daryti 
išvadą, jog 17 proc. 
drenuoto ploto tinklą 
reikėtų rekonstruo-
ti per artimiausius 
6-eris metus, apie 42 
proc. – per artimiau-
sius 6 - 17 metų. Dalį 

drenažo (apie 24 proc.), atlikto 1974 m. – 1984 m., reikėtų rekonstruoti po 
17  - 27 metų. Vėliausias drenažas galėtų būti rekonstruojamas po 27 - 42 metų. 

Drenažo sistemų rekonstrukcijai pasinaudojome ES parama žemės ūkio 
vandentvarkai. 

Su šeima esame įkūrę Puožo melioracijos statinių naudotojų asociaciją. Per 
paramos gavimo laikotarpį paramą melioracijos statiniams rekonstruoti esame 
gavę tris kartus.

3 lentelė. Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos Puožo MSNA  
rekonstruotų projektų sąrašas

Buv. projekto pavadinimas
Drenažo 
įvykdymo 

metai

Rekonstruotas 
plotas ha

Rekonstruota 
griovių km

Parama gauta 2010 m.

Buv. „Šetekšnos“ kol. mel. proj. Nr.4 1975 31,7 0,7

Buv. „Tarybinės Aušros“ kol. mel. 
proj. Nr.7 1983 46,5

Parama gauta 2015 m.

Buv. „Švyturio“ kol. mel. proj. Nr.1 1964 91,3 -

Parama gauta 2017 m.

Buv. Juodpėnų kol. mel. proj. Nr.1 1963 44,5

Buv. Šimonių kol. mel. proj. Nr.7 1981 21,4

Buv. Mičiurino kol. mel. proj. Nr.2 1966 20,1 10,11

IŠ VISO: 255,5 10,81

2 pav.
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Beveik visa gauta parama (89 proc.) panaudota drenažo, įvykdyto iki 1984 
m., rekonstrukcijai. Per septynerius metus pavyko rekonstruoti 255,5 ha drena-
žo tinklo ir 10,81 km griovių.

Šiems projektams parengti buvo ištirta drenažo techninė būklė. Tyrimo duo-
menys pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos Puožo MSNA drenažo techninė būklė

Atkasimo 
duobių 
skaičius

Rinktuvai Sausintuvai

312

Uždumblėjimas % /atkasimų skaičius

Iki 30% skersm. ≥ 30% skersm. Iki 40% skersm. >40% skersm.

70 atkas. (56%) 55 atkas. (44%) 108 atkas. (58%) 79 atkas. (42%)

Duomenys rodo, kad apie pusę drenažo yra uždumblėjęs, nemaža dalis per-
augusi šaknimis. Mūsų asociacijos įvykdytuose ir vykdomame projektuose, net 
be melioracijos specialisto matyti, kad drenažo sistemos rekonstruojamos tik iš 
dalies. Jos esant galimybei pritaikomos prie asociacijos narių žemės sklypų ribų. 

Drenažo sistemų 
ir žemės naudo-
tojų naudojamos 
žemės ribos ne-
atitinka. Esant 
tokiam požiūriui 
į drenažo rekons-
trukciją mes ir 
toliau turėsime 
problemų. Tai ne-
teisinga ir ekono-
miniu požiūriuiu, 
nes dalis rinktuvų 
eina per ūkinin-
kų ne asociacijos 

narių žemes, o mokame mes, asociacijos nariai. Tai aiškiai matyti iš įvykdyto 
vieno iš asociacijos plotų rekonstrukcijos projekto (3 pav.).

Iš 3 pav. matyti, kad sistemų žemupiai yra ne asociacijos narių žemėje,o seni 
molinių vamzdžių sausintuvai pajungiami į naujai suprojektuotus rinktuvus. To-
kie sprendimai, mano manymu, negeri.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į ekologinius ūkius, kurie ribojasi su 

Tariasi Aukštaitijos ūkininkai
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mūsų ūkio že-
mės sklypais. 
Akivaizdu, kad 
ekologiniuose 
ūkiuose susi-
daro palankios 
sąlygos aug-
ti asiūkliams. 
N e g a u d a m o s 
azotinių trąšų, 
asiūklių šaknys 
skverbiasi gilyn 
ir kemša drena-
žo vamzdžius. 

Neatsiejama 
gero drenažo 
sistemos vei-
kimo dalis yra 
grioviai ir juose esantys hidrotechniniai statiniai. Dauguma griovių yra blogos 
būklės, užnešti sąnašomis, patvenkti dirbtinių kliūčių, apaugę krūmais, todėl 
tvenkiamos drenažo žiotys. Pralaidų vamzdžiai ir antgaliai suirę ir tampa dirb-

4 pav. Asiūkliais apaugę drenažo sistemos 

3 pav. Drenažo sistemų pritaikymas prie ūkininko žemės sklypo ribų
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tinėmis kliūtimis. Paskutiniu metu pralaidas leidžiama tik remontuoti, nors dau-
gelio pralaidų būklė yra avarinė. Tai matyti iš nuotraukų.

Mano manymu, tokias pralaidas reikia rekonstruoti, nes jų remontas reika-
lauja daug lėšų, o eksploatacijos laikas neaiškus.

5 pav. Remontuoti numatyta pralaida

Melioracijos sistemos ir jų statiniai tarnauja vidutiniškai jau pusę amžiaus ir 
jų eksploatacijos laikotarpis beveik išseko. Drenažo sistemos senėja, dumblėja 
ir šio proceso sustabdyti neįmanoma. Vienintelis būdas užtikrinti efektyvų dre-
nažo veikimą – jį rekonstruoti.

Akivaizdu, kad ES parama mažėja, užmirkę plotai didėja. Reikia galvoti, 
ir iš kur gauti lėšų drenažo sistemoms rekonstruoti. Yra siūlymų tam steigti 
melioracijos fondą. Ūkininkai savo lėšomis nepajėgūs finansuoti visų drenažo 
sistemų rekonstrukcijos darbų.

Šiuo metu 1 ha drenažo rekonstravimo kaina yra apie 4000 eurų. Taigi jei 
norėčiau rekonstruoti visų savo laukų drenažą, tai kainuotų:

1928 ha – 255ha = 1673 ha 
1673 ha x 4000 Eur = 6 692 000 Eur.
Pagal siūlomo melioracijos fondo modelio gaires preliminariai paskaičia-

vau, kiek mano šeimai reiktų sumokėti į melioracijos fondą. Kupiškio rajonas 
priskiriamas III dirvožemių grupei, kurioje vyrauja vidutiniškos ūkinės vertės 
dirvožemiai, o vidutinis žemės našumo balas yra 41,5. Pagal siūlomą melioraci-
jos fondo modelį, laikant, jog mano žemių našumo balas yra 40, į melioracijos 
fondą kasmet reiktų mokėti 40 Eur už 1 ha. Elementarūs skaičiavimai tokie:
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1928 ha x 40 Eur = 77 120 Eur per metus į melioracijos fondą.
77 120 Eur : 4000 Eur = 19,3 ha per metus.
Tokiomis apimtimis visą ūkio drenažą rekonstruočiau tik per 87 metus.
Žemės ūkyje dirbu beveik 40 metų ir žinau, kad melioracijos reikšmė mil-

žiniška, ypač jos svarba atsiskleidžia ekstremaliais metais. 
Įdomumo dėlei pacituosiu keletą pamąstymų, publikuotų beveik prieš 80 

metų. 
,,Lietuvos nepriklausomybės metais į vandens reguliavimą buvo atkreip-

ta labai daug dėmesio. Buvo manyta, kad patys ūkininkai apsausintus plotus 
baigs sausinti papildomais grioviais ir tuo būdu jau galutinai nusausintus plotus 
pavers dirvomis, pievomis ir ganyklomis. Bet gyvenimas parodė, kad ir šiame 
darbe ūkininkai reikalingi ir piniginės paramos, ir, kas svarbiausia, reikalin-
gi agronominės pagalbos, t.y. reikalingi patarimo gyvais pavyzdžiais žodžiu 
ir raštu. Šitąją pagalbą jau gerokai buvo išvystę žemės ūkio rūmai.“ (Agr. J. 
Strazdas. Dirvožemis ir jo dirbimas, 1942 m.) 

,,Pirmos kategorijos grioviams gali būti skiriama pašalpų iki 75 proc. darbų 
sąmatos, antros kategorijos giroviams ligi 50 proc. ir trečios kategorijos – ligi 
25 proc. Pašalpos tam reikalui iš valstybės biudžetų skiriamų lėšų duodamos že-

6 pav. Remontuoti numatyta pralaida
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mės ūkio ministerio sprendimu. Didesni darbai, kad ir upių tėkmių sutvarkymas, 
kurie dėl savo brangumo ūkininkams yra nepakeliami, gali būti vykdomi vien tik 
valstybės iždo lėšomis.“ (Ž.ū. rūmų leidinys Ūkininko advokatas, 1935 m.)

Taigi, patys matote, prabėgo ištisas amžius, o bėdos liko tos pačios. Tik kei-
tėsi žemės ūkio ministrai, santvarkos, partijos, technologijos. 

O dabar konkretūs mano pasiūlymai:
1. Pirmiausia, turimas lėšas reikėtų skirti griovių priežiūrai ir žiočių rekons-

trukcijai, remontui.
2. Jei valstybė perduotų ūkininkams visas drenažų sistemas ir griovius, tai, 

mano supratimu, ji privalėtų viską kokybiškai sutvarkyti ir tik po to per-
duoti ūkininkams. 

3. Perduodant šį milžinišką turtą, siūlau organizuoti visuotinį žemdirbių mo-
kymą. Ūkininkai privalėtų išklausyti tam tikrą kursą ir gauti dokumentą, 
patvirtinantį jo kvalifikaciją melioracijos klausimais. Be tokio dokumento 
ūkininkai neturėtų teisės ūkininkauti. 

4. Reikėtų padėti stambesniems ūkininkams (gal būt per darbo biržas) iš-
mokyti 2-3 darbininkus, kurie vykdys smulkius drenažo darbus, prižiūrės 
melioracijos įrenginius. 

5. Valstybė turėtų sudaryti galimybę įsigyti lengvatinėmis sąlygomis mini-
malų technikos kiekį griovių ir drenažo priežiūrai: šienapjoves, tranšėjų 
kasimo įrangą, medienos smulkinimo įrangą ir t.t. 

6. Suprantama, kad didelio entuziazmo ūkininkai čia nerodys, bet jeigu jie 
gautų iš valstybės paramą, tai visi grioviai turėtų būti nušienauti 100 proc. 
ir demokratijos čia neturėtų būti. Nes mes labai aiškiai su šiomis proble-
momis susiduriame jau šiandien, kai šienaujame ne tik savo 15 km grio-
vių. Siūlyčiau griovių priežiūrą susieti su išmokomis už ha. Neprižiūri 
griovių, – negauni išmokų. 

7. Valant griovius susidaro daug medienos atliekų, kurios galėtų būti panau-
dotos rajoninių katilinių kūrenimui. Deja, šiuo metu iš ūkininkų šių skie-
drų niekas nepriima. Čia labai ryžtingai turėtų įsikišti valstybė. 

8. Jeigu aš būčiau Lietuvos premjeras arba bent jau žemės ūkio ministras, 
pinigų melioracijai visada rasčiau, nes nuo čia prasideda mūsų vaikų ir 
anūkų ateitis. Į minėtą melioracijos fondą priversčiau mokėti visus tuos, 
kurie nors viena pėda atsistoja ant Lietuvos žemės. Štai trumpas sąrašas: 
kelininkai, miškininkai, savivaldybės, ryšininkai, vandens ir elektros ūkis, 
krašto apsauga ir t.t. 

9. Vienokius ar kitokius sprendimus reikia priimti kuo greičiau. Jie turėtų 
būti aiškūs ir suprantami kaimo žmogui. 

10. Tokie ar panašūs susirinkimai ar diskusijos turėtų būti surengti visuose 
rajonuose. Laikas nelaukia. 



50 

Kelių apsaugos zonos riboja darnią 
Lietuvos kaimų plėtrą

Dr. Giedrius PAŠAKARNIS 
VDU Žemės ūkio akademijos Žemėtvarkos  

ir geomatikos instituto lektorius

Šiais metais įsigaliojęs Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas yra nepalankus kaimo gyventojams, gy-
venantiems šalia valstybinės reikšmės kelių, einančių per gyvenamą-
sias vietoves, dėl jiems taikomų kelio apsaugos zonų, kuriose riboja-
ma ūkinė veikla (pvz., statinio statyba ar rekonstrukcija, žemės sklypo 
padalijimas ar net reklaminio stendo įrengimas). 

Tai ne tik riboja verslo plėtrą regionuose, bet ir neleidžia kurtis jaunoms šei-
moms bei iš emigracijos grįžtantiems tautiečiams. Tuo tarpu miesto gyventojai 
šių apribojimų neturi. Šis teisės aktas piliečius skirsto į miesto gyventojus ir 
„kaimiečius“, nors pagal Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnį – Įstatymui, teis-
mui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs. 

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą (18 str.) kelio apsaugos 
zona taikoma priklausomai nuo kelio reikšmės. Pavyzdžiui, net ir tankiai urba-
nizuotose gyvenamosiose vietovėse šalia krašto kelių taikoma 50 metrų, o šalia 

NUOMONĖS

Kelio apsaugos zonoje ribojama ūkinė veikla
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rajoninių kelių – 30 me-
trų kelio apsaugos zona 
nuo kelio briaunų į abi 
puses. Kiekvienas gy-
ventojas, kurio žemės 
sklypas yra šalia krašto 
ar rajoninio kelio, nau-
dodamasis interaktyviu 
žemėlapiu (adresas: 
http://arcg.is/10mnre) 
gali pasitikrinti, ar že-
mės sklypui yra taiko-
ma kelio apsaugos zona 
ir kurioje sklypo dalyje 
veikia apribojimai. 

Panagrinėkime konkrečią situaciją detaliau – Kauno miesto vakarinėje dalyje 
krašto kelias Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda prasideda Raudon-
dvario plentu, kur miesto gyventojams kelio apsaugos zona netaikoma, o tik per-
važiavus tiltą per Nevėžio upę prasideda urbanizuota teritorija – Raudondvario 
kaimas, kuriame gyvena apie 6000 gyventojų. Nors Raudondvaryje krašto kelias 
„virsta“ į J. Naujalio gatvę, kuriame ribojamas eismo greitis iki 50 km/val., ta-
čiau vistiek taikoma 50 metrų kelio apsaugos zona, kaip visiškai neurbanizuotai 
teritorijai. J. Naujalio gatvės gyventojai paprastai turi 15 arų namų valdos skly-
pus, kuriuose jau ne vieną dešimtmetį stovi gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, tačiau 
dėl taikomos kelio apsaugos zonos negali net padalinti turimų žemės sklypų, 
kad atskirtoje sklypo dalyje vaikai galėtų pasistatyti namą ir apsigyventi. Verslo 
atstovai, turintys komercinės paskirties žemės sklypus ir mokantys didelį žemės 
mokestį, dėl taikomos kelio apsaugos zonos negali verslo plėtoti. 

