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VDU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto absolventai

1 lentelė
Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Eil. 

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

Bakalaurai

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

1 Arštikaitytė Laima 13 Khadka Roshan 25 Shrestha Sanjay
2 Aukštakalnis Albertas 14 Kurila Ričardas 26 Sinkevičiūtė Greta
3 Brezgys Donatas 15 Martinkutė Ina 27 Šatas Mindaugas
4 Dabulskis Romas 16 Minkevičius Nerijus 28 Thapa Vijaya Kumar
5 Einoras Artūras 17 Motūza Andrius 29 Umbrasas Tautvydas
6 Gabšys Donatas 18 Nalivaika Galvirdas 30 Uogintas Darius
7 Grybauskas Rimantas 19 Padleckas Justinas 31 Vaitkevičius Mantas
8 Iljinskis Marius 20 Petraitytė Aistė 32 Vasiliauskas Paulius
9 Ivanovas Andrius 21 Ptašinskas Kasparas 33 Zalepūga Domantas

10 Jonaitytė Rugilė 22 Remeika Arūnas 34 Žaganevičiūtė Indrė
11 Juozaitis Vytis 23 Rimkevičius Paulius 35 Žiukas Augustas
12 Karalevičiūtė Gintarė 24 Ruseckas Andrius 36 Žitkevičė Justina

2020 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakultetas išleido gana gausų absolventų 
būrį – 123 specialistus, iš jų 66 bakalau-
rus ir 57 magistrus. Šiais metais fakultetas 
išleido 24-ąją hidrotechninės statybos in-
žinerijos ir 26-ąją žemėtvarkos nuolatinių 
studijų bei 11-ąsias hidrotechninės staty-
bos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių 
studijų bakalaurų laidas.

Pirmosios pakopos studijas baigė 36 
hidrotechninės statybos inžinerijos bei 30 
žemėtvarkos studijų programų bakalaurų 
(1 lentelė). Šiais metais hidrotechninės 
statybos inžinerijos studijų programos 
studijas baigė ir trys studentai iš Nepalo.
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2020 m. studijas taip pat baigė 26-oji hidrotechninės statybos inžinerijos 
ir 24-oji žemėtvarkos nuolatinių bei 20-osios hidrotechninės statybos inžine-
rijos ir žemėtvarkos ištęstinių studijų programų magistrų laidos. II pakopos 
hidrotechninės statybos inžinerijos programos studijas baigė 20, žemėtvarkos 
programos – 37 magistrai (2 lentelė). 

Žemėtvarkos studijų programa

1 Alkauskaitė Evelina 11 Komisoraitienė Ieva 21 Siaurukienė Kristina
2 Beresnienė Nonita 12 Kornevas Lukas 22 Sipavičienė Karolina
3 Danieliūtė Korina 13 Krasinskaitė Karina 23 Stankevičiūtė Arina
4 Gasianec Laimutė 14 Kunšinskas Tautvydas 24 Survila Kasparas
5 Gedminaitė Indrė 15 Labunskaitė Dovilė 25 Šaparavičienė Inga
6 Gutautas Modestas 16 Livanas Dovydas 26 Šukys Algirdas
7 Gustaitis Tadas 17 Lukoševičienė Violeta 27 Tarasevičienė Veronika
8 Jakumienė Indrė 18 Mačinskaitė Vita 28 Turauskienė Viktorija
9 Kalnutis Arūnas 19 Petravičius Tatjana 29 Valentaitė Gabrielė

10 Kirvėlaitė Deimantė 20 Pilvelytė Laura 30 Žilinskas Augustas

Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Eil. 

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

Jono Petronio nuotraukos
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2 lentelė
Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Baigiamojo darbo pavadinimas

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

1 Abugelis Petras Gintas Sudėtingų hidrogeologinių sąlygų analizė 
įrengiant tvenkinius

2 Bungardaitis Vaidas Kritulių vandens surinkimas ir efektyvus panaudo-
jimas urbanizuotose teritorijose

3 Gadeckytė Kornelija Paviršinių nuotekų tinklų projektavimas bei anali-
zė programa Storm Water 

4 Januškevičius Dovydas Reguliuojamojo drenažo Kauno r. poveikis  nuotė-
kiui ir vandens kokybei

5 Kurtinaitis Justas Kuodžių HE aplinkosaugos reikalavimų  
vertinimas

6 Kuzminskytė Dovilė
Programų AutoCad Civil 3D ir Epanet galimy-
bių inžinerinių tinklų projektavimui bei analizei 
palyginimas

7 Lažauninkienė Jovilė Žuvų migracijos atstatymo galimybės Nemune 
ties Kaunu 

8 Lukauskas Sigitas
Paplūdimio kranto ties Giruliais kaitos tyrimai 
po papildymo smėliu 2001-2019 metais priekran-
tės zonoje
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9 Minkštimienė Rasa Širvintų rajono savivaldybės hidromazgų naudoji-
mo ir priežiūros vertinimas

10 Neimavičius Tomas Akmens masės plytelių atliekų panaudojimas 
betono gamyboje

11 Pocius Evaldas Kelių sankasų įrengimo technologijų tyrimai

12 Punys Vincentas Vandens ūkio inžinerinių ir statybos paslaugų 
eksportas

13 Rachimov Romas Apledėjimo apkrovų įvertinimas analizuojant 
lynų kelių konstrukcijas 

14 Strumskys Darius
Klovainių dolomito skaldos karjero gruntinio 
vandens lygio kaitos poveikis siurblių darbo 
efektyvumui

15 Usevičius Linas Kavarsko hidroelektrinės efektyvumo vertinimas

16 Vainienė Neringa Šilutės rajono mažų gyvenviečių rekonstruotų 
nuotekų valyklų efektyvumas

17 Vainoras Paulius Planuojamo geležinkelio tilto atramų hidrauliniai 
tyrimai ant Neries upės žemiau Jonavos

18 Vansytė Monika
Drenažo sistemose naudojamų filtracinių medžia-
gų vienos krypties deformacijų įtaka kiaurymių 
dydžiui 

19 Vasiliauskas Martynas Vilniaus miesto vandens tinklų galimybių vertini-
mas elektros energijos gamybai 

20 Žiukas Adomas Paviršinių nuotekų tvarkymo liūčių  užtvindomo-
se  gatvėse  įvertinimas

Žemėtvarkos studijų programa

1 Andrijauskas Laurynas
Potencialiai rekreacinėms teritorijoms priklausan-
čių žemės sklypų rinka Kauno rajono savivaldy-
bėje

2 Badarienė Jolanta Biržų miesto rekreacinių teritorijų vertinimas

3 Bagdonaitė Ovidija
Apleistų ir nenaudojamų žemės plotų, esančių 
Anykščių, Trakų, Šakių ir Šilutės rajonų savival-
dybėse, analizė

4 Balinskienė Jūratė Žemės ūkio paskirties žemės pirkimo – pardavimo 
ypatumai Lietuvoje
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5 Beniulytė Žydrė

Servitutų kompensavimo metodikos analizė ir 
jiems atsiradusių elektros apsaugos zonų įtaka 
Kaišiadorių ir Rokiškio rajonų žemės ūkio paskir-
ties sklypų vidutinei rinkos kainai 

6 Civilkienė Laura Žemės ūkio paskirties žemės rinkos analizė Kauno 
apskrityje

7 Gelčytė Rasa Žemės nuoma Pakruojo rajono savivaldybėje

8 Girdvainienė Sonata Šilutės rajono savivaldybės žemės naudojimo kaita

9 Girdžijauskienė Jovita
Teritorijų planavimui ir naudojimui turinčių įtakos 
Europos Sąjungos programų ir kaimo plėtros prie-
monių veiksmingumo vertinimas

10 Gurskis Nerijus Kauno rajono savivaldybės dvarų sodybų tyrimas

11 Juočytė Edita
Molėtų rajono savivaldybės teritorijos vystymo 
perspektyvos teritorijų planavimo dokumentų 
kontekste

12 Kolbasovaitė Jurgita
Ūkinės veiklos kaita saugomose teritorijose 
(Aukštadvario ir Neries regioninių parkų pavyz-
džiu)

13 Krimisieras Edgaras Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas Kauno 
rajono savivaldybėje

14 Leščinskytė Karolina Šiaulių miesto priemiestinių teritorijų urbanizacija 
darnios plėtros kontekste

15 Lukoševičienė Neringa Nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
problemos Kauno mieste

16 Marčinskienė Ilona Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įtaka žemės 
sklypų vertei Alytaus rajono savivaldybėje

17 Matulytė Akvilė Agrarinių teritorijų naudojimas Utenos rajono 
savivaldybėje. 

18 Melkova Irina Lietuvos miškų ūkio paskirties žemės pokyčiai 
2002-2020 metais

19 Montvila Aivaras Lietuvos Respublikos žemės fondo kaitos analizė 
1996-2019 metais 

20 Nakaitė Asta Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 
įtaka darniai teritorijų plėtrai
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21 Nesterenko Žaneta
Žemės sklypų kadastro duomenų kaitos po kadas-
trinių matavimų tyrimas Kėdainių rajono savival-
dybėje

22 Orechovaitė Diana Teritorijų planavimo prie daugiabučių gyvenamųjų 
namų miestuose vertinimas

23 Palaimienė Ona Jonavos rajono savivaldybės stambių ūkių žemės 
valdų optimalumo vertinimas

24 Paškevičius Gediminas Įvairiais matavimo prietaisais atliktų matavimų 
tikslumo įvertinimas

25 Pociūtė Monika
Panevėžio apskrities miškų plotų kaitos bei 
ekologinio stabilumo analizė teritorijų planavimo 
dokumentų kontekste

26 Pužaitienė Raminta Valstybinės žemės nuomos procesai

27 Rūgienė Lina Gyvenamųjų  kvartalų kūrimosi pokyčiai 10 metų 
laikotarpyje

28 Sinickienė Asta Kadastrinius matavimus reglamentuojančių teisės 
aktų taikymas praktikoje, klaidų analizė

29 Sladkevičius Artūras Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 
ypatumai Kauno rajono savivaldybėje

30 Staškauskaitė Monika Teritorijų ekologinio stabilumo tyrimas

31 Stonkus Laurynas Jonavos miesto žaliųjų erdvių sistemos vertinimas

32 Šiaudvytis Žydrūnas
Šilutės rajono savivaldybės Rusnės kadastro 
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 
vertinimas

33 Šlekys Ričardas Elektros oro linijų įtaka žemės naudojimui ir  
vizualinei kraštovaizdžio taršai

34 Tamulynaitė Daiva Pietryčių Lietuvos žemės ūkio paskirties žemės 
naudojimo analizė

35 Telyčėnas Tomas Žemės sklypų vertės kaita įvertinant potvynio 
sukeliamas rizikas

36 Veligor Robert Žemės naudojimo valstybinės kontrolės vertinimas 
Šalčininkų rajono savivaldybės pavyzdžiu

37 Vitkauskas Dainius 
Gatvės žemės sklypų ir statinių ribų nustatymo 
tyrimas, taikant skirtingais metais priimtus teisės 
aktus, apibrėžiančius raudonųjų linijų sąvoką 

Parengė Rytis Skominas
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Žemės ūkio paskirties žemės 
pirkimo – pardavimo ypatumai 

Lietuvoje
Jūratė BALINSKIENĖ, Virginija GURSKIENĖ 

Vytauto Didžiojo universitetas,  
Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Žemės ūkis yra svarbi Lietuvos ekonomikos dalis: 2019 metais žemės 
ūkyje dirbo apie 100 900 darbuotojų. Žemės rinka sudaro sąlygas ūkių plė-
trai, taip pat gali veikti kaimo dirbančiųjų pajamų bei nedarbo lygmenį, kai-
mo infrastruktūros plėtojimą, investicijų dydžius. Todėl labai svarbios yra 
žemės ūkio paskirties žemės pardavimo ir pirkimo sąlygos, nes būtent nuo 
jų priklauso, kaip kuriasi ūkiai, jų konkurencingumas, našumas ir kita.

Nuo 1991 m. vykdant žemės reformą, kasmet daugėjo žemės ūkio paskirties 
žemės savininkų. Po 1997 m. valstybės žemės ūkio politika pasikeitė – pre-
tendentams atkuriant nuosavybės teises į žemę nebuvo atsižvelgta į žemdirbių 
lūkesčius nusipirkti iš valstybės žemės ir kurti stiprius ūkininkų ūkius. Todėl 
iš valstybės žemdirbiai galėjo įsigyti tik jų asmeniškai naudojamus asmeninio 
ūkio žemės plotus, kurie buvo nedideli, iki 3 ha ploto. Taip pat buvo leista pirkti 
valstybinę žemę, kurios nepageidavo pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą.

2003 m. buvo įtvirtinti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimai, nu-
statant maksimalų leidžiamos turėti žemės plotą: fiziniam asmeniui, įregistravu-
siam ūkininko ūkį – 300 ha, o žemės ūkio bendrovėms iki 2000 ha bei iki 1000 
ha kitiems juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu.

Esminiai Lietuvos žemės ūkio paskirties žemės rinką reglamentuojančių tei-
sės aktų pakeitimai nustatyti 2014 m. sausio 10 d., įvedant prievolę siųsti pra-
nešimus bendraturčiams, žemės ūkio paskirties naudotojams, kurie nuo šiol turi 
būti įregistravę sutartis viešame registre, ir gretimų žemės ūkio paskirties sklypų 
savininkams. Esminis skirtumas tarp 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusio regla-
mentavimo yra tas, kad ne žemės ūkio paskirties žemės savininkas, o valstybinė 
institucija, kuriai pavestos žemės kontrolės ir priežiūros funkcijos, Nacionali-
nei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinei žemės 
tarnybai) turės teikti pranešimus gretimų sklypų savininkams, naudotojams ir 
bendraturčiams dėl planuojamos privačios ar valstybinės žemės pardavimo.

2018 m. sausio 1 d. priimtas naujas Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo 
įstatymas, kuriame, greta kitų funkcijų, Nacionalinei žemės tarnybai numatyta 
pareiga kontroliuoti įsigyjamos žemės ūkio paskirties žemės plotą. Patvirtin-
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ta nauja sutikimų (vietoj buvusių išduodamų leidimų) įsigyti žemės ūkio pa-
skirties žemės išdavimo tvarka. Asmenys, pageidaujantys įsigyti žemės ūkio 
paskirties žemės, prie dokumentų turi pridėti ir nustatytos formos žemės ūkio 
paskirties žemės pirkėjo deklaraciją. Nuo 2018 m. sausio 1 d. susijusiais asme-
nimis laikomi sutuoktiniai, jų abiejų tėvai ir sutuoktinių nepilnamečiai vaikai 
(arba sutuoktinių tėvų anūkai). Susijusių fizinių asmenų grupė prasiplėtė, nes 
susijusiais asmenimis dabar laikomi ir sutuoktinių tėvai (įtėviai), ko anksčiau 
nebuvo. Dabar apskaičiuojant įstatyme nustatytą maksimalų leistiną valdyti 
nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotą – 500 ha – sumuojamas 
sutuoktinių, abiejų sutuoktinių tėvų (įtėvių) ir sutuoktinių nepilnamečių vaikų 
(įvaikių) turimas žemės plotas.

Taigi, žemės ūkio paskirties žemės pardavimo reglamentavimas nuolat kito, 
todėl keitėsi ir šios žemės įsigijimo sąlygos. 

Žemės ūkio paskirties žemė Lietuvoje užima daugiau kaip 60 proc. viso 
valstybės žemės fondo. Didžiausią jos dalį sudaro ariamoji žemė ir pievos. Pri-
vačios nuosavybės teise valdomi šios paskirties žemės sklypai 2020 m. sausio 
1 d. sudarė net 95 proc., o valstybės nuosavybės teise – 5 proc. viso Nekilnoja-
mojo turto registre įregistruoto žemės ūkio paskirties žemės ploto.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 4 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laisva valstybinė žemės ūkio paskirties žemė 
neparduodama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus. Šio įstaty-
mo 2 straipsnyje nustatyta, kad asmenys, pagal šį įstatymą įsigiję žemės ūkio 
paskirties žemės, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, privalo ne 
mažiau kaip 5-eris metus nuo žemės įsigijimo (išskyrus atvejus, kai minėtam 
terminui nesuėjus žemės sklypas perleidžiamas tretiesiems asmenims) užti-
krinti jos naudojimą žemės ūkio veiklai.

Lengvatinėmis sąlygomis (be aukciono) valstybinę žemės ūkio paskirties 
žemę gali pirkti asmenys jiems nuosavybės teise priklausantiems statiniams 
(kurie šiuos pastatus naudoja žemės ūkio veiklai) eksploatuoti, asmenys, ku-
riems suteikti asmeninio ūkio žemės sklypai, bei asmenys, tarp kurių nuosavy-
bės teise valdomų žemės sklypų yra įsiterpę valstybinės žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai. 

Siekiant išsaugoti kuo daugiau žemės ūkio paskirties žemės ir kad ji būtų 
naudojama pagal nustatytą paskirtį, iš valstybės žemę nusipirkęs asmuo negali 
penkis metus keisti jos paskirties. Net ir tuo atveju, jeigu jis žemę parduoda 
kitam asmeniui, minėtas reikalavimas taikomas ir naujam žemės savininkui. 
Jeigu šio reikalavimo nesilaikoma ir žemė naudojama ne pagal paskirtį, vals-
tybė turi teisę susigrąžinti žemės sklypą savo nuosavybėn, sumokėdama tą pa-
čią kainą, už kokią buvo parduota žemė pirmajam pirkėjui. Visa tai atsispin-
di žemės pirkimo – pardavimo sutartyje ir yra šių sutarčių privaloma sąlyga. 
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Valstybei priklausančius žemės ūkio paskirties žemės sklypus įgaliota parduoti 
Nacionalinė žemės tarnyba. Toks įstatymo reglamentavimas laikytinas kaip ga-
rantinis instrumentas siekiant, kad žemės ūkio paskirties žemė būtų naudojama 
racionaliai, skatinant žemės rinką. Pažymėtina ir tai, kad įpareigojimas nekeisti 
žemės paskirties išlieka net ir tuo atveju, jeigu pirkėjas perleidžia įsigytą žemės 
ūkio paskirties žemę tretiesiems asmenims. 

Teisės aktuose numatytas asmenų, galinčių pirkti valstybinę žemės ūkio 
paskirties žemę, apribojimas lemia labai pasyvią žemės ūkio paskirties žemės 
rinką. Per paskutinius 4 metus žemės ūkio paskirties žemės, priklausiusios vals-
tybei, pardavimai neviršija 175 ha per metus, o 2019 metais parduota tik 31,16 
ha (1 pav.). Taigi valstybė žemės ūkio paskirties žemės parduoda labai mažai ir 
lėšų už šiuos sandorius gauna nedaug.

2018 metais žemės ūkio paskirties žemės rinkoje pirkimo – pardavimo san-
dorių buvo itin mažai, stabiliai augo ariamosios žemės, pievų ir ganyklų žemės 
kainos, taip pat žemės nuomos kainos. Žemės ūkio paskirties žemės rinkos lė-
tėjimas stebimas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kadangi kokybiškos 
ir derlingos žemės pasiūla ir toliau mažėja, žemės sklypų rinkos vertė turi ten-
denciją augti. 

2018 metai žemės ūkio paskirties žemės rinkoje prasidėjo Žemės ūkio pa-
skirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimais, kuriais siekiama apriboti žemės 
supirkinėjimo ir koncentravimo, spekuliacijos žemės kainomis procesus, užti-
krinti žemės pirkimo sandorių skaidrumą. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Žemės ūkio 
paskirties žemės įsigijimo įstatyme pakoreguotas sąrašas asmenų, turinčių pir-
mumo teisę įsigyti privačios žemės ūkio paskirties žemės. Užtikrinta pirmumo 
teisė įsigyti žemės asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla:

▪ Pirmiausia žemės įsigijimo teisė suteikiama žemės sklypo bendraturčiui. 
▪ Žemės sklypo bendraturčiui atsisakius arba tokio nesant, teisę įsigyti žemę 

įgyja parduodamo sklypo naudotojas, vykdęs jame žemės ūkio veiklą ne 
mažiau kaip vienerius metus pagal Nekilnojamojo turto registre šiam lai-
kotarpiui įregistruotą sutartį ar sutartis. Pastebėtina, jog pirmumo teisė įsi-

1 pav. 2016-2019 m. parduotos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotas ha  
(šaltinis: VĮ Valstybės žemės fondas)
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gyti netaikoma tuo atveju, kai žemės sklypu naudojamasi neatlygintinai 
pagal žemės panaudos sutartį, išskyrus atvejį, kai sklypas panaudai per-
duotas artimiems giminaičiams, įtėviams, sutuoktiniams, įvaikiams, kurie 
yra įregistravę ūkininko ūkį arba jiems esant juridinio asmens ar kitos 
organizacijos dalyviais ir tokio juridinio asmens pajamos iš žemės ūkio 
veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų.

▪ Toliau pirmumą įsigyti sklypą turi asmuo, nuosavybės teise turintis žemės 
ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu šios paskirties 
žemės sklypu, jeigu jis, kaip ir kitais atvejais, yra įregistravęs ūkį ar kaip 
juridinis asmuo gauna 50 proc. pajamų iš žemės ūkio. 

▪ Prioritetas įsigyti žemės sklypą suteikiamas ir fiziniam ar juridiniam asme-
niui, kuris yra įsiregistravęs buveinę tos savivaldybės teritorijoje, kurioje 
yra parduodamas žemės sklypas, ar besiribojančių savivaldybių teritorijoje.

Pagal Nacionalinės žemės tarnybos 2014 - 2019 metų veiklos ataskaitas nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Nacionalinė žemės tarnyba iš-
davė 75 390 pažymas apie pirmumo teisę įsigyti parduodamus privačius žemės 
ūkio paskirties žemės sklypus (13 394 atvejais pirmumo teise pageidavo pirkti 
žemės sklypo naudotojai; 15 484 – besiribojančio žemės sklypo savininkai).

Šiame tyrime buvo atlikta ir anketinė apklausa, apklausiant 70 respondentų. 
Jos metu nustatyta, kad tik 20 proc. respondentų pritaria šiuo metu galiojančiai 
teisės aktuose nustatytai pirmumo teisei įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, dar 
30 proc. pritaria šiai tvarkai iš dalies (2 pav.).

Nustatyta, kad 
respondentai labai 
skirtingai vertina 
šiuo metu galio-
jančią tvarką ir iš 
esmės pasiskirstę 
po lygiai. Respon-
dentai, pritariantys 
įtvirtintai pirmumo 
teisei pirkti žemę, 
teigia, kad tokia 
tvarka padeda ūki-
ninkams koncen-

truotai vienoje vietoje įsigyti žemę. Tvarkai nepritariantys asmenys nurodo, 
kad „nustatyta tvarka riboja savininko teisę pasirinkti norimą žemės pirkėją“, 
„be pagrįstos priežasties nesuteikiama pirmumo teisė pirkti žemę ją naudojan-
tiems panaudos sutarties pagrindais“ ir kita.

2 pav. Respondentų nuomonė dėl Žemės ūkio paskirties įsigijimo įsta-
tyme įtvirtintos asmenų pirmumo teisės pirkti šios paskirties žemę
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VĮ Registrų centro duomenimis, 2018 m. buvo sudaryta 26 800 žemės ūkio 
paskirties žemės sklypų pirkimo sandorių, t.y. 11,7 proc. mažiau nei 2017 m., 
kuomet pirkimo sandoriais buvo perleista 30 300 žemės ūkio paskirties žemės 
sklypų. 

Registrų centro ir ŽŪIKVC duomenimis, vidutinė 2018 metų ariamosios že-
mės kaina buvo 3 890 Eur/ha, o tai 8,9 proc. daugiau negu 2017 m. Lyginant 
2018 metų vidutinę ariamosios žemės kainą su 2012 metų kaina, ji išaugo be-
veik tris kartus. Vidutinė pievų ir ganyklų žemės kaina 2018 m. siekė 2 352 Eur/
ha, t . y. 8,4 proc. daugiau nei 2017 metais. 

2018 metais ariamosios žemės vidutinės kainos, lyginant su 2017 metų kai-
nomis, augo visose Lietuvos apskrityse, išskyrus Klaipėdos ir Vilniaus apskritis. 
Didžiausias augimas buvo Panevėžio, Utenos ir Tauragės apskrityse, atitinka-
mai siekęs 31 proc., 22 proc. ir 21 proc. Klaipėdos apskrityje vidutinė aria-
mosios žemės kaina sumažėjo 10,8 proc., Vilniaus apskrityje – apie 10 proc. 
Vidutinė ariamosios žemės kaina šalyje praėjusiais metais augo 9 proc., lyginant 
su 2017 metų laikotarpiu.