Kadangi su aprašyta situacija susiduria ne tik Raudondvario (Kauno r.), bet 
ir kitų savivaldybių gyventojai, galima pasinaudoti sukurtu interaktyviu žemėla-
piu (adresas: http://arcg.is/10mnre) ir pasitikrinti, ar jūsų žemės sklypui taikoma 
kelių apsaugos zona. Vien panagrinėjus Vikipedijoje pirmą Lietuvos kaimų de-
šimtuką, iš 166 – visi 10 (1.Domeikava; 2.Skaidiškės; 3.Raudondvaris (Kauno 
r.); 4.Rudamina; 5.Pagiriai; 6.Neveronys; 7.Ginkūnai; 8.Pravieniškės II; 9.Ne-
mėžis; 10.Dembava) turi apribojimus...

Ši situacija turėtų būti sprendžiama koreguojant Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymą dėl kelių apsaugos zonų taikymo, nurodant, kad kelių apsaugos 
zonos apribojimai taikomi neurbanizuotoms teritorijoms (išimties tvarka keiti-
mas galimas tik rengiant teritorijų planavimo dokumentus). Urbanizuotoms teri-
torijoms kelio apsaugos zonos netaikomos (vadovaujantis protingumo ir teisin-
gumo kriterijaisa gali būti taikomos tik atsižvelgus į kelių plėtros perspektyvas). 

NUOMONĖS

LR Kelių įstatymas mieste ir kaime veikia skirtingai 
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Apie vilniečių apsirūpinimą geriamuoju vandeniu pirmoji žinia yra iš XV a. 
Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje rastas 230 cm gylio ir 160 cm pločio šuli-
nys. Rasta požeminė šulinio dalis buvo devynių rentinių. Šulinio sienos surink-
tos iš 36 skeltų apie 8 cm storio, apie 
30 cm pločio ir 155 cm ilgio lentų, jų 
galuose kirviu iškirstos įkartos renti-
niui suręsti. Vilniaus Žemutinės pi-
lies teritorijoje rasti šuliniai dažniau 
buvo pagaminti iš pušies medienos, 
o šis buvo išskirtinis – iš ąžuolo. Me-
dis nukirstas apie 1485–1490 metus. 
Dar du šuliniai buvo rasti Žemutinė-
je pilyje karalienės Bonos sode. Pa-
gal archeologinius radinius galima 
spėti, kad šiame sode šuliniai buvo 
jau XIV a.

ISTORIJA

Vilniaus vandenys
Romualdas SURVILA

Ąžuolinis šulinys Žemutinės pilies teritorijoje

Karaliaus Žygimanto Senojo privilegija 

Pirmoji rašytinė žinia apie centralizuotą vandentiekį mus pasiekia 1501 m. 
Aleksandro Jogailaičio privilegijoje, kuri atidavė Vingrių šaltinius dominikonų 
vienuoliams. 1536 m. vanduo mediniais, vėliau – metaliniais vamzdžiais buvo 
nukreiptas į įvairias miesto dalis. Pagrindinė linija iš Vingrių šaltinių ėjo Tra-
kų, Dominikonų ir Šv. Jono gatvėmis. Visos linijos ilgis – apie 3 kilometrus. 
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Bernardinų sode pa-
stačius centrinę van-
dens siurblinę, Vin-
grių šaltiniai buvo 
apleisti. 

Archeologai, rem-
damiesi surastų medi-
nių rąstų fragmentais, 
nurodo, kad vamz-
džiams gaminti buvo 
naudojami pušiniai 
rąstai. Tik turtingieji 
vilniečiai galėjo sau 
leisti vandentiekiui 

naudoti ąžuolinius rąstus. Vamzdžių gamyba, jų tiesimu bei vandentiekio prie-
žiūra rūpinosi specialiai pasamdyti žmonės – vamzdininkai. Jie gaudavo nu-
statyą algą ir kasmet po sermėgą. XIX a. pirmoje pusėje, paplitus metaliniams 
vamzdžiams, vamzdininkų jau nebelieka. 

Paminklas Vingrių šaltiniui „Vandens lelijos“

Medinis XV a. vamzdis

Metalinės movos vamzdžiams sujungti Misijonierių šaltiniai dabar
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Senasis Vilniaus gravitacinis van-
dentiekis egzistavo ištisus 400 metų. Tik 
maksimaliai išnaudojus Vingrių, Misio-
nierių ir Aušros vartų šaltinius, XIX a. 
mediniai vamzdžiai buvo pakeisti meta-
liniais. Buvo išgręžta apie 40 artezinių 
šulinių. Vandens rezervuarai buvo įren-
giami aukštesnėse Vilniaus vietose. 

Tuomet, kai XIX amžiaus antroje 
pusėje Vilnius atsigavo po ilgų karų ir 
kitų nelaimių, mieste ėmė trūkti van-
dens, todėl reikėjo ieškoti naujų resursų, 
modernizuoti vandentiekio sistemą. Pa-
čioje šimtmečio pabaigoje, 1893 metais, 
Miesto taryba įsteigė komisiją esamai 
situacijai ištirti ir naujo vandentiekio 
gairėms parengti. Deja, per 10 metų 

reikalai nepajudėjo, nes vis keitėsi 
nuomonės, kur reikia ieškoti sosti-
nės vandentiekio ateities – virš že-
mės ar po ja. 

Geriausi atrodė siūlymai vande-
nį miestiečiams tiekti iš Neries arba 
Žaliųjų ežerų ar didinti naudojamų 
šaltinių našumą, tačiau atsirado ma-
nančių, kad jo rasti galima ten, kur 
iki šiol ieškota nebuvo. Paaiškėjo, 
kad visai netoli miesto centro, Ber-
nardinų sodo teritorijoje, nedidelia-
me gylyje slūgso požeminiai vande-
nys ir kad šis gėlas ir puikios kokybės vanduo gali visiškai patenkinti Vilniaus 
geriamojo vandens poreikius. Juolab kad jis buvo apsaugotas nuo išorinės tar-
šos, o vandentiekis šiam vandeniui išgauti ir buvo pigesnis.

Vilniaus centralizuoto vandentiekio istorija prasidėjo XIX amžiaus pabai-
goje, Bernardinų sodo teritorijoje aptikus puikios kokybės požeminio vandens 
sluoksnį. Iki šiol šis vanduo tiekiamas gyventojams.

1903 metais pagaliau buvo nuspręsta, kad vandenį tiekti iš Neries upės ar 
kitų paviršinio vandens šaltinių neperspektyvu. Iš Vokietijos buvo pakviestas 

ISTORIJA

Smrekerio vandentiekio projektas

Šaltinių vandens rezervuarai
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žymus to meto hidrotech-
nikas, inžinierius Oskaras 
Smrekeris. Po trejų metų 
Miesto tarybai jis pri-
statė naują vandentiekio 
projektą. Pagal jį vanduo 
turėjo būti siurbliais pum-
puojamas iš artezinių šu-
linių Bernardinų sode.

Po detalių tyrimų in-
žinierius pateikė išvadas, 
kad požeminis vanduo 
yra labai geros kokybės, 
o jo užteks tikrai ilgam. 
Jau tada buvo nustatyta, 
kad vandenyje yra ištir-

pusios geležies 
perteklius, tačiau 
pripažinta, kad 
jį nesunku paša-
linti. Projektas 
buvo patvirtin-
tas 1909 metais. 
Kadangi investi-
cija buvo didelė – 
sąmata siekė tais 
laikais milžinišką 
milijoninę rublių 

sumą, be to, buvo numatyta atnaujinti visą vandentiekio ir kanalizacijos siste-
mą, – buvo nuspręsta imti paskolą.

Sėkmingai pabaigus visus parengiamuosius darbus, 1912 metų liepą Ber-
nardinų sode buvo pradėta fiksuoti Vilniaus centralizuoto vandentiekio istori-
ja – pradėta dvejus metus trukusi siurblinės statyba. Siurblinė unikali tuo, kad 
veikia dar ir šiandien. Pastatas buvo ypatingos architektūros, jo projektas buvo 
derintas prie sostinės senamiestį puošiančio Šv.Onos bažnyčios ir Bernardinų 
vienuolyno ansamblio. 

ISTORIJA

Senosios siurblinės 
įrenginiai 
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Liepkalnio vandens rezervuaras

Vandens siurblinė dabar

Vandens tiekimas 
buvo nutrūkęs 1944 
metais, kai besitrau-
kianti vokiečių ka-
riuomenė susprogdino 
strategiškai miestui 
itin svarbią Sereikiš-
kių siurblinę. Pastatas 
buvo atstatytas, rezer-
vuarai – sutvarkyti, o 
gyventojams dar tais 
pačiais metais atnau-
jintas vandens tieki-
mas. Vandentiekio is-
toriją mena siurblinės 

patalpose 1976 metais įkurtas muziejus.
Prasidėjusi Vilniaus centralizuoto vandentiekio modernizacija nesustojo. 

1914 metais buvo pastatyta Pavilnio vandenvietė, 1916 metais baigta vanden-
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Vandens tiekimo teritorija

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Vilniuje fragmentas

tiekio vamz-
dynų ir ant 
Tauro kalno 

bei Liepkalnio 
gatvės teritorijoje esan-

čių vandens rezervuarų 
statyba, užbaigusi centralizuotą 

vandens tiekimo sistemą. 
Dabar vilniečius vandeniu aprūpina 

UAB „Vilniaus vandenys“ – didžiausia 
Lietuvoje vandentvarkos bendrovė,  tie-
kianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuote-
kas apie 255 tūkst. klientų. Bendrovė vykdo 
veiklą Vilniaus miesto bei Vilniaus, Šven-

čionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse. 
Bendrovė tiekia tik požeminį vandenį 

iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 
40–245 metrų. Per parą bendrovė patiekia 
apie 93 tūkst. kubinių metrų vandens ir 
surenka bei išvalo daugiau nei 111 tūkst. 
kubinių metrų nuotekų. 

„Vilniaus vandenys“ siekia užtikrinti 
finansiškai skaidrią, efektyvią veiklą ir kli-

entų poreikius atitinkantį aptarnavimą. Ben-

drovė rūpinasi, kad kli-
entams  būtų patikimai 
tiekiamas aukščiausius 
kokybės standartus 
atitinkantis vanduo ir 
atliktas visus aplinko-
saugos reikalavimus 
atitinkantis nuotekų va-
lymas. Bendrovė savo 
veikloje vadovaujasi 
aplinkos apsaugos va-
dybos ir kokybės va-
dybos ISO 9001 ir ISO 
14001 standartų reika-
lavimais.
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Kauno vandentiekiui – 90 metų, 
nuotekų valyklai – 20 metų

Vilma GARLINSKIENĖ, Jonas MATULEVIČIUS 
UAB „Kauno vandenys“

Vanduo, kuris teka iš čiaupo ar dušo, mums yra savaime supran-
tamas reiškinys. Jau devynis dešimtmečius kauniečius vandeniu 
aprūpina bendrovė „Kauno vandenys“. Ilgas 90-ties metų vandens 
kelias nuo pirmosios vandentiekio linijos iki moderniausių nuotekų 
valymo sistemų, nuo pirmosios 399 puslapių klientų registracijos 
knygos iki bendrovės aptarnaujamo trečdalio milijono kauniečių.

Iki civilizuoto vandentiekio – ilga kelionė
Pirmosios žinios apie vandentiekį Kaune – iš XVI a., kai minimas savita-

kinis medinis vandentiekis iš Pakalnės g. į Senamiestį, kai tuo metu tebuvo 
primityvios kanalizacijos tinklas, o duobių turinys buvo išvežamas vežimais 
su statinėmis. 

Kauno miesto valdybos sprendimu, 1878 m. iškasti pirmieji viešojo naudo-
jimo šuliniai Rotušės aikštėje, turguje, kapinėse, prieš miesto teatrą, Karmelitų, 
Žaliakalnio ir Šančių rajonuose. Tačiau XX amžiaus pradžią ir Lietuvos nepri-
klausomybę kauniečiai sutiko be centralizuoto nuotekų šalinimo.

1928 m. vasario 28 d. pirmosios Eigulių vandenvietės statybos darbų pra-
džios aktą pasi-
rašė ir pašventi-
no kanauninkas 
Juozas Tumas-
Vaižgantas. Tais 
metais nutiesta 
per 4 km linijų 
nuo vandenvie-
tės iki miesto 
centro. 

1929 m. tie-
siama vanden-
tiekio linija 
Senamiestyje, 
statoma Žalia-

Kauno vandentiekio pradžia – akto apie vandentiekio tiesimą pasirašymas 
1928 metais. Vienas iš pasirašiusiųjų – Juozas Tumas -Vaižgantas
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kalnio vanden-
tiekio stotis, o 
1930 m. – Ža-
liakalnio van-
dens rezer-
vuaras, kurio 
statyba užbai-
giama 1938 m. 
Jo sienos nišoje 
įmontuota auto-
riaus Broniaus 
Pundziaus su-
kurta skulptūra 
„Vandens ne-
šėja“, kuri tapo 
Kauno vanden-
tiekio simboliu. 

1929 m. 
gruodžio 15 d. 
pradėjo veikti 

centralizuotas Kauno miesto vandentiekis – iškilmingai paleistas Eigulių van-
dentiekio stoties pirmasis agregatas, o Rotušės aikštėje ištryško pirmasis Kauno 

Pirmo vandentiekio vamzdžio paklojimas Eiguliuose: Kauno miesto vanden-
tiekio ir kanalizacijos skyriaus vedėjas, inžinierius Steponas Kairys su žmona 
Ona Leonaite (stovi dešinėje), 1928 m. (nuotrauka iš UAB „Kauno vandenys“ 
archyvo)

Vandentiekio linijos tiesimas Senamiestyje, Lukšių gatvėje, 1929 m. (nuotrauka iš A. Miliausko archyvo)
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hidrantas. Tai 
buvo dabar-
tinių „Kauno 
vandenų“ gi-
mimas. Pa-
sak „Lietuvos 
Aido“, „pir-
mą tyro kaip 
krištolas van-
dens stikli-
nę „į Kauno 
piliečių svei-
katą“ išgėrė 
burmistras J. 
Vileišis. To-
liau vandens 
ragavo minis-

teriai, kiti svečiai, ir kas tik prie šulinio pritilpo“. 
1930 m. vandentiekiu naudojosi 340 vartotojų, linijų ilgis siekė 30 km. Tais 

pačiais metais Kauno Senamiestyje, Naujamiestyje bei Karmelitų rajone baigti 
kanalizacijos įrengimo darbai.

Vandentiekis – neatsiejama valstybingumo dalis
Dabartinis bendrovės „Kauno vandenys“ vadovas Ramūnas Šulskus sako, 

kad Kauno vandentiekis, kuris atidarytas prieš 90 metų, buvo neatsiejamai su-
sijęs su Lietuvos valstybės atkūrimu, tai buvo šalies valstybingumo požymis. 
Tuo metu vandentiekio atidarymo šventėje dalyvavo vyriausybės nariai, minis-
trai, tai buvo vertinama kaip didelis valstybės laimėjimas. 

Vandentiekis buvo sukurtas mūsų specialistų pastangomis, konkrečiai – 
Stepono Kairio iniciatyva. Lietuva buvo gavusi užsienio kompanijų pasiūlymų 
suprojektuoti ir įrengti vandentiekio sistemą, tačiau tai buvo brangūs projektai, 
todėl pasiūlymų buvo atsisakyta, o viską atliko lietuviai. Pirmieji Eigulių van-
denvietės šuliniai buvo iškasti rankomis, be jokios technikos.