Be to, įstatymu nustatyta, kad asmuo ar susiję asmenys gali įsigyti tiek žemės 
Lietuvos teritorijoje, kad bendras jų iš valstybės įsigytos žemės ūkio paskirties 
žemės plotas nebūtų didesnis kaip 300 ha, o bendras jiems priklausantis iš vals-
tybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis 
kaip 500 ha. 

Analizuojant Lietuvoje taikomus apribojimus dėl leidžiamo turėti maksi-
malaus žemės ūkio paskirties žemės ploto Europos Sąjungos šalių kontekste, 
pažymėtina, kad Lietuva nėra vienintelė šalis, nustačiusi tokius reikalavimus. 
Apribojimai dėl maksimalaus leistino žemės ūkio paskirties žemės ploto taiko-
mi ir Portugalijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Danijoje, Vengrijoje.

Europos Sąjungos valstybėse žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo riboji-
mas labai skirtingas. Tačiau Lietuva šiuo atveju neiškrenta iš ES konteksto, nes 
joje kaip ir kitose valstybėse taikomais apribojimais stengiamasi apsaugoti ma-
žus ūkius nuo stambiųjų hegemonijos, siekiama sudaryti sąlygas sveikai konku-
rencijai. Be abejo, yra ir kita valstybių grupė, kurios tokių apribojimų netaiko. 
Tai paprastai didžiosios valstybės tokios kaip Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
kurios skatina užsienio investicijas, ir dėl valstybių teritorijų dydžio stambiems 
ūkio subjektams nėra galimybių dominuoti rinkoje.

Apibendrinant galima teigti, kad teisės aktai detaliai reglamentuoja žemės 
ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo tiek iš valstybės, tiek iš privačių as-
menų tvarką. Jos nesilaikant žemės ūkio paskirties žemės pirkimo – pardavimo 
sandoriai naikinami. Tokiu atveju asmenys, kurių teisės pažeistos, turi teisę 
reikalauti panaikinti žemės įsigijimo sandorį ir pirkėjo teises bei pareigas per-
kelti jiems.
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Žemės konsolidacijos 
reglamentavimo vadovas

Dr. Tomas VERŠINSKAS 
VDU Teisės fakulteto dėstytojas

Žemės konsolidacija – plačiai taikoma žemės tvarky-
mo priemonė daugelyje Europos šalių, ir sukaupta milži-
niška darbo šioje srityje patirtis. Kai kuriose valstybėse, 
pavyzdžiui, Danijoje ar Suomijoje, žemės konsolidaci-
jos istorija skaičiuojama net šimtmečiais1. Ši patirtis gali 
būti naudinga ir šalims, dar tik besiruošiančioms taikyti 
konsolidaciją ar norinčioms tobulinti jos reglamentavi-
mą bei įgyvendinimo praktiką. Būtent Vakarų Europos 
patirtimi rėmėsi ir Lietuva, pradėdama savo pirmuosius 
bandomuosius projektus, rengdama teisinę bazę bei re-

aliai įgyvendindama žemės konsolidaciją. Perimti gerąją kitų šalių praktiką ir 
ją tinkamai pritaikyti vietos sąlygomis – sudėtingas procesas, kurį apsunkina 
ir tinkamos aiškinamosios medžiagos stygius. Tai ir buvo vienas sunkumų, su 
kuriuo susidūrė Lietuvos žemės konsolidacijos sistemos kūrėjai ir kuriems ti-
krai būtų pasitarnavęs išsamus leidinys apie konsolidaciją bei Europos šalių 
patirtį šioje srityje.

Šiandien šalys, norinčios perimti kitų Europos valstybių žemės konsolida-
cijos patirtį jau turi puikią procesą palengvinančią priemonę – 2020 birželio 
18 d. specialiame internetiniame seminare2 Jungtinių Tautų maisto ir žemės 
ūkio organizacija (FAO) pristatė Žemės konsolidacijos reglamentavimo vado-
vą3 (toliau – Vadovas). Šis Vadovas bene pirmas modernus tokio pobūdžio ir 
apimties leidinys apie žemės konsolidaciją, pagrįstas gerąja Europos praktika. 

1 Kalle Konttinen, The Effectivity of Land Consolidation in Finland, Symposium 
on Land Consolidation and Readjustment for Sustainable Development, FIG OI-
CRF, 9-11 November 2016, Apeldoorn, Nyderlandai, p. 6-7. https://www.oicrf.
org/-/the-effectivity-of-land-consolidation-in-finla-1

2 Internetinio seminaro įrašas ir medžiaga: https://landportal.org/event/2020/05/
webinar-land-consolidation-legislation-fao-legal-guide-and-its-application-country 

3 Veršinskas, T., Vidar, M., Hartvigsen, M., Mitic Arsova, K., van Holst, F. and 
Gorgan, M. 2020. Legal guide on land consolidation: Based on regulatory practices 
in Europe. FAO Legal Guide, No. 3. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9520en
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Pirmojo viešo leidinio rekomendacijų aptarimo 10-ajame LANDNET seminare Skopje 
(Šiaurės Makedonija) dalyviai. 2018 m.

Leidinyje analizuojamas konsolidacijos mechanizmas, pristatoma Europos šalių 
patirtis, skirtingų šalių teisės aktų ištraukos, pateikiamos esminės rekomendaci-
jos, susijusios su žemės konsolidacijos reglamentavimu.

Leidinyje daugiausia remtasi aštuonių Europos šalių – Danijos, Ispanijos 
(Galisijos), Vokietijos, Lietuvos, Nyderlandų, Serbijos, Suomijos bei Turkijos 
patirtimi. Prie Vadovo kūrimo bei recenzavimo aktyviai prisidėjo ir lietuvių spe-
cialistai, o Lietuva buvo viena iš aštuonių pagrindinių nagrinėjamų valstybių. 
Minėtos šalys pasirinktos atsižvelgiant į žemės konsolidacijos išvystymo jose 
lygį, taikomas konsolidacijos formas, patirties svarbą FAO šalims narėms Eu-
ropoje ir Centrinėje Azijoje ir svarbą šalims su panašia istorija (Baltijos šalims, 
Balkanų šalims) bei turimas galimybes tinkamai ištirti žemės konsolidacijos pa-
tirtį atitinkamose valstybėse.

Vadovą sudaro vienuolika skyrių, kuriuose, be kitų aspektų, apžvelgiamas 
tarptautinis žemės konsolidacijos reglamentavimo kontekstas, reglamentavi-
mas konkrečiose Europos šalyse, apibrėžiamos pagrindinės su konsolidacija 
susijusios sąvokos, nagrinėjami konsolidacijos tikslai ir reglamentavimo prin-
cipai. Vėlesniuose skyriuose apžvelgiami proceso dalyviai, analizuojami atskiri 
konsolidacijos projektų vykdymo etapai. Leidinį užbaigia skyriai, skirti žemės 
konsolidacijos programų ir projektų priežiūrai ir vertinimui, teisinės gynybos 
priemonėms, konsolidacijos derinimui su žemės bankininkyste bei žemės kon-
solidacijos perspektyvoms pasaulyje.

Nagrinėjant atskirų šalių patirtį išryškėjo žemės konsolidacija siekiamų tiks-
lų spektras bei tikslų evoliucija bėgant laikui. Palyginti neseniai žemės konso-
lidaciją pradėjusiose taikyti šalyse iki šiol itin svarbus dirbamos žemės sklypų 
struktūrinis pertvarkymas siekiant žemės ūkio tikslų. Tuo tarpu valstybėse, kur 
žemės konsolidacija labiau pažengusi, ji taikoma ir įgyvendinant aplinkosau-
gos, kaimo plėtros, didelius infrastruktūros projektus.
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Priklausomai nuo 
žemės konsolidacijos 
tikslų, nacionalinės 
teisės nuostatų, socia-
linių ir kitų veiksnių, 
šalys renkasi skirtin-
gus konsolidacijos 
įgyvendinimo me-
chanizmus. Danijoje 
ir Lietuvoje žemės 
konsolidacijos pro-
jektuose žemės sa-
vininkai dalyvauja 
savanoriškai, o štai 

Vokietijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje (Galisijoje) projektai gali būti vykdo-
mi ir savanoriško dalyvavimo pagrindu, ir vadovaujantis atitinkamos valdžios 
institucijos sprendimu. 

Taigi, žemės konsolidacijos instrumentą ketinančios reglamentuoti valsty-
bės turėtų nusistatyti aiškius tikslus, kurių siekiama, bei pasirinkti šaliai tinka-
mą žemės konsolidacijos formą. Vadove iš esmės nagrinėjamos trys konsoli-
dacijos formos – (i) savanoriška, (ii) pagrįsta sklypų savininkų kvalifikuotos 
daugumos balsavimu bei (iii) vykdoma valdžios institucijų sprendimu.

Nors šalių tikslai ir pasirinktos konsolidacijos formos skiriasi, pagrindiniai 
žemės konsolidacijos principai iš esmės tokie patys daugelyje valstybių. Vie-
nas esminių aspektų, kuriuo turi būti vadovaujamasi vykdant žemės konsolida-
ciją – turi būti užtikrinta, kad visų projekte dalyvaujančių sklypų savininkų si-
tuacija po projekto įgyvendinimo būtų bent jau ne prastesnė nei situacija prieš 
projektą. Šis principas apima ne tik turto, kurį projekto dalyvis gauna projektą 
įgyvendinus, vertę, bet ir kitus aspektus, pavyzdžiui, atstumą nuo naujo(-ų) 
sklypo(-ų) iki savininko namų. Minėti principai apžvelgiami Vadove ir patei-
kiamos atitinkamos rekomendacijos.

Bene didžiausi skirtumai įvairiose šalyse susiję su institucine infrastruktūra, 
skirta vykdyti žemės konsolidaciją. Kadangi bendra institucinė sąranga skirtin-
gose valstybėse specifinė, atitinkamai ir žemės konsolidaciją vykdo skirtingo 
pobūdžio institucijos. Vis dėlto, galima išskirti dvi pagrindines tendencijas šio-
je srityje – žemės konsolidaciją vykdo arba institucijos, pavaldžios ministerijai, 
atsakingai už žemės ūkio politiką, arba institucija, atsakinga už nekilnojamojo 
turto registrą ir kadastrą. Daugeliu atvejų vertinama, kad ministerijos, atsakin-
gos už žemės ūkio politiką ar kaimo vietovių plėtrą, geriausiai išmano kaimo 
vietovių problematiką ir gali efektyviausiai įgyvendinti žemės konsolidaciją.

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Leidinio aptarimo LANDNET seminare Galisijoje (Ispanija) 
akimirka. 2019 m.
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Yra ir gana specifinių pavyzdžių. Štai Norvegijoje žemės konsolidacijos pro-
cesas vykdomas tiesiog specializuotuose teismuose. Teisminės valdžios įtrauki-
mas į žemės konsolidacijos procesus gali būti itin svarbus valstybėse, kuriose 
kadastro duomenys dažnai neatitinka realios situacijos vietoje, paplitę neforma-
lūs žemės sandoriai, didelė dalis kaimo gyventojų emigravusi ir jų dalyvavimas 
projekte itin sudėtingas, didelė dalis žemės sklypų apleisti, dažnai žemė pavel-
dima be tinkamo paveldėjimo įforminimo ir pan. Teisminės valdžios įtraukimas 
į procesą gali labai palengvinti su minėtais veiksniais susijusių teisinių klausimų 
sprendimą ir patį žemės konsolidacijos procesą. Teismai ir teisėjai žemės kon-
solidacijos procese dalyvauja Danijoje, Norvegijoje, tačiau perkelti šią praktiką 
į kitas šalis dažnai itin sudėtinga ar net neįmanoma dėl nacionalinės teisinės 
sistemos specifikos.

Vadove aptariama ir saugiklių sistema, kuri privalo užtikrinti konsolidaci-
jos proceso teisėtumą. Žemė daugeliui ir pragyvenimo šaltinis, ir brangiausias 
turimas turtas, todėl bet koks piktnaudžiavimas konsolidacijos instrumentu 
gali sukelti nepasitikėjimą bei pasipiktinimą. Nors Vadove aptarti saugikliai 
universalūs ir tiktų įvairioms šalims, praktika rodo, kad kuriant nacionalinę 
saugiklių sistemą būtina įvertinti tam tikrus pavojus ir ypatingą dėmesį skirti 
instrumentams, kurie galėtų geriausiai užtikrinti žemės savininkų ir kitų teisių 
turėtojų teises. Pavyzdžiui, jei šalyje aukštas korupcijos lygis, reikėtų atsi-
žvelgti, kad teismų sistema gali ne visiškai užtikrinti žemės savininkų teises. 
Tokiu atveju itin svarbų vaidmenį prižiūrint proceso teisėtumą galėtų vaidinti 
vietos bendruomenė ir patys žemės savininkai, kurie geriausiai žino situaciją 
jų vietovėje.

Skirtingose valstybėse projektų vykdymo etapų pavadinimai ir šių etapų tu-
rinys kiek skiriasi. Vis dėlto apibendrinant išanalizuotą Europos šalių praktiką 
Vadove išskirti trys pagrindiniai žemės konsolidacijos projektų vykdymo etapai. 
Visais atvejais pirmiausia nustatoma, ar projektą galima ir verta įgyvendinti. 
Tuomet vyksta sklypų perskirstymo etapas ir galiausiai – projektas realiai įgy-
vendinamas vietovėje, įregistruojant naujas ar pasikeitusias teises bei atliekant 
projekte numatytus lauko darbus.

Vadove atkreipiamas dėmesys ir į įdomų faktą, kad daugelis valstybių, vyk-
dančių žemės konsolidaciją, menkai užtikrina šio proceso stebėseną ir konso-
lidacijos įtaką projekto vietovėje ar net visoje šalyje. Leidinyje raginama į šį 
aspektą atkreipti ypatingą dėmesį, nes tik aiškiai įvertinus pasiektus rezultatus ir 
nustatytus trūkumus galima šią veiklą vykdyti efektyviai ir pasiekti užsibrėžtus 
tikslus.

Daugelis Vadove pateiktų rekomendacijų buvo praktiškai įvertintos rengiant 
reglamentavimo bazę konkrečiose šalyse, kuriose FAO šiuo metu vykdo projek-
tus, susijusius su žemės konsolidacija, pavyzdžiui – Armėnijoje, Azerbaidžane, 
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Šiaurės Makedo-
nijoje. Atsižvel-
gus į patirtį šiose ir 
kitose šalyse, Va-
dove pateikiamos 
rekomendacijos 
buvo atitinkamai 
formuluojamos, 
kad jas kuo efek-
tyviau būtų ga-
lima pritaikyti 
praktikoje. Taigi, 
Vadove atsispindi 
ne tik geroji Euro-
pos šalių praktika 
bet ir FAO žemės 

konsolidacijos patirtis konkrečiose šalyse. 
Leidinyje pabrėžiama būtinybė derinti žemės konsolidaciją su kitais žemės 

tvarkymo instrumentais, ypač žemės bankininkyste, kuri sukuria sąlygas gero-
kai efektyvesniam konsolidacijos pritaikymui. Nors žemės bankininkystė pui-
kiai veikia Vakarų Europoje, deja, pastangos steigti žemės bankus (fondus), 
kurie vykdytų žemės bankininkystės veiklą Centrinėje ir Rytų Europoje kol 
kas nedavė lauktų rezultatų. Tarp esminių šio reiškinio priežasčių galėtų būti 
iki šiol minėtame regione esamas nepakankamas pasitikėjimas valdžios insti-
tucijomis, su korupcija susijusios grėsmės ir tiesiog valdžios institucijų iner-
tiškumas.

Vadovas užbaigiamas žemės konsolidacijos perspektyvų pasaulyje apžval-
ga, nurodant ir būtinybę keistis gerąja praktika tarp įvairių regionų. Tokių ini-
ciatyvų kol kas itin nedaug, todėl Vadovas galėtų pasitarnauti žengiant ir šia 
tarptautinio bendradarbiavimo kryptimi.

Tinklo LANDNET dalyviai daug prisidėjo rengiant Žemės konsolidacijos 
reglamentavimo vadovą. Kokios jo praktinio pritaikymo galimybės ir kuo šis 
dokumentas galės būti naudingas įvairiose šalyse, straipsnio autorius paprašė 
mintimis pasidalinti FAO įsteigto Europos ir Centrinės Azijos šalių žemėval-
dos profesionalų tinklo LANDNET vadovę Vilmą Daugalienę.

Europos Komisijos ir FAO finansuojamo projekto „Nacionalinės  
žemės konsolidacijos programos integravimas (MAIN-LAND)“ įgyvendi-
nimo akimirkos

Tomas Veršinskas: - Turite didelę patirtį dirbant žemės konsolidacijos ir 
kaimo plėtros srityse: dalyvavote Lietuvoje atliekant šiuos darbus (nuo bando-
mųjų projektų iki teisinės bazės sukūrimo ir realaus įgyvendinimo), skleidėte 
patirtį daugelyje užsienio valstybių. Kaip manote, kuo šis Vadovas galės būti 
naudingas įvairiose šalyse?
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Vilma Daugalienė: - Šio leidinio užbaigimas ir viešas pristatymas yra labai 
reikšmingas įvykis profesinei bendruomenei. Leidinyje struktūriškai, išsamiai 
ir profesionaliai pristatomi pagrindiniai šiuolaikinės žemės konsolidacijos 
principai, praktinio įgyvendinimo aspektai. 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Europos ir Cen-
trinės Azijos regioninio padalinio iniciatyva nuo 2002 m. prasidėjo žemės kon-
solidacijos proceso renesansas, kuris palietė daugelį šalių. Šiame procese da-
lyvavo tiek labai patyrę ekspertai, tiek naujokai. Lietuva buvo viena iš pirmųjų 
šalių, kuri su patyrusiais užsienio šalių ekspertais, taip pat ir su dabartiniu 
FAO Europos ir Centrinės Azijos regioninio padalinio žemėvaldos vedančiuoju 
pareigūnu Mortenu Hartvigsenu, kuriam tai buvo pirmasis tarptautinis pro-
jektas, jau nuo 2000 m. pradėjo rengti bandomuosius žemės konsolidacijos 
projektus ir šios patirties pagrindu kurti savo nacionalinius teisės aktus, meto-
dinius nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu tuo metu būtų egzistavęs toks žemės 
konsolidacijos proceso teisinis vadovas, koks išleistas dabar, būtų buvę daug 
aiškiau ir paprasčiau kurti savąjį modelį, išvengti daugelio klaidų. Todėl ne be 
reikalo Lietuva pasirinkta kaip viena iš nagrinėjamų šalių, rengiant šį svarbų 
leidinį.

Šiuolaikinė žemės konsolidacija gali būti labai daugiatikslė, nukreipta 
spręsti plačiausius žemės tvarkymo ir naudojimo klausimus – nuo papras-
čiausių dirbamos žemės sklypų struktūrinių pertvarkymų, reikalingos infras-
truktūros sutvarkymo iki daug platesnių visuomeninių poreikių įgyvendinimo, 
įskaitant vietinių bendruomenių interesus, aplinkosaugos tikslų įgyvendinimą, 
didžiausių ir sudėtingiausių infrastruktūros objektų statybai reikalingos žemės 
paėmimą visuomenės poreikiams. Privačios ir valstybinės žemės savininkų ir 
naudotojų interesų derinimas, nuosavybės teisių apsauga, kaštų mažinimas 
yra sėkmingo žemės konsolidacijos proceso pagrindas. Taigi suprantama, kad 
žemės konsolidacijos proceso sėkmingą įgyvendinimą lemia labai daug veiks-
nių – visų pirma, kad pavieniai žemės savininkai suprastų, jiems būtų tinka-
mai paaiškinta visokeriopa nauda, kad žemės konsolidacijos projektus rengtų 
geri, tinkamai parengti specialistai, kuriems metodiškai vadovautų savo sritį 
gerai išmanantys profesionalai. Na ir savaime suprantama, kad žemės konso-
lidacijos naudą suvoktų ir skatintų aukščiausi vykdomosios valdžios pareigū-
nai. Būtent jų supratimas gali nulemti, ar žemės konsolidacija vyks, ar bus su-
taupomi vis sunkiau pasiekiami ir visuomeninių poreikių įgyvendinimui skirti 
mažėjantys valstybės biudžeto milijonai, ar atvirkščiai. Juk nebūtina daryti 
daug, tačiau būtina suvokti naudą ir daryti gerai, profesionaliai. Taip ir pra-
dėjo Lietuva, bandydama žemės konsolidacijos procesą mažais žingsneliais – 
nuo bandomojo projekto Dotnuvoje, Kėdainių rajone, kuomet buvo skiriamas 
dėmesys tik mažų ir išsibarsčiusių dirbamos žemės sklypų sutvarkymui, pri-
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važiavimo kelių įrengimui. Antrasis bandomasis projektas buvo skirtas pla-
tesnių tikslų išbandymui – be dirbamos žemės sklypų sutvarkymo, buvo sie-
kiama sutvarkyti teritorinį pagrindą ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir kitoms 
ekonominėms veikloms kaime (turizmui, rekreacijai, nederlingos ir apleistos 
žemės apželdinimui mišku), taip pat ir didelių infrastruktūros objektų (auto-
magistralių kelių, geležinkelių) statybai. Kiek buvo kalbama, diskutuojama, 
mokomasi ir … daroma! Ir kiek žmonių prie to dirbo – įvairiausių institucijų 
ir administracinių padalinių specialistų, mokslininkų, mokymo įstaigų atsto-
vų, suinteresuotų žemės savininkų. Vyko daug mokymų, projektų, kuriuose 
dalyvavo ir patyrę užsienio specialistai. Analizavome klaidas, siūlėme, kaip 
jas taisyti. Kūrėme atskirus, naujus teisės aktus, parengėme nacionalinę že-
mės konsolidacijos strategiją. Dirbome ir mokėmės tuo pačiu metu, todėl bu-
vome pavyzdys daugeliui valstybių regione, o dar ir šiandien esame tokiais 
pristatomi. Buvo daug entuziazmo, tikėjimo. Tikrai ėjome teisingu keliu, o ir 
įgyta patirtis niekur nedingo – ir šiandien turime tiek puikių žemės konsoli-
dacijos specialistų, praktikų ir būtent entuziastų, kas yra labai svarbu šiame 
procese. 

Visi minėti ir dar platesni šiuolaikinės žemės konsolidacijos tikslai, įskai-
tant išsibarsčiusių valstybinės žemės sklypų sutvarkymą, valstybinio žemės 
fondo/banko sukūrimą, kuris galėtų pasitarnauti jaunų ūkininkų ar kitų pa-
geidaujančių ūkininkauti įsikūrimui ar veiklos plėtojimui, profesionaliai pri-
statyti naujame leidinyje. Apie tokį poreikį visai neseniai teko išgirsti per 
Lietuvos televiziją, kai jaunieji ūkininkai pasakojo apie problemas, susiju-
sias su žemės, kaip pagrindinio jų veiklos instrumento, trūkumu ir sunkumus 
įsigyjant valstybinės žemės, kuomet buvo paminėtas ir poreikis vykdyti žemės 
konsolidaciją. Labai norėtųsi tikėti, kad dvidešimties metų įdirbis, kuriant že-
mės konsolidaciją Lietuvoje, neliks tik istorija ir gera pamoka kitiems, kitų 
šalių atstovams, tvirtai tikintiems žemės konsolidacijos visokeriopa nauda ir 
dedantiems didžiausias pastangas, kad šis procesas prasidėtų ir vyktų kuo 
platesniu mastu jų šalyse. Juk nukirsti šaką, ant kurios sėdi, nėra taip sudėtin-
ga, kaip kad užauginti naują medį su tvirtomis naujomis šakomis. Labai linkė-
čiau, kad šis leidinys įkvėptų žemėtvarkos profesionalus, žemės savininkus ir 
naudotojus, valdžios institucijų atstovus Lietuvoje, ir kad žemės konsolidacija 
naujai atgimtų ir neštų tuos vaisius ir tokią naudą visuomenei, kurią ji gali ir 
turi nešti. 

Sėkmingos pažinties su naujuoju leidiniu, pozityvaus įkvėpimo ir tikėjimo, 
kad profesionaliai įgyvendinama žemės konsolidacija yra tikrai geras ir nau-
dingas instrumentas subalansuotai kaimo vietovių plėtrai!