Pasikeitė ir vandens gavybos principai
Pirmasis vandentiekio projektas technologiškai buvo gerai apgalvotas. Tuo-

met buvo stengiamasi taupyti brangią elektros energiją, todėl naudotas vaku-
umo principas, kai vanduo į centrinį šulinį savaime tekėjo. Dabar gręžiniai 
gręžiami naudojant modernią techniką ir į kiekvieną įmontuojamas elektros 
siurblys.

Vandens kokybė ir tuomet, ir po 90 metų išliko vienu svarbiausių įmonės 

Vandentiekio ir kanalizacijos skyriaus techninis personalas. Centre sėdi inž. 
S. Kairys, 1935 m. (J. Udrėno nuotrauka iš UAB „Kauno vandenys“ archyvo)
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tikslų. Todėl bendrovė, turėdama vandens ruošimo įrenginius Vičiūnų vanden-
vietėje, jau stato dar vienus, naujus, įrenginius. Kitais metais bendrovės pla-
nuose – pradėti naujų vandens ruošimo įrenginių statybą Eigulių – Kleboniškio 
vandenvietėje. 

Iššūkiai ir aktualijos
UAB „Kauno vandenys“ vadovas R. Šulskus tikina, kad Kaune esančios 

vandenvietės ir siurblinės yra renovuotos, tačiau pusė visų vamzdynų tebėra nu-
sidėvėję, juos reikia kuo skubiau atnaujinti. Iššūkis įmonei – maksimaliai reno-
vuoti vandentiekį ir nuotekų sistemą pritraukiant ES lėšas. Ir šioje srityje turime 
pasiekti europinį lygį. Keičiasi ir nusistovėjęs požiūris – mes ne mokesčius ren-
kame, bet siekiame suteikti kokybišką paslaugą. Bendrovės „Kauno vandenys» 
planuose – gręžti papildomus gręžinius esamose vandenvietėse.

Vandenį iš Kauno veždavosi kaip suvenyrą
Bronius Kriščiūnas, buvęs ilgametis „Kauno vandenų“ vadovas, VDU do-

centas pasakoja: „Sovietmečiu, kai vadovavau Kauno vandens tiekimo bendro-
vei, iš Maskvos atkeliavo direktyva vandenį tiekti iš atvirų vandens šaltinių. 
Kitaip sakant, Kaunas turėjo vandentiekio tinklus prijungti prie Kauno marių 
arba Nemuno ir iš ten imti vandenį. Žinoma, tai buvo visiška nesąmonė, tačiau 
toms šalims, kurios neturėjo požeminio vandens, tai buvo išsigelbėjimas. Pa-
galvokite, kokia geriamojo vandens kokybė būtų tokiu atveju? Kiek reiktų pilti 
chemikalų, kad vanduo būtų tinkamas gerti? Mes nepaisėme šio reikalavimo 
ir toliau plėtėme požeminio vandens gavybą. Kai atvykdavo svečiai iš kitų so-
vietinių respublikų ar Lenkijos, jie visada girdavo Kauno vandenį ir prisipylę į 
talpyklas, veždavosi namo“.

Svarbiausi faktai apie Kauno vandentiekį,  
nuotekų surinkimą ir valymą
XVI a. Kaune veikė savitakinis medinis vandentiekis, kanalizacijos turinys 
buvo išvežamas vežimais statinėse.
1878 m. iškasti pirmieji 6 viešojo naudojimo šuliniai. 
1929 m. gruodžio 15 d. iškilmingai paleistas Eigulių vandentiekio stoties 
pirmasis agregatas, o Rotušės a. ištryško pirmasis Kauno hidrantas.
1937 m. sausio 13 d. įvyko pirmoji vandentiekio avarija, prie Eigulių kapi-
nių sprogus magistralės linijos vamzdžiui. 
1938 m. užbaigta vandens rezervuaro statyba Žaliakalnyje.
1946 - 1949 m. vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai klojami lėtai ir 
nekokybiškai. 1949 m. mieste jau trūksta vandens.
1952 - 1953 m. nutiesta 1-oji magistralinė linija nuo Kleboniškio iki Eigulių 
stoties.
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1956 m. į tinklus tiekiamas vanduo iš naujos – Kleboniškio vandenvietės.
1957 m. prasideda Petrašiūnų vandenvietės istorija. Tuo metu buvo paleisti 
3 gręžiniai. 
1963 m. į bendrą vandentiekio sistemą įjungta Vičiūnų vandentiekio stotis.
1990 m. lapkričio 7 d. pritarta nuotekų valyklos statybai Marvelėje.
1999 m. rugsėjo 16 d. atidaryta moderni Kauno nuotekų valykla.
2016 m. nuotekų valykloje atidaryti dumblo džiovinimo įrenginiai.
2017 m. pradėtas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų 
rekonstrukcijos projektas. 
2018 m. Vičiūnų vandenvietėje pradėtos vandens ruošimo įrenginių statybos. 
2018 m. Žaliakalnio ir Aleksoto rajonuose atlikta paviršinių nuotekų surin-
kimo sistemos plėtra.
2019 m. vandentvarkos ūkį sudarė 2 694,1 km vandens tiekimo ir nuotekų 
tinklų: 1 395,8 km geriamojo vandens, 950,9 km buitinių ir 347,4 km lietaus 
nuotekų tinklų, per parą iš požeminių vandens šaltinių išgauta apie 65 tūkst. 
m3 vandens.

Kauno nuotekų valykla ir jos plėtra
Vienas svarbiausių „Kauno vandenų“ padalinių – nuotekų valykla jau pra-

dėjo skaičiuoti 21-uosius gyvavimo metus. 
Kauno nuotekų valykla yra pati jauniausia nuotekų valykla iš visų didžiųjų 

Lietuvos miestų, suprojektuota ir pastatyta nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau 
dėl lėšų trūkumo pradėta naudoti tik 1999 metų rugsėjo 16 dieną. Pradžioje 
nuotekos buvo valomos tik mechaniniu-cheminiu būdu, įskaitant fosforo jun-
ginių šalinimą ir dumblo apdorojimo technologiją anaerobiniuose pūdytuvuose 
bei dumblo sausinimą centrifugomis. Nuotekų valymo pagrindą sudarė ketu-
rios „laiptuotos“ grotos, keturios sekcijinės aeruojamos smėliagaudės ir keturi 
dideli pirminiai sėsdintuvai, kurių tūris – 10 000 m3. Naudota daug koagulian-
to – aliuminio sulfato išvalymo efektyvumui padidinti. Nepaisant to nuotekų 
išvalymas buvo nepakankamas: pagal BDS7 rodiklį – 70 proc., pagal skendin-
čiąsias medžiagas – 80 proc., fosforo junginių buvo pašalinama 79 proc., todėl 
nemaža dalis organinių, azoto ir fosforo junginių likdavo nuotekose ir patekda-
vo į Nemuną, valytų nuotekų užterštumas neatitiko reikalavimų.

Po devynerių metų, 2008 m., pasinaudojus Europos Sąjungos lėšomis, Kau-
ne ėmė veikti nauja šiuolaikiška biologinio valymo nuotekų valykla, šalinanti 
azoto ir fosforo junginius. Biologinio valymo esmė – vienalaikė nitrifikacijos 
ir denitrifikacijos technologija karuselinio tipo aerotankuose, prieš juos įrengus 
anaerobines (bio-P) kameras – iš viso 4 technologines linijas (bendras tūris 67 
356 m3). Prie biologinio valymo įrenginių pastatytas specialus rezervuaras su 
siurbliais metanoliui į aerotanką dozuoti. Metanolis skirtas pagerinti denitri-
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fikaciją (Chang ir Tseng, 1999), nes organinių medžiagų (anglies) ir bendrojo 
azoto santykis miesto nuotekose šiek tiek per mažas, be to, ši biologinio valymo 
technologija organikos trūkumui denitrifikacijos procese labai jautri. Didelio 
tūrio pirminiai sėsdintuvai buvo rekonstruoti į antrinius, o du pirminiai sėsdin-
tuvai pastatyti naujai. Jų tūriai po 3750 m3. Kartu buvo pastatyti du generatoriai, 
kurių kiekvieno elektros galia 310 kW, įrengtos naujos debito matavimo bei pa-
skirstymo kameros prieš pirminius sėsdintuvus ir po antrinių sėsdintuvų. Kauno 
nuotekų valyklos įrenginių išsidėstymas yra pateiktas paveiksle. 

Kauno nuotekų valyklos pajėgumas 82 000 m3 per parą, tačiau vidutiniškai 

per parą nuotekų valykloje išvaloma apie 65 000 m3. Debito maksimumai (iki 
dviejų kartų daugiau negu vidurkis) yra pasiekiami per liūtis. Debito minimumai 
(apie 40 000 m3/d) fiksuojami karščiausiomis vasaros dienomis, kada dauguma 
Kauno gyventojų atostogauja. Diagramoje pateikti išvalomų nuotekų kiekiai 

per parą skirtingais 
metais: 

Nuotekų iš-
valymas Kauno 
nuotekų valykloje 
atitinka Lietuvos 
Respublikos nuo-
tekų tvarkymo rei-
kalavimus. Po viso 
išvalymo proceso 
pasiekiami tokie 
išvalyto vandens 
rodikliai (viduti-
niai daugiamečiai): 
BDS7 išvalomas 

iki 4,6 mgO2/l (98 %), bendrasis azotas (bN) – 8 mg/l (88 % ) ir bendrasis fos-
foras (bP) – 0,3 mg/l (97 %) .

Kauno miesto nuotekų valykla 2016 m.

Vidutiniai išvalomų nuotekų kiekiai per parą
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Nuotekų dumblo apdorojimas ir perspektyvos
Nuo mechaninio valymo dalies atidarymo Kauno nuotekų valykloje nau-

dojami du anaerobiniai pūdytuvai (8800 m3 tūrio), į kuriuos patenka pirminis 
dumblas iš pirminių sėsdintuvų. Taip pat yra dvi dumblo saugyklos po 5000 m3, 
trys dumblo sausinimo centrifugos („Westfalia“, pajėgumas 800 kg SM/val.). 
Anaerobinio pūdymo metu susidariusios biodujos kaupiamos 1200 m3 talpos 
gazholderyje. Kartu su biologinio valymo grandimi buvo pradėti eksploatuoti 
ir perteklinio dumblo mechaniniai juostiniai tankintuvai („Klein“). Juose su-
tankintas perteklinis dumblas tiekiamas į anaerobinius pūdytuvus. Vidutiniškai 
per parą iš pirminio dumblo ir perteklinio dumblo pūdymo metu pagaminama 
6000 - 8000 m3 biodujų. Per parą centrifugose vidutiniškai buvo nusausinama 
per 46 t dumblo. Dumblas buvo sandėliuojamas 17 km atstumu nuo nuotekų 
valyklos esančioje specialiai tam pritaikytoje aikštelėje. 

Nuo 2016 m. kovo mėnesio dumblas pradėtas džiovinti dviejuose juostiniuo-
se dumblo džiovinimo įrenginiuose (,,Sulzle Klein Pro-Dry“, bendras vandens 
išgarinimo našumas siekia 2700 kg/h, džiovinamo dumblo kiekis esant 24 proc. 
sausosios medžiagos – 3730 kg/h). Kartu su džiovyklos eksploatavimu buvo 
pradėta naudoti biodujų valymo įranga (sieros junginiams pašalinti) ir 375 kW 
elektrinio galingumo kogeneratorius. Per metus vidutiniškai gaunama per 5000 
t džiovinto dumblo, tai atitinka apie 14 t dumblo per dieną. Po nusausinimo 
dumble likdavo vidutiniškai 76 proc. drėgmės, tuo tarpu po džiovinimo – iki 10 
procentų. Džiovinimo metu dumblo masė sumažėja 3,3-3,9 karto, o tūris – apie 
1,5 karto. Taigi, džiovinto dumblo transportavimo ir panaudojimo galimybės 
didesnės. Džiovintame dumble vidutinis bendrojo azoto kiekis 9 000 mg/kg, 
bendrojo fosforo – 27 000 mg/kg ir bendrojo kalio – 4300 mg/kg. 

Kauno nuotekų valykloje iki šiol visas išdžiovintas dumblas perleidžiamas 
įmonėms, užsiimančioms energetinio miško auginimu. Taip dumblas tarnauja 
kaip trąša ir humuso pagerintojas. Džiovintas dumblas turi ir nemažai šilumos 
energijos – apie 14 MJ/kg, todėl gali būti sudegintas specialiuose deginimo 
įrenginiuose, pagaminant šilumą ir elektrą. Tiek jau pastatytoje Kauno koge-
neracinėje jėgainėje, tiek cemento gamykloje Akmenėje, kaip kurą planuojama 
naudoti Kauno nuotekų valykloje pagaminamą dumblą.

Vokietijos praktika ir darnios plėtros pavyzdžiai rodo, kad dumblą naudinga 
deginti pačių valyklų teritorijose esančiuose specialiuose įrenginiuose. Tokiu 
atveju nuotekų valyklos apsirūpina papildoma šilumine energija ar elektra. Jei 
nuotekų dumblas deginant nemaišomas su kitomis pavojingomis atliekomis, iš-
lieka galimybė, panaudojus tam tikras technologijas, iš pelenų atgauti fosforą 
(kaip trąšą). Iš pelenų, taikant įvairias technologijas galima atgauti nuo 60 iki 90 
proc. bendrojo fosforo, patenkančio į nuotekų valyklas (Egle et al., 2016). Kaip 
žinome, fosforas yra žemėje neatsinaujinantis elementas, ir jo kiekiai yra riboti.
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Atnaujinimai nuotekų valykloje 2017 - 2019 metais
Per šį 3-jų metų laikotarpį buvo atnaujinta nemažai pagrindinių Kauno nuo-

tekų valyklos įrenginių. Tai atnaujinimai, orientuoti į energijos optimizavimą ir 
efektyvesnį įrenginių darbą. 

2017 - 2019 metais buvo pradėtos naudoti 3 naujos orapūtės, kadangi seno-
sios, „Siemens HV-Turbo“, susidėvėjo ir remontuoti jas ekonomiškai neefek-
tyvu. Viena iš jų – „Sulzer HST 20“ turbininė orapūtė su elektromagnetiniais 
guoliais (našumas iki 8000 m3/h); kitos dvi – „Aerzen AT-400“ su oriniais guo-
liais (našumas iki 14 000 m3/h). Šios trys naujos orapūtės yra iki 18 proc. efek-
tyvesnės už buvusias, nes turbokompresoriaus darbo ratas neturi mechaninių 
guolių. Kadangi šių orapūčių guoliai yra netepaliniai, jų priežiūra yra sąlyginai 
lengvesnė. 

2018 metais buvo pradė-
tas eksploatuoti perteklinio 
dumblo ultragarsinis dezin-
tegratorius – skaidytuvas 
(,,Weber entec“). Dirbant su 
visais 14 ultragarsinių reak-
torių, biodujų išeigą galima 
padidinti iki 15 proc., skai-
čiuojant pagal perteklinio 
dumblo sausąją medžiagą. 
Taip pat, paveikus pertekli-
nį dumblą ultragarsu, sta-
bilizuojamas anaerobinio 
pūdytuvo darbas – pasitaiko 
ženkliai mažiau putojimo 
atvejų.