                    Vilmos Daugalienės nuotraukos
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 ES solidarumo fondo finansinės 
paramos įgyvendinimas

Marytė KMITIENĖ 
VŽF Melioracijos skyriaus projektų vadovė

Marytė Kmitienė gimė 1960 m. Širvintų r. Paspėrių 
kaime, 1989 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos 
technikumą, 1990 m. įgijo hidrotechnikos inžinierės 
kvalifikaciją (LŽŪA). Nuo 1979m. dirbo Širvintų meli-
oracijos statybos montavimo valdyboje hidrotechni-
ke, 1991 - 1995 m. – Širvintų r. prokuratūroje raštinės 
vedėja, 1995 - 2006 m. – Širvintų r. darbo biržoje vyr. 
specialiste. Nuo 2006 m. Širvintų rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė 
melioracijos klausimais, 2007 m. Žemės ūkio skyriaus 
vedėja. Nuo 2016 m. VĮ Valstybės žemės fondo Melio-

racijos skyriaus inžinierė, 2018 m. paskirta Europos Sąjungos solidarumo 
fondo lėšų panaudojimo priežiūros grupės projektų vadove.

Liepos 6 d. Marytė pažymėjo Jubiliejų. VĮ Žemės fondo bendradarbiai, 
Melioracijos skyriaus kolegos ir žurnalo redakcija nuoširdžiai sveikina su 
garbingu Jubiliejumi, 
linki kūrybinės energi-
jos, geros nuotaikos ir 
visokeriopos sėkmės 
įgyvendinant visus su-
manymus.

Redakcija

Europos Sąjungos so-
lidarumo fondo (ESSF) 
paskirtis – reaguoti į 
dideles gaivalines nelai-
mes ir rodyti solidarumą 
nelaimės ištiktiems Eu-
ropos regionams. 2017 
metų spalio 4 dieną, dėl 
ilgalaikių vasaros ir ru-
dens liūčių, visoje Lie-
tuvoje paskelbta vals-

Griovio remontas Širvintų r. 
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tybinio lygmens ekstremali 
situacija. 2017 m. gruodžio 
22 d. Žemės ūkio ministeri-
ja pateikė paraišką Europos 
Komisijai dėl paramos Lie-
tuvos Respublikai skyrimo iš 
ESSF.

2018 m. lapkričio 6 d. iš 
Europos Sąjungos solida-
rumo fondo Lietuvos Res-
publikai buvo skirta 16 918 
941 Eur dotacija valstybei 
nuosavybės teise priklausan-
čiai pažeistai melioracijos 
infrastruktūrai atkurti, orga-
nizuojant melioracijos siste-
mų ir statinių remonto ir (ar) 
rekonstravimo darbus, bei 
prevencinėms priemonėms 
taikyti savivaldybėse, kurio-
se 2017 m. nuo ilgalaikių liū-

čių žuvo pasėlių plotai. 
 Vyriausybės nutarimu ir Žemės ūkio ministro įsakymu VĮ Valstybės že-

mės fondui pavedama atsakomybė už dotacijos panaudojimą, dotacijos lėšų 
paskirstymas šiems darbams atlikti ir kartu su savivaldybėmis melioracijos 
infrastruktūros atstatymo darbų organizavimas. Nacionalinei mokėjimo agen-
tūrai prie Žemės ūkio ministerijos pavesta užtikrinti dotacijos lėšų išmokėjimą 
savivaldybių administracijoms.

Žemės ūkio ministerija siūlė skirti ESSF lėšas valstybei nuosavybės teise 
priklausančių pažeistų melioracijos griovių ir griovių elementų atkūrimui, pa-
žeistų melioracijos infrastruktūros statinių (tiltų, pylimų ir užtvankų), pažeis-
tų drenavimo sistemų atkūrimui. Tikslas – atkurti valstybei nuosavybės teise 
priklausančių pažeistų melioracijos sistemų ir statinių veikimą bei patobulinti 
šių statinių funkcionalumą, padidinti pajėgumą, kad galėtų atlaikyti galimas 
būsimas nelaimes.

Įgyvendinant darbus buvo pagerinta keliančių pavojų gyventojams bei 
aplinkai melioracijos statinių techninė būklė, sumažinti gyventojų ir kitų su-
bjektų nuostoliai dėl blogos melioracijos statinių būklės, padidintas suremon-
tuotų ar rekonstruotų griovių surenkamo vandens teritorijos plotas, sukurta 
ekonominės ir socialinės naudos pridėtinė vertė. Suremontuota ir rekonstruota 

Griovio remontas Vilniaus r.
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1 145,7 km pažeistų magistralinių ir nuleidžiamųjų griovių: atkurtos jų ap-
saugos juostos, nukirsti krūmai šlaituose, išvalytas dugnas ir atkurtas griovių 
profilis. Taigi atkurtas tinkamas griovių veikimas užtikrinant reikiamą dirbamų 
žemių sausinimą. Taip pat rekonstruotos pažeistos drenažo žiotys pakeičiant 

Tiltas per Savašos up. Utenos r. 

Šalyje rekonstruotos ar suremontuotos 1182 pralaidos
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jas naujos konstrukcijos 
plastikinėmis. Žiočių apsau-
gai ir priežiūrai palengvinti 
pastatyti plastikiniai vietos 
žymėjimo stulpeliai. Re-
konstravus ir suremontavus 
pažeistas vandens pralaidas, 
pagerėjo privažiavimas prie 
dirbamų laukų ir prie gyve-
namųjų teritorijų. 

Vykdant projektą sure-
montuota ir rekonstruota 
84,45 km pažeistų drenažo 
linijų, kurios sausina 1 351 
ha plotą, užtaisyti virš jų su-
sidarę įsiurbimai. Kadangi 
dalis rekonstruojamų rink-
tuvų buvo per mažo skers-
mens, kad pašalintų vandens 
perteklių, vietomis buvo 
įrengti didesnio skersmens 
drenažo rinktuvai. Rinktuvų 
ir pralaidų rekonstrukcijai 

buvo panaudotos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos 
(polietileniniai drenažo vamzdžiai ir sujungimo fasoninės dalys, smėlis, beto-
nas, geotekstilė, armatūrinė viela). Suremontuoti 3 tiltai, 2 užtvankos ir rekons-
truota 2,92 km pylimų.

Dėkojame savivaldybių administracijų darbuotojams, melioracijos spe-
cialistams, projektuotojams, ekspertams, rangovams ir techninės priežiūros 
specialistams už nuoširdų bendrą darbą. Mūsų visų pastangų dėka ESSF lė-
šomis finansuojami melioracijos statinių atkūrimo darbai buvo atlikti laiku. 

Iš viso 51 savivaldybėje buvo atlikta melioracijos statinių rekonstravimo 
darbų už 4 461 173,5 Eur, remonto darbų už 12 455 562,75 Eur. 

ESSF finansinė parama panauda per aštuoniolika mėnesių, nuo 2018 m. 
lapkričio 6 d. iki 2020 m. gegužės 6 d. Atlikta melioracijos infrastruktūros at-
kūrimo darbų už 16 916 736,24 Eur. Savivaldybės įsipareigoja iki kontrolės 
laikotarpio pabaigos (ne mažiau kaip 3 metus po įgyvendinimo) užtikrinti tin-
kamą objektų, kuriems buvo suteikta parama, priežiūrą ir veikimą.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Drenažo vandens valymo 
sistemos įrengimas Kaišiadorių r.
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Hidrotechniko profesijos  
nekeistų į kitą

Rugpjūčio 28 d. jubiliejinį 70-ąjį gimtadienį pa-
minėjo LŽHIS narys, hidrotechnikos magistras, 
LR Seimo narys Jonas Varkalys. Kartu su kolego-
mis ir buvusiais studijų draugais sveikiname Ju-
biliatą ir nuoširdžiausiai linkime stiprios sveikatos 
bei sėkmės darbuose ir sumanymuose.

Gyvenimas pasiūlo kiekvienam skirtingų pa-
sirinkimų, o viskas, kas nutinka, yra mums pa-
moka. Prabėgusių dienų nepakartosime, tačiau 
prisiminti, kurios jų išliko ryškiausios, ir kas šiam 
žmogui yra svarbu dabartiniame gyvenime, jubi-
liejaus proga su hidrotechnikos inžinieriumi, Sei-
mo nariu Jonu VARKALIU kalbėjosi žurnalo „Že-
mėtvarka ir hidrotechnika“ vyr. redaktorė Vanda 
VASILIAUSKAITĖ.

J.Varkalys gimė Plungės r. Kyvaičių k. 
Baigęs Rietavo vidurinę, įstojo į LŽŪA ir 
1973 m. ją baigęs įgijo hidrotechnikos 
inžinieriaus kvalifikaciją. 2001 m. baigęs 
LŽŪU tapo hidrotechnikos magistru. Ga-
mybinę veiklą pradėjo Plungės MSV, dir-
bo meistru, darbų vykdytoju, viršininko 
pavaduotoju gamybai, vyriausiuoju inži-
nieriumi (1975-1992). Prasidėjus priva-
tizacijai, J.Varkalio 
iniciatyva buvo 
įkurta įmonė „Jo-
nis“, vėliau pervar-
dinta į UAB „Plun-
gės Jonis“. Šioje 
bendrovėje jubilia-
tas dirbo direkto-
riaus, generalinio 
direktoriaus, val-
dybos pirmininko 
pareigose (1992-
2016). 2016 m. 
buvo išrinktas LR 
Seimo nariu. Mokslų pradžia (J.V. pirmas iš dešinės)

- Melioracijos sričiai pa-
skyrėte apie keturias dešimtis 
savo gyvenimo metų. Ar suabe-
jotumėt pasirinkimu, jeigu tek-
tų profesiją rinktis iš naujo?

- Baigęs studijas LŽŪA 
Hidromelioracijos-žemėtvar-
kos fakultete, įgijau inžinie-
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riaus-hidrotechniko 
specialybę ir pagal 
ją dirbau iki 2016 
m. Ši profesija man 
yra priimtiniausia ir 
garbingiausia, į nie-
ką jos nekeisčiau.

Nors hidrotech-
niko specialybę pa-
sirinkau atsitiktinai, 
šiandien džiaugiuo-
si tai padaręs. Ši 
kvalifikacija man 
suteikė galimybę 
ne tik melioruoti 
laukus, bet ir tiesti 

vietinius ir respublikinius kelius, geležinkelius ir jų įrenginius, statyti įvairius 
hidrotechninius statinius, tvenkinius, tiesti vandentiekio ir kanalizacijos linijas, 
statyti pramoninius ir gyvenamuosius pastatus. Toje pačioje aukštojoje moky-
kloje baigęs ir magistrantūros studijas, įgijau ne tik papildomų inžinerinių, bet 
ir vadybinių žinių, tai man pravertė polinėje veikloje ir karjeroje.

- Nuo 1992 m. iki 2016 m. LR Seimo rinkimų jūsų vardas siejosi su sėkmin-
ga UAB „Plungės Jonis“ veikla. Koks dabar šios įmonės likimas?

- UAB „Plungės Jonis“ man vadovaujant veikė apie 25 metus. Per šį laiko-
tarpį buvo sukurta apie 250 darbo vietų, o geriausiais veiklos metais – iki 350 
darbo vietų. Po išrinkimo į LR Seimą UAB „Plungės Jonis“ valdymas perėjo į 
kito savininko rankas. Jokiais ūkiniais, finansiniais, akcijų ryšiais su šia įmone 
nuo 2016 m. nesu susijęs. Mano žiniomis „Plungės Jonis-S“ dirba tose pačiose 
veiklos srityse tik mažesnėmis apimtimis. 

- Valstybinėms žemės ūkio funkcijoms vykdyti kasmet skiriama apie 8,7 
mln. eurų. Kiek iš jų tenka su žemės ūkio melioracija susietų funkcijų vyk-
dymui Žemės ūkio ministerija neišskiria. Lietuvos agrarinės ekonomikos ins-
titutas kasmet paskaičiuoja kiek savivaldybėse reikia melioracijos specialistų 
valstybės deleguotai funkcijai atlikti. Lėšos savivaldybėse naudojamos admi-
nistracijos sprendimais. Ką manote apie tai?

- Valstybinės žemės ūkio ir melioracijos funkcijoms (valdymui) skiriamas 
nepakankamas lėšų kiekis, tad kyla klausimas dėl efektyvaus šių lėšų panaudo-
jimo. Efektyvumo nesulauksime, jeigu nebus konkrečios asmeninės atsakomy-
bės. Tiek centrinės valdymo institucijos, tiek rajonų savivaldybių skyriai neturi 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Joninių šventėje
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pakankamai lėšų valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti, tam skirti finansiniai 
ištekliai dažnai naudojami kitoms sritims – tai bloga praktika ir ją reikėtų sku-
biai keisti. 

- Kadaise Lietuvoje melioracijai buvo skiriamas didesnis dėmesys: veikė 
Melioracijos skyrius, vėliau – Melioracijos departamentas, šiuo metu Žemės 
ūkio ministerijoje dirba tik du melioracijos specialistai. Ar to pakanka admi-
nistruojant biudžeto asignavimų panaudojimą melioracijos sistemoms tvarkyti, 
tobulinti teisinę – normatyvinę bazę? Kokios jūsų įžvalgos šiuo klausimu?

- Žemės ūkio ministerijoje turėtų būti jei ne departamentas, tai bent melio-
racijos skyrius, kuris užsiimtų situacijos analize, vertinimu, veiklos priemonių 
modeliavimu, teisinės-normatyvinės bazės tobulinimu ir šių darbų organizavi-
mu bei kontrole. Tuomet būtų aiškiau kaip ir ką veikti, kad išsaugotume milijar-
dinės vertės melioracijos įrenginius. Aktyvesni turėtų būti ir nusausintos žemės 
naudotojai, žemės ūkio įmonių, asociacijų nariai ir vadovai. Gera žemė su vei-
kiančiomis sausinimo sistemomis – sėkmingo ūkininkavimo ir didesnio pelno iš 
žemės ūkio veiklos gerinimo sąlyga. 

- Melioracijos specialistų ir melioracijos įmonių atestavimą vykdo Žemės 
ūkio ministerija, o specialistų kvalifikacijos kėlimu rūpinasi LŽHIS. Ar nema-
note, kad atestavimo procedūrą irgi reikėtų perduoti inžinierių sąjungai?

- Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimą kaip ir kitose srityse turėtų 
atlikti jų profesinės sąjungos, konkrečiu atveju – LŽHIS. Savivaldybės, skelb-
damos konkursus melioracijos darbams atlikti, turėtų reikalauti atitinkamų kva-
lifikacinių žinių, t.y. atestuotų specialistų ir įmonių su atitinkama patirtimi.

- Melioracijos griovių priežiūrai sunaudojama iki 50 proc. valstybės skiria-
mų lėšų. Kiek tie darbai turėtų rūpėti ūkininkams ir kitiems žemės naudotojams?

Išvykoje su hidrotechnikos veteranais



26 

- Tarpūkiniai grioviai turėtų būti prižiūrimi valstybės, o vidūkiniai (vieno 
žemės sklypo ribose) galėtų būti prižiūrimi pačių ūkininkų juos skatinant, šiuos 
darbus finansiškai remiant valstybės lėšomis. Melioracijos įrenginių, statinių 
naudojimo, finansavimo tvarkos turėtų būti tvirtinamos atnaujintame meliora-
cijos įstatyme.

- Esate iniciatyvus ir visuomeniškas žmogus. Nuo pat LŽHIS atkūrimo 
1989 m. ne kartą buvote renkamas šios sąjungos tarybos nariu, dalyvaujate 
kitose veiklose.

- Bendravimas su žmonėmis man visada įdomus, malonus ir mielas. Gal 
todėl traukė ir visuomeninė veikla. Buvau įvairių profesinių, visuomeninių, 
darbdavių asociacijų vadovu ir nariu. Dalyvavau universiteto (ASU) ir moky-
klų tarybų veikloje. Finansiškai neįvertintas, neatlygintinas darbas visuomenei, 
jeigu jį dirbi iš pašaukimo ir sąžiningai, yra malonus ir duoda daug naudos 
bendruomenei. Matyt dėl tos priežasties buvau išrinktas Seimo nariu, o visai 
neseniai, bendraminčių paragintas, plungiškių ir rietaviškių bendruomenės na-
rių palaikomas, nutariau kandidatuoti į Seimą antrai kadencijai.

- Kokią atsakomybę jaučiate prieš rinkėjus būdamas Seimo nariu, kas yra 
svarbu jums šiandien?

Visuomet buvau neabejingas regioninei politikai. Lietuva negali būti trijų 
didžiųjų miestų valstybė. Regionuose dirba daug ūkininkų, smulkaus ir vidu-
tinio verslo įmonių. Ūkinei veiklai būtinas gerai išvystytas asfaltuotų kelių ir 
gatvių tinklas. Keliai – tai mūsų ekonomikos arterijos, tačiau jų renovacijai 
ir plėtrai kasmet skiriama vos 550 mln. eurų. Gal todėl mes, palyginus su 
kaimynais lenkais, esame blogesnėje situacijoje. Džiaugiuosi, kad Vyriausy-
bės sprendimu šiai sričiai 2020 m. skirti papildomai 150 mln. eurų. Ateityje, 
kad palaikytume gerą kelių būklę, kasmet turėtų būti skiriama ne mažiau 800 
mln. eurų.

Lietuvoje turime 3 mln. ha drenuotos žemės, bet apima liūdesys, kai spe-
cialistai sako, jog melioracijos magistraliniai grioviai ir drenažo sistemos apie 
90 proc. jau susidėvėjusios. Per pastaruosius 25 metus melioracija Lietuvoje 
merdėjo, skiriant 10-15 mln. eurų per metus šiek tiek padėjo ir ES parama. O 
jei jos nebūtų buvę?

Svarbiausia Seimo ir Vyriausybės funkcija – sudaryti sąlygas pramonės ir 
verslo plėtrai, investicijoms, naujų ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimui. 
Kita funkcija – mažinti socialinę atskirtį, skurdą, remti tuos asmenis, kuriems 
tikrai reikalinga pagalba. Ypač svarbu rasti raktą į švietimo ir medicinos pas-
laugų reformą, kad jų prieinamumas ir kokybė nesukeltų problemų Lietuvoje 
gyvenantiems žmonėms.

- Dėkojame už pokalbį. Geriausios jums kloties ir sėkmės.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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Kraštovaizdis ir žemės melioracija 
Šiaurės Lietuvos karstiniame regione

Gamtos m. dr. Vytautas NARBUTAS

Daug pakeiksnojimų susilaukė šių dviejų kategorijų priešprieša. 
Numelioruoti ir grioviais paversti upeliai, masiškai išnaikintos sodybos, 
sukeltos į unifikuotas gyvenvietes. Kaip atsitiko, kad tarpukario nepri-
klausomos Lietuvos modernumo ženklas – melioracija, pakėlęs kaimo 
gerbūvio ir kultūros lygį, tapo kraštovaizdį naikinančiu blogiu?

Taip atsitiko per tą sovietinės okupacijos penkiasdešim-
tmetį, per tas socialistinių laimėjimų programas ir mičiu-
rininius šūkius, diegiamus garsiojo akademiko Lysenkos – 
mes negalime laukti malonių iš gamtos, privalome pasiimti 
jos turtus, priversti tarnauti ateities komunizmo žmogui. O 
Lietuvoje radosi ir nuožmiausia ideologinė giljotina, nai-
kinanti laisvą ūkininką ir mirtinai išraunanti jo šaknis že-
mėje, sunaikinanti žemės grožį ir jaukumą. Tos giljotinos 

Vytautas Narbutas

Smegduobės Kirkilų kaimo arimuose
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vardas – buožė, o veiksmas – išbuožinimas, be abejo, turėjęs ir kitą svarbiausią 
užduotį – išnaikinti „miško brolius“, išgarinti lietuvių laisvės ir pasipriešinimo 
sovietų okupacijai dvasią.

Beje, yra ir kitas požiūris į partizanus – buržuaziniai nacionalistai, žudantys 
dorus kaimo žmones, kursiančius savo kolūkinę ateitį. Tą parodo vis dar liaup-
sinamas, savu laikomas filmas „Niekas nenorėjo mirti“.

Įvedus „tvarką“ ir ūkininkus suvarius į kolūkius, tie ūkiai ir patys kolūkie-
čiai nenorėjo būti sukirpti pagal vieną kurpalį. Buvo trys gyvenviečių sukolek-
tyvinimo modeliai. 

Vienas, kuriuo labai džiaugėsi tarybinės Lietuvos elitas, tai Dainavos gy-
venvietė Ukmergės rajone, įsikūrusi netoli Armonos upės. Čia kolūkiečiai, 
sukelti į triaukščius mūrinius namus, kursuodavo laiptais aukštyn–žemyn, o 
melžėjoms svarbiausias veiksmas būdavo vidurdienyje, kai iš pievų atbėgdavo 
tuntas karvių atiduoti savo pieno. Čia jos gaudavo ir pašaro, bėgdavo kiek iš-
galėdamos, mosuodamos savo pritvinkusiais tešmenimis, visą kelią apšlaksty-
damos pienu. Šiaip kolūkiečiai labiau būdavo lauke, laisvesnę valandėlę kaps-
tydamiesi savo kolektyviniuose daržuose, kur jiems priklausę po 60 arų.

Antras ir pats populiariausias modelis, tai garsus tuomet Ramygalos rajono 
socialistinio darbo didvyrio Alfonso Giedraičio vadovaujamas Ėriškių kolūkis. 
Individualių atskirų namų rikiuotė (gyvenamasis ir tvartukas) ir kiek akis už-
mato Ukrainos tipo lygūs laukai – melioruotos, gausiai tręšiamos ir herbicidais 
laistomos žemės be mažiausio krūmelio paukšteliui nutūpti.

Trečiasis variantas, toleruojamas kaip išimtis, tai tie patys subendrintų že-
mių laukai, tik dar su užsilikusiais medžiais ir krūmokšniais akiai paganyti ir 
paukšteliui pavasarį pačiulbėti. Tokio tipo ūkio pavyzdys – Paežerio kolūkis 
Panevėžio rajone, išsaugotas pirmininko Juozo Zabielavičiaus.

Gražiai sušukuotų – ne laukų, bet gyvenviečių, – būta ir karstiniame regi-
one, tokių kaip Paiešmenės gyvenvietė šiaurinėje Pasvalio rajono dalyje. Nu-
melioravus didžiumą Pasvalio apylinkėse buvusių smegduobių, kaip kompen-
saciją nusiaubtam kraštovaizdžiui bandoma susikurti ką nors panašaus. Taip 
Porijuose netoli nuo Daumėnų sukurtas parkelis – iškastas tvenkinys, priso-
dinta medžių. 

Kai žmonės kūrėsi viensėdžiuose, radosi tradicija naujai įgriuvusią smeg-
duobę apsodinti medžiais, kaip įspėjimą gyvuliui ar žmogui, kad neįvirstų ir 
kartu sau akiai paganyti. Keliaudamas tokiais laukais iš tolo matydavai tokias 
guotų saleles. Melioracija jas užlygindavo, ypač nuoširdžiai padirbėta Pasvalio 
rajone, kur derlinga priemolio žemė buvo didžiausias turtas siekiant socialisti-
nio žemės ūkio laimėjimų ir apdovanojimų.

Kraštovaizdis nuskurdo, o šulinių vanduo ilgainiui užsiteršė sieros vande-
niliu, tapo neįmanomas gerti. Priežastis ta, kad gruntinius vandenis savotiškai 
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vėdino ir mai-
tino atmosferos 
deguonimi atvi-
ros smegduobės. 
Užverstos ne tik 
žemėmis, bet pir-
miausia nukirstų 
medžių kelmais, 
jos tapo anae-
robinio puvimo 
židiniais, per ku-
riuos prasisunk-
damas kritulių 
vanduo gipsingų 
sluoksnių vande-

nį paverčia sieros vandenilio (vandenilio sulfido) prisotintu supuvusio kiaušinio 
kvapo vandeniu.

Gipso karstas, t. y. smegduobės ir melioracija tapo nesutaikomais priešinin-
kais. Smegduobių kraštovaizdis ypatingai nukentėjo Pasvalio rajone, kur viso 
labo gal 10 proc. liko nesunaikintų smegduobių lopinėlių. Pasvaliečiai, kaip ir 
atsiprašydami už savo tėvų darbus, įsteigė smegduobių parką. 

Biržų rajone melioracija nevyko taip sparčiai, o, be to, ir pačios smegduo-
bės gynėsi, nes ten, kur buvo jų sankaupos, ūkininkaujant reikėjo prisitaikyti, 
kai kur paliekant jas neužverstas. Išgelbėjo ir gamtosauga, kai 1960 m. Gamtos 

apsaugos komite-
to (pirmininkau-
jant Viktorui Ber-
gui) buvo įsteigti 
keturi gamtos 
draustiniai: Ka-
rajimiškių, Kir-
kilų, Nemunė-
lio–Apaščios ir 
Kirdonių–Tatulos. 
Draustinių gam-
tosauginis reži-
mas apsaugojo 
smegduobes nuo 
sunaikinimo, ta-
čiau radosi kita 

Smegduobė Daumėnų kaime

Smegduobė Naradavos sode
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blogybė. Benuotakinėse lygumose nueita lengviausiu keliu: padirvio vandens 
magistraliniai surinktuvai nuvesti į smegduobes. Galima pastebėti tuos vamz-
džius smegduobėse ties Rinkuškiais, Kvietkeliais, Tylinavoje, Daumėnų kaimo 
pietiniame pakraštyje, Veliniaduobėje ties Padaičiais.

 Pasvalio rajone Aukštikalnių sodų teritorijoje tam buvo panaudotos dvi 
didžiulės smegduobės. Prie kolūkio fermų, nepasižymėjusių tvarka ir švara, 
srutos daugeliu atvejų taip pat nutekėdavo per smegduobes į požeminio van-
dens horizontą. Ekologinė situacija buvo apverktina.

Prie paties Karajimiškio smegduobyno ilgiausiai veikė Kaunių beicavimo 
stotis, kurios chemikalai sunkėsi į dirvožemį, tekėjo į sena užakusią smeg-
duobę. Praėjus dešimčiai metų po beicavimo stoties uždarymo Karajimiškio 
kaimo Kaziliūnų sodybos šulinio vandenyje dar buvo rasta granazano. Kiek 
pravažiuojant tekdavo užsukti į buvusios beicavimo stoties vietą, vis dar buvo 
jaučiamas stiprus chemikalų kvapas. Manau, kad jis tvyro ir šiandien.

Matydami vis blogėjančią požeminio vandens būklę ir siekdami šulinių, 
taip pat ir gilesnių sluoksnių vandenį apsaugoti nuo taršos, parengėme karstinio 
vandens apsaugos programą. Paruošiau ją remdamasis mokslininkų A. Kon-
drato, A. Klimo, V. Ignatavičiaus, V. Juodkazio, J. Platanavičiaus, E. Vodzins-
ko ir savo tyrimų duomenimis. Mūsų užmojams pritarė tuometinis Geologijos 
valdybos viršininkas Vladas Mikalauskas ir pateikė šią programą Vyriausybei. 
Buvo priimtas, sakyčiau, istorinis Ministrų Tarybos 1977.06.30 nutarimas Nr. 
224 „Dėl priemonių karstiniams reiškiniams tirti ir požeminiam vandeniui nuo 
užteršimo apsaugoti šiaurinėje Respublikos dalyje“. Sakau istorinis, nes dėl es-
minio žemės ūkio įmonių taršos užkardo „piestu stojo“ ŽŪM dėl būsimos žalos 
žemės ūkio gamybai. Gerai prisimenu, kaip vyko posėdis, kuriame dalyvavau 
kartu su V. Mikalausku. Pirmininkavo posėdžiui Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Vytautas Vazalinskas. Po pristatymo pirmasis retoriškai prabilo 
ŽŪM ministro pavaduotojas Juozapavičius: „Kaip jūs, drg. Mikalauskai, galit 
siūlyti tokią žemės ūkį žlugdančią programą?“ Nežinia, kokį tęsinį galėjo įgyti 
mūsų klausimo svarstymas, jeigu ne šaltai mesta Ksavero Kairio replika: „Kiek 
mes galime pataikauti žemės ūkiui?“

Sakau istorinis apie šį nutarimą ne tik dėl jo radimosi aplinkybių ir laiko, 
bet svarbiausia dėl to, kad tokios didelės teritorijos ir tiek daug taršos židinių 
nė vienas kitas iš vėliau, net ir nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės priimtų 
nutarimų neapėmė. Šiuo 1977 m. vyriausybiniu nutarimu patvirtintos karstinio 
regiono ribos, apimančios beveik visą Šiaurės Lietuvą – nuo Rokiškio iki Nau-
josios Akmenės ir piečiau Panevėžio iki Upytės ir Krekenavos, iki pat Kėdai-
nių. Tokiai didelei teritorijai dar negalėjome pagal ekologinio pažeidžiamumo 
laipsnį diferencijuotai reglamentuoti sintetinių trąšų ir pesticidų panaudojimą. 
Tačiau apriboti ir reglamentuoti melioracijos darbų eigą mes galėjome visame 
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karstiniame regione. Sėkmingai susiklostė bendradarbiavimas su Aplinkos ap-
saugos komitetu, kur už durpynų apsaugą buvo atsakingas Antanas Ramoškis, 
sąžiningas ir patriotiškai nusiteikęs gamtininkas. Su durpėmis susijusių melio-
racijos darbų projektus derinti jis siųsdavo Geologijos institutui, nors tai buvo 
Geologijos valdybos funkcija. Su kolegomis Eduardu Vodzinsku ir Augustinu 
Linčiumi mes mielai sutikome vertinti melioracijos projektus karstinių reiškinių 
požiūriu. Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir Kupiškio rajonuose, plotuose, kur galė-
jome įžiūrėti senojo karsto duspynėlių, siūlėme nevykdyti melioracijos darbų. 
Manau, kad pavyko ne vieną sodybą išsaugoti nuo nugriovimo. Biržų rajone 
nepavyko sustabdyti darbų itin sukarstėjusiame Drąseikių plote, kur melioracija 
pradėta dar prieš priimant 1977 m. vyriausybinį nutarimą. 

Nepriklausomoje Lietuvoje karstinio regiono kraštovaizdžio ir švaraus van-
dens išsaugojimui priimtas naujas Vyriausybės nutarimas, parengta speciali pro-
grama, tiesiogiai susieta su ekologinės žemdirbystės vystymusi Lietuvoje.

1991.12.24 priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 589 „Dėl priemonių 
Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ekologinei būklei pagerinti“, kuriuo ūkinė 
veikla reglamentuojama atsižvelgiant į žemių ekologinio pažeidžiamumo laips-
nį. Karstiniame regione apibrėžta „intensyvaus karsto zona“ ir ją supantis „ap-
sauginis rajonas“. Intensyvaus karsto zonoje išskirtos keturios žemių grupės 
(nuo mažiausiai sukarstėjusių I grupės žemių, kur 1 km2  randama iki 20 smeg-

Draseikių kaimo laukai
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duobių, iki labiausiai sukarstėjusių IV grupės žemių, kur smegduobių daugiau 
negu 80 1 km2).

IV grupės žemėse ūkininkavimui praktiškai buvo paskelbtas „karantinas“ – 
toleruojamos tik pievos ir miškai, leidžiama auginti vien medinguosius ir vais-
tinius augalus, negalima tręšti jokiomis trąšomis, draudžiama vartoti chemines 
augalų apsaugos priemones.

Trečios grupės žemėse (nuo 50 iki 80 smegduobių 1 km2) galima ribotai 
naudoti mineralines fosforo ir kalio trąšas, negalima naudoti mineralinių azoto 
trąšų, draudžiami pesticidai.

Biržų ir Pasvalio rajonų žemėse, kurias apėmė intensyvaus karsto zona 
griežčiausius apribojimus turinčios III ir IV kategorijos žemės sudarė ketvirta-
dalį – apie 6000 ha.

Smegduobių vienetų skaičius viename kvadratiniame kilometre yra eko-
loginio pažeidžiamumo vienas iš rodiklių, kurių yra ir daugiau. Tai karstinio 
proceso podirvio uolienose aktyvumas, žemės įgriuvų tankis, požeminio van-
dens užterštumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Šiuo atveju viena iš svarbiausių 
taršos veiksnių melioracijos drenažo vandens nukreipimas į smegduobes. Kaip 
pavyzdį galima nurodyti Pasvalio Aukštikalnių sodo teritoriją, kur likusios tik 
dvi didžiulės neužverstos smegduobės, tačiau į jas išvesti drenažo vandens su-
rinktuvai. Dėl to Aukštikalnių sodas buvo priskirtinas ne I, bet III žemių gru-
pei. Atsižvelgiant į gamtosauginius reikalavimus sutvarkyta Aukštikalnių sodo 
drenažo sistema, įrengti nuotakiniai šulinėliai, kurių vandens sudėties tyrimai 
leido kontroliuoti trąšų ir herbicidų naudojimą sodo teritorijoje.

LR Vyriausybės nutarimo Nr. 589 įgyvendinimui 1993 m. parengta „Tatulos 
programa“ (Požeminio vandens apsaugos nuo užteršimo ir ekologiškai švarios 
žemdirbystės vystymo intensyvaus karsto zonoje tikslinė programa). Progra-
mos rengimo darbo grupei vadovavo ŽŪM specialistas Almonas Gutkauskas, 
besidomintis tradicinės žemdirbystės perorganizavimu į tausojančią ir ekologi-
nę. Jis anksti suprato ir akcentavo tai, kad atsisakymas intensyviai chemizuoto 
žemės ūkio turi būti ir ekonomiškai pateisintas. Sąmoningo požiūrio nepakan-
ka, ūkininkas turi būti skatinamas užsiimti švaria žemdirbyste ir todėl reikia 
sukurti valstybės remiamą ekologinės žemdirbystės programą. Šios programos 
įgyvendinimui Žemės ūkio ministerija skyrė lėšų. Reikia padėkoti ministrui 
Vytautui Einoriui, palaikusiam ekologinės žemdirbystės plėtros idėjas. 

Buvo vykdomi ir daugiašakio kompleksinio monitoringo darbai. Ekologinės 
būklės karsto stebėseną 1993–1998 m. laikotarpiu vykdė būrys kompetentingų 
specialistų. Tyrimai apėmė dirvožemį, paviršiaus ir požeminę hidrosferą, kars-
to reiškinių dinamiką, taršos židinius, augaliją, gyvūniją, žmonių sveikatos bū-
klę. Kaip vienas stebėjimo objektų buvo ir Aukštikalnių sodo drenažo vanduo, 
lyginant jo cheminę sudėtį su platesnę teritoriją drenuojančio Lėvens Žalsvojo 
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šaltinio vandeniu, 
trykštančiu iš 21 
metro gylio smeg-
duobės.

Žalsvojo šaltinio 
vandenyje nustaty-
tas sąlyginai padidė-
jęs kai kurių sunkių-
jų metalų (Mn, Cu, 
Zn) kiekis. Lyginant 
Žalsvojo šaltinio 
vandens sudėtį 1992 
ir 1993 m. paim-
tuose mėginiuose, 
didžiausia sunkiųjų 

metalų koncentracija fiksuota 1992 m. birželio mėnesį. 1993 m. mėginiuose man-
gano ir cinko aptikti du kartus, o vario 3–5 kartus mažesni kiekiai. Optimistiškai 
vertinant tai būtų galima sieti su 1992 m. rudenį melioracijos drenų išvedimu į 
Mūšos upę. 1992 m. birželio ir spalio mėnesiais Žalsvojo šaltinio mėginiuose 
rasta cimbušo ir karbacino, o 1993 m. neaptikta, nors taip pat buvo naudoti. 

Melioracijos sistemų drenažo vandens cheminė sudėtis parodo augalų ne-
įsisavinamą perteklinį trąšų kiekį ir naudojamų herbicidų cheminius elemtus. 
Giliau į vandenį, užpildantį gipso ir dolomito klodų ertmes, teršalai patenka 
tiesiogiai per kasamus griovius ir ten, kur devoninio substrato uolienos visiškai 
apnuogintos, kaip esama Kirdonių kaimo aplinkoje. Į devono uolienas daugely-
je vietų įsirėžęs Orijos upelio (Pasvalio r.) ir Lyglaukių upelio (Biržų r.) magis-
traliniai melioracijos grioviai ir piečiau Biržų Mandagališkio žemėse, kur buvo 
prakasta dujotiekio trasa. 

Tai, kad yra lokalūs ūkinės taršos židiniai, parodė fosforo ir azoto (NO3) 
stebėjimų šuliniuose ir Tatulos upės vandenyje duomenys. Pastoviai didesnis 
už leistiną normą (50 mg/l) NO3 kiekis buvo konstatuojamas Dagilynės šulinyje 
(maksimalus kiekis 233 mg/l).

Įvairių paviršiaus ir požeminio vandens sąveikos taškų gausa lėmė tai, kad 
intensyvaus karsto (ypač Biržų rajone) žemė tapo panaši į Rokforo sūrį, kaip 
kempinė sugerianti visą atmosferos ir žemės paviršiaus taršą. Ir tai nelieka be 
pasekmių gyventojų sveikatai.

Tatulos programos kompleksinės ekologinės būklės stebėjimas 1993–1998 
metų laikotarpiu apėmė ir gyventojų sveikatos duomenis. Gyventojų sergamu-
mo (ypač kepenų ir inkstų ligomis) palyginimas Pakruojo rajono su Biržų ir 
Pasvalio rajonais yra iškalbus, sakyčiau, net stulbinantis. Analizuojant duome-

Smegduobė dujotiekio trasoje
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nis apie naujagimių su apsigimimais nustatyta, kad vidutiniškai per metus buvo 
užregistruota triskart daugiau Pasvalio ir 2,6 karto daugiau Biržų rajonuose 
negu Pakruojo rajone. Hemoglobino (HGB) koncentracijos tyrimai kraujuje 
parodė, jog aktyvaus karsto zonoje, lyginant su Pakruojo rajonu, nepakankamą 
HGB turėjo 5,1 karto daugiau vyrų ir 3,7 karto daugiau moterų. 

Gąsdina 1999-2001 m atlikti policiklinių aromatinių angliavandenilių 
(PAA) tyrimo gyventojų šlapime rezultatai, kuriuos paskelbė SAM Higienos 
instituto ekologinės medicinos centras (Ž.Šaltienė, N.Jatulienė, D.Brukštienė 
ir kt.). PAA atsiranda deginant kurą, juos išmeta automobiliai, žemės ūkio ma-
šinos, garuojantys asfalto keliai, dervuoti stogai, susidaro degant miškams. 
Biržų ir Pasvalio bei apylinkių gyventojų grupėje maksimalios reikšmės kreati-
nino šlapime PAA junginių – antraceno, naftaleno, pireno, benzo (a) pireno yra 
nuo 7 iki 20 kartų didesnės. Galima daryti prielaidą, jog čia lemia požeminės 
hidrosferos didesnis atvirumas išorės aplinkos taršai. Įdomu būtų palyginti tar-
pusavy Pasvalio ir Biržų rajonus, nes paviršinės taršos skverbimuose į geriamą 
požeminį vandenį šiuose rajonuose nėra tapatus. Šiuo atveju labiau apsaugotos 
turėtų būti Pasvalio apylinkės.

Aptarėme kai kuriuos karstinio regiono kompleksinio ekologinio monito-
ringo rezultatus iki 1998 m., kai karstinio regiono ekologinės būklės specialūs 
tyrimai dar buvo atliekami. Apie tai, ar prisilaikoma ekologinės žemdirbystės 
reikalavimų (nenaudoti mineralinių azoto trąšų, netaikyti cheminių augalų ap-
saugos priemonių) galima spręsti tik iš Geologijos tarnybos vykdomo valstybi-
nio monitoringo rezultatų. 

Atsiliepiant į Europos ir „Nitratų direktyvą“ įrengti stebimųjų gręžinių postai, 
imami mėginiai iš kai kurių šaltinių. Įdomu, kad padidėjusi NO3 koncentracija 
(virš 50 mg/l) rasta Baltojo (Pasvalio r.) šaltinio vandenyje. Tatulos programos 
vykdytų stebėjimų duomenimis, Baltasis (Berklainių) šaltinis išsiskyrė didžiau-
siu ištirpusio gipso kiekiu ir cheminės sudėties pastovumu. Smardonės šaltinio 
vanduo pasikeičia per 12 metų, tuo tarpu Baltojo šaltinio vanduo per 1000 metų 
(J. Mažeikos atliktų radiometrinių tyrimų duomenimis). Padidėjęs azoto kiekis 
šio šaltinio vandenyje gali būti paaiškintas pertaka vandens iš melioruoto Orijos 
upelio – griovio, įsirėžusio į Tatulos svitos dolomito ir gipso uolienas.

Karstinio požeminio vandens ryšys su aeracijos zona pastebėtas ir anksčiau 
pagal ištirpusio gipso (SO3) ir iš paviršiaus patenkančio azoto (NO3) kiekio 
vandenyje „veidrodinę“ kaitą, kai mažesnis SO3 kiekis koreliuojasi su padidė-
jusiu NO3 kiekiu.

2018–2019 m. duomenimis, labiausiai pažeidžiamose valstybinio monito-
ringo IV grupės žemėse įrengto Karajimiškio posto viename iš gręžinių požemi-
nio vandens mėginiuose aptikta draudžiamų pesticidų likučių. Pesticidų likučiai 
Karajimiškio posto gręžinyje verčia suklusti ir susirūpinti ekologinės žem-
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dirbystės kon-
trole. Apie tai, 
jog būna pažei-
džiami karstinio 
landšafto ir po-
žeminio vandens 
apsaugos reika-
lavimai matyti 
iš to, kaip smeg-
duobių apsaugos 
juostų žemė iša-
riama ir apsėja-
ma iki pat smeg-
duobės kraštų. 

Ekologinė žem- 
dirbystė, regla-
m e n t u o j a m a 

1989 ir 2006 m. vyriausybiniais nutarimais, tapo privataus subjekto, ūkininko 
asmeniškos atsakomybės reikalu. Aplinkos inspektoriams ir Biržų regioninio 
parko direkcijai reikėtų dažniau priminti jiems šią atsakomybę.

Su karstinio rajono švarios aplinkos ir natūralaus kraštovaizdžio išsaugojimo 
programomis atsitiko taip, kad ekologinė žemdirbystė daugiau paplito ne griež-
čiausių apribojimų III ir IV grupių žemėse, bet I ir II grupių žemėse (Juliaus 
Taminsko tyrimų duomenys). Tarp gausybės smegduobių gyvenantys ūkinin-
kai, kuriems auginti ekologiškas daržoves ir vaisius buvo vienintelė ūkininkavi-
mo išeitis, prekinio ekologinio ūkio neišvystė. Savo padarė ir europinė parama 
ekologiniams ūkiams, kuria pirmiausia pasinaudojo stipresni, geresnių žemių 
ūkininkai. Ir visiškai išsigimė ekologinės žemdirbystės idėja, kai ją pasigriebė 
„latifundininkai“, augindami vien grūdines kultūras ir mažiausiomis sąnaudo-
mis gaudami didžiausią naudą. 

Ekologinės žemdirbystės Lietuvoje organizavimui pašventęs savo gyvenimą 
A.Gutkauskas ir jo darbų tęsėja VšĮ „Tatulos programa“ vadovė Valerija Gra-
žinienė gali bent džiaugtis dar nepraradusiais ekologinio ūkininkavimo skonio 
idealistais, tokiais kaip Arūno ir Daivos Giedrikų šeima, ūkininkaujanti Likė-
nuose ir Pabiržėje. Deja, tokių suskaičiuoti gal net užteks poros rankų pirštų. 
Jų daržovių ir vaisių dar gali rasti sostinės atviruose turgeliuose ir „Panoramos“ 
prekybos centre.

Tokių mugių, kaip būdavo gražiausios rudens šventės Vingio parke, jau ne-
beatgaivinsime.

Europinė parama iškreipė ir natūralaus kraštovaizdžio išsaugojimo idėją. Di-

Geologų smegduobė Karajimiškio kaime
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džiausias, gal dvigubai di-
desnės išmokos skiriamos 
už įveistus ąžuolynus.

Kirdonių-Tatulos draus-
tinis Biržų regioniniame 
parke garsėjo Antano Ja-
ronio sodybos smegduo-
bėmis, tarp šios sodybos 

keliuko į Kirdonis iš vienos pusės ir Tatulos upės iš kitos plytinčiais didžiųjų 
sausų smegduobių laukais ir Tatulos upės dugno „eketėmis“ – įlūžusiais urvais. 
Gal prieš dešimtį metų apsilankę šiame draustinyje greta Jaronio sodybos ne-
galėjome patekti į tų didžiųjų smegduobių lauką – visą jį radome aptvertą spy-
gliuotos vielos tvora. Paveldėjęs šią žemę A.Janonio sūnus, pasirodo, išarė šias 
lėkštašlaites smegduobes ir prisodino ąžuoliukų. Ką gi, gal suaugs ąžuolynas, 
bet senųjų smegduobių kraštovaizdžio pažiūrėti jau negalėsime. Atraktyvus 
obelų sodas A. Jaronio sodybos smegduobėje išsigimė į pramoninį ąžuolyną.

Kokia liko melioratorių skola karstiniam regionui, kurią, nežinau, ar galima 
nurašyti? Ne skola, o klaida ir ją tikrai būtina ištaisyti arba, kaip tapo madin-
ga, – pasirašyti su gamtosaugininkais taikos sutartį.

Taigi problema, prie kurios vienaip ar kitaip reikia sugrįžti, tai melioracijos 
vandens surinktuvų kanalų nuvedimas į smegduobes. Minėjome Rinkumiš-

Jurkaus duobė Čėniškių kaime
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kius, Juodelius Tylinavą, Velniaduobę, Daumėnus, kur galime aptikti surinktuvų 
latakus, suvestus į atviras smegduobes. Perprojektuoti ir atnaujinti melioracijos 
sistemas – didelis ir daug lėšų reikalaujantis darbas. Prieš pradėdami tokį dar-
bą, turime galutinai įsitikinti, ar paviršiaus vanduo iš dirvožemio išplauna trąšų 
perteklių ir naudojamus pesticidus ir per smegduobes teršia požeminį vandenį, 
ar tai tik prielaida, mokslininkų teorinės išvados.

Situacijai išgryninti pakaktų kokių trejų metų stebėjimų ir analitinio darbo, 
kurį turėtų finansuoti Žemės ūkio ministerija. Tuo būtų atlikta ir netiesioginė 
ekologinės žemdirbystės ūkių kontrolė. Jeigu į smegduobes ištekantis drenažo 
vanduo rastųsi tinkamas gerti, gamtosaugininkai turėtų pakoreguoti savo išva-
das. Rezultatų patikimumu galima abejoti tik dėl to, kad daugelis melioracijos 
sistemos atšakų gali būt pažeistos, iširusios ir drenažo vanduo tiesiog sunkiasi 
į žemę. Tai įtikima, neplanuotai atlikti atsitiktiniai stebėjimai rodo, jog dauge-
lis tų kanalų nereaguoja į atmosferos kritulių kaitą. Taigi „taikos sutartį“ gali 
tekti pasirašyti ir neatlikus žinybinio monitoringo valstybiniu mastu. Mėgėjų 
tyrimams kelias lieka atviras ir matyčiau čia visai įdomų mokyklinių gamtosau-
ginių programų lauką, įtraukiant moksleivius į melioracijos sistemų ir šaltinių 
šulinių vandens tyrimus. Toks moksleivių aplinkosaugos darbas būtų prasmin-
gas, galėtų sulaukti ir europinės paramos.

Dėkojame Biržų regioninio parko direkcijos direktoriui Kęstučiui Baronui, 
pateikusiam archyvo nuotraukas.

Biržų regioninio parko archyvo nuotraukos

Smegduobės Padaičių kaime
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Miestų, miestelių pavadinimų kaita 
senuosiuose Lietuvos žemėlapiuose 

Rūta PUZIENĖ 
VGTU, Geodezijos ir kadastro katedra; 

VDU, Žemės ūkio akademija, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Istorijos eigoje skirtingu laiku kūrėsi miestai, skirtingu laiku gavo Mag-
deburgo teises. Keitėsi miestų, miestelių svarba, gyventojų skaičius. Tarkim, 
Kernavė – jos, kaip ankstyvųjų viduramžių miesto iškilimas vyko Mindaugo 
laikais, kai ji buvo sostine. Kunigaikščio Traidenio valdymo laikotarpiu ji tapo 
vienu svarbiausių ekonominių, politinių centrų. XIV a. pradžioje, kunigaikščiui 
Gediminui sostinę perkėlus į Trakus, Kernavė dar išlaikė savo svarbą, tačiau 
dėl ordino puolimų miestas sunyko, atsitraukdami miesto gynėjai sudegino pi-
lis ir paliko Pajautos slėnį (https://www.kernave.org/lt/archeologine-vietove/
arch-vietove/vietoves-istorija). Ilgainiui Kernavė tapo kunigaikščių dvaru, o 
prie bažnyčios ir dvaro, viršutinėje terasoje, ėmė kurtis Naujoji Kernavė. Pa-
jautos slėnis buvo perduotas bažnyčiai ir iš buvusio savo laiku didelio, reikš-
mingo miesto nieko neliko, išskyrus greta tuo pačiu vardu vadinamą naujai 
įsikūrusį miestelį. 