2018 m. pabaigoje be-
veik 20 metų atitarnavusios 
švediškos „laiptuotos“ gro-
tos buvo pakeistos naujo-
mis perforuotomis „Huber 
Escamax“ grotomis. Nors 
grotų skylučių skersmuo 
padidėjo nuo 3 iki 6 mm, 
tačiau surenkama iki 3 kar-
tų daugiau kietųjų atliekų 
prieš grotas, nei su senosio-
mis grotomis. Kitiems va-

Naujosios orapūtės Kauno nuotekų valykloje 2019 m. (kairėje 
pusėje – „Aerzen AT-400“; dešinėje, toliau – „Sulzer HST 20“)

Dumblo skaidymo ultragarsu įranga Kauno nuotekų 
valykloje 2018 m.
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lymo įrenginiams, esan-
tiems už grotų, tenka 
daug mažesnė apkrova 
atliekomis (smėliu, rie-
balais, plaukais ir pan.), 
todėl įrenginiai gali dirb-
ti ilgiau ir efektyviau. 
Taip pat buvo atnaujinta 
ir ventiliacijos sistema 
grotose, smėliagaudėje 
ir konteinerinėje, įren-
giant ozonavimo sistemą 
patalpose bei ištraukia-
mojoje ventiliacijoje į 
biofiltrą.

2019 m. buvo sumontuotas ir pradėtas naudoti naujas 2,5 MW katilas, ga-
lintis užtikrinti geresnę šilumos gamybą dirbant didesne apkrova, kūrenant bio-
dujas. 

2016 - 2019 m. nuotekų valykla dalyvavo „Iwama“ projekte, kurio tikslas 
buvo optimizuoti orapūčių kontrolės sistemą efektyvesniam azoto šalinimui. 
Šiam tikslui pasiekti buvo įdiegti oro srauto debitomačiai aeravimo vamzdžiuo-
se, pakeista metanolio dozavimo vieta iš anaerobinės į anoksinę, sumontuoti 
davikliai azoto koncentracijos matavimui tiesiogiai aerotankuose bei buvo to-
bulinamas procesų automatizavimas ir programavimas. Šios priemonės per vie-
nerius veiklos metus lėmė: 3,2 proc. didesnį bendrą azoto pašalinimo efektyvu-
mą, iki 90,5 proc. efektyvumo, ir 12 proc. mažesnį metanolio sunaudojimą nei 
anksčiau.

Kauno nuotekų valykloje ir toliau planuojama tobulinti technologinius pro-
cesus, optimizuojant energijos ir reagentų naudojimą bei didinant išvalymo 
efektyvumą. Numatoma diegti „Krüger“ bendrovės siūlomą pažangios valdymo 
sistemos modelį.

Literatūros šaltiniai:
Chang Y.J. ir Tseng S.K., 1999. A novel double-membrane system for si-

multaneous nitrification and denitrification in a single tank. Letters in Applied 
Microbiology 1999, 28, 453–456.

Egle. L.. Rechberger. H .. Krampe. J.. Zessner. M., 2016. Phosphorus reco-
very from municipal wastewater: an integrated comparative technological. en-
vironmental and economic assessment of P recovery technologies. Sci. Total 
Environ. 571, 522-542. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.07.019.

Grotos „Huber Escamax“ Kauno nuotekų valykloje 2019 m.
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Gyvenimas, skirtas hidrotechnikai
Jonas JAŠINSKAS

Šiais metais hidrotechnikos inžinierius Albinas Ka-
zanavičius švenčia garbingą 80 metų jubiliejų. Albinas 
gimė 1940 m. kovo 1 d. Utenos r. Nemuniškio kaime. 

1959 m. baigė Utenos II vidurinę mokyklą, 1964 m. – 
LŽŪA Hidromeliorcijos ir žemėtvarkos fakultetą, įgijo hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1964 – 1984 m. 
dirbo Utenos MSV meistru, darbų vykdytoju, vyresniuo-
ju darbų vykdytoju, MSV viršininko pavaduotoju. Nuo 
1984 m. MVŪM Utenos gelžbetoninių konstrukcijų ga-
myklos (dabar UAB „Utenos gelžbetonis“) direktorius.

Albinas Kazanavičius yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inži-
nierių sąjungos narys nuo pat jos atkūrimo, 1989 metų. Sveikiname mūsų 
Sąjungos narį ir profesijos brolį su garbingu jubiliejumi, džiaugiamės maty-
dami Jubiliatą mūsų gretose.

Redakcija

Jubiliatas vaikystę pra-
leido nepaprastai gražioje 
Nemuniškio kaimo aplin-
koje. Kalvotas reljefas, 
kalvelės apaugusios miš-
ku, greta – Lukno, Davilo, 
Davilėlio ir Rašio ežerai. 
Atokiau Sudeikiai su šio 
krašto puošmena – Alau-
šo ežeru. Albinas mokslus 
pradėjo Vaikutėnų pradi-
nėje mokykloje, baigė – 
Utenos II vidurinėje mo-
kykloje.

1959 metai. Lietuvos žemės ūkio akademijoje spalio mėnesį skelbiamas 
papildomas studentų priėmimas į žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialybes. 
Albinas pasirinko hidrotechnikos inžinieriaus specialybę. Taip atsirado XIV hi-
drotechnikos inžinierių laida. Kursas nebuvo labai drausmingas, nepasižymėjo 
ir dideliu pažangumu. Studijos buvo nelengvos, vis tik po 5,5 studijų metų iš 30 
studentų diplomus apsigynė 25 diplomantai. 1964 m. baigė LŽŪA Hidromeliora-

Albinas Kazanavičius (centre) – Rotary klubo garbės narys
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cijos ir žemėtvar-
kos fakultetą ir 
Jubiliatas. Me-
nant tuos laikus 
galima pasakyti, 
kad tuo metu pra-
dėjo intensyvėti 
žemės melioravi-
mo darbai Lietu-
voje. 

1964 metais 
jaunasis specia-
listas paskiriamas 
dirbti į gimtąjį 
rajoną, Utenos 

MSV. Tuo metu prasidėjo visasąjunginis specialistų skirstymas. Penkiems ab-
solventams teko išvykti dirbti net į Vidurinę Aziją. Albinui pasisekė dirbti gim-
tajame krašte. Jubiliatas žingsnelis po žingsnelio kopė karjeros laiptais. MSV 
pradėjo dirbti meistru, vėliau – darbų vykdytoju, vyresniuoju darbų vykdytoju. 
Turėjo galimybę pritaikyti įgytas hidrotechnikos inžinieriaus žinias nuo papras-

Kurso susitikime. Albinas stovi šeštas iš dešinės

Albinas (stovi) geodezijos mokomojoje praktikoje
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čiausių žemės melioravimo dar-
bų iki sudėtingų hidrotechninės 
statybos projektų. Šimtai hektarų 
melioruotos žemės plyti Utenos 
rajone, Zarasų rajone krantus ska-
lauja jo įrengti Vasaknų žuvinin-
kystės tvenkiniai. 

Patirtis lėmė, kad 1974 m. Ju-
biliatas paskiriamas Utenos MSV 
viršininko pavaduotoju gamybai. 
Jo rūpesčiu tapo visos MSV vyk-
domi darbai.

1982 m. Albinui patikėta svarbi užduotis – užbaigti iki tol nuolat stringančius 
Utenos gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos statybos darbus. Tai buvo nelen-
gva užduotis: reikėjo daug pastangų, organizacinių gebėjimų, profesinių žinių. 
Principingas, atkaklus ir darbštus vadovas su statybos darbais puikiai susitvar-
kė. 1984 m. gamykla pradėjo veikti, Albinas Kazanavičius paskiriamas jos di-
rektoriumi. Kad gamykla veiktų, reikėjo pasirūpinti įranga. Tai taip pat buvo 
nelengvas visuotino deficito laikais uždavinys. Viskas įveikta. Gamykla buvo 
pritaikyta gaminti įvairaus diametro 
betonines ir gelžbetonines konstrukci-
jas, ruošti betono mišinius, pamatų blo-
kus, šulinių žiedus, šaligatvio plyteles. 

Lygiagrečiai su gamykla tais pačiais 
metais pradėjo veikti žvyro karjeras 
Kiauliupyje. Čia taip pat reikėjo dau-
gybės technikos. Karjeras turi žvyro 
sijojimo ir akmens skaldymo linijas. 
Pagrindiniai gaminiai: įvairių frakcijų 
sijotas žvyras, smėlis ir skalda. Iškasti 
ir apdirbti žemės ištekliai naudojami 
betono gamybai, kelių tiesimui, mū-
rijimui, tinkavimui ir kitiems statybos 
darbams. 

Nuo 1986 m. gamykloje pradėti ga-
minti polietileno drenažo vamzdžiai. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
gamykla privatizuota, pervadinta į 
UAB „Utenos gelžbetonis“. 

2003 m. UAB „Utenos gelžbeto-

Utenos gelžbetonio gamyklos statybos pradžia

Plastikiniai drenaažo vamzdžiai

Valymo įrenginių bioįkrovų vamzdeliai
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nio“ plastmasių cecho 
bazėje įkurta UAB 
„Strengas“. Ši ben-
drovė savo lėšomis 
2003 m. suprojektavo 
ir įdiegė vienintelę 
Lietuvoje pinto vamz-
džio gamybos liniją 
valymo įrenginiams. 
Gaminius perka valy-
mo įrenginių gamybos 
įmonės. Didžioji produkcijos dalis gaminama iš perdirbtų polietileno atliekų. 
Bendrovė siekia savo gaminiais aprūpinti melioracijos statybos įmones. 

2003 m. UAB „Utenos gelžbetonis“ buvo viena pirmųjų Lietuvoje pradėjusi 
gaminti medžio pjuvenų briketus ir granules. Gaminiai naudojami gyvenamųjų 
būstų ir pramoninių patalpų šildymui. Briketai kaitrūs ir ilgai dega, gaminami iš 
sausų pjuvenų nenaudojant jokių rišamųjų priedų. Įmonė žinoma dėl kokybiš-
kos produkcijos, kurią perka ir užsienio šalys. Gamybos cechas įsteigtas Saldu-
tiškyje. Tai nemaža parama Saldutiškio seniūnijai mažinant nedarbo lygį. 

Albinas už verslumą kuriant gerai apmokamas darbo vietas 2005 m. apdo-
vanotas Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos garbės medaliu. Jis yra šios 
konfederacijos prezidiumo narys, Utenos skyriaus pirmininkas. Lietuvos meli-
oracijos įmonių asociacija Jubiliatą yra apdovanojusi asociacijos garbės ženklu. 
Jis taip pat yra šios asociacijos prezidiumo narys.

Albinas Kazanavičius ilgus metus darbavosi Utenos apskrities viršininko 
administracijos trišalėje taryboje. 2003 - 2006 m. buvo Utenos rajono savival-
dybės tarybos narys. 

Jubiliato širdžiai ypač miela veikla Utenos Rotary klube, 2007 - 2008 m. 

Pagerbti už nuopelnus verslininkai. Albinas penktas iš dešinės

Utenos r. taryboje. Albinas antras iš kairės
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jis buvo šio klubo 
prezidentu. Daly-
vaudamas šiame 
klube yra daug 
prisidėjęs prie 
gerų darbų visuo-
menės labui. 

Kartu su žmo-
na Aldona užau-
gino dukrą Gytę ir 
sūnų Giedrių. Da-
bar Kazanavičių 
šeima džiaugiasi 
apsupta didelio 
vaikaičių būrio. 

Albinas mėgsta keliauti. Yra 
pabuvojęs įdomiausiose Euro-
pos, Azijos ir Afrikos valstybių 
vietose. Laisvalaikį leidžia gra-
žioje Labanoro girios apsuptyje 
prie Aiseto ežero. Mėgsta gam-
tą ir rūpinasi jos išsaugojimu. 
Daug mielų pastangų Albinas 
įdėjo, kad net keturis kartus 
kurso draugai galėjo susitik-
ti prie gražiausių Aukštaitijos 
ežerų. Ten paminėjome jubilie-
jines kurso datas.

Žmogaus gyvenimas matuo-
jamas ne pragyventais metais, 
o jo paliktais pėdsakais kitų 
žmonių gyvenime, jų atminty-
je, jų širdyse ... Mielą Jubiliatą 
ir jo artimuosius su garbingu 
Jubiliejumi sveikinu gausių ko-
legų vardu. Kaip kurso draugui 
norime palinkėti visokeriopos 
sėkmės, geros sveikatos ir ilgai 
džiaugtis prasmingais gyveni-
mo metais.

Sodinamas rotariečių ąžuolynas Aukštakalnyje. Albinas dešinėje

Albinas vaikaičių apsuptyje

Albino pomėgiai – graži aplinka, bitininkystė

ŽMONĖS IR DARBAI
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Ryškūs pėdsakai hidrotechnikoje
Algirdas RADZEVIČIUS,  

Raimondas ŠADZEVIČIUS

Šių metų kovo 26 dieną hidrotechnikos inžinieriui, Lietuvos žemės 
ūkio universiteto (LŽŪU), Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) 
dėstytojui, ilgamečiam Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

(KMAIK) direktoriui, akty-
viam Lietuvos žemėtvar-
kos ir hidrotechnikos in-
žinierių sąjungos (LŽHIS) 
nariui Vitui Damulevičiui 
sukako 70 metų. 

Vitas Damulevičius gimė 
Alytaus rajono Obelytės kai-
me, 1969 m. baigė Santaikos 
vidurinę mokyklą. 

Tarnyba 1970-1972 m. so-
vietinės kariuomenės prieš-
lėktuvinės gynybos daliniuose 
Rygoje leido prisiliesti prie 
svajonės – lėktuvų. Inžineri-
niame dalinyje kartu tarnavo 

Vito žemietis – Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvar-
kos fakulteto absolventas Vaclovas Ramanauskas. Jo paskatintas, baigęs tarnybą 
Vitas nedvejodamas pradėjo hidrotechnikos specialybės studijas šiame LŽŪA 
fakultete. Studijų metu V. Damulevičius dirbo laborantu Melioracijos katedroje, 
o 1977 m. su pagyrimu baigė studijas, įgydamas hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją ir liko dirbti Hidroįrengimų katedroje jaunesniuoju moksliniu ben-
dradarbiu, vėliau – asistentu. 1980-1983 m. Vitas – LŽŪA Hidroįrengimų kate-
dros aspirantas. Mokslinių tyrimų kryptis – požeminių vandenų hidrodinamika. 
Po aspirantūros tęsė darbą katedroje dirbdamas asistentu, vyresniuoju dėstytoju, 
vyresniuoju asistentu, dėstė Hidraulikos, Vandentiekio, Siurblių ir siurblinių bei 
Hidrotechninių statinių dalykus.