Ne visų miestų, miestelių istorija tokia tragiška, kaip šios buvusios sostinės, 
kur stebimas kritimas nuo sostinės statuso iki miestelio su keletu šimtu gy-
ventojų ir gyventojų koncentracijos vietos kaita. Dauguma miestelių daugmaž 
išlaikė panašų gyventojų skaičių, statusą, nebuvo išaugę iki didmiesčių ir po to 
vėl sumažėję iki nedidelės gyvenvietės. Tačiau istorijos eigoje stebime tam ti-
krų miestelių svarbos kaitą. Dalinai šią kaitą galima tirti remiantis kartografine 
medžiaga. Senojoje kartografinėje medžiagoje pateikiami tuo metu svarbesni, 
labiau žinomi sudarytojui, miestai. Taip pat iš senųjų žemėlapių galima stebėti 
miestų pavadinimų užrašymo kaitą. Žemėlapių sudarytojai, leidėjai buvo ne 
lietuviakalbiai, nebuvę kartografuotuose miestuose ir negirdėję gyvai tariant 
miestų pavadinimų. Taip pat tais laikais lietuviškai niekas nerašė, vyravo seno-
ji slavų, lenkų, lotynų kalbos, kuriose tų pačių miestų pavadinimai galėjo būti 
rašomi kitaip vien dėl vartotų skirtingų kalbų. 

Dabartinė Lietuvos Respublikos teritorija kartografuojama nuo senų lai-
kų. Viduramžiais lygiagrečiai su viso mokslo smukimu, žlugo ir kartografijos 
mokslas. Galbūt žlugo per skambiai pasakyta, tačiau palyginus viduramžių 
kartografijos kūrinius su antikos laikų kartografijos žiniomis, akivaizdus dide-
lis šio mokslo nuosmukis. Renesanso laikotarpiu buvo naujai atrastos antikos 
laikų žinios, suklestėjo meno, mokslo raida. Tai palietė ir kartografijos mokslą. 

Lietuvos teritorija detaliau kartografuojama nuo XV a. Analizuojant senuo-
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sius žemėlapius akivaizdu, jog dalis žemėlapių sudaryta anksčiau išleistų žemė-
lapių pagrindu ir informacija kartojasi ar papildyta naujais elementais. Gaila, 
jog didelė dalis kartografijos kūrinių yra privačiose kolekcijose, parduodami 
aukcionuose ir neprieinami kiekvienam vartotojui. Sunku ar neįmanoma gauti 
net jų reprodukcijų, nekalbant apie tai, jog būtų įmanoma tyrinėti „gyvai“.

Senuosiuose žemėlapiuose kartografavimo atskaitos tašku buvo upės. Lie-
tuvos atveju – didžiausia upė Nemunas ir jo intakas Neris. Todėl galima stebėti 
tendenciją, jog miestai, miesteliai išsamiau vaizduoti palei upes, nei šalies gilu-
moje, kur stambių upių nėra. 1 a) paveiksle pateiktame žemėlapyje (XV a.) ma-
tome Nemuną bei šalia jo atvaizduotus Vilnių (Vilna), Gardiną (Grodno) ir Nau-
gardą (Novigrod). Galima daryti prielaidą, jog kartografuoti buvo didesni palei 
upes išsidėstę miestai, kurių padėtį buvo galima pavaizduoti remiantis principu 
„prie upės“. Studijuojant senuosius žemėlapius matyti, jog miestų pavadinimai 
užrašyti skirtingai skirtingu laikotarpiu ir skirtingų leidėjų. Tyrimui pasirinkti 
žemėlapiai, kuriuose dabartinės Lietuvos Respublikos teritorija kartografuota 
pakankamai detaliai. Atmesti žemėlapiai, kuriuose vaizduojama tik pora mies-
tų. Tik vienas žemėlapis pasirinktas nesilaikant šių taisyklių (1 a) žemėlapis, 
kuriame Lietuva vaizduojama labai abstrakčiai, nurodant tik jos buvimo vietą 
geografiniu atžvilgiu ir tai labai netiksliai.

Atliekant tyrimą reikia nepamiršti, jog lietuvių kalba rašytine forma pradėta 
nuodoti labai neseniai, o jos visuotinės gramatikos taisyklės nustatytos tik pir-
moje XX a. pusėje. Tų pačių miestų pavadinimų rašyba nusistovėjo tik priėmus 
vieningą gramatiką, kuri suvienodino, oficialiai įvardijo, kaip reikia rašyti ben-
drine lietuvių kalba. Taip pat reikia turėti omenyje, jog žemėlapius sudarinėjo 
ne lietuvių kalba kalbėję svetimtaučiai, kurie miestų pavadinimus užrašė loty-
nų ar kitomis kalbomis ir kurie greičiausiai nėra girdėję pavadinimų, tariamų 
lietuviškai, o rėmėsi įvairiais rašytiniais ir kartografiniais šaltiniais. Net jei ir 
būtų girdėję, skirtingų kalbų vartojimas iškreipia pavadinimų užrašymą. Taip 
pat dalies miestelių pavadinimai buvo vartojami tarmiškai ir nesutapo su dabar 
naudojamais pagal bendrinės lietuvių kalbos rašybos taisykles.

Miestų, miestelių pavadinimų kaitos analizei naudoti šie žemėlapiai:
Kartografas Munster Sebastian (1489-1552), žemėlapis „Regni Polonici 

contracta descriptio“, leidinyje „Cosmographiae universalis Lib. VI.“, leidėjas 
Apud Heinrichum Petri, 13,4×8,2 cm. Tai ankstyviausias pasaulio aprašas vo-
kiečių kalba. Perleistas skirtingomis kalbomis (2 a) pav.). Paskutinis vokiečių 
leidimas išleistas 1628 m. Kaip matyti, ilgai po kartografo mirties „Cosmo-
graphiae universalis Lib. VI.“ buvo populiari ir skaitoma knyga, kurios popu-
liarumas neblėso pora amžių. Per 100 metų ji buvo išleista 24 kartus. 

Munster Sebastian pateikiamas Lietuvos žemėlapis nėra nei išsamus, nei 
tikslus. Jame Lietuvos teritorijoje kartografuota tik Nemuno upė bei Vilniaus 
miestas, tačiau itin netiksliai. Lietuvos pavadinimas užrašytas „Littaw“ ir didelė 
teritorijos dalis kartografuota miško sutartiniu zenklu. 
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Jodocus Hondius (1563-1612), Gerard Mercator (1512 -1594). LDK že-
mėlapis, iš J.Hondius „Atlas Minor Gerardi Mercatoris“ knygos, 1609 m. (2 
b) pav.), Amsterdamas, I13,6×18,1 cm. Redaktorius bei iliustratorius Jodocus 
Hondius https://play.google.com/books/reader?id=owlMAAAAcAAJ&hl=lt&
pg=GBS.RA5-PP7

Johannes Janssonius (1588-1664), Gerard Mercator (1512-1594). LDK že-
mėlapis, iš Johannes Janssonius „Atlas Minor Gerardi Mercatoris“ 1628 m. 
14,5×20,5 cm. Redaktoriai Jodocus Hondius, Johannes Janssonius, iliustra-
torius Jodocus Hondius; Amsterdamas. Johannis Cloppenburgji (1592-1652), 
Gerard Mercator (1512-1594) LDK žemėlapis, iš J.Hondius „Atlas Minor Ge-
rardi Mercatoris“ 1676 m., 17,9×24,4 cm, Amsterdamas. Tai perleista 1b atlaso 
versija.

Didier Robert de Vaugondy (1723-1786), LDK žemėlapis, iš „Atlas Porta-
tif, Universel et Militaire“, 1749 m., 16,5×21 cm, Paryžius.

Georges Louis Le Rouge (1730-1780), LDK žemėlapis, iš „Atlas Nouveau 
Portatif“ (4 pav.), 1756 m., Paryžius, 21×28 cm.

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (1736-1814). LDK žemėlapis, iš „Atlante 
novissimo, illustrato ed accresciuto sulle osservazioni, e scoperte fatte dai piu 
celebri e piu recenti geografi“, 1784 m., Venecia. 

Louis Brion de la Tour (1756-1823), LDK žemėlapis „Carte de la Lithuanie, 
de la Courlande, et de la Nouvelle Russie Blanche démembrée de la Pologne“, 
1785 m., 23,50×26 cm.

Jean Baptiste Louis Clouet (1729-1790) LDK žemėlapis, Paryžius, iš „Ge-
ographie moderne avec une introduction. Ouvrage utile a tous ceux qui veulent 
se perfectionner dans cette science“, 1787 m., 31×56 cm.

Franz Johann Joseph von Reilly (1766-1820) LDK žemėlapis, iš „Schau-
platz der fünf Teile der Welt“, 1791 m., Viena, 24,50×30,50 cm.

1 pav. XV-XVI a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapiai: 
a) b)

a) Sebastian Münster, „Regni Polonici contracta descriptio“; 
b) Gerard Mercator (1512-1594) LDK žemėlapis 1609 m. Amsterdamas, iš J.Hondius 

„Atlas Minor Gerardi Mercatoris“, 13,6×18,1 cm;
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2 pav. 
a) Sebastian Münster, 1572. Cosmographiae universalis Lib. VI. (https://www.chris-

ties.com/lotfinder/Lot/munster-sebastian-1489-1552-cosmographiae-universalis-
lib-vi-5624392-details.aspx); 

b) J.Hondius „Atlas Minor Gerardi Mercatoris“ įžanginis lapas (https://www.davi-
drumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283030~90055443:Title-Page-
-Atlas-minor-Gerardi-Mer)

c) Gerard Mercator (1512-1594) LDK žemėlapis 1628 m. Amsterdamas, iš Jan Jans-
son „Atlas Minor Gerardi Mercatoris…“ 14,5×20,5 cm; 

d) Gerard Mercator (1512-1594) LDK žemėlapis 1676 m. Amsterdamas, iš J.Hondius 
„Atlas Minor Gerardi Mercatoris“ 17,9×24,4 cm; (https://lpmaps.lt/lt/)

a)

b)

c) d)



42 

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

a) Didier Robert de Vaugondy (1723-1786) LDK žemėlapis 1749 m. Paryžius, iš „At-
las Portatif, Universel et Militaire“ 16,5×21 cm; 

b) Georges Louis Le Rouge (1730-1780) LDK  žemėlapis 1756 m. Paryžius, du skir-
tingo spalvinimo egz. iš „Atlas Nouveau Portatif“ 2128 cm.; 

c) Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (1736-1814) LDK žemėlapis 1784 m. Venecia, iš 
„Atlante novissimo, illustrato ed accresciuto sulle osservazioni, e scoperte fatte dai 
piu celebri e piu recenti geografi. In Venezia MDCCLXXXIV (1784), Presso Anto-
nio Zatta. con privilegio dell Eccelimo Senato. (tomo I-IV) 41×32 cm; 

d) Louis Brion de la Tour (1756-1823) LDK žemėlapis 1785 m. „Carte de la Lithu-
anie, de la Courlande, et de la Nouvelle Russie Blanche démembrée de la Pologne“ 
23,50×26 cm; 

3 pav. XVIII-XIX a. žemėlapiai: 

a) b)

c) d)

e)
f)
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Šie miestai pavadinimų kaitos atžvilgiu visuose tirtuose žemėlapiuose užra-
šomi vienodai:

Klaipėda. Šio miesto pavadinimas pavyzdingai vienodas visuose žemėla-
piuose – „Memel“. Teigiama, jog skalviai ir kuršiai taip vadino Nemuno tėkmę 
žemupyje ir vokiečių riteriai perėmė pavadinimą. Vienų šaltinių teigimu, žemai-
tiškos, kitų šaltinių teigimu, kuršiškos kilmės miesto pavadinimas „Klaipėda“ 
minimas tik nuo XV a. pradžios. 1413 m. rašytame Vytauto laiške minima „Ca-
loypede“. 1420 m. Kryžiuočių ordino derybų su Vytautu santraukoje minima 
„castrum Memel alias Klawppeda“ (http://www.uostas.info/miestas/miesto-is-
torija/klaipedosistorija.html). Senuosiuose žemėlapiuose XVIII a. minimas Mė-
mel pavadinimas. Taip pat studijuojant XIX a. sudarytus žemėlapius Klaipėda 
dar įvardijama kaip Memel. 

Biržai. Miesto vietovėse gyventa nuo neolito laikų, o gyvenvietė pirmą kartą 
rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1415 m., Jogailai belankant lietuvių žemes, apsi-
lankius ir Biržuose (http://www.visitbirzai.lt/lt/birzu_krastas). Senuosiuose žemė-
lapiuose miesto pavadinimas rašomas vienodai: Birze. Įdomu tai, jog šis užrašas 
atsitiktinai ar ne yra artimesnis pradiniam miesto pavadinimo variantui. Manoma, 
jog miesto pavadinimas kilęs nuo žodžio „biržis“, „biržė“. Seni žmonės vartojo 
seną miesto pavadinimą „Biržys“ (https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEai). 

e) Jean Baptiste Louis Clouet (1729-1790) LDK žemėlapis 1787 m. Paryžius, iš „Ge-
ographie moderne avec une introduction. Ouvrage utile a tous ceux qui veulent se 
perfectionner dans cette science“ 31×56 cm; 

f) Franz Johann Joseph von Reilly (1766-1820) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
žemėlapis 1791 m. Viena, iš „Schauplatz der fünf Teile der Welt“ 24,50×30,50 cm 
(https://lpmaps.lt/lt/)

4 pav. Georges Louis Le Rouge. Atlas Nouveau Portatif



44 

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

Akivaizdu, jog šio miesto pavadinimas einant laikui keitėsi ir šiuo metu vartoja-
mas bendrinės lietuvių kalbos variantas nėra labai senos kilmės.

Rietavas. Rietavas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1253 m. 
Kuršo vyskupo ir Livonijos magistro pasirašytame dokumente. (www.rietavas.
lt). Žemėlapiuose pateikiamas miestelio pavadinimas sutampa su rašytiniuose 
šaltiniuose minimu Retow. Pavadinimo kilmė nėra aiški, yra pateikta įvairių 
versijų, tačiau visos jos ginčytinos. Nepaisant to matyti, jog miestelio pavadi-
nimo variantas nusistovėjęs, senuosiuose žemėlapiuose rašomas vienodai. 

Šiauliai. Pirmą kartą Šiaulių miesto vardas rašytiniuose šaltiniuose pami-
nėtas 1524 m. Iki to laiko minima vietovė, kurioje 1236 m. vyko Saulės mūšis, 
taip pat Livonijos akte 1254 m. minima Šiaulių žemė. Miestelio pradža laiky-
tina medinė Šiaulių pilis (http://tic.siauliai.lt/siauliu-miesto-istorija/). Senuo-
siuose žemėlapiuose Šiauliai nėra dažnai minimas miestas. Tyrime naudotuose 
žemėlapiuose jis paminėtas viso labo du kartus; pavadinimas rašomas: Szawle.

Kitais žemiau pateiktais atvejais miestų pavadinimai gali būti ne tik rašomi 
skirtingai, bet ir tariami nevienodai: 

Veliuona. Veliuonos miestelyje yra piliakalniai, ant vieno iš jų stovėjo Ju-
nigedos pilis. Nuo 1315 m. jau vadinama Veliuona (http://www.archyvai.lt/
exhibitions/pilys/veliuona.htm). Iki XV a. miestelis buvo svarbus gynybiniu, 
pakankamai ir administraciniu atžvilgiu, tačiau vėliau jo svarba sumenko ir 
šiuo metu jis nėra plačiai žinomas. Visi šiame straipsnyje minimi žemėlapiai 
sudaryti vėlesniu kaip 1315 m. laikotarpiu, kai Junigedos pavadinimo jau ne-
buvo. Veliuonos miestelio pavadinimas kildinamas iš Veliuonos upelio, tekan-
čio palei pilies kalną. Pavadinimas senuosiuose žemėlapiuose rašomas Wielo-
na ir tik vieną kartą Wielun.

Trakai. Archeologiniai tyrimai parodė, jog Senieji Trakai įkurti XIII a. pa-
baigoje, spėjama, kunigaikščio Gedimino iniciatyva. Miestas įkurtas kultūriš-
kai tuščioje vietoje. Tam tikslui buvo iškirstas miškas ir pastatyta pilis (https://
lt.wikipedia.org/wiki/Trakai). 1316 m. iš Kernavės į Trakus perkelta sostinė, 
tačiau jau 1323 m. sostinė perkelta į Vilnių. Miestas išliko svarbiu administra-
ciniu centru. 1409 m. baigta statyti Trakų salos pilis, esanti dabartiniame Trakų 
miestelyje. Kaip matyti, išskiriami Senieji Trakai bei Trakai, kurie yra už kelių 
kilometrų nuo Senųjų Trakų. Tačiau senųjų žemėlapių sudarytojai žymėjo tie-
siog „Trakus“ ir nekonkretizavo, kurį miestelį žymi. Galima daryti prielaidą, jog 
žemėlapiuose vaizduojamas tuo metu administracine prasme svarbesnis miestas.

Šio miesto pavadinimas, užrašytas senuosiuose žemėlapiuose, skaitant ta-
riamas faktiškai vienodai, rašomais taip pat vienodai išskyrus vieną atvejį. Se-
nuosiuose žemėlapiuose tai pakankamai dažnai minimas miestas (paminėtas 7 
kartus: 1 – Troky, 6 – Troki). 

Miestai, miesteliai, kurių pavadinimas senuosiuose žemėlapiuose užrašytas 
daugiau kaip dviem skirtingais variantais:
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Vilnius. Šis miestas buvo pažymėtas visuose žemėlapiuose. Net žemėlapyje, 
kur tik jis vienintelis atstovauja Lietuvos miestus. Pavadinimo užrašymas skir-
tinguose žemėlapiuose labai daug nesiskiria: Vilna, Wilna, Wilno. Galima daryti 
prielaidą, jog trumpas, lengvai ištariamas miesto vardas buvo suprantamas skir-
tingomis kalbomis kalbantiems kartografams. 

Kaunas. Kaip ir daugelyje vietovių, kurios yra prie upių, čia žmonės kūrėsi 
nuo pat akmens amžiaus. Pirmą kartą Kauno miestas rašytiniuose šaltiniuose 
paminėtas 1361 m. Tai istoriniuose šaltiniuose dažnai minimas miestas. Iš ka-
rotgrafinės medžiagos matyti, jog tai buvo svarbus miestas, jis minimas kiekvie-
name tyrime naudotame žemėlapyje nuo pat XVII a. pradžios. Kauno miesto 
pavadinimas visuose žemėlapiuose, išskyrus du, rašomas – „Kowie“, ir tik kartą 
pateiktas artimesnis dabartiniam variantui „Kouno“. 

Palanga. X a. įsteigta kaip svarbus prekybos su rytų šalimis centras. Tačiau 
vietinų gyventojų pėdsakų randama nuo pat III tūkstantmečio prieš mūsų erą 
(https://lt.wikipedia.org/wiki/Palanga). Senuosiuose žemėlapiuose minima ne-
dažnai, tirtuose paminėta tik tris kartus. Pavadinimo užrašymas skiriasi visus 
tris kartus: Palangel, Palangen, Polongen. 

Pakruojis. Įkurtas XVI a., siejamas su Pakruojo dvaru. Pavadinimo rašybos 
kaita gana akivaizdi: Pokroie, Pokroje, Pokroye.

Kėdainiai. Kėdainiai išaugo iš nedidelės žvejų ir žemdirbių gyvenvietės, 
įsikūrusios XIV a. pradžioje dešiniajame Nevėžio upės krante. XVI a. septyne-
rius metus buvo Žemaitijos administraciniu centru. 1590 m. miestui suteiktos 
Magdeburgo teisės. (https://www.kedainiutvic.lt/turizmas/lt/naudinga-informa-
cija/kedainiu-istorija).Tačiau pavadinimo užrašymo kaita šis miestas vienas iš 
labiausiai išsiskiriančių: Kieijdainy, Kieydanu, Kiedany. 

Jurbarkas. Miestą įkūrė Prūsijos ir Livonijos kryžiuočiai ant šv. Jurgio kal-
vos pastatę pilį. Nuo to kilo miesto pavadinimas – Georgenburg (Jurgio pilis, 
vok. kalba). Šio miesto pavadinimas netrumpas, sudėtingiau ištariamas, galbūt 
visiškai ir nenusistovėjęs. Kaip matyti iš dabartinio pavadinimo, vokiečių kal-
bos versija neprigijo ir iš dalies buvo sulietuvinta, „George“ virito „Jurgiu“, o 
„pilis – burg“ liko „bark“ vokišku variantu ir miesto pavadinimas į „Jurpilį“ 
neevoliucionavo. Senuosiuose žemėlapiuose Jurbarko pavadinimas minimas 
pakankamai dažnai ir varijuoja taip: Jurburgk, Iurborgk, Georgenburg, Jurbork. 

Raseiniai. Tai vienas seniausių Lietuvos miestų, šaltiniuose pirmą kartą pa-
minėtas 1253 m. Nuo XV a. 7 dešimtmečio Žemaičių kunigaikštystės centras iki 
pat tos kunigaikštystės panaikinimo 1795 m. Miestas kartografuotas dažname 
žemėlapyje, kas nestebina, turint omenyje administracinę šio miesto reikšmę. 
Pavadinimas užrašytas 4 skirtingais variantais: Roʃem Roʃienie, Roʃem, Ro-
sienne, Roʃiene.

Panevėžys. Miestas pirmą kartą paminėtas 1503 m. 1519-1521 m. kairiaja-
me Nevėžio upės krante susiformavo Naujojo Panevėžio gyvenvietė. Ji plėtėsi 
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sparčiau už anksčiau įsikūrusį senąjį Panevėžį. Einant laikui miesto terittorija 
plėtėsi ir, kadangi Senąjį nuo Naujojo Panevėžio skyrė tik upė, miesteliai susi-
liejo ir tapo Panevėžio miestu (https://www.vle.lt/Straipsnis/Panevezio-istori-
ja-125116). Miesto pavadinimai žemėlapiuose užrašyti: Ponievieβ, Ponicviess, 
Ponieviez, Poniewieg  

Miestas
Užrašymo 
variantų 
skaičius

Kiek karų 
paminėta 

senuosiuose 
žemėlapiuose

Vilnius 3 10

Kaunas 3 9

Klaipėda - 6

Jurbarkas 4 6

Veliuona 2 6

Tilžė 3 5

Palanga 3 3

Trakai 2 7

Biržai - 6

Pakruojis 3 4

Rietavas - 3

Raseiniai 4 8

Kėdainiai 3 3

Panevėžys 4 7

Šiauliai - 2

Pavadinimų kaitos statistika

Čia apžvelgta tik dalis senųjų 
žemėlapių, kuriuose kartografuo-
ta dabartinės Lietuvos Respubli-
kos teritorija. Tiriant dar daugiau 
žemėlapių, pavadinimų užrašy-
mo variacijos keistųsi, galimai 
prisidėtų papildomų pavadinimų 
rašymo variantų. Taip pat nena-
grinėti rašytiniai šaltiniai (laiškai, 
sutartys, kronikos ir kt.), kuriuose 
senovės autoriai įvardija mies-
tų pavadinimus. Tačiau ir pagal 
turimus duomenis galima daryti 
išvadą, jog net jei ir būtų lietu-
vių kartografų, kurie tais laikais 
būtų sudarinėję žemėlapius, dėl 
vieningos valstybinės rašytinės 
kalbos nebuvimo miestų pavadi-
nimų užrašymas skirtųsi. Vienas 
autorius rašytų lotyniškai, kitas 
lenkiškai, trečias senąja slavų 
kalba... Nepamirškite ir tarmių įtakos miestų pavadinimams. Tie patys miestai 
tarmiškai vadinosi vienaip, o bendrine lietuvių kalba įvardijami kitaip. Taip 
pat šiais laikais yra nusistovėję įvairių miestų, pavadinimų rašymo standartai 
visose kalbose. Jei anksčiau, pavyzdžiui, vokietis, sudarydamas žemėlapius, 
rėmėsi viena informacija, kitas vokiečių kartografas kita ir todėl gaudavosi 
skirtumai, tai šiais laikais ši informacija lengvai prieinama, standartizuota, nu-
sistovėjusi. Šių laikų kartografai, lyginant su senaisiais, turi kur kas didesnes 
galimybes, tačiau senieji žemėlapiai tuo ir įdomūs, unikalūs, kad kiekvienas 
iš jų gali būti vertinamas kaip meno kūrinys, atspindintis tuo metu vyravusią 
įvairovę. Tai buvo istorinis tarpsnis, kai dar tik kūrėsi standartai ir jis suteikia 
unikalią galimybę pažvelgti į „margą“ ir įvairiapusę kartografijos kūrinių įvai-
rovę. Joks kitas laikmetis mums nesuteikia tokios progos. 