Nuo 1991 m. V. Damulevičius buvo LŽŪU Hidrotechnikos ir žemėtvarkos 
kolegijos direktorius. Kolegija buvo įsteigta Vandens ūkio ir žemėtvarkos fa-
kultete. Lietuvoje tai buvo pirmoji tokio lygio mokykla, įkurta aukštosios mo-

Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto lektorius 
Vitas Damulevičius darbo kabinete (2016 m.) 
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kyklos bazėje. Organizuojant ir plėtojant kolegijos veiklą ypač išryškėjo Vito 
organizaciniai gabumai. Direktoriaus pareigose V. Damulevičius išdirbo 12 
metų. 2003 m. sustambinus kolegijas, ji tapo Kauno miškų ir aplinkos inžineri-
jos kolegijos dalimi. Vitas iki 2008 m. dirbo šios kolegijos Aplinkos inžinerijos 
fakulteto dekanu.

Kruonio HAE statybos aikštelėje. Iš kairės:  
B. Ruplys, V. Zubė, V. Damulevičius, Z. Rimkus

V. Damulevičius su studentais prie sukonstruoto 
ir įrengto slenkstinės PVP maketo

LŽŪU Hidrotechnikos katedros darbuotojai (2009 m.)
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Nuo 2008 m. 
rudens V. Da-
mulevičiaus pa-
grindinė darbo 
vieta – LŽŪU 
Hidrotechnikos 
katedra. Keitė-
si šio padalinio 
struktūra ir pa-
vadinimai, ga-
liausiai jis tapo 
Hidrotechninės 

statybos inžinerijos 
institutu, o kolega Vitas dėstė svarbiausius hidrotechnikos specialybės dalykus: 
Hidrotechnikos statinius, Tvenkininę žuvininkystę, Žuvininkystės hidrotech-
nikos statinius, vadovavo bakalaurų baigiamiesiems darbams, dirbo mokslinį 
darbą.

Žinodami Ju-
biliato reiklumą 
ir principingu-
mą, studentai 
stropiai mokėsi 
Hidrotechnikos 
statinių dalyką, 
o „tinginukai“ 
galėjo kaltinti 
tik save karto-
dami kursą. 

Buvę studen-
tai, žinodami ne 
tik Vito reiklu-
mą, bet ir didelį 
sukauptų žinių 

bagažą, gausiai rinkdavosi į LŽHIS organizuojamus vandens ūkio srityje dir-
bančių specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus, kuriuose V. Damulevičius pri-
statydavo naujausias hidrotechnikos statinių projektavimo, statybos ir rekons-
travimo problemas.

V. Damulevičius kartu su kolegomis detaliai nagrinėjo žemių užtvankų bū-
klės įvertinimo klausimus. 

Mokslinėje spaudoje Jubiliatas yra paskelbęs per 100 mokslinių ir moks-

Su kolegomis VŪŽF Hidraulikos laboratorijoje

Vitas Damulevičius su KMAIK bendradarbiais
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lo populiarini-
mo straipsnių Su 
bendraau tor ia i s 
yra parašęs dvi 
mokomąsias kny-
gas, parengęs 10 
metodinių prie-
monių, 5 statybos 
techninius regla-
mentus, susijusius 
su hidrotechnikos 
statiniais (STR 
1.12.03:2006. Hi-
drotechnikos stati-
nių techninės prie-
žiūros taisyklės; 
STR 2.02.05:2004 
„Hidrotechniniai 
statiniai. Pagrin-
dinės nuostatos“; 
STR 2.05.14:2004 
„Hidrotechninių 
statinių pagrindai“; 
STR 2.05.15:2004 
„Hidrotechnikos 
statinių povei-
kiai ir apkrovos“; 
STR 2.05.17:2005. 
„Gruntinių me-
džiagų užtvan-
kos“), hidrotechni-
nės statybos darbų 
ir hidrotechnikos 
statinių projektavi-

Nuotraukoje kairėje: Marijampolės II tvenkinio žemių užtvankos ir 
pertekliaus vandens pralaidos būklės įvertinimas – statinio eksperti-
zė (2014 m.), dešinėje: Kelmės rajono hidromazgų būklės vertinimo 
pirmoji tyrėjų grupė (2014 m.)

mo taisykles. 
Daugiau kaip 10 metų (2005-2015 m.) Jubiliatas buvo Statybos produktų 

sertifikavimo centro (SPSC) Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vado-
vų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos narys. Taip pat SPSC 
buvo suteikęs jam teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo ir 
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statinio ekspertizės 
vadovo pareigas. 
Per daugiau nei 30 
veiklos metų su ko-
legomis atlikta virš 
200 hidrotechnikos 
statinių būklės įver-
tinimų ir ekspertizių. 

Mokslinių tyri-
mų metu buvo tirta 

ir didžiausių Lietuvos hidrotechnikos statinių (Kruonio HAE ir Kauno HE) bū-
klė. 2014 m. už Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės būklės kom-
pleksinį vertinimą V. Damulevičius kartu su bendraautoriais buvo apdovanotas 
garbės raštu. 

Nuo 2016 m. kartu su kolegomis V. Damulevičius analizuoja Gedimino kal-
no nuošliaužų tvarkymo plano sprendinių įtaką šlaitų stabilumui.

Betono kernų gręžimas 
Klaipėdos valstybiniame 
jūrų uoste (2014 m.) ir 
Dineikos sveikatingumo 
parke (2013 m.)
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Vito atžalos – sūnus Vytautas ir dukra Neringa padovanojo jam ir žmonai 
Nijolei 5 anūkus, su kuriais senelis labai noriai bendrauja. 

Kolega Vitas – tikras dzūkas, grybavimo didmeistris, mėgstantis dainas ir 
humorą. Laisvalaikiu taip pat mėgsta slidinėti, žvejoti ir darbuotis sode, kuriame 
savo rankomis pastatė namą.

Mažesnių žuvų Vitas negaudo

Su žmona Nijole ir anūkais Namo statybos

Nuoširdžiai sveikiname Vitą garbingo Jubiliejaus proga, linkime 
stiprios sveikatos, sėkmės mokslinėje ir kūrybinėje veikloje, neišsen-

kančios energijos ir optimizmo tolimesniame gyvenimo kelyje.

Slidinėjant kalnuose

ŽMONĖS IR DARBAI
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Juozui Markevičiui – 80

Juozapui Vyčiui – 80
SVEIKINAME

Sausio 11 d. 80-
tąją amžiaus sukak-
tį pažymėjo melio-
racijos veteranas, 
buvęs ilgametis 
Šiaulių MSV dar-

buotojas bei UAB „Žemvalda“ direkto-
rius, LŽHIS narys nuo 1989 m. Juozas 
Markevičius. 

Jubiliatas gimė Kėdainių r. Okainių 
k. Mokėsi Ramygaloje, vėliau Panevėžio 
hidromelioracijos technikume, kuriame 
1959 m. įgijo hidrotechniko kvalifikaci-
ją. Profesinę veiklą pradėjo tuometinio 
Skaudvilės r. Melioracijos grupėje vyr. 
inžinieriumi. 1960 m. atvyko į Šiaulius ir 
pradėjo dirbti Šiaulių melioracijos sta-
tybos treste. Šioje organizacijoje, kuri 

Ilgametis Van-
dens ūkio ir žemė-
tvarkos fakulteto 
Hidrotechnikos ka-
tedros vedėjas Juo-
zapas Vyčius atšven-
tė 80 metų jubiliejų. 

Jubiliatas – grynas žemaitis, gimęs 
ir augęs Žemaitijoje, Plungės rajono 
Šeimulių kaime. 1958 m. baigęs Kulių 
vidurinę mokyklą studijavo LŽŪA Hi-
dromelioracijos ir žemėtvarkos fakul-
tete, kurį baigė 1963 m. Įgijęs inžinie-
riaus-hidrotechniko kvalifikaciją dirbo 
Šilutės MSV, meistru, vėliau Klaipėdo-
je – Komunalinio ūkio projektavimo ir 
Inžinerinių tyrinėjimų institutuose inži-
nieriumi, grupės vadovu. 

Nuo 1977 m. J. Vyčius – Hidrotech-
nikos katedros asistentas, vėliau – vyr. 
dėstytojas. 1980 m. apgynęs mokslų 
kandidato disertaciją tris metus dirbo 
Alžyro Hidrotechnikos ir melioracijos 
institute. Grįžęs iš užsienio tęsė darbą 
Hidrotechnikos katedroje, dėstė hidrau-
linių mašinų, hidraulikos, vandentiekos 
ir nuotekų valymo dalykus. 1984 m. J. 
Vyčiui buvo suteiktas docento vardas, 
o 1994 m. jis buvo išrinktas Hidrotech-

nikos katedros vedėju, kuriai vadovavo 
daugiau kaip 10 metų (iki 2005 m.).

J. Vyčiaus mokslinio darbo kryptys – 
žemės ūkio kultūrų drėkinimas, siurblių 
ir siurblinių tyrimai. Jubiliatas parašė 
daugiau kaip 160 metodinių, moksli-
nių, mokslo populiarinimo leidinių, jų 
tarpe tris mokomąsias knygas: „Siur-
blys – ūkininko padėjėjas“ (1995 m.), 
„Hidraulika“ (2008 m.), „Hidraulinės 
mašinos ir hidroelektrinės“ (2008). 

2011 m. Jubiliatas išėjo į užtarnau-
tą poilsį. Malonu, kad Jubiliatas domisi 
Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos veikla, universitetų reforma, 
apsilanko savo Alma Mater, pradžiugi-
na buvusius bendradarbius šmaikščiais, 
vaizdingais posakiais, brandžiu humoru. 

Svarbus dabartinis Jubiliato darbo 
baras – jaunimo auklėjimas. Jubiliato 
atžalos – dvi dukros ir sūnus – padova-
nojo jam ir žmonai Rimai penkis anū-
kus. Dabar didžiausias senelio džiaugs-
mas ir rūpestis – jauniausias anūkas 
Jokūbas.

Sveikiname Gerbiamą Juozą tauraus 
jubiliejaus proga, linkime geros sveika-
tos, ištvermės, neblėstančio optimizmo.

Kolegų vardu 
Algirdas Radzevičius
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kelis kartus keitė pavadinimą – Šiaulių 
MSV, Šiaulių valstybinė melioracijos 
įmonė, AB „Šiaulių melioracija“ – Ju-
biliatas dirbo iki 2009 m., pasižymėjo 
kaip pareigingas, gebantis vadovauti, 
savarankiškai spręsti iškilusias proble-
mas specialistas. Nežiūrint didelio dar-
bo krūvio, neakivaizdžiai siekė aukštojo 
mokslo. 1981 m. sėkmingai baigė studi-
jas LŽŪA ir įgijo hidrotechnikos inžinie-
riaus kvalifikaciją. Nuosekliai kilo kar-
jeros laiptais. Darbą pradėjęs techniku, 
vėliau tapo meistru, darbų vykdytoju, 
statybos vadovu, direktoriumi. 1997 m. 
įkūrė UAB „Žemvalda“ ir vadovavo jai 
iki 2018 m. 

Per savo 58-erių metų darbo veiklą 
Jubiliatas dalyvavo įgyvendinant dau-
gelį melioracijos ir hidrotechnikos pro-
jektų. Dirbo ne tik Šiaulių, bet ir Kelmės 
r. ūkiuose. Vadovavo drenažo, griovių, 
kelių įrengimo, miškų sausinimo dar-
bams Ventos, Kolainių, „Naujo kelio“, 
Užvenčio ūkiuose, Tytuvėnų miškų urė-
dijos miškuose. Miškų sausinimo bei 
kelių tiesimo darbus dirbo ir Joniškio 
miškų urėdijos plotuose. 

Jubiliatas vadovavo ne tik melio-
racijos darbams. Įgijęs nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugos specialisto 
atestatą, atliko Salduvės (Žuvininkų) 
piliakalnio pažeistos viršutinės dalies 

ir šlaitų atkūrimo darbus, vokiečių ka-
rių kapinių restauravimo, Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus rekonstravimo darbus. 
Jam vadovaujant po Ventos upės dugnu 
įrengtas naujas kanalizacijos slėginis 
vamzdynas, nemažai darbų atlikta re-
konstruojant Dargaičių, Pailių, Gudelių 
užtvankas. 

Jubiliatas nuo jaunų dienų akty-
viai dalyvauja stalo teniso varžybose. 
Yra iškovojęs Panevėžio m. čempiono 
vardą, buvo Šiaulių m. daugkartinis 
čempionas, netgi Kaliningrado srities 
čempionas. Nuo 40 m. amžiaus daly-
vauja senjorų stalo teniso čempionatuo-
se. Yra daugkartinis Lietuvos senjorų 
čempionas, Šiaurės Europos šalių sen-
jorų vicečempionas, Senjorų pasaulio 
čempionate Liucernoje (Šveicarija) už-
ėmė penktą vietą. Sėkmingai dalyvavo 
pasaulio čempionatuose Baltimorėje 
(1990 m.) ir Las Vegase (2018 m.). 

Laisvalaikiu Jubiliatas su žmona 
Irena, dukterimi Migle ir anūke Emile 
mėgsta keliauti, domėdamasis gamto-
vaizdžiais, istoriniais ir architektūri-
niais objektais. 

Linkime Juozui ir ateityje geros svei-
katos, sėkmės, pergalių stalo teniso var-
žybose. 

  Petras Raudonis

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius, žemėtvarkos, 
hidrotechnikos, melioracijos specialistus ir veteranus gar-

bingų jubiliejų proga:

Antanui Sigitui Šileikai – 80
Pranui Stokei – 70
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Kiekvieni metai praturtina žmogų 
patirtimi, dvasios klodais ir išmintimi. 
Einame per gyvenimą, klumpame ir 
pakylame, džiaugiamės ir svajojame, 
nurimstame ir vėl skleidžiame sparnus. 
Šypsomės pasauliui arba pykstame ant 
jo, bet vis tiek tebemylime jį – už tai, kad 
leidžia pajusti gražią laiko tėkmę.

Šešiasdešimtmetis – ne tik gražus 
jubiliejus. Tai nepakartojamas amžiaus 
tarpsnis, kai galima džiaugtis sukaupta 
patirtimi, branda. Tai proga prisiminti 
prabėgusius metus, padėkoti, kad dos-
niai dalijai išmintį, negailėdama savęs 
nei laiko. Tai moralinės ir profesinės 
brandos metas. Žmogus jau gali skai-
čiuoti, ką gero nuveikė, ir jau tvirtai 
žino, ką dar turi ir nori bei gali nuveik-
ti. Prasmingais darbais ir užmojais gali 
pasidžiaugti 2020 m. sausio 24 d. še-
šiasdešimtmetį pažymėjusi UAB „Sume-
da“ gamybos skyriaus inžinierė Janina 
Murauskienė. 

Jubiliatė gimė ir augo Žemaitijoje, 
Šilalės r., Alkupio k. Ten prabėgo gra-
žiausi vaikystės metai. 1978 m. baigusi 
Kvėdarnos vidurinę mokyklą, įstojo į 
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultetą. Greitai prabėgo penkeri stu-
dijų metai, čia sukurta šeima. 1983 m. 
Janina baigė Akademiją su pagyrimu ir 
įgijo hidrotechnikos inžinierės kvalifika-
ciją. Dirbti pradėjo technike tuometinė-
je Kapsuko MSV. Vėliau teko darbuotis 
planavimo skyriuje ekonomiste, o nuo 
1991 m. įmonės Projektavimo ir kainų 
skyriuje inžiniere. Nuo 1996 m. lapkri-
čio iki šiol dirba gamybos skyriuje inži-
niere. Per šiuos metus parengta nemažai 

melioracijos statinių remonto ir rekons-
trukcijos projektų, suskaičiuota daugy-
bė sąmatų, nuveikta daug kitų darbų. 