Padėka. Autorė dėkoja internetinio puslapio https://lpmaps.lt/lt/ kūrėjams, kurie 
viešina senąją kartografinę medžiagą. 
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Parodoje 
„Aquaculture America 2020“

Gražina ŽIBIENĖ 
VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Honolulu mieste Havajuose (JAV) vyko konferencija ir paroda „Aquacul-
ture America 2020“. Honolulu miestas laikomas renginio Aquaculture Ame-
rica „gimimo“ miestu, nes prieš 15 metų čia vyko pirmoji konferencija. Šių 
metų konferencija ir paroda vyko Honolulu bendruomenės centre, kuris yra 
idealioje miesto vietoje, netoli pagrindinių paplūdimių (Waikiki), šalia už-
gesusio ugnikalnio Lē‘ahi (Diamond Head). Renginyje dalyvavo mokslinin-
kai ir akvakultūroje naudojamos įrangos bei priemonių gamintojų atstovai 
iš Azijos regiono (Japonijos, Kinijos, Pietų Korėjos, Singapūro), Kanados, 
Lotynų Amerikos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos. Europai atstova-
vo Graikijos, Italijos, Danijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, 
Prancūzijos mokslininkai ir ga-
mintojai. Šių metų konferencijos 
ir parodos šūkis – „Tradicija judėti 
inovacijų, technologijų ir kultūros 
kryptimi“.

Renginio programa buvo labai 
plati ir įvairi. Iš viso buvo pateikta 
daugiau kaip 750 straipsnių santrau-
kų, parodoje dalyvavo per 175 akva-
kultūros įrangos ir pašarų tiekėjų 
bei gamintojų, kurie pristatė akva-
kultūros technologines naujienas. 
Šių metų konferencijoje, specialiose 
sekcijoje, vyko ir mokymai: Žuvų 
ligų valdymas, Akvaponikos prin-
cipai ir praktika. Mokymuose galė-
jo dalyvauti visi, žinoma, už atskirą 
mokestį.

Kadangi įrangos gamintojų ir pla-
tintojų buvo 175, visos parodoje gau-
tos informacijos apžvelgti neįmanoma, aptariama tik maža, bet aktuali jos dalis. 

Atskirose sekcijose buvo galima susipažinti su naujovėmis akvaponikoje, 
žuvų išgaudymo ir rūšiavimo, vandens gyvūnų šėrimo, vandens kokybės pa-
laikymo akvakultūroje įranga, pašarų tiekimo ir parinkimo technologijomis, 

4 pav. Straipsnio autorė prie pristatomo 
stendinio pranešimo
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akvakultūros in-
žinerijos naujie-
nomis, pagilinti 
žuvų auginimo 
pakrančių akva-
kultūroje (varžo-
se), žuvų fiziolo-
gijos žinias, taip 
pat apie pre- ir 
probiotikų nau-
dojimo akvakul-
tūroje galimybes, 
ypač daug buvo 
skiriama dė-
mesio krevečių 
akvakultūrai bei 
pašarams. 

Akvakultūros 
įrangos parodoje, 
vandens gyvūnų 
augintojai galėjo 
rasti atsakymus 
į daugelį rūpimų 
klausimų, susi-
jusių su vandens 
gyvūnų auginimu 
uždarose akva-
kultūros siste-
mose, varžose ir 
tvenkiniuose. 

Įmonė OCTA-
FORM pristatė 
žuvų auginimo 

baseinus. Parodoje buvo eksponuojamas PVC žuvų auginimo baseino (1 pav.) 
karkasas, kuris užpildomas izoliacine medžiaga ir betonu. Tokie baseinai, ga-
mintojų teigimu, yra lengvai įrengiami, jų terminės savybės puikios, todėl su-
mažėja šildymo ar vėsinimo poreikis. Kitas tokių baseinų privalumas yra tas, 
kad sumažėja žuvų ligų rizika, nes prie PVC dangos mažiau limpa pavojingos 
bakterijos ir dumbliai, todėl rečiau reikia valyti baseinus, mažiau trikdomos 
žuvys, o tai reiškia, kad jos mažiau patiria streso. 

1 pav. OCTAFORM įmonės pristatomų žuvų auginimo baseinų PVC karkasas

2 pav. FAIVRE įmonės žuvų perkėlimo ir rūšiavimo įranga
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FAIVRE įmonė pristatė žuvų rūšiavimo ir perkėlimo sistemas, kurios, jų tei-
gimu, yra saugios, efektyvios, tikslios ir nekeliančios žuvims streso rūšiavimo 
ir perkėlimo metu (2 pav.). 

Auginant žuvis uždarose akvakultūros sistemose vandens kokybės parame-
trų, ypač vandens temperatūros ir ištirpusio deguonies kiekio, nuolatinis stebėji-
mas yra labai svarbus. Įmonė AQUASEND pristatė vandens kokybės nuotolinio 
stebėjimo Aquasend BeaconTM įrangą, kuri realiu laiku fiksuoja ištirpusio de-
guonies kiekio vandenyje ir vandens temperatūros matavimo rezultatus ir per-
duoda juos radijo bangomis. Šiuos parametrus vandens gyvūnų augintojas gali 
stebėti bet kurioje žuvų auginimo vietoje. 

Moderniose vandens gyvūnų auginimo fermose naudojamos naujausios 
technologijos, kuriomis galima stebėti po vandeniu, pvz., varžose, vykstančius 
procesus: žuvų maitinimosi pobūdį, vandens kokybę skirtingame gylyje, t.y. au-
gintojai mato auginimo sąlygų bendrą vaizdą. Šios informacijos rinkimas ir kau-
pimas yra svarbus, nes galima tiksliau nustatyti pašarų įsisavinimo koeficientą 
ir pagerinti vandens gyvūnų augimo parametrus, pastebėti ligų vystymosi pra-
džią. Tam naudojami povandeniniai akustiniai sensoriai, fiksuojantys ištirpusio 
deguonies kiekio, druskingumo, temperatūros rodiklius. Duomenys siunčiami į 
„debesį“ ir gali būti matomi bet kada iš bet kurios prisijungimo vietos. 

Kanados įmonė IndustrialTM 
Plankton pasiūlė pramoninius 
dumblių nuolatinio auginimo 
įrenginius. Šią dumblių augi-
nimo technologiją geriausiai 
galima pritaikyti auginant kre-
vetes, moliuskus, šukutes, mi-
dijas ir kitus vandens gyvūnus, 
kuriems maitinti reikia aukštos 
kokybės pašaro (3 pav.). 

SEAREN pristatė patentuo-
tą vakuuminį erliftą (Vaccum 
Airlift), naudojamą uždarose 
akvakultūros sistemose, kuris 
atlieka dvejopą funkciją, t.y. 
kelia vandenį į tam tikrą aukštį 
ir tuo pačiu gerina jo kokybę. 
Naudojant šią technologiją ne 
tik šalinamos CO2, N2, H2S ir 
kitos nepageidaujamos ištirpu-
sios dujos, bet ir papildomas 

3 pav. Kanados įmonės IndustrialTM Plankton gaminami 
pramoniniai dumblių nuolatinio auginimo įrenginiai
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deguonies kiekis sistemoje. Taip pat VALTM sistema nuolat sulaiko smulkias 
daleles ir patogenus, teršiančius vandenį auginimo baseinuose. Šie patogenai 
ir smulkios dalelės iškyla į paviršių kartu su susidariusiomis putomis ir, nau-
dojant putų atskirtuvą pašalinamos iš sistemos. Taigi naudojant SEAREN pri-
statytą vakuuminį erliftą vandens gyvūnai auga sveikesni ir rezultatą galima 
pasiekti greičiau, nei nenaudojant šios sistemos. 

Šio straipsnio autorė konferencijoje „Aquaculture America 2020“ prista-
tė straipsnį „Komercinių probiotikų įtaka europinių šamų (Silurus glanis L.), 
auginamų apytakinėje akvakultūros sistemoje, cheminei ir riebalų rūgščių su-
dėčiai bei lipidų kokybės indeksams“ (,,Effect of a commercial probiotic on 
the chemical and fatty acid composition and lipid quality indices of European 
catfish (Silurus glanis L.) grown in a recirculating aquaculture system) (4 pav.).

Paroda buvo tikrai įdomi ir suteikianti daug informacijos apie akvakultūros 
naujoves. Be paminėtų straipsnyje gamintojų, parodoje dalyvavo ir auginimo 
baseinų, mechaninių ir biologinių vandens valymo įrenginių, vandens dezin-
fekavimo, vandens kokybės tyrimo, žuvų siurblių, tvenkinių ir baseinų dugno 
izoliavimo medžiagų, pašarų gamintojai. Kiekvienas, besidomintis akvakul-
tūros naujovėmis, kitais metais gali planuoti vykti į Teksasą, JAV, aplankyti 
„Aquaculture America 2021“ parodą.

Žinoma, nuvykus į Havajus, pasinaudota galimybe aplankyti bent kelias 
įžymias vietas. Tikriausiai kiekvienas žino, kad 1941 m. gruodžio 7 d. Japoni-
jos aviacija Perl Harboro įlankoje netikėtai užpuolė JAV Ramiojo vandenyno 

5 pav. Pearl Harbor muziejus
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flotilę. Per dvi valandas buvo nuskandinta arba apgadinta 20 laivų, žuvo daugiau 
kaip 2 tūkst. 400 amerikiečių (5 pav.). Tai buvo slegianti patirtis. Įdomu tai, kad 
tarp turistų nesimatė nė vieno japono, nors Havajuose japonų tiek daug, kad net 
reklama ir užrašai įstaigose rašomi dviem kalbom – angliškai ir japoniškai. 

Kita žymi vieta Honolulu yra užgesęs 
ugnikalnis Lēʻahi (Diamond Head), ku-
rio krateryje 1908 m. buvo įrengta JAV 
sausumos artilerijos bazė. Nuo 1940 m. 
jis tapo turistų lankytina vieta, į kurią ir 
šiandien traukia tūkstančiai turistų, no-
rinčių iš 232 m aukščio pamatyti atsi-
veriančią įspūdingą, kvapą gniaužiančią 
Honolulu miesto ir Ramiojo vandenyno 
panoramą.

Turistams galima pamatyti naciona-
linius havajiečių šokius, kurie šokami 
vakarais viešbučių kiemeliuose, botani-
kos sode susipažinti su retomis ir saugo-
momis įvairiomis augalų rūšimis. 

Kaip galima nepaminėti garsiųjų 
Vaikiki (Waikiki) paplūdimių, kurie 
atviri lankytojams ištisus metus, ir ne-
palikti pėdsako Ramiojo vandenyno pa-
krantėje! 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Tradiciniai havajiečių šokiai šokami turistams 
viešbučių kiemeliuose

Honolulu botanikos sode: citrusinio 
medžio vaisus – Budos ranka

Vaikiki paplūdimys ir autorės įspaustos pėdos 
Ramiojo vandenyno pakrantės smėlyje
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Ieškojau laimės kitiems,  
  o laimingas tapau pats...

Po to, kai rašėme
Minėdami Lietuvos Rspublikos Seimo nutarimu paskelbtus Juozo 

Tumo – Vaižganto metus žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2019 
m. Nr. 3 spausdinome 1931 m. žurnale „Žemėtvarka ir melioracija“ 
publikuotą Vaižganto straipsnį „Žemė-
tvarka – gražu“. Po to gavome publicisto, 
žurnalisto, knygų ir straipsnių apie Vaiž-
gantą autoriaus, ilgus metus vadovavu-
sio Maironio lietuvių literatūros muziejaus 
Vaižganto memorialiniam butui – muzie-
jui Alfo Pakėno laišką. Jame pateikiamos 
Vaižgantą pažinojusių žmonių mintys.

Mūsų kartai Vaižgantas buvo tarsi Die-
vas – visur kabojo jo paveikslai, mes daugiau-
sia mėgom skaityti Vaižgantą. Aš persirašyda-
vau ištisus puslapius iš Vaižganto knygų. Man 
jo žodžiai buvo kaip duona – kvapnūs, skal-
sūs ir sodrūs. Žavėjo jo didelis noras ieškoti 
„deimančiukų“ žmonėse, kūryboje ir gyvenime. Be Vaižganto jaunystėje gal 
nebūčiau pamatęs ir supratęs Lietuvos grožio, jos žmonių dvasios. Jis mokėjo 
surasti, kas žmones jungia, o ne skiria, nes pačios svarbiausios vertybės – ben-
dražmogiškos. Tačiau Vaižgantas šiandien nelabai mylimas, sakytum, primirš-
tas. Gal todėl, kad labai pasikeitė supratimas apie tikrąsias dvasines vertybes. 
Gal mes nebesugebam turėti gyvos sielos, o mirusioms sieloms Vaižganto ne-
reikia. Kaip padaryti, kad Vaižgantą pamiltų šiandienos žmogus?

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas

***
Aš esu gimęs Malaišiuose, Svėdasų parapijoje ir valsčiuje, Ukmergės aps-

krityje, Kauno gubernijoje, 1869 metų rugsėjo mėnesio 8 dieną sen. kalendo-
riaus, Dievo Motinos gimimo dieną, per pat sumą, destis, vidudienyje, kada 
visi žmonės buvo išvažiavę bažnyčion, net ir vaikai buvo tyčia išsiųsti. 

Aš buvau savo tėvų pagrandėlis, dešimtasis iš eilės ir paskutinysis jų vai-

Juozas Tumas – Žemaičių kunigų 
seminarijos klierikas, 1889 m. 

Redakcija
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kas, atsiradęs po kelerių metų pertraukos, kada jau 
nebelabai besitikėta mažų. Mano tėvui Anuprui 
Tumui tuomet jau buvo 52 metai, motinai gi – Bar-
borai Baltuškaičiai, buvo 45 metai.

Iš devyneto iki tam laikui gimusių vaikų Tu-
mam teaugo ketvertas: Vienas berniokas Jonas 
(penketas berniokų buvo mirusių) ir trejetas mer-
giočių: Marijona, Ona ir Severja. Ne per daug, bet 
ir gana.

Egzaltuota motina, kai „bobutė“ pasakė berniu-
ką esant, čia pat iškėlus rankas, paaukavo jį tarnu 
Dievui. Giliausiu jausmu, su ašaromis akyse, kaip 
visados, karštai meldus, kad Dievas malonėtų pri-
imti didžiausią jos auką – pavelytų šiam jos vaikui šv. Mišias laikyti, Majestotą 
garbinti ir žmonėms tikėjimo, dvasios dalykuose tarnauti. 

Švenčiausiosios Mergelės gimimo diena, didžiųjų pamaldų valanda lyg būtų 
pranašavę – tai galį įvykti. Ligi tik namiškiai sugrįžo, motina tuo pat didžiu šir-
dies pakilimu pareiškė savo padarytąjį aktą, niekam, žinoma, neprotestuojant, 
bet ir netikint, kad iš Malaišių kaimo išeitų kunigas. Tokių prajovų dar nebuvo 
buvę Malaišiuose... 
   Vaižgantas, „Kunigėlio gimtuvės“, 

Iš knygos „Neužmirštamas Vaižgantas“, 
sudarytojas Alfas Pakėnas. 2009 m.

***
Vaižganto motina Barbora Baltuškaitė (1824 - 1889), kilusi iš gretimo Kuni-

giškių kaimo, buvo labai gyvo ir judraus temperamento moteriškė. Ji gyvenime 
daug buvo patyrusi ir dar daugiau visko iškentusi. Dešimtį sykių gimdė ir pen-
kis savo vaikus numarino. Stiprybės ji sėmės iš Apvaizdos, su kuria mistiškai 
bendravo per jos tvarinius. Jos, kaip ir daugelio mūsų senosios kartos kaimiečių, 
tikėjimas buvo panteistiškas. Ji pačią gamtą ir jos gaivalus laikė dievybės dali-
mi, todėl juos garbino. Apie žemę neleido niekam pikto žodžio ištarti, o ugnies – 
lieti kitokiu vandeniu kaip tik tyru – iš paties šulinio pasemtu. Jos pamaldumas 
reiškėsi gyva, kartais tiesiog improvizuota malda, kuri lydėjo kone kiekvieną 
darbą. Ji taip pat buvo neapsakomai šneki – anot Vaižganto, nekalbėdavo tik 
tada, kai miegodavo. Kalbėjo ir žmonių draugijoje, ir su mažuoju Juozuku, ir 
pati viena būdama. Mažas ūgis teikė jai vikrumo, o tamsus veidas ir juodi plau-
kai rodė jos karštą temperamentą. Daug savo gerosios motutės fizinių ir psichi-
nių savumų yra paveldėjęs Juozas.

Aleksandras Merkelis,  
„Juozas Tumas-Vaižgantas“, 1934 m.

Vaižganto tėvas Anupras Tumas 
(1817-1902) 
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***
Tumų sodyba buvo 

Malaišių kaimo pačio-
je pradžioje, toj vietoj, 
kur dabar pastatytas 
paminklas Vaižgantui. 
Graži buvo sodyba: 
stovėjo klėtis, darži-
nė, klojimas, gryčia, 
du šuliniai, senasis 
ir naujas sodai. Prie 
darželio stovėjo gra-
žus kryžius. Klojimas 
buvo į vieškelio pusę. 
Gryčia – nemaža, vir-
tuvėj asla, o kiti kambariai su grindim. Sode augo vyšnios, obelys, buvo uogų, 
užvis daugiausia aviečių.

Kunigo motina 
Barbora Baltuškai-
tė – Tumienė buvo 
kilusi iš gretimo 
Kunigiškių kaimo. 
Juodbruvė, graži, 
nedidukė. Ji ir se-
natvėj, jau būda-
ma žabala dar nu-
megzdavo vyžas. 
Tumienė labai ko-
sėdavo, buvo sil-
pnų plaučių. Mirė 
sulaukusi 68 metų. 

Šeimoj gaspa-
dorius buvo tė-

vas – Anupras Tumas. Labai geras, ramus, teisingas žmogus – nei ko pajuoks, 
nei įskaudins. Vis sakydavo: „Mylėtų reikia žmones“. Liepdavo nesipriešinti 
valdžiai – didelė nuodėmė.

Kunigo brolis Jonas buvo tikras štukorius. Dirbt Jonas tai jau nemėgo, tin-
gėdavo. Užtat mėgo išgert, pašnekėt. Mano vyras bičiuliaudavos su juo. 

Vaižgantas kartais atvažiuodavo į Malaišius. Gražiai kaimo vaikus mokė, 
atveždavo jiems knygelių, saldainių, kas tuo metu buvo retenybė.

Vaižgantas Su giminaičiais: hidroinžinieriumi Kaziu Rimkumi (kairėje) 
ir brolio Jono sūnumi Stasiu. Kaunas, 1927 m. 

Vaižganto tėviškė – Malaišių kaimas
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Visi jam buvo lygūs: turtingi, neturtingi. Nepajuokdavo žmonių, mokė, kad 
gražiai sugyventų. Sakydavo, kad moterys turi mylėti vyrus, o vyrai – moteris ir 
vaikus. Buvo paprastas, dovanodavo žmonėms tai šį, tai tą. Atvažiavęs apeidavo 
tėviškės laukus. 

Bronė Šinkūnienė, 1967 m.
Malaišių kaimo senolė

***
Vaižgantas – neramiausias ir žinomiausias anų laikų aukštaitis, tėviškės lau-

kų žynys, liaudies buities sietuvų stebėtojas ir pajautėjas, nesuvaldomas len-
gvamintis, žemės, saulės ir meilės dainius – mūsų Vaižgantas. Gimęs ir augęs 
Aukštaičių aukštumų vakarinėje, išilginiais kloniais išraižytoje pašlaitėje, giliai 
įsisąmonino giedrius vaikystės gamtos vaizdus ir jų naivaus grožio nuotaikas, 
kurių nepamiršo visą gyvenimą. Savo gerosios motinos buvo išmokytas ypatin-
gos pagarbos gamtos gaivalams. Šeimoje visiems buvo žinoma, kad apie žemę 
pikto žodžio negalima tarti, pagarbiai reikia elgtis su vandeniu, o ugnį užlieti 
tegalima tik švariu, iš šulinio pasemtu. 

Malaišių sodžių iš rytų užstoja aukštokas, pušimis apaugęs šlaitas. Akiratis 
čia baigiasi arti, todėl saulės patekėjimo negalima matyti. Jau Popšutės giraitės, 
Kūdrelių kalno pušų viršūnės būna raudonos nuo ryto saulės varsų, o Malaišių 
kiemuose vis dar paunksmė. Mažajam Juozukui vis norėjosi saulėtekiuose „...
rankutėmis nutverti visus švelniausius, subtiliausius tarpvarsius“... O kad tai ga-

Vaižganto sesers Marijonos Nakutienės namelis, kur lankydavosi J.Tumas
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lėtų padaryti, jis vėsų vasaros priešaušrį kopė slapta nuo vyresnių ant stogo 
ir „tiesė kaklą per šelmenį rytų link, kad tik būtų galima išvysti pati pradžia 
saulės patekėjimo“. 

Beveik visa Tumo kunigiška jaunystė prabėgo nuošaliausiuose Žemaitijos 
bažnytkaimiuose, kur jis taipogi rasdavo sau neatidedamo darbo. Sako, rin-
kęs geografinę, etnografinę medžiagą imperatoriškajai Geografinei draugijai ir 
„Vislos“ žurnalo redakcijai. Per tą laiką daug keliavo, nenustygo vietoje. 1901 
metais buvo perkeltas į mažą, nuošalų Micaičių (prie Kuršėnų) bažnytkaimį, 
kuriuo vis dėlto nesiskundė, o guodėsi: „padėjimas pakilus, į visas puses toli 
matyti, oras sveikas, gyvenimas naujas, žmonės labai geri“.

Aplinkos pajautimo būtinybė lydėjo jį ir gyvenime, ir kūryboje. Manė, kad 
krašto šviesa yra ir krašto bei tautos būties sveikata, kurią parodo gamtos ramu-
mas, žmonių nuotaikos saulėtumas, pasakų ir drobių margumas, drožinių žave-
sys – visa gamtos ir žmogaus vienumos apraiška. Vaižganto žmogaus veikla, 
gyvenimas vyksta dideliame, neaprėpiamai plačiame, iki kosmoso begalybių 
giliame teatre – gamtoje.

Česlovas Kudaba,  
„Kultūros barai“, 1968, Nr. 9.

***
Tai buvo seniai, tai buvo aname šimtmetyje, kai aš pamačiau Jį pirmą kartą, 

aš, dar nedidelė mergaitė, 1898 metais sugrįžusi Kalėdų atostogų iš pirmųjų 
galima sakyti mokslų iš Palangos į Kulius, kur buvo vikaru kunigas Juozas 
Tumas, linksmas, juodaplaukis, mėlynakis – kaip žiburys koks namuose. Ma-
niškiai atvažiavę manęs, jau pasakė, kad nepaprastas kunigėlis yra dabar pas 
dėdę Vikaru. Vaiko akimis ir žiūrėjau į Jį, kaip į nepaprastą žmogų, ir eilė ne-
užmirštinų paveikslų pasiliko mano atmintyje.

Naujų Metų išvakarės. Susirinko svečių. Gyvoji styga buvo Jis, kunigas 
Juozas. Dainelių, anekdotų, pasakojimų pylė kaip iš rankovės, o visas judrus, 
visų akis savęsp veržiąs. Rengėmės sutikti naujus metus, jau dešimta valanda 
vakaro, laukiam vakarienės. Lauke siautė baisi pūga. Kaip gera buvo jaukio-
je klebonijoje! Staiga atsidaro durys, ir kaltu veidu pasirodo zakristijonas. Jis 
sako: „Atvažiavo prie ligonio, miršta moteriškė“. Kunigas negali atsisakyti ir, 
žinoma, važiuos jaunesnysis, kunigas vikaras. Visiems veidai ištyso: dabar var-
gins tą mielą, linksmą kunigėlį! Vaižgantas, kunigas Juozas, atsistojo, linksmas 
kaip visados, su šypsena nusiuntė pabučiavimą nuo lūpų, visiems esantiems 
palinkėjo gerų Naujų Metų ir pasišokėdamas išbėgo iš salono. Kaip paukštelis. 
Aš atsimenu, kaip mano, mergaitės, ausyse susikaupė beveik visų įvertinimas: 
tai žmogus, kur rasi kitą tokį! 