Janina su vyru Vidmantu, UAB „Su-
meda“ generaliniu direktoriumi, užau-
gino sūnų Andrių ir dukrą Alvydą. Abu 
jie įgijo auštąjį išsilavinimą ir darbuoja-
si toje pačioje įmonėje. Abu sukūrę savo 
šeimas ir padovanoję penkis vaikaičius. 

Kai esi visą laiką užimta, dirbi 
įtemptą darbą, didelę dalį savęs atiduo-
di kitiems, – gražiausi metai prabėga 
kaip akimirka. Bet širdis dar jauna ir 
nurimti nenori. Janina – gabi specialis-
tė, puiki kolegė, gera draugė, nuostabi 
mama ir močiutė. Ji visiems padės, už-
jaus, paguos. Be daug jėgų ir energijos 
reikalaujančio darbo, Janina randa lai-
ko ir savo pomėgiams. Ji laisvalaikiu su 
šeima ir draugais mėgsta paslidinėti, 
pakeliauti po įvairias šalis, yra Mari-
jampolės futbolo komandos „Sūduva“ 
fanė, mėgsta gerą muziką, spektaklius, 
koncertus, susitikimus su draugais, ko-
legomis, giminaičiais. 

Miela Janina, nuoširdžiai sveikina-
me Jus 60-ojo – Jubiliejinio Gimtadie-
nio – proga. Linkime: džiaugsmo – kur 
bebūtum, kantrybės – ką bedarytum, 
ryžto – kas benutiktų, o laimės ir svei-
katos – visados. Tegul pildosi bran-
džiausios Jūsų viltys, o kiekviena nauja 
diena svariais darbais papildo gyveni-
mo aruodą. Tegul laikas dar ilgai būna 
Jums bičiuliškas, te nuolatos Jus lydi 
artimųjų meilė ir šiluma. 

Vidas Lugauskas
Lina Švedkauskienė

Janinai Murauskienei – 60
Kaip gerai, kad jauti žemės pulsą neramų,
Metai skuba ir Tu vis skubi...
Ir džiaugies, kad smėlėtoj lietuviškoj žemėj
Virš senolių pėdų ir savąsias įmintas pėdas palieki. 

(A. Panavas)
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Audronei Juknevičienei – 60
SVEIKINAME

Vasario 9 d. 
jubiliejų pažymė-
jo daugeliui ša-
lies melioracijos 
specialistų gerai 
pažįstama UAB 

„Statybos ekspertų biuras“ ekspertė hi-
drotechnikos inžinierė Audronė Jukne-
vičienė (Bardauskaitė).

Audronė gimė ir augo Panevėžio r. 
Raguvos miestelyje. Čia baigė viduri-
nę mokyklą ir 1978 m. įstojo studijuo-
ti hidromelioracijos į LŽŪA. Mokėsi 
puikiai, buvo aktyvi visuomenininkė ir 
1983 m. baigė studijas su pagyrimu.

Darbo karjerą Audronė pradėjo Me-
lioracijos ir vandens ūkio ministerijoje 
Kokybės skyriaus inžiniere. Tarnybinės 
komandiruotės po visą Lietuvą tikrinant 
melioracijos sistemų, hidrotechnikos 
statinių ir melioracijos įmonių atlieka-
mų kitų darbų kokybę buvo jos pagrin-
dinis darbas. Čia ji įgijo profesinės ir 
gyvenimiškos patirties. Šio pobūdžio 
darbą tęsė iki 1991 m. susivienijime 
„Lietuvos melioracija“.

Esminiai pokyčiai valstybės melio-
racijos politikoje po 1990 m., staigus 
biudžeto lėšomis finansuojamų meliora-
cijos darbų sumažėjimas turėjo įtakos 
daugelio šios srities specialistų, tarp 
jų ir Jubiliatės, gyvenimui. 1994 m. ji 
pradėjo dirbti projektų eksperte UAB 
„Valstybinė projektų ir sąmatų eks-
pertizė“, nuo 2018 m. UAB „Statybos 
ekspertų biuras“, išplėtė tikrinamų pro-
jektų sritį, gavo atestatą tikrinti projek-
tams kultūros paveldo teritorijose ir jau 
25-eris metus kruopščiai tikrina, ar pro-
jektavimo įmonių parengtuose meliora-
cijos sistemų, hidrotechnikos statinių ir 
kituose statybos ar rekonstravimo pro-

jektuose priimami pagrįsti sprendimai, 
ar atlikti pakankami tyrimai, ar teisin-
gai nustatomi reikiami atlikti darbai bei 
kainos. Tai ypač svarbu, kai šalyje yra 
daug nedidelių projektavimo įmonių. A. 
Juknevičienė – puiki ekspertė. Projekta-
vimo įmonių, rajonų žemės ūkio skyrių 
melioracijos specialistai žino – eksper-
tė Audronė nepateiks išvadų neaptarusi 
neaiškumų su projektų autoriais, atsi-
žvelgs į jų pagrįstus argumentus, bet 
nenuolaidžiaus klaidoms, pareikalaus 
jas ištaisyti. 

Imli naujovėms Jubiliatė aktyviai 
dirbo naujoje srityje diegiant melio-
racijoje geografines informacines sis-
temas, dirbo melioracijos statinių ir 
projektinės medžiagos skenavimo, skai-
tmenizavimo ir vektorizavimo darbus. 
Tuo tikslu ji kėlė kvalifikaciją, baigė 
GIS ir skaitmeninių technologijų tai-
kymo, naujų sudėtingų kompiuterinių 
programų ir kitus kursus, yra atestuota 
ypatingo statinio projekto, statinio eks-
pertizės vadovė vandentvarkos, susisie-
kimo komunikacijų statinių grupėms. 
Ji perduoda įgytas žinias ir padeda jas 
taikyti bendradarbiams.

Audronė meniškos sielos žmogus. 
Grožinė literatūra, koncertai – jos lais-
valaikis. Puiki šeimininkė, su vyru Rimu 
užaugino dukrą Vaidą, kuri seka tėvų 
pėdomis, tapo aplinkosaugos inžiniere. 
Audronė didelė savo gimtinės Raguvos 
patriotė. Labai rūpinasi savo mama, 
daug savaitgalių paskiria jos ir gimtųjų 
namų globai.

Linkime Jubiliatei tolesnės sėkmės 
sudėtingo šiuolaikinio gyvenimo verpe-
tuose.

Bendradarbių vardu 
Vytautas Bubėnas
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UAB „Šiaulių 
hidroprojektas“ 
direktorius Arūnas 
Adomaitis vasario 
18 d. pažymėjo še-
šiasdešimtmetį

Jubiliatas gimė 
ir mokėsi Šiauliuose. Baigęs 1982 m. 
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvar-
kos fakultetą įgijo hidrotechnikos in-
žinieriaus diplomą. Visa jo profesinė 
veikla susijusi su Šiaulių hidroprojektu 
(buvusiu Respublikinio vandens ūkio 
projektavimo instituto Šiaulių skyriu-
mi). Baigęs Akademiją darbą pradėjo 
institute hidrotechnikos grupės inži-
nieriumi. Rengė Joniškio r. Gačionių 
tvenkinio, tvenkinio ant Raudos up. 
Šiaulių r., Skuodo r. Luknės kol. laukų 
drėkinimo bei kitus hidrotechninės sta-
tybos projektus. Įgijęs geros projektavi-
mo darbų patirties, sumanus, darbštus 
specialistas 1992 m. tapo projektų vy-
riausiuoju inžinieriumi. Eidamas šias 
pareigas gerai organizavo projektuoto-
jų grupės darbus, palaikė gerus dalyki-
nius santykius su užsakovais, vykdyto-
jais bei ekspertais. 

Ši patirtis, dalykinės ir asmeninės 
savybės lėmė, kad 1996 m. tapo įmonės 
vyriausiuoju inžinieriumi. Nors užsa-

kymų projektavimo darbams sumažėjo, 
eidamas šias pareigas daug nuveikė, 
kad įmonė pereitų prie naujų darbo 
metodų, šiuolaikinių matavimo prietai-
sų bei kompiuterinių technologijų. Jo 
rūpesčiu išsiplėtė projektavimo darbų 
pobūdis, parengti projektai pasižymėjo 
aukšta kokybe, tad sudėtingomis rinkos 
ekonomikos sąlygomis, sumenkus meli-
oracijos darbų mastui, įmonė nestokojo 
užsakymų. 2018 m. jis tapo bendrovės 
direktoriumi. Nelengvos šios pareigos. 
Trūkstant investicijų į melioraciją ir 
hidrotechniką, nepakanka ir užsakymų 
projektavimo darbams. Tai yra Jubilia-
to kasdienis rūpestis. 

Bendradarbiai gerbia Jubiliatą už 
nuoširdumą, sumanumą, draugiškumą .

Su „Šiaulių hidroprojektu“ susijusi 
ne tik Arūno veikla, bet ir jo šeimos na-
rių darbas. Čia iki 2002 m. dirbo jo tė-
vas hidrotechnikos veteranas Vytautas 
Adomaitis, taip pat pažymintis jubilie-
jų – devyniasdešimtmetį. Įmonėje dirba 
ir žmona Birutė, brolis Dainius, taip 
pat hidrotechnikos inžinieriai. Neseniai 
ir sūnus Saulius, informatikas, įgijo hi-
drotechninės statybos inžinerijos ma-
gistro diplomą.

Jubiliejaus proga linkime kolegai 
Arūnui geros sveikatos, laimės asmeni-
niame gyvenime, energijos dabarties ir 
ateities iššūkiams įveikti.

Petras Raudonis

Arūnui Adomaičiui – 60

Norėdami pasveikinti kolegas 
jubiliejų proga – rašykite žurnalo  
  „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
                                          redakcijai
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Žemės reforma  
Kerelių kaime 1925 m.

Antanas KUBILIUS

Antanas Kubilius gimė 1893 m. gruodžio 30 d., 1912 m. baigė matininkų 
kursus. Žemės tvarkymo departamente dirbo nuo 1921 m. 1936 m. dirbo 
Ukmergės apskrities žemės tvarkytoju. 1945-1959 m. dirbo Žemės ūkio mi-

nisterijos Žemėtvarkos valdyboje. Mirė 1986 m. 
lapkričio 26 d. Tarpukaryje, nuo1922 m. Anta-
nas Kubilius buvo mūsų Sąjungos narys.

Spausdiname žemėtvarkos veterano Antano 
Kubiliaus prisiminimus, kaip jis skirstė Kerelių 
kaimo žemes į vienkiemius (viensėdžius).

Kereliai – Skapiškio seniūnijos kaimas, nuo 
Kupiškio nutolęs 12 kilometrų, nuo Skapiškio – 
penkis. Pietiniu pakraščiu teka Kupa. Greta 

yra Naiviai, pirmi Puponys, Tatkonys, Skapiškio geležinkelio stotis. Kerelių 
kaimelis nedidelis. 2003 m. duomenimis, čia buvo 12 sodybų, gyveno 22 
gyventojai. Vienos sodybos ir dabar tebestovi, kitos jau nugriautos. Nors 
piliakalnio pašonėje prigludęs kaimas sparčiai mažėja, dar yra žmonių, sau-
gančių jo praeitį, menančių istoriją.

Iš senbuvių dar kaime tebegyvena Eugenijus Plūkas su žmona. Tai jo 
protėviai, kurie turėjo daug pergyvenimų dėl prisiimto sklypo, aprašomi pri-
siminimuose.

Redakcija

PRISIMINIMAI

Kerelių piliakalnis



84 

Matininko atvykimas į kaimą pakeisti rėžius į vienkiemių žemės sklypus 
visam kaimui būna nepaprastai didelis ir svarbus įvykis. Atvykus į kaimą, pir-
miausia reikėdavo surinkti duomenis projektui sudaryti. Tai užimdavo daug 
laiko. Projektuodamas sklypus, susipažįsti su kaimo žmonėmis. Ypač buvo 
naudinga susipažinti ir pabendrauti su vyresnio amžiaus, daug metų čia ūkinin-
kavusiais. Jų praktinė patirtis labai pravertė sudarant sklypų projektą, jie buvo 
pagrindiniai žinovai – patarėjai.

Kai tvarkomos teritorijos brėžinyje išbraižoma visa situacija (keliai, netin-
kamos ūkininkauti žemės ir kiti žemėveiksliai), parengiamas sklypų projektas. 
Projektavimo metu aktyviai dalyvauja ūkininkai – žinovai ir kiti suinteresuoti 
asmenys. 

Naujai suprojektuoti sklypai, dalyvaujant kaimo ūkininkams, pažymimi lau-
ke gairėmis. Skiriamas ilgesnis laikas, kad visi gerai susipažintų su projektu. 
Keletą dienų šeimos mynė takus nuo gairės iki gairės. Kiti net pasikvietė pasi-
tarti giminaičius iš tolimesnių vietų.

Praėjus projekto apžiūros laikui, beliko savininkams pasirinkti sklypus ir pa-
sirinkimą įforminti. Visuotiname susirinkime paaiškėjo, kad per apžiūros laiką 
visi ūkininkai pasirinko sklypus. Tereikėjo tik mažų pataisų. Keli savininkai po 
pataisų pasikeitė sklypais. Teliko tik surašyti sklypų pasirinkimo aktus. Pasira-
šius aktus, kaimo žmonėms atslūgo įtampa, kuri tvyrojo iki to laiko. Po pasira-
šymo visi džiugūs ir klegėdami išsiskirstė į namus. 

Buvo gegužės šeštadienio vakaras, temo. Valakinis ūkininkas Plūkas su 
dviem sūnumis temstant išskubėjo per daržus dar kartą apžiūrėti pasirinkto skly-
po. Aš nuo įtempto darbo iki šio pavasario pavargau. Tačiau šiek tiek atsikvė-
pęs, kambaryje užsidegiau žibalinę lempą – su dideliu gaubtu, gerai atmušančiu 
šviesą į stalą. Įnikau į projekto brėžinius, norėdamas apžvelgti tolesnius darbus. 
Už durų pasigirdo neaiškus šlamesys. Atidarius duris, silpniau lempos apšvies-
toje vietoje pasirodė kažkokios baltos būtybės. Geriau įsižiūrėjęs atpažinau tris 
klūpančius stambius vyrus, dėvinčius baltus drobinius marškinius. Tai buvo ūki-
ninkas Plūkas su sūnumis. Labai susijaudinę klūpodami vis kartojo – gelbėk, 
gelbėk – mes pražuvę. Tik kategoriškai pareikalavus, jie atsistojo. Kiek apsira-
minę, pareiškė, kad pasirinkto sklypo atsisako ir sutiktų paimti bet kokio ploto 
sklypą prie jų sodybos. Matydamas sunkius Plūkų išgyvenimus pažadėjau, kad, 
kiek galėsiu, padėsiu. Pats sau galvojau: kai jau sklypai pasirinkti ir įforminti 
visų parašais, bus nelengvas darbas pakeisti projektą.