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė,  
„Akademikas“, 1934, Nr. 8
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***
Vaižgantą pirmą kartą pamačiau per „Aušros sūnų“ premjerą. Tai buvo 1923 

metų rudenį, dar prieš kapitalinį teatro remontą. Gale, kur dabar 13, 14 eilės, 
buvo ložės. Vienoje šoninėje 10 – oje ložėje sėdėjom mudvi su Mama ir mūsų 
svečiai. Spektaklis ėjo labai pakiliai, po antrojo veiksmo nesiliovė aplodismen-
tai. Nuaidėjus katutėms, parterio antroj ar trečioj eilėj pakyla visiems gerai 
pažįstamas kunigas Tumas-Vaižgantas ir iškėlęs rankas kreipiasi į centrinę 
ložę, kurioje sėdi prezidentas Stulginskis. Dar nespėjau suvokti kalbos esmės, 
kai pašokęs iš vietos Kauno miesto komendantas Bobelis sušunka: „Draudžiu 
Tamstai kalbėti!“ Vaižgantas atsisėda. Tada publika ima šaukti: „Prašom kalbė-
ti!“ Vaižgantas vėl atsistoja ir kreipdamasis į prezidentą, sako esą visai tautai 
didelė gėda, kad pirmasis Lietuvos prezidentas sėdi kalėjime ir prašo vardan 
praeities kovų jį paleisti ... Pasigirsta smarkūs aplodismentai. Pertrauka. Pu-
blika išskuba iš salės dalytis įspūdžiais. Kai visi vėl susėda savo vietose, prieš 
uždangą pasirodo teatro direktorius Liudas Gira ir paskelbia, kad spektaklis 
nutraukiamas ... 

Kai grįžome namo, Mama man viską paaiškino. Pasirodo, Antano Smeto-
nos redaguojamame žurnale „Vairas“ buvo paskelbtas A.Valdemaro straipsnis, 
už kurį cenzūra paskyrė 200 litų pabaudą. Redaktorius atsisakė mokėti ir buvo 
pasodintas į kalėjimą. Vaižgantas prieš spektaklį prašė autorės leidimo kalbėti ir 
net perspėjo ją, kad spektaklis gali būti nutrauktas. Čiurlionienė sutiko, nes buvo 
labai pasipiktinusi tokiu valdžios elgesiu.

Kun. Juozas Tumas buvo patrauktas teisman „už triukšmo viešoje vietoje kė-
limą“. Jo bylą gynė advokatas L. Noreika. Po ilgo teismo farso, kuris vėliau buvo 
aprašytas „Vaire“, kun. Tumas nubaustas vienos dienos namų areštu. Ta diena 
sutapo su jo 30 metų kunigavimo sukaktimi. 
 Danutė Čiurlionytė-Zubovienė,  

„Nemunas“, 1976, Nr. 12.

***
Tumas – dvasininkas, menininkas, publicistas, rašytojas, dramaturgas, bele-

tristas, senovės tyrinėtojas, literatūros istorijos kruopštus šaltinių rinkėjas, ko-
mentatorius, redaktorius, kritikas- recenzentas, teatralas, profesorius, lektorius, 
visuomenės veikėjas, politikas, agitatorius-propagandistas, kalbininkas, socio-
logas, įvairių įvairiausių draugijų, bendrovių kūrėjas, vedėjas-pirmininkas, val-
dybų narys. Visur jis gyvai dalyvauja, pats daug dirba ir kitus sukursto dirbti. 
Jis kovoja su mūsų ištižimu, apsileidimu ir tinginyste visuomenės reikaluose. 
Jis stengiasi suagituoti, uždegti savo karštu būdu kitus, įkvėpti energijos, noro 
darbuotis, kelti kultūrą, sužadinti kilnius jausmus, pastatyti mūsų tautą greta kitų 
kultūringų tautų.

ISTORIJA
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Toks aktyvus būdamas, įsigyja daug draugų ir pritarėjų; jį daugelis pamilsta 
ir pasilieka jam ištikimi iki jo mirties.

Tačiau gyvenimas nelygus: jame yra džiaugsmo, bet yra nusivylimų, ne-
pasisekimų, nuliūdimų. Jų buvo ir kun. Juozo Tumo pergyventa. „Vienam 
linktelėsi, kitam turstelėsi“, anot jo pasakymo. Jis buvo agitatorius, lietuvybės 
skleidėjas pirmiausia savųjų kunigų tarpe. Sulenkėjusi dvasininkija nenori, kad 
būtų laužomos tradicijos, drumsčiama ramybė. Jie su baime ir nerimu žiūri į 
jauno kunigėlio veikimą, bando jį smarkaujantį, įsibėgėjusį sudrausti, pažaboti.

Skundžia jį dvasinei vyriausybei. Ši baudžia, kilnoja iš vienos vietos kiton, 
bet Tumas visur liekasi tas pats. Jokia galybė negali jo pakeisti, priversti nutilti, 
nustoti veikti. Jį baudžia vyskupas Mečislovas Paliulionis, jį baudžia Vilniaus 
vyskupijos administratorius, išvydamas iš Vilniaus, nustumdamas nuo naujo 
pamėgto „Vilties“ redaktoriaus darbo. Dvasinė Kauno vyresnybė perkelia jį iš 
Vilniaus į mažutę Laižuvos parapiją Latvijos pasieny. Bet auksas visur žiba. 
Didelis žmogus ir mažoje vietoje pasilieka dideliu žmogum. Jis randa sau kil-
naus darbo ir čia, jo leidžiami į šalis spinduliai radijuoja ir veikia.
  Martynas Yčas,  

„Vairas“, 1933, Nr. 5

***
Kaip jau minėjau, Tumo pamokslai daugeliui inteligentų patiko. Tiesa, kai 

kurie kartais ir pasistebėdavo tam tikromis mintimis ir išsireiškimais. Sužinojo 
kiti kunigai ir ėmė vargšą Tumą sekti. Ir tikrai susekė neatsargių pasakymų. 
Ar dėl šių, ar dėl kitų kitur Tumo pareikštų minčių jį smarkiai užsipuolė kun. 
Maliauskis, tas akylasis ortodoksijos sargas. Po kurio laiko susitinku Vaižgantą 
Rotušės aikštėj: nabagas aiškiai susigraužęs, guodžias, kad dr. Maliauskis žiau-
riai jį išplakęs, žilaplaukiu vaiku pavadinęs; o juk būtų, girdi, užtekę nurodyti 
klaidas, ir jis, Tumas, būtų mielai jas atšaukęs. Ir aš esu įsitikinęs, kad Tumas 
būtų tai tikrai padaręs (jei būtų buvęs įtikintas), toks jis buvo nuoširdus ir drą-
sus, kai reikėdavo prisipažinti suklydus.

Turėjo jis vieną kartą didelio nemalonumo ir iš prelato Jakšto- Dambrausko, 
kai laikrašty pagyrė Salio Šemerio knygą „Granata krūtinėj“. O Jakštas surado 
joj moralinio purvo, ir, kai Tumas pas prelatą užėjo, mūsų patriarchas smarkiai 
išbarė savo mėgiamąjį, bet nusikaltusį Vaižgantą ir net išvarė jį iš savo buto. Ir 
ką gi? Juodu greitai vėl susitaikė. Mat Vaižgantas mokėdavo atsiprašyti, atgailą 
išreikšti ir įsižeidusią širdį maloniai nuteikti. 

Mykolas Vaitkus, „Nepriklausomybės saulėj“,  
1969, Londonas

Parengė Alfas Pakėnas

ISTORIJA
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MMS vykdomų objektų schema

Žemės melioracija 
1952, 1958 metais

Romualdas SURVILA

Žemės melioracija 1952 m. Tais metais Vyriausiosios melioracijos 
valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos žinioje buvo 7 Melioracijos ma-
šinų stotys (toliau MMS): Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Šilutės, 
Švenčionėlių ir Vilniaus. Pirmiausiai, 1949 m., įkurta Panevėžio MMS, 1950 
m. – Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Šilutės. Marijampolės ir Švenčionėlių stotys 
įsteigtos 1952 metais.

MMS pagal sutartis su Vyriausiąja melioracijos valdyba vykdė darbus 31 ka-
pitalinės melioracijos statybos objekte, įrengiant upių rinktuvus ir melioracijos 
griovius. Dar keturiuose objektuose buvo atliekami vandens rinktuvų remonto 
darbai. Pagal planą melioracijos darbams buvo skirti 16005,1 tūkst. rublių, pla-
nas įvykdytas 93,5 proc. (14960,4 tūkst. rub.). 

Minėtuose objektuose buvo pastatyti 34 tiltai, velėna padengti 1060,6 tūkst. 
kv. m šlaitų, pynimais sutvirtinti 192,4 tūkst. m griovių ir atlikti kiti darbai. 
1952 m. darbų sąlygos buvo blogos: 99 proc. ekskavatorių darbų atlikta ant klo-
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Miško nusausinimo darbai

Velėnų pjovimas

Velėnų vežimas traktoriumi

jinių, 40 proc. buldozerių darbų atlikta pelkėtuose miškuose. Pelkėse negalėjo 
dirbti traktoriai, kelmai buvo šalinami ekskavatoriais. Ypač buvo sunku dirbti 
Panevėžio MMS, kuri 85 proc. darbų vykdė pelkėtuose miškuose. Iš viso 9 
837 ha sausinamajame plote ekskavatoriais iškasta 300 km vandens rinktuvų, 

tačiau darbų aktais eksploa-
tacijai perduoti tik 139,1 km 
ir 4 717 ha. Be to, grioviaka-
sėmis iškasti 2177 km grio-
vių (perduota eksploatuoti 1 
774 km), sausinančių 20 784 
ha (perduota eksploatuoti 17 
859 ha). 

Skersinių pjūvių plotas 
svyravo nuo 22 kv. m (Virvy-
tės up.) iki 1,9 kv. m (Ringu-
žės up.), kanalų – vidutiniš-
kai 5,8 kv. m. 

Daugiakaušiais ekskava-
toriais (ET-141 ir EM-161) 
buvo iškasta 13,82 km dre-
nažo tranšėjų, tačiau ET-141 
buvo nepatogus dėl prasto 
matomumo iš kabinos ir nuo-
lydžio reguliatoriaus gedimų. 

Pagrindiniai atliktų dar-
bų dokumentai buvo: atliktų 
darbų lauko žurnalai ir dar-
bų paskyros ekskavatorinin-
kams, buldozerininkams arba 
traktorininkams.

MMS žemės meliora-
vimui naudotos mašinos: 
vienakaušiai ekskavatoriai 
(E-505; E-752; PG-035), 
daugiakaušiai ekskavatoriai 
(EM-161; ET-141), buldoze-
riai (D-271; D-157; D-159, 
DT-54; S-80), grioviakasės 
(KM-800; KM-1000, tro-
fėjinės), greideriai (D-20A; 
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D-241), sunkvežimiai (GAZ-51; ZIS-150; ZIS-585; ZIS-50; M.Benc), lengvieji 
automobiliai (GAZ-67), motociklai (K-125; IŽ-350; IŽ-49), vikšriniai traktoriai 
(S-80; S-60; DT-54), ratiniai traktoriai (XTZ), autoremonto mašinos (ZIS-150; 
ZIS-50; GAZ-51), autocisternos ir benzovežiai (ZIS-150). Be to, MMS turėjo 
įvairių plūgų ir akėčių, dirbtuvėse – metalo apdirbimo staklių, suvirinimo apa-
ratų ir kt. 

Žemės melioracija 1958 m. Pagal Vyriausiosios melioracijos valdy-
bos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos (nuo 1958 m. kovo 24 d. prie Žemės 

ūkio ministerijos) 
programą Respubli-
kiniam melioraci-
jos ir vandens ūkio 
statybos trestui (to-
liau – Trestas) 1958 
m. pavesta atlikti 
darbų už 45 000 
tūkst. rublių. Trestas 
planą viršijo – atli-
ko darbų už 49 742 
tūkst. rublių. Nesi-
sekė drenažo darbai 
ūkiuose – planas 
įvykdytas 92,5 proc.

Darbai buvo 

ISTORIJA

Tekintojai

Griovio šlaito velėnavimas
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Drenažo vamzdžiai atvežami į objektą

Ventos upės vidupio sureguliavimas

Melioracijos statybos objektų žemėlapis

vykdomi 49 rajonuose, 301 
objekte. Tresto ataskaitoje 
pažymėta, kad atliktų dar-
bų kokybė nebloga, išsky-
rus atskirų objektų drenažo 
darbus, kuriems projektų 
dokumentai buvo patvirtin-
ti tik rugpjūčio viduryje, ir 
dėl neužbaigtos atvirų grio-
vių kasybos. Iš stambesnių 
1958 m. vykdytų objektų 
paminėtini: Ventos upės re-
guliavimas, Kuršėnų pievų 
nusausinimas Užvenčio r., 
Leitės-Veržės pievų nusau-
sinimas Šilutės r., Lankesos 
up. baseino nusausinimas 
Jonavos r., Ronžės up. re-
guliavimas Kretingos r. 

Darbų organizavimui 
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Klojami drenažo vamzdeliai Drenažo vamzdžiai užpilami juodžemiu

Tvenkinio valymas Kauno botanikos sode

pagerinti ir ryšiui su rajonų 
vykdomaisiais komitetais 
palaikyti paskirti kiekvie-
name rajone vyriausieji 
darbų vykdytojai. Jie taip 
pat buvo atsakingi už Tres-
to priskirtų mechanizmų 
judėjimą pagal grafiką ats-
kiruose objektuose bei ge-
resnį objektų aprūpinimą 
tepalais, degalais, drenažo 
vamzdžiais ir kitomis me-
džiagomis. Mechanizmų 
eksploatavimo kontrolė 
buvo pavesta lauko mecha-
nikams. Vidutinis metinis 
vieno darbininko uždarbis – 12 198 rubliai. Darbininkams ir darbų vykdytojams 
buvo mokamos progresyvinio atlyginimo priemokos už išdirbio viršijimą. 

1958 m. pabaigoje Treste dirbo: ekskavatorių mašinistų – 86, ekskavatorių 
mašinistų padėjėjų – 79, traktorininkų – 217, gręžinių meistrų – 31, tekintojų – 
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12, šaltkalvių – 
51, kalvių – 13, 
suvirintojų – 11, 
objektų mechani-
kų – 10, technikų 
dešimtininkų – 75, 
vyriausiųjų darbų 
vykdytojų ir darbų 
vykdytojų – 22. 

Per 1958 m. 
Trestas gavo šiuos 
pagrindinius me-
chanizmus: viena-
kaušių ekskava-
torių – 9 (E-352; 

E-652; E-653; E-153), daugiakaušių ekskavatorių – 7 (ETN-142), buldozerių – 
29 (D-315; D-271; D-259A; D-159B), kelmarovių – 12, traktorių krautuvų – 
5, skreperių – 2 (D-222), įvairių traktorių – 31, šulinių gręžimo agregatų – 3 
(UKS-22; URB-3AM), žemsiurbių – 6, greiderių – 1. 

Nuo 1959 m. žemės melioracijos darbai palaipsniui tapo kompleksiški: nu-
sausintos žemės buvo 
perduodamos išlygi-
nus dirvos paviršių, 
nurinkus akmenis, pa-
šalinus krūmus, sua-
rus ir sulėkščiavus bei 
pakalkinus rūgščias 
dirvas. 

1960 m. Lietuvoje 
jau buvo 57 MMS. Vė-
liau, 1963 m., sujungus 
MMS, kiekviename 
rajone buvo įsteigtos 
Melioracijos statybos 
valdybos (MSV).

Šaltiniai:
1. Vyriausioji melioracijos valdyba. 1952 m. Mašinų – melioracijos stočių techninė 

ataskaita (rusų kalba);
2. Vyriausioji melioracijos valdyba. Respublikinio melioracijos ir vandens ūkio sta-

tybos tresto 1958 m. metinė ataskaita (techninė dalis, lietuvių ir rusų kalbomis).

ISTORIJA

Drenažo vykdymas pusiau mechanizuotai

Filtrų gamyba arteziniams šuliniams
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Žemėtvarkos darbai 
neužtvėrė kelio kūrybai
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Žemėtvarkai paskyrusi 39 savo gyvenimo metus žemėtvarkos in-
žinierė panevėžietė tautodailininkė Elvyra Kasiulynienė šiandien kuria 
aukščiausios klasės 
rankdarbius. Siuva, 
mezga, neria... Jos 
gyvenime susipynę 
žemėtvarkos ir tau-
todailės pradai gana 
ryškūs.

E. Kasiulynienė gimė 
Krumpių k. (Pakruojo r.). 
Kondrotų šeimoje, au-
ginusioje šešis vaikus, ji 
buvo vyriausia. Šalia to, 
kad tekdavo prižiūrėti 
mažesnius brolius ir se-
seris, Elvyra nesibodėjo 
įvairių ūkio darbų, daug 
kuo domėjosi. Ji mena 
pas babą klėtyje buvus audimo stakles, iš močiutės ir mamos mokėsi megzti, ir 
nuo mažumės norėjo išmokti siūti, būti siuvėja modeliuotoja.

Baigusi mokyklą netgi mėgino stoti į tokius specialistus 
rengiančią profesinę mokyklą, tačiau nebuvo priimta. 

Tuo metu siuvėjos specialybė buvo labai populiari, 
teko įveikti konkursą, buvo net apie 500 norinčiųjų 
stoti į 30 vietų. Teko rinktis kitą kelią. Elvyra išva-
žiavo į Kauną studijuoti žemėtvarkos.

Kauno žemės ūkio technikume įgijusi žemė-
tvarkos technikės diplomą, pradėjo savarankišką 
gyvenimo kelią. Dirbo Kupiškio, Pakruojo rajonų 
žemėtvarkos skyriuose. Sukūrusi šeimą apsistojo 
Panevėžyje. Neatsitraukdama nuo gamybos ne-
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akivaizdiniu būdu Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje baigė aukštuosius žemė-
tvarkos mokslus. Ne vieną dešimtmetį 
įvairiose pareigose dirbo Valstybinio 
žemėtvarkos instituto (dabar VĮ Valsty-
bės žemės fondas) Panevėžio skyriuje. 
Žurnale ,,Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
esame rašę apie E. Kasiulynienės vado-
vaujamos grupės žemėtvarkininkų dar-
bus vykdant žemės reformą. Matėme 
kolegas dirbant laukuose ir sprendžiant 
žemės matavimo reikalus. Šiandien jau 
kalbamės kita tema.

Prieš trejus metus baigusi darbo karjerą žemėtvarkoje, šešiasdešimtaisiais 
savo gyvenimo metais moteris įgyvendino savo seną svajonę, tapo diplomuota 

siuvėja, baigė mokslus ir įgijo reikia-
mą kvalifikaciją Profesinio rengimo 
centre. Gautos žinios jai labai praver-

čia, ir dabar daro tai, kas 
teikia malonumą, kam per 
kitos sppecialybės darbus 

ŽMONĖS IR DARBAI

Respublikinio konkurso laureatė
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anksčiau nepakakdavo laiko. 
Jaukiame Kasiulynų bute 

Panevėžyje apžiūrime Elvyros 
rankomis kurtus darbus. Dai-

liai nertos ornamentuotos 
staltiesės ir staltiesėlės, pa-
laidinės, sijonai, iš lino siū-
tos ir nėriniais puoštos su-
knelės... Nepasakytum, kad 
kai kurioms jų net ne viena 
dešimtis metų, bet linas, pasak Elvyros, turi gerą savybę – nesusidėvi, lieka koks 
buvęs, ir gaminys atrodo kaip naujas. 

Kantrybę ir meilę šiam darbui vainikuoja moters darbų įvertinimas. Minint 
Lietuvos šimtmetį CIDO arenoje vykusioje parodoje EXPO 2018 Aukštaitija 
,,Linas dengia – linas rengia“, nominacijoje ,,Už originalumą“ ir kategorijoje 
,,Menas – mada“, E. Kasiulynienei skirta II vieta. Elvyros vyro Broniaus daryto-
se nuotraukose ant podiumo matome ir savus modelius – tautodailininkės kurtus 
drabužius iš lino dėvi Kasiulynų sūnus Laimonas ir marti Monika, jos megztas 
sukneles demonstruoja anūkėlės Ugnė ir Ignė. 

E. Kasiulynienė sako, kad jai bendravimas su bendraminčiais, rengimasis 
parodoms, dalyvavimas renginiuose paįvairina gyvenimą, ugdo gebėjimus ir 
skatina tobulėti. Šiemet birželio 12 d. (šeštą kartą Lietuvoje ir antrą kartą Pa-
nevėžyje) ji kartu su mezgimo mėgėjais dalyvavo Senvagės saloje vykusiame 
renginyje, skirtame Pasaulinei mezgimo viešumoje dienai.

Elvyra domisi naujovėmis, greitai perpranta ir įgunda vis naujų rankdarbių 
technikų. Apie tai informacijos randa rankdarbių žurnaluose ir knygose, patir-
timi dalijasi su bendramintėmis, daug ką sužino interneto portaluose. Išmoko 
tapyti ant šilko ir tekstilės, jai patinka verti, rišti, siuvinėti... Ji ne kartą yra tapusi 
įvairių siuvinių ir nėrinių konkursų nugalėtoja. 

E. Kasiulynienė dalyvauja klubo ,,Laumė“, veikiančio prie Panevėžio miesto 
Šiaurinės bibliotekos veikloje. Čia renkasi mezgančios, neriančios, siuvinėjan-

Tapyba ant šilko
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čios ir kitokiais dailiaisiais amatais užsii-
mančios moterys. Jos dalijasi patirtimi, par-
odose pristato savo sukurtus rankdarbius. 
Įvairių pageidavimų gauna iš užsakovių ir 
išradingai juos išpildo.

Daug ir įvairių darbų yra sukūrusios šios moters rankos. Kambaryje ant 
manekeno – dailus švarkelis, pagamintas naudojant tirpiąją plėvelę. Dėžėje – 
makrame (vadinamieji pinikai) – dekoratyvinių mazgų rišimo technika sukurti 
papuošalai ir dekoracijos. Sakoma, jog ši technika – labai senas jūrininkų išra-
dimas. Laikui bėgant moterys perėmė šį meną ir paprastą virvutę mazgų pagalba 
pavertė žaviais rankdarbiais. 

Rodydama kruopščiai sudėtą spalvotą nėrinį meistrė pamini, jog tai airiški 
nėriniai, ir paaiškina, kad jie neriami iš atskirų motyvų, vėliau jungiami vienas 
su kitu tinklelio pagalba. Prieš tai detalės pridygsniuojamos gerąja puse į iš-
karpą. Tai labai įdomi ir sudėtinga atlikimo technika, reikalaujaanti begalinės 
kūrybinės fantazijos. Matant baigtą kūrinį gali tik stebėtis, kiek reikia kantrybės, 
rankų miklumo ir spalvų dermės pajautimo to imantis.

Meistrė atidengia dėžes, kuriose – nertos skrybėlaitės, megztos vilnonės raš-
tuotos ir spalvotos pirštinės, riešinės, nėrimo, vėrimo, rišimo ir kita technika pa-
gaminti įvairūs papuošalai, spalvingos puošmenos mergaitėms į plaukus. Elvyra 
rodo ir antram gyvenimui prikeltas – siūtas, siuvinėtas bei megztas rankines, 
kurioms panaudotos jau buvusios sagtys ir forma. O kiek rankdarbių saviems, 
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Jie klojo žemės melioravimo 
pagrindus

Vytautas ADOMAITIS, Petras RAUDONIS

1955 m. birželio 25 d. mums, LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvar-
kos fakulteto V laidos 33 absolventams, tarp jų vienai absolventei – 
Irenai Kerytei, buvo įteikti diplomai ir suteikta hidrotechnikos inžinie-
riaus kvalifikacija.

Tą pačią dieną kiekvienas gavome faksimilę su įrašu „PRISIMINK, COL-
LEGA“. Ši faksimilė parengta kurso draugo Vytauto Mikšio, buvusio ilgamečio 
žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ vyriausiojo redaktoriaus, mums, visiems 
absolventams tapo akstinu ir ateityje susitikinėti, draugauti, dalintis įspūdžiais, 
patirtimi. Faksimilėje žodžiai „skausmas nurimsta, džiaugsmas nuvysta, vien 
tik draugystė per amžius gyva“ visam laikui tapo įsimintini, maloniai įparei-
gojantys.

Iš pradžių susitikdavome kas 5-eris metus, vėliau, mūsų gretoms retėjant,- 
susitikimus sutankinome. Nutarėme rinktis kas 2 – 3 metus. Pirmasis susiti-

draugams ir pažįstamiems išdovanota! Kiek užsakovėms įvairių užsakymų iš-
pildyta!

Pabandė dekoratyviai pjaustyti arbūzus – puiki stalo puošmena išėjo. Iki ka-
rantino su bendraminčiais penktadieniais burdavosi etnomuzikiniuose vakaruo-
se, entuziastės Linos Vilienės vadovaujami dainas dainuodavo...