Apie Plūkus kaimynai pasakojo, kad visi šeimos nariai labai darbštūs, par-
eigingi, bet gana jautrūs. Jie visus ūkio darbus kaime atlikdavo pirmutiniai. Jei 
pusryčiaujant ar pietaujant pro langą pamato, kad kaimynas traukia į lauką pra-
dėti pavasarinių ar rudeninių darbų, Plūkai, viską metę, išskuba tekinomis, kad 
tik neatsiliktų nuo kaimyno.

PRISIMINIMAI
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Vilius Antanas Pupelis
(1951 - 2019)

2019 m. gruodžio 14 d. po sunkios ligos mirė hidro-
technikos inžinierius Vilius Antanas Pupelis.

Velionis gimė 1951 m. sausio 1d. Rokiškio mieste. 
Baigęs Rokiškio gimnaziją, studijavo hidromelioraciją 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1974 m. baigęs studi-
jas įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją ir tais 
pačiais metais pradėjo dirbti RVŪPI Šiaulių skyriuje (da-

bar UAB „Šiaulių hidroprojektas“) inžinieriumi. Sumažėjus žemės melioracijos 
darbų finansavimui, velionis 1991 - 1992 m. dirbo Šiaulių r. Meškuičių apyl. 
Agrarinės reformos tarnybos žemėtvarkininku. 1992 - 1995 m. – Šiaulių r. Že-
mėtvarkos tarnybos vadovo pavaduotoju, 1997 - 2010 – Šiaulių apskr. Viršinin-
ko administracijos žemės tvarkymo departamento direktoriumi.

2010 m. pablogėjus sveikatai, išėjo į pensiją. Kol leido sveikata, Vilius su 
žmona Irena, dukra Asta, sūnumi Dariumi ir keturiais vaikaičiais sukdavosi na-
muose, kolektyviniame sode. Domėjosi politika, sporto įvykiais, istorija.

Už toleranciją, vidinę kultūrą ir sąžiningumą velionį gerbė draugai ir ko-
legos. Mes prisiminsime jį kaip kupiną energijos, inteligentišką, visada geros 
nuotaikos žmogų, dalykišką ir sumanų vadovą.

Buvusių bendradarbių ir kolegų vardu
Petras Raudonis 

UŽJAUČIAME

O buvo taip, kad Plūkas per varžytines pasirinko 0,5 ha didesnį sklypą ato-
kiau savo sodybos. Mažesnio ploto sklypas prie Plūkų sodybos konkurentui 
tiko. Dabar dėl to Plūkai taip sunkiai išgyvena.

Po sklypų pasirinkimo ir įforminimo praėjo keletas dienų. Visų kiemų žmo-
nės suspėjo dar ne kartą aplankyti savo sklypus. Tik Plūko kiemo žmonių niekur 
nesimatė. Jie liūdi, kai kurie pasidarė visiški ligoniai.

Išsikviečiau Plūkus ir jų konkurentą. Pasiūliau susikeisti sklypais, atitinka-
mai pakoregavus abiejų sklypų plotus. Naujieji savininkai susikeisti sklypais 
sutiko. Įforminus tą pasikeitimą, į Plūkų šeimą grįžo ramybė.

Sklypų ribas pažymėjus kauburiais (kapčiais), ūkininkai dairėsi laukuose, 
kur pirmą kartą, jau vienkiemiuose, sės javus.

Pagal A. Kubiliaus prisiminimų rankraštį 
parengė Romualdas Survila 
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Julius Sabaliauskas
(1933 - 2020)

Vasario 12 d. netekome žymaus aplinkosaugos vadovo 
ir hidrotechnikos specialisto dr. Juliaus Sabaliausko. 

Velionis gimė 1933 m. rugpjūčio 6 d. Rokiškio r. 
Apasčios k. 1955 m. baigė Kauno politechnikos institutą 
ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko profesiją. Pradėjo dirbti 
Šilutės MSV, 1958 m. buvo perkeltas į Vilnių vadovau-
ti naujai įsteigtam Valstybiniam vandens ūkio komitetui. 

1968 m. Kauno politechnikos institute apgynė disertaciją „Nutekamieji vande-
nys Lietuvoje ir jų valymas žemdirbystės drėkinimo laukuose, įrengtuose dre-
nuotuose priemolio gruntuose“. 1968 m., įsteigus Melioracijos ir vandens ūkio 
ministeriją, buvo paskirtas ministro Jono Veličkos pavaduotoju vandens apsau-
gos klausimais. Dirbdamas šiose pareigose, apgynė mokslų daktaro disertaciją 
nutekamųjų vandenų valymo klausimais. Buvo ilgametis SSSR įgaliotas Šiaurės 
šalių jūrų apsaugos fondo tarybos narys.

1988 m., įsteigus Valstybinį gamtos apsaugos komitetą, J.Sabaliauskas dirbo 
komiteto pirmininko Vytauto Einorio pirmuoju pavaduotoju. 1991–1997 m., AB 
„Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos ir plėtros periodu, dirbo jos direkcijos kon-
sultantu. 1997 m. tapo pirmuoju Aplinkos apsaugos ministerijos įsteigtos VšĮ 
„Grunto valymo technologijos“ direktoriumi. Visa Jo darbo ir visuomeninė vei-
kla buvo susijusi su vandens sauga, racionaliu vandens išteklių naudojimu, ūki-
nės veiklos neigiamo poveikio gamtai mažinimu, naujų technologijų diegimu. J. 
Sabaliauskas aktyviai reiškėsi ir kitose aplinkosaugos srityse – gyvosios gamtos 
ir kraštovaizdžio apsaugos, buvo aktyvus Gamtos apsaugos, Medžiotojų ir žve-
jų, Mokslo ir technikos draugijų ir jų vadovaujančių organų narys, dalyvavo šių 
draugijų ekologinio švietimo veikloje. Daug energijos skyrė įrodinėjimui, kad 
šalies upių ir ežerų, Kuršių marių bei Baltijos jūros užterštumas didėja, jų ekosis-
temos pažeistos ir degraduoja, kad kuo skubiau reikia statyti valymo įrenginius. 
Tai, kad buvo pastatyti pirmieji šiuolaikiniai biologinio valymo įrenginiai Ne-
menčinėje ir Panevėžyje, fizinio–cheminio valymo įrenginiai Radviliškyje, yra 
didelis Juliaus Sabaliausko indėlis.

Jo plati veikla aplinkosaugoje buvo labai vertinama, jam suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio inžinieriaus Garbės vardas, jo mokslo darbai buvo spausdinami 
šalies ir užsienio prestižiniuose mokslo žurnaluose.

 Šviesus Juliaus Sabaliausko atminimas ilgam išliks jo bičiulių, kolegų, ben-
dražygių, visų jį pažinojusiųjų širdyse.

Buvusių bendradarbių vardu
Vytautas Bernadišius, Bronius Bradauskas, Rapolas Liužinas,  

Raimondas Sakalauskas, Antanas Petrauskas
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Didžiausias  
ledo urvas pasaulyje

Šiaurės Alpėse yra vietų, kur net karštą vasaros dieną lankytojus pasi-
tinka stingdantis šaltis. Bet tai nestabdo smalsuolių, norinčių pasigrožėti 
sustingusio vandens formomis.

Aisrizenveltas (vok. Eisriesenwelt – „ledo milžino pasaulis“) – didžiausia 
urvų sistema Europoje, Teneno masyve, 40 km į pietus nuo Austrijos miesto 
Zalcburgo. Urvų labirintas driekiasi daugiau kaip 42 km. Šioje paslaptingoje 
ledo karalijoje ir karštą vasaros dieną temperatūra nepakyla aukščiau nulio.

TAI ĮDOMU

Aisrizenvelto ledo urvą 
1879 m. atrado gamtinin-
kas Antonas fon Poseltas 
Čorichas. Jis prasiskverbė į 
kalną apie 200 m. Ir, radęs 
ledo sieną, toliau nebėjo. 
Apie šį atradimą jis paskel-

bė moksliniame leidinyje, bet urvai neišgarsėjo nei 
tarp mokslininkų, nei visuomenės sluoksniuose ir net 
nugrimzdo užmarštin, kol garsus ir patyręs Zalcbur-
go regiono speleontologas Aleksandras von Miorkas 
rimtai nesusidomėjo urvu ir 1912 m. pradėjo urvų 
tyrinėjimą. Jo vadovaujama ekspedicija iškirto ledo 
sienoje laiptus ir už jos pamatė nuostabius ledo darinius, kuriuos pavadino Eis-
riesenwelt. Įžengus į urvą, iki šiol kelią pastoja ta pati 30 m aukščio ledo siena 
su iškirstais laiptais, kurios viršuje atsiveria olų ir urvų labirintai.

Von Miorkas žuvo 1914 m. I Pasaulinio karo metu. Jo pelenai ilsisi ledinio 
urvo Katedroje. Tyrinėjimus pratęsė kiti mokslininkai, o ledo urvu susidomėjo 
turistai.

1920 m. Forscherhute buvo pastatyta tyrėjų trobelė ir sukurti pirmieji marš-
rutai. Greitai atkeliavo ir pirmosios turistų grupės, kurias patraukė naujai atrasto 
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urvo populiarumas. Neužilgo buvo pastatyta dar viena trobe-
lė ir nutiesti takai.

Sakoma, kad Aisrizenvelto ledo urvas susiformavo 
Zalzako upei tekant kalnu ir jame graužiant sau kelią. Per 
tūkstančius metų, vandeniui plaunant laisvesnius akmenis ir 

uolienų sluoksnius, įtrūkimai ir plyšiai olose susiformavo į 
dideles erdves. Žiemą, kai oras kalne yra šiltesnis nei išorėje, 

šalto oro srautai keliauja į kalną ir žemesnėse urvų srityse numuša 
temperatūrą žemiau nulio. Atėjus pavasariui, tirpstančio vandens upe-

liai prasiveržia pro plyšius uolienoje ir, pasiekę šaltas žemesnes urvų sritis, sušąla, 
taip virsdami į nuostabius ledo kūrinius, dėl kurių šie urvai ir yra garsūs.

Nors urvai tęsiasi 42 km, tik pirmame ledo kilometre leidžiama apsilanky-
ti turistams, likusi urvo dalis yra susiformavusi iš kalkakmenio. Urvus ir ledo 
grožį galima aplankyti visais metų laikais. Ledo urvai yra daugiau nei 1500 
m virš jūros lygio – žiemą temperatūra urvuose būna labai žema. Šaltinių ir 
lietaus vanduo, prasismelkiantis ir lašantis į urvus, nespėja sukurti kalkakme-
nio urvams būdingų stalaktitų bei stalagmitų, nes tuoj pat užšąla visokiausiais 
pavidalais. Šalti žiemos vėjai veržiasi į urvų vidų ir užšaldo ten esantį sniegą, 
Vasarą šalti vėjo srautai veržiasi iš žemesnių urvo sričių, taip palaikydami vėsią 
temperatūrą ir neleisdami ištirpti susiformavusiam ledui.

Aisrizenvelte lankėmės sykiu su grupe ūkininkų iš Lietuvos. O kai vyrai 
po ledo skliautais užtraukė lietuvišką dainą, jiems žemai galvas lenkė ir ilgai 

TAI ĮDOMU

plojo šalia buvusi turistų 
grupė iš Japonijos. Tą-
kart mums, lygumų vai-
kams grįžtant iš Teneno 
kalnų Šiaurės Alpėse re-
gėjosi, kad dar ryškiau 
spindi saulė, akį džiugina 
uolose žydintys mėly-
nieji gencijonai ir pilku 
aksomu spindi edelveisų 
žvaigždutės.

Parengė  
Vanda Vasiliauskaitė
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Žemės išteklių naudojimo stebėsena
Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama žemės išteklių naudojimo stebėseną, 

šiais metais taip pat organizuoja visą Lietuvos teritoriją apimančios dirvožemių 
tipų bei savybių duomenų ataskaitos ir žemėlapių parengimą. Per praėjusius metus 
buvo atlikti dirvožemio savybių stebėsenos parengiamieji darbai, surinkta ir išana-
lizuota dirvožemių tipų ir granuliometrinės sudėties medžiaga. 

Žemės išteklių naudojimo stebėsena suteikia galimybę analizuoti žemės nau-

KRONIKA

dojimo pokyčius ir priimti sprendimus, pagrįstus racionalių žemės ūkio naudmenų 
formavimu, konkurencingų ūkių kūrimu, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendini-
mu, kaimo infrastruktūros plėtra bei gyvenimo sąlygų kaime gerinimu. Tokia ste-
bėsena 10-yje nuolatinių stebėjimo teritorijų, kurių bendras plotas – 4000 ha, jau 
vykdoma penkiolika metų (2005–2019). 

Pagrindinis žemės išteklių stebėsenos tikslas – stebėti, analizuoti ir prognozuoti 
šalies žemės išteklių naudojimo būklę, nustatyti pokyčius dėl antropogeninio po-
veikio, pagrįsti racionalaus žemės naudojimo ir aplinkos gerinimo priemones, įver-
tinti žemės tvarkymo ir administravimo priemonių veiksmingumą ir teikti reikiamą 
statistinę informaciją apie žemės naudojimą bei žemės išteklių būklę. 

NŽT užsakymu, kasmet vykdoma žemės ūkio augalų grupių sudėties ir že-
mės ūkio naudmenų naudotojų grupių ir jų pokyčių stebėsena. Šalies mastu ūkių 
valdos turi tendenciją stambėti. Nuo 2011 m. iki 2019 m. vidutinis valdos dydis 
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išaugo nuo 8,7 ha iki 18,4 ha. Siekiant racionalaus ūkininkavimo, valdos turėtų 
ir toliau didėti, būti kompaktiškesnės (mažėti atstumai tarp sklypų). Tam padėtų 
žemės konsolidacijos projektai, kurių tikslas pagerinti išsibarsčiusių žemės sklypų 
kompaktiškumą, stambinti žemės valdas, stiprinti ūkius ir didinti jų produktyvumą. 
Pastebėtas nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotų didėjimas Prienų, Utenos ir 
kt. kalvotose nuolatinės stebėsenos teritorijose. 

Kas penkeri metai vykdoma žemės ūkio naudmenų dirvožemių agrocheminių 
savybių stebėsena. Analizuojant kelerių metų duomenis, galima modeliuoti ir pro-
gnozuoti šių pagrindinių dirvožemio agrocheminių savybių kitimą – tokių kaip 
dirvožemio rūgštėjimas, humuso praradimas arba kaupimas, pagrindinių augalų 
maisto medžiagų (judraus fosforo bei judraus kalio) dirvožemyje kitimą.

NŽT užsakymu, kas penkeri metai vykdoma žemės ūkio naudmenų melioraci-
nės būklės stebėsena. Dešimtyje stebėsenos teritorijų ir visos šalies mastu pagrin-
dinė drenuotų žemės naudmenų plotų užmirkimo priežastis yra drenažo sistemų 
pažeidimai. Valstybės mastu ryškesnis yra nusausintų drenažu blogos būklės plotų 
sumažėjimas – 0,75 proc. visų žemės naudmenų. Monitoringo teritorijoje šis po-
kytis – 1,87 proc. 

Taip pat kas 10 metų atliekama natūralių ir antropogenizuotų žemės ūkio nau-
dmenų dirvožemio dangos stebėsena. Dėl žmogaus veiklos bei įvairių klimato 
veiksnių dirvožemis Lietuvoje nuolatos kinta. Kalvotuose plotuose (tokiuose kaip 
Utenos ar Prienų rajono nuolatinio stebėjimo teritorijose) vyksta dirvožemio ero-

KRONIKA
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zija. Didėja eroduoti palotai arba erozijos laipsnis, o tarpukalvėse ir tarpubangėse 
kaupiasi nuplautos organinės medžiagos – vyksta deliuvizacijos procesas. Dirvo-
žemio tipo kitimui įtakos turi melioracijos sistemos veikimas tiek kalvoto reljefo, 
tiek lygumų rajonuose.

NŽT informacija 

Antanas Maziliauskas – Prancūzijos žemės  
ūkio mokslų akademijos narys

Sausio 9 d. VDU Žemės ūkio akademijos kancle-
ris prof. Antanas Maziliauskas Prancūzijos žemės ūkio 
mokslų akademijoje pristatytas kaip naujai išrinktas šioje 
akademijoje užsienio valstybės narys.

 „Tai didelė garbė, o kartu ir atsakomybė. Esu pirmasis 
iš Baltijos šalių, todėl teks atstovauti visam regionui. Esu 
paskirtas į Politikos ir ekonomikos sekciją, tad teks pri-
sidėti formuojant Europos Sąjungos naujojo laikotarpio 
bendrosios žemės ūkio politikos kryptį“, – apie garbingas 
pareigas Prancūzijos žemės ūkio mokslų akademijoje kal-
bėjo A. Maziliauskas.

ŽH informacija

Apie studijų pokyčius Vandens ūkio  
ir žemėtvarkos fakultete

Šiais metais stojantiesiems Fakultete siūloma viena pla-
čios aprėpties pirmosios pakopos studijų programa – Van-
dens ir žemės inžinerija. Tai atnaujinta Vandens išteklių 
inžinerijos programa su trimis specializacijomis – „Akva-
kultūros inžinerija“, „Hidrotechnika“ ir „Žemėtvarka“. Šios 
programos tikslas – parengti plačios erudicijos ir aukštos 
kvalifikacijos inžinerijos specialistus, žinančius šiuolaiki-
nes aplinkos inžinerijos mokslo teorijas, metodus ir pažan-
giausias technologijas, suformuoti gebėjimus leidžiančius 
analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančius reiškinius, vertinti 
supančios aplinkos kokybės būklę, spręsti darnaus žemės ir 

vandens išteklių naudojimo bei aplinkosaugos problemas, realizuoti inovatyvius 
techninius ir technologinius sprendimus įvairiose kultūrinio kraštovaizdžio forma-
vimo, žemės ir vandens išteklių tvarkymo srityse.

Programos studentai pirmus studijų metus bendrame sraute studijuos bendruo-
sius universitetinius ir aplinkos inžinerijos krypties dalykus. Antraisiais metais pro-
gramos didesnę dalį sudaro bendrieji universitetiniai ir aplinkos inžinerijos studijų 

Algis Kvaraciejus
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dalykai, tačiau pradedami studijuoti ir specializacijų dalykai. Trečiajame kurse di-
desnę dalį sudaro specializacijų dalykų, o ketvirtame kurse studijos vyks tik pagal 
specializacijas.

Programos studijas pagal pasirinktą hidrotechnikos specializacijos kryptį baigę 
absolventai įgys žinias ir gebėjimus dirbti projektinį – inžinerinį darbą vandens 
inžinerijos sistemoje: hidrotechnikos statinių projektavimo, statybos, priežiūros ir 
valdymo įmonėse bei institucijose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei atliekų 
tvarkymo įmonėse. Žemėtvarkos specializacijos absolventai bus laukiami įmonėse, 
rengiančiose žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus, atliekančiose žemės sklypų ir 
pastatų kadastrinius matavimus, žemės kartografavimo, žemės sklypų planų ren-
gimo, kraštovaizdžio architektūros darbus, žemės rinkos tyrimus ir nekilnojamojo 
turto vertinimą. Akvakultūros specializacijos absolventai galės dirbti žuvininkys-
tės ir akvakultūros valstybinėse ir privačiose įmonėse. Absolventai nepriklausomai 
nuo baigtos specializacijos, taip pat galės dirbti aplinkos tvarkymo, projektavimo ir 
priežiūros įmonėse, savivaldybių administracijose, regioniniuose aplinkos apsau-
gos departamentuose, konsultacinį darbą konsultavimo įmonėse, tarnybose, savi-
valdybių administracijose arba tęsti studijas giminingų inžinerijos studijų krypčių 
magistrantūros programose.

Dabartiniai moksleiviai yra aktyvūs, jiems dažnai rūpi ne tik viena veiklos sri-
tis, bet kelios. Vytauto Didžiojo universitetas vienintelis Lietuvoje vykdo studijas, 
grįstas Artes Liberales principais, kai studentas pats pasirenka ir planuoja dalį savo 
studijų taip, kaip jis pats nori. Vienas iš tokių principų yra siūlomos virš 40 gre-
tutinių studijų programų. Tai papildoma galimybė studijuojančiajam įgyti ir kitos 
krypties kompetencijų, kurios leistų įgyti platesnį išsilavinimą.

VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos  
fakulteto dekanas doc. dr. Algis Kvaraciejus

NŽT atlikti darbai
Vasario 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos direkto-

rius Laimonas Čiakas žiniasklaidos atstovams pristatė 
piliečių nuosavybės teisių atkūrimo situaciją Lietuvoje 
ir 2019 m.Tarnybos atliktus pagrindinius strateginius 
darbus žemės reformos ir žemėtvarkos, valstybinės že-
mės valdymo, geodezijos ir kartografijos bei korupci-
jos prevencijos srityse.

Spaudos konferencijos pradžioje pateikta informa-
cija apie nuosavybės teisių piliečiams atkūrimo eigą ir 

atkeiptas dėmesys į tai, kad įgyvendinta Vyriausybės programos nuostata – iš es-
mės baigtas nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėse ir miestuose (išskyrus 
Vilniaus m. ir Trakų m.) turėtą žemę.
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„Piliečių teisių į turėtą nuosavybę atkūrimas atrodo ilgai trunkantis ir sudėtin-
gas, tačiau jis yra praktiškai baigtas. Naujausiais duomenimis, kaimo vietovėse 
nuosavybės teisės atkurtos 786 220 piliečių į 4021967,588 ha žemės. Miestuose 
nuosavybės teisės atkurtos 47 379 piliečiams į 37055,5036 ha žemės. išskyrus Vil-
niaus ir Trakų miestus, kuriuose šis procesas dar užtruks maždaug iki 2020 metų 
antrojo ketvirčio“, – sakė Laimonas Čiakas.

Direktorius akcentavo, kad nuosavybės teisių atkūrimas ne pagrindinis NŽT 
darbas. Tarnyba atlieka daug funkcijų, teikdama asmenims net 51 administracinę 
paslaugą. Kaip vieną iš svarbių NŽT darbų Laimonas Čiakas įvardijo dalyvavimą 
tarptautinės reikšmės projekte „Rail Baltica“: įgyvendinant projektą viešiesiems 
poreikiams paimti 1 358 sklypai (bendras plotas apie 1 240 ha žemės). Išnagrinėti 
5 294 prašymai dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo organizavimo, o 
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) 
patikrinti 7 664 parengti planavimo dokumentai. 

Žemės valdymo srityje: sukurtas Žemės apskaitos modulis, kuriame viešai pa-
teikiama informacija apie visus šalyje esančius valstybinės žemės sklypus ir plo-
tus, o tai garantuoja skaidrią valstybinės žemės apskaitą. Labai svarbi NŽT darbo 
sritis – žemės naudojimo kontrolė: atlikti 13 094 žemės naudojimo patikrinimai, iš 
kurių – 4 617 atlikta gavus piliečių pranešimus. Patikrinimų metu buvo nustatyti 3 
976 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai.

Taip pat sudarytos 14 258 žemės nuomos sutartys bei 7 736 žemės pardavimo 
sutartys.

Tikrinant valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartis patikrintos 30 165 su-
tartys, įvertinant visų numatytų sąlygų vykdymą (žemės nuomos mokesčio mokėji-
mą, sutarties įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kitas sąlygas, nustatytas 
teisės aktuose, galiojusiuose sutarčių sudarymo metu).

Geodezijos ir kartografijos srityse pažymėtas valstybinių erdvinių duomenų rin-
kinių atnaujinimas: atnaujinta 11 duomenų rinkinių, vienas svarbiausių – nauji treč-
dalio Lietuvos Respublikos teritorijos (apie 22 428 kv. km) ortofotografiniai žemėla-
piai, kurie naudojami pasėliams deklaruoti ir ES išmokoms administruoti, valstybės 
sienai kartografuoti, valstybės saugumui užtikrinti, teritorijų planavimui ir pan.

Direktorius atkreipė dėmesį ir į NŽT pastangas užtikrinti matininkų darbo ko-
kybę, glaudesnį bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą – organizuotos 6 apskri-
tojo stalo diskusijos žemės sklypų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų bylų 
rengimo ir tikrinimo klausimais. Jose dalyvavo matininkai ir kitų specialybių atsto-
vai iš įvairių Lietuvos regionų.

Renginio metu buvo pristatyta NŽT antikorupcinė politika. NŽT įdiegta ir vi-
suose procesuose pradėta taikyti pasaulyje pažangiausia korupcijos prevencijos 
sistema, atitinkanti aukščiausius ISO standartus. Sistema yra kompleksinė ir veikia 
visose pagrindinėse NŽT veiklos procesų srityse.

Buvo atkreiptas dėmesys į NŽT tenkantį dokumentų srautą: 2019 metais NŽT 
specialistai dirbo su 1,3 mln. – gaunamų ir sudaromų dokumentų.
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Taip pat išplėstos galimybės asmenims saugiai, greitai ir nesudėtingai prašymus 
ir skundus pateikti naudojantis elektroninėmis paslaugomis: NŽT yra prisijungusi 
prie Vyriausybės iniciatyvos „E. pilietis“.

2019 metais patikrintos 118 605 žemės sklypų kadastro duomenų bylos, iš-
duoti 21 867 sutikimai įsigyti žemės ūkio paskirties žemės (21 kartą atsisakyta 
išduoti sutikimą, nustačius, kad turimi žemės ūkio paskirties žemės plotai viršija 
500 ha); išduota 17 730 sutikimų statyti statinius valstybinėje žemėje ir laikinai 
naudotis valstybine žeme bei išduoti 7 289 leidimai laikinai naudotis žemės ūkio 
paskirties žeme.

NŽT informacija

Jono Endrijaičio kūrybinis vakaras
Sausio 7 d. Mokytojų namų Baltojoje salėje įvyko poeto, žurnalisto, literatūrinės 

Jono Aisčio premijos laureato Jono Endrijaičio sukaktuvinis – kūrybinis vakaras. 
Jonas Endrijaitis buvo antrasis atgaivinto mūsų Sąjungos žurnalo „Žemėtvar-

ka ir melioracija“ redaktorius 1990 - 1991 
metais. 1989 m. atgaivinto žurnalo leidybos 
pradžia buvo sunki, panašiai kaip 1926 m. 
„Matininko“ žurnalo leidyba. Kvalifikuota 
Jono Endrijaičio kaip redaktoriaus pradžia 
padėjo gerą pagrindą tolesnei žurnalo leidy-
bai.

Poetas Jonas Endrijaitis – ne tik poezijos 
kūrėjas, bet ir dainuojamosios poezijos atli-
kėjas, kuris pats kuria muziką savo eilėms. 
Tad renginio metu skambant gitarai rašytojas 
vienas ir kartu su jo vadovaujamo vaikų ir 
jaunimo klubo „Kregždutė“ vaikučiais dai-

navo jo sukurtų eilėraščių tekstais dainas.
Autoriaus visas gyvenimas glaudžiai susijęs su Dzūkija, su Lazdijais, kuriuo-

se prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Ten gimė jo pirmieji eilėraščiai. Jo eilėraščių 
knygose vyrauja meilės tema, atskleidžianti sudėtingą ir „dažnai mums vyrams 
nesuprantamą vidinį moterų pasaulį“. „Moterys – tai kosmosas, tad nesistenkite jų 
suprasti. Jas reikia tiesiog mylėti“, – atviravo poetas.

Šiuo metu Jonas dirba Vilniaus Senamiesčio vaikų ir jaunimo klube „Kregž-
dutė“, vadovauja literatūrinės kūrybos pagrindų studijai ir džiaugiasi, nepaisant 
amžiaus, dar randantis bendrą kalbą su jaunimu.

Vakaro pabaigoje Inžinierių sąjungos atstovai Palmira Ačienė ir Romualdas 
Survila pasveikino buvusį mūsų žurnalo redaktorių, palinkėjo jam daug kūrybinės 
sėkmės. 

ŽH informacija

Jonas Endrijaitis
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Vilniaus žemėtvarkos veteranų susitikimas
Sausio 15 d. ŽŪM įvyko tradicinis žemėtvarkos veteranų susitikimas. Kaip 

visuomet, pretekstas susitikimui buvo žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
naujojo numerio pasirodymas. Pristatomas 2019 m. žurnalo Nr. 4 jau buvo spaus-
dinamas Štetine, Lenkijoje. Šio numerio leidyba buvo sklandi, nors nuotoliniu 
būdu žurnalas ren-
giamas Vilniuje, 
Kaune, Panevėžy-
je ir spausdinamas 
Lenkijoje.

Kaip visada, 
susirinkę žemė-
tvarkininkai buvo 
geros nuotaikos, 
džiaugėsi maty-
dami vieni kitus. 
Neapsieita be dis-
kusijų apie žemėtvarkos dabartį ir ateitį. Maloniai nuteikė į susitikimą atvykusi 
ir pasidalinusi mintimis apie žemėtvarką žemės ūkio ministro patarėja Giedrė 
Pupšytė. Naujoji žemėtvarkininkų karta turi savo laikmečio iššūkius. Tačiau ne 
pro šalį pasinaudoti praeities patirtimi ir paveldu.

ŽH informacija

Susitikime Giedrė Pupšytė (dešinėje), Silvestras Staliūnas ir Palmira Ačienė

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos raštai jubiliejų proga įteikti:

*Albinui Kazanavičiui, UAB „Utenos gelžbetonis“  
direktoriui, 80 m. jubiliejaus proga;

*Juozui Markevičiui, UAB „Žemvalda“ statybos vadovui,  
80 m. jubiliejaus proga;

*Jonui Račui, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos  
vicepirmininkui, 70 m. jubiliejaus proga;

*Jonui Sviderskiui, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos  
administracijos vadovui, 70 m. jubiliejaus proga;

*Arūnui Adomaičiui, UAB „Šiaulių hidroprojektas“ direktoriui,  
60 m. jubiliejaus proga;

*Elvyrai Šavareikienei, Trakų r. savivaldybės melioracijos specialistei,  
50 m. darbinės veiklos  jubiliejaus proga;

*Petrui Malmigai, UAB „Varėnos melioracija“ statybos darbų vadovui,  
50 m. darbo vienoje įmonėje jubiliejaus proga.  
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