Niekur nedingsta kasdienybė: namų ruoša, rudenėjančios darbo dienos sode 
sykiu su vyru, kur baigiamame įrengti name jau įgyvendinamos Elvyros svajo-
nės – kokiomis užuolaidėlėmis langus dabins, kokiais užtiesalais fotelius ap-
klos...

Moteris šiltai kalba apie savo brolius ir seseris, pasidžiaugia, kad Pakruojo 
rajone gyvena dar guvus 90-metis tėvukas, kad netoliese – jaunėlio sūnaus šei-
ma su dviem anūkėlėmis. Ir... suvirpa balsas prisimenant klastingos ligos pakirs-
tą vyresnėlį sūnų.

Laiko ratas nepaliaujamai sukasi. Bendraudamas su šia moterimi supranti, 
kad daugelį spalvų ir nuotaikų aplinkui save susikuriame patys, ir kad gyventi 
laimingai išmokstama. Tik reikia žinoti – ką gebi ir ko nori iš gyvenimo.

Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos

ŽMONĖS IR DARBAI
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Po 45 metų su žmonomis
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kimas įvyko 1960 m. Kaune, pa-
skutinis – šešioliktasis 2018 m. 
Šiauliuose. 

Visuose susitikimuose buvo 
gausiai dalyvaujama. Dauguma 
absolventų atvykdavo su žmo-
nomis, Irena su vyru. Susitikimų 
organizatoriai Matas Adomaitis, 
Vytautas Kęstutis, Vytautas Mik-
šys, Bronislovas Ruplys išsiun-
tinėdavo kurso draugams kvie-
timus, parengdavo programas, 

įteikdavo „diplomus“, suvenyrus, žetonus ir panašiai. Kurso poetas Algimantas 
Bučius tai progai sukurdavo eiliuotus kupletus.

Susitikimų metu, pagerbus tylėjimu jau negrįžtamai amžinybėn išėjusius 
kurso draugus ir dėstytojus, maloniai bendraudavome, diskutuodavome profe-
sinės veiklos temomis, dalindavomės kelionių įspūdžiais. Nuotaikai pagerinti 
išgirsdavome ir anekdotų, vėliau nuskambėdavo užstalės daina. Sulaukus pen-
sijos amžiaus, pokalbių tematika pasikeitė. Pradėta daugiau kalbėti apie negala-
vimus, ligas, netektis. 

Pasižadėjimas susitikimams
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Po 50-ties metų

Džiugu, kad kurso draugai, pasiekę aukštų rezultatų mokslinėje veikloje 
ar tapę respublikinių organizacijų vadovaujančiais darbuotojais, liko tokie pat 
paprasti ir draugiški, kaip studijų laikais. Apie kiekvieną kurso absolventą, 
dėstytojus jau buvo rašyta žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2015 m. 
Nr. 3 straipsnyje „Penktosios LŽŪA hidrotechnikų laidos šešiasdešimtme-
tis“. Jame buvo išsamiai aprašyta kiekvieno absolvento veikla, pasiekimai, 
pareigos ir t.t. Vengiant pasikartojimų, šiame straipsnyje norisi apžvelgti tik 
pokyčius, įvykusius per paskutinius penkerius metus, tai yra 2015-2020 m. 
laikotarpiu.

Džiaugsmingai sutikome žinią, kad doc. Dr. Bronislovui Rupliui 2017 m. 
suteiktas LŽHIS garbės nario vardas, o Vytautas Kęstutis ir Vytautas Mikšys 
įrašyti į LŽHIS garbės knygą.

Su liūdesiu palydėjome į amžino poilsio vietą penkis kurso draugus – Matą 
Adomaitį (mirė 2018 m. kovo 10 d., palaidotas Kauno Eigulių kapinėse); Algi-
mantą Bučių (mirė 2017 m. rugsėjo 9 d., palaidotas Vilniaus Saltoniškių kapi-
nėse); Algirdą Matulionį (mirė 2016 m. rugsėjo 20 d., palaidotas Kauno Eigulių 
kapinėse); Algirdą Povilaitį (mirė 2017 m. liepos 14 d., palaidotas Vilniaus Kar-
veliškių kapinėse); Vilhelmą Slapšį (mirė 2018 m. spalio 11 d., palaidotas Vil-
niaus Liepinės kapinėse). Šiais metais, eidamas šimtą ketvirtuosius metus, mirė 
mūsų gerbiamas dėstytojas Mykolas Lasinskas, dėstęs mums vandens energijos 
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panaudojimo discipliną. Gyvų dėstytojų dabar neliko nė vieno. Už tai, ką pasie-
kėme, esame jiems dėkingi, nes jie savo asmeniniu pavyzdžiu, žiniomis įskiepi-
jo mums pasitikėjimą savo jėgomis, toleranciją, inteligenciją.

Šiuo metu iš gausaus 33 absolventų būrio likome tik 8, gyvenantys įvairiuose 
šalies miestuose: Vytautas Kęstutis – Vilniuje, Vilhelmas Mertinsas – Klaipėdo-
je, Jonas Baranauskas ir Bronislovas Ruplys – Kaune, Vytautas Adomaitis, Irena 
Kerytė-Mileškienė, Juozas Lukošiūnas ir Petras Raudonis – Šiauliuose.

Į susitikimą, minint LŽŪA 65-erių metų baigimo sukaktį, numatytą Kaune š. 
m. birželio mėn., nutarėme nevykti. Priežastys – senatviniai negalavimai, paaš-
trinti karantino, baimė užsikrėsti virusu COVID-19. Apie neįvyksiantį susitiki-
mą sužinojęs Mato Adomaičio sūnus Sigitas, taip pat hidrotechnikos inžinierius, 

užsakė mišias už 
mūsų laidos mi-
rusius ir gyvus 
absolventus, jų 
artimuosius, dės-
tytojus. Mišios, 
kurių metu buvo 
uždegtos 33 žva-
kutės, simbolizuo-
jančios absolven-
tų skaičių, įvyko 
Kaune Įgulos baž-
nyčioje. Jas au-
kojo bažnyčios 
kapelionas Tomas 
Karklys birželio 
18 d. 12 val. Mi-
šiose dalyvavo 
Mato Adomaičio 

sūnus Sigitas ir duktė Vilija (LŽŪA absolventė – ekonomistė). Mūsų aštuonetu-
kas dėl susilpnėjusios sveikatos ir baimės užsikrėsti virusu COVID-19, mišiose 
nedalyvavo, tačiau mišių metu kas prie žvakučių, kas prie albumų prisiminė 
studijų draugus, dėstytojus. Tuo buvo pareikštas solidarumas ir padėka Vilijai 
ir Sigitui. 

Tikimės, kad virusas mūsų neaptiks ir tą laikotarpį prisiminsime kaip košma-
rišką sapną. Sustiprėję tikrai pratęsime susitikimų tradiciją, juk mūsų amžiaus 
vidurkis tik 90,3 metų. Kurso draugai sveikina Bronių Ruplį šiais metais rugsėjo 
15 d. taip pat sulauksiantį 90-ties metų jubiliejaus, linki jam geros sveikatos ir 
prasmingų gyvenimo metų.

Mūsų aštuonetukas (iš kairės): Vilhelmas Mertinsas, Juozas Lukošiūnas, 
Irena Mileškienė, Petras Raudonis, Bronius Ruplys, Vytautas Adomaitis, 
Jonas Baranauskas, Vytautas Kęstutis.
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Rugpjūčio 4 
d. LŽŪA Hidro-
technikos ka-
tedros docentė 
Renė Kustienė 
(Kropaitė) pa-
žymėjo solidų, 

garbingą 80 metų jubiliejų.
Jubiliatė gimė gražiojoje Aukštai-

tijos žemėje Panevėžio r. Limeikių k.. 
1958 m. baigusi Raguvos vidurinę mo-
kyklą, pradėjo studijas LŽŪA Hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 
Tuomet patekti į studijas šiame fakulte-
te buvo didelis konkursas – keli norin-
tieji į vieną vietą, ko seniai, deja, nebė-
ra techniniuose fakultetuose dvidešimt 
pirmame amžiuje.

Jubiliatė, kurse studentų vadinta 
Regina, buvo daili, darbšti, kruopš-
ti, logiškai mąstanti studentė, mokėjo 
gerai organizuoti savo mokymąsi, rim-
tai žiūrėjo į gyvenimą. Studijų metais 
su bendrakursiu Albinu Kusta sukūrė 
šeimą. 1963 m. įgijusi hidrotechnikos 
inžinierės kvalifikaciją pagal paskyri-
mą kartu su vyru išvyko dirbti į Skuodo 
MSV. Čia, dirbdama meistre, gavo ga-
mybinį „krikštą“, paragavo tikrosios 
melioratorių duonos. Tačiau meliora-
cijos darbų organizavimas nebuvo jos 
pašaukimas. Vyrui įstojus į aspirantū-
rą, šeima persikėlė į Kauną. Renė įsi-
darbino projektuotoja Miestų statybos 
projektavimo institute.

1968 m. jubiliatė iš esmes pakeitė 
karjeros kryptį – pasuko pedagoginio 
darbo keliu. Pradėjo dirbti asistente 
LŽŪA Hidroįrengimų (vėliau Hidro-
technikos) katedroje, nuosekliai įveik-
dama vis aukštesnes pedagoginio ir 

mokslinio darbo pakopas: vyresniąja 
dėstytoja, docente, mokslų daktare. 
Malonu, kad ji liko ištikima pasirinktai 
pedagoginei veiklai gimtojoje katedro-
je. Per daugiau kaip 40 pedagoginės 
veiklos metų Jubiliatė sugebėjo rasti 
dalykišką glaudų ryšį su studentais, 
perteikti jiems savo žinias ir patirtį, 
duoti naudingų gyvenimiškų patarimų, 
studentai dažnai ateidavo pas ją pa-
sikonsultuoti ne vien mokymosi, bet ir 
asmeniniais klausimais. 

Mokslinės veiklos pradžioje paren-
gusi disertaciją tuo metu labai aktu-
alia tema apie daugiamečių žolių pa-
sėlių drėkinimą, 1973 m. ją apgynė ir 
tapo mokslų kandidate (nostrifikuota 
mokslų daktarė). Tolesnis Jubiliatės 
mokslinis darbas glaudžiai siejasi su 
hidrauliniais tyrimais, vandens telki-
nių apsaugos problemomis, nuotekų 
valymu. Viena ir su bendraautoriais 
yra publikavusi per 90 mokslo, moks-
lo populiarinimo straipsnių, knygų ir 
metodinių leidinių. Už mokslinę ir pe-
dagoginę veiklą 1984 m. jai suteiktas 
docentės vardas. 

Renė – tvirtai stovintis ant žemės ir 
žemę mylintis bei tausojantis žmogus. 
Žmones priima tokius, kokie jie yra, 
kiekvienam negaili šilumos, o, svar-
biausia, ja galima visada pasikliauti. 
Jubiliatė be prasmingos savarankiškos 
veiklos, sugebėjo visą gyvenimą rūpin-
tis labai užsiėmusiu svarbiais darbais 
vyru Albinu, kuris dvi kadencijas buvo 
LŽŪU rektoriumi. Kartu užaugino ir 
išauklėjo sūnų ir dukrą, džiaugiasi tri-
mis, jau savo gyvenimo kelią suradu-
siais anūkais. Ji ir dabar domisi aka-
deminiu gyvenimu, aktyviai dalyvauja 

Renei Kustienei – 80
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vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA Hi-
drotechnikos ir žemėtvarkos fakultetą. 
Įdomu tai, kad ir kiti trys broliai mokė-
si ir baigė LŽŪA.

Įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją, Mečislovas buvo paskir-
tas dirbti į Vilniaus MSV. Dirbdamas 
melioracijos objektuose pasirodė kaip 
darbštus, gerai išmanantis melioraci-
jos darbus specialistas. Buvo paskirtas 
darbų vykdytoju. Tikriausiai, jaunystė-
je Kelmės MSV nelengvi darbai liko pa-
moka visam gyvenimui, nes ir Vilniaus 
krašte dirbo sudėtingiausiuose objek-
tuose, nežiūrėdamas darbo valandų, 
negailėdamas nei jėgų, nei sveikatos. 
1982 m. kaip gabus specialistas buvo 
perkeltas į vyr. darbų vykdytojo baro 
vadovo pareigas. Bare dirbo apie 300 
darbuotojų. Dirbo didelio masto objek-
tuose, trūko darbininkų, jų atsiveždavo 

Mečislovui Daukšui – 70

Nedaug yra inžinierių hidrotechni-
kų, kurie vienoje įmonėje išdirba 42-jus 
metus. Vienas jų – Mečislovas Daukšas 
gimė 1950 m. rugsėjo 18 d. Kelmės r. 
Laugeriškių k. Tėvai dirbo kolūkyje, o 
Mečislovas ir trys broliai, būdami svei-
ki ir stiprūs, rinkosi sunkesnį darbą ir 
visas vasaros atostogas praleisdavo 
Kelmės melioracijos objektuose prie 
griovių stiprinimo darbų, dirbo nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, lietui 
lyjant ir saulei kepinant. Tuo užrūstino 
kolūkio pirmininką, kuriam reikėjo sti-
prių ir darbščių rankų. Kolūkyje darbai 
buvo neįdomūs ir mažai apmokami. Tė-
vas kolūkyje uždirbdavo tik 30-40 ru-
blių per mėnesį, o keturi sūnūs tėvams 
parnešdavo atlyginimo po 150 rublių. 
Tai buvo dideli pinigai, tai sukeldavo 
pirmininko pyktį, jis stengdavosi tė-
vams pakenkti – tai arus prie sodybos 
sumažindavo, tai arklio laukams dirbti 
neduodavo, vis priekaištaudavo, kodėl 
sūnūs nedirba kolūkyje.

Darbai melioracijos objektuose 
lėmė, kad Mečislovas, baigęs Vaiguvos 

įvairiuose renginiuose, vyksta į ekskur-
sijas. Mielai leidžia laiką gražindama 
savo gyvenamąją aplinką.

Sveikindami Renę garbingo Jubi-
liejaus proga, linkime geros sveikatos, 

sėkmės visuose reikaluose ir paprastos 
žmogiškos laimės sudėtingame šiandie-
niniame gyvenime.

Buvusio Hidrotechnikos katedros kolek-
tyvo ir kurso draugų vardu Juozas Vyčius

Jums tą lemtį fėjos gal išbūrė?  
Protu, širdimi jautria apdovanotas.

Spindi žvaigždės nuo kalnų viršūnių,  
šypsosi gyvenimas kitiems aukotas.

Pasiekta viršūnė, nugalėti toliai,  
tik didybė Jums netemdo dvasios.

Tad ir švieskite visiems kaip ligi  
šiolei, gėrio fakelą per žemę neškit.
                V.Banilytė– Kvedarienė
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Jubiliatas gimė 
prieš 70 metų rug-
sėjo 30 d. Suvalki-
jos krašte (Prienų 
r. Skirptiškės k.). 

Kiek paaugęs pradėjo mokslus Nau-
josios Ūtos aštuonmetėje mokykloje, 
ją baigęs, mokslą tęsė Marijampolės r. 
Igliaukos vidurinėje mokykloje (dabar 
A. Matučio gimnazija). Baigęs vidu-
rinę mokyklą, 1968 m. įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos fakultetą. Studijas 
baigė 1973 m., įgydamas hidrotechni-
kos inžinieriaus specialybę. Pagal pa-
skyrimą pateko į Respublikinį vandens 
ūkio projektavimo institutą, Vilniaus 
skyrių. Iškart po aukštosios mokyklos 
baigimo buvo priverstas metus laiko 
atitarnauti sovietinėje kariuomenėje 
Karaliaučiaus krašte ir Kazachstane. 
Projektavimo institute įvairiose par-
eigose (inžinieriaus, vyresniojo inži-
nieriaus, grupės vadovo, vyriausiojo 
hidrotechniko), dirbo iki 1998 m., kai 
keičiantis įstaigos darbų pobūdžiui 
buvo priverstas išeiti ir tais pat metais 

įkūrė individualią projektavimo firmą 
„Gedilieta“.Joje dirba iki šiol. Darbų 
sritis- hidrotechnikos ir susisiekimo ko-
munikacijų projektavimas, šių statinių 
ekspertizė bei pritaikymas aplinkosau-
gos bei paminklotvarkos objektuose.

Be darbo firmoje „Gedilieta“, Ge-
diminas dirbo ir antraeilėse pareigo-
se – VšĮ „Kultūros paveldo išsaugo-
jimo pajėgos“ (dabar – VšĮ „Gamtos 
paveldo fondas“) ir UAB „Projektų 
ekspertizė“.

Laima ir Gediminas Lietuvininkai 
užaugino dvi dukras. Šeima gyvena 
Vilniuje, Šeškinėje. Laisvalaikiu Ge-
diminas mėgsta keliauti. Aplankė dau-
gelį Europos šalių, kai kurias po kelis 
kartus. Tolimiausios kelionės – prie 
Baikalo ežero ir šiauriausias Europos 
taškas. Gedimino svajonėse – Islan-
dija ir Grenlandija. Jubiliejaus proga 
kolegai to ir linkime. Kuo gražiausių 
kelionių įspūdžių, sveikatos ir sėkmės 
darbuose.

 LŽŪA studijų draugas  
 Juozas Kazlauskas

Gediminui Lietuvininkui – 70
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iš Baltarusijos. Su visais sunkumais ir 
pavestomis užduotimis Mečislovas pui-
kiai susitvarkė ir pagal pasiektus re-
zultatus Sovietų Sąjungos mastu buvo 
pripažintas geriausiu vadovu, laimėjo 
J. Gagarino prizą ir Maskvoje buvo 
apdovanotas trimis L. Brežnevo auto-
rinėmis knygomis.

Iškovojus Lietuvos nepriklausomy-
bę, Mečislovas ,,Vilniaus melioracijo-

je“ dirbo gamybos valdymo skyriaus 
viršininku, vėliau – direktoriaus pava-
duotoju gamybai. Taip prabėgo akty-
vūs 42-eji darbo metai. Dabar jiedu su 
žmona Birute vasaras leidžia sodyboje, 
džiaugiasi penkiais anūkais. Mėgauja-
si gamta, šiltomis vasaromis.

Jubiliejaus proga Mečislovui linki-
me geros sveikatos, judėjimo džiaugs-
mo, optimizmo ir skambaus juoko.

 Juozas Baltmiškis
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Rugpjūčio 25 d. 
prasmingą 70 
metų jubiliejų 
šventė ilgame-
tis LŽHIS narys, 
UAB „Plungės 
lagūna“ valdybos 

Almučiui Bieliauskui – 70
pirmininkas Almutis Bieliauskas.

Jubiliatas gimė 1950 m. rugpjūčio 
25 d. Plungės rajone. 1976 m. baigęs 
Lietuvos žemės ūkio Akademiją, grįžo 
į gimtuosius kraštus ir pradėjo dirb-
ti Rietave įsikūrusioje Plungės MSV 
darbų vykdytoju, o jau 1982 m. buvo 

Rugpjūčio 10  d. 
hidrotechnikos in-
žinieriui Petrui 
Maskaliovui su-
kako 70 metų. 
Jubiliatas gimė 
Antakriaunio kai-

me, tuometėje Obelių apylinkėje (Ro-
kiškio r.), gražiame gamtos kampelyje 
prie Kriaunos upės ir Kriaunelio ežero. 
Mokėsi Norkūnelių pradžios mokykloje, 
vėliau – Obelių vidurinėje mokykloje, 
kurią baigė 1968 m.

Kai reikėjo rinktis, kur tęsti moks-
lus, Petras, ilgai negalvodamas, įstojo į 
LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą ir jį 
sėkmingai baigė 1973 m., įgydamas hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 
Kaip sako pats Jubiliatas, studijų metai 
buvo patys gražiausi jo gyvenime. Įgi-
jo daug draugų tarp kursiokų, su jais 
nenutrūko draugystė ir bendravimas iki 
šių dienų.

Baigęs mokslus, tais pačiais metais, 
pradėjo dirbti Vandens ūkio projektavi-
mo instituto Panevėžio skyriuje. 1974 
m. buvo pašauktas į sovietų armiją, 

kur metus laiko tarnavo kartu su dviem 
studijų draugais. Po armijos grįžo į tą 
pačią darbovietę, dirbo vedančiuoju in-
žinieriumi, o nuo 1997 m. – UAB „Pa-
nevėžio hidroprojektas“ vyriausiuoju 
inžinieriumi.

1993 m. įkūrė savo įmonę ,,Nitora“, 
kuri sėkmingai gyvuoja iki šiol. P. Mas-
kaliovo įmonė užsiima melioracijos 
statinių ir kelių projektavimu, šių stati-
nių statybos technine ir projektų vykdy-
mo priežiūra.

Jubiliatas yra LŽHIS narys, įeina į 
asociaciją ,,Melioracijos ir hidrotech-
nikos projektai“. Dalyvauja sudarant 
šios asociacijos melioracijos normaty-
vinius dokumentus. Parengė plastikinių 
drenažo rinktuvų, plastikinio drenažo 
šulinio, drenažo vandens biologinio 
valymo sistemos montavimo brėžinius, 
kurie plačiai taikomi melioracinėje sta-
tyboje.

LŽŪA 23-sios inžinierių hidrotech-
nikų laidos vardu sveikiname Petrą 
gražaus gimtadienio proga ir linkime 
optimizmo, geros sveikatos bei gražių 
dienų!

Bronislavas Kvedaras

Petrui Maskaliovui – 70
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paskirtas šios įmonės direktoriaus pa-
vaduotoju.

1993 m. valstybinė melioracijos 
įmonė buvo privatizuota ir įsteigta UAB 
„Plungės lagūna“, kurios valdybos pir-
mininku tapo A. Bieliauskas. Su jaudu-
liu Almutis prisimena tuos sudėtingus 
laikus, kai bendrovės kolektyvui teko 
susidurti su dideliais iššūkiais – trūko 
darbų, besikuriančioje valstybėje buvo 
suirutė, tačiau valdybos pirmininko pa-
stangomis buvo ieškoma darbų už Lie-
tuvos ribų, partnerių vakarų valstybėse 
ir bendrovė pamažu įsitvirtino statybos 
darbų rinkoje. Niekada pirmininkas ne-
pamiršta padėkoti bendrovės darbuoto-
jams, tuo sunkiu laiku buvusiems kartu 
ir padėjusiems įveikti negandas.

Šiuo metu UAB „Plungės lagūna“ – 
viena didžiausių statybos verslo įmonių 
regione. Pagrindinės veiklos sritys – 
kelių, inžinerinių tinklų, buitinių nuote-
kų valyklų statyba, bendrieji ir specia-
lieji statybos darbai. Vidutinė pastarųjų 
penkerių metų statybos darbų apimtis 
apie 15 mln. eurų. Bendrovėje dirba 
apie 300 darbuotojų.

Progresyvūs valdybos sprendimai 
lėmė tai, kad iki šiol bendrovė daug in-

vestuoja į įmonės modernizavimą, dar-
buotojų socialinių poreikių tenkinimą 
ir iš nedidelės įmonės išaugo į vieną 
didžiausių statybos bendrovių Lietuvo-
je. Iki šių dienų A. Bieliauskas aktyviai 
dalyvauja bendrovės komercinėje ir 
ūkinėje veikloje. Jo sąžiningą darbą ir 
visuomeninę veiklą ne kartą yra įverti-
nusios valstybės institucijos, savivaldy-
bių administracijos ir merai, nevyriau-
sybinės organizacijos bei asociacijos.

Savo vadovą, už gebėjimą rasti gerą 
žodį kiekvienam, už patarimus ir para-
mą bėdai ištikus, labai gerbia visi ben-
drovės darbuotojai.

Džiaugiasi pirmininkas ir tuo, kad 
dabar jo paties sukurtą verslą vairuo-
ja trys jo sūnūs – Darius, Mindaugas 
ir jaunėlis Gediminas, kurie pažadėjo 
neapvilti tėvo ir tęsti bei plėtoti bendro-
vės veiklą.

Gražaus jubiliejaus proga bendro-
vės valdybos pirmininkui dėkojame už 
nuveiktus darbus bei dosniai dalintą 
širdies šilumą ir linkime, kad metai 
neštų džiaugsmą, gerumą, namų šilu-
mą ir viltį.     

Bendradarbių vardu
 vykd. direktorius Povilas Batavičius

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

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

garbingų jubiliejų proga:

Bronislovą Ruplį – 90
Algimantą Patašių – 75

Liudą Kinčių – 70
Regina Krauleidienę – 60
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Kariuomenės šauktiniai

PRISIMINIMAI

Matininkas audringais  
1918-1922 metais

Motiejus JASIULIS

Motiejus (Matas) Jasiulis (Jasiulevičius) gimė 1900 m. sausio 24 d. 1922 
m. baigė matininkų kursus ir dirbo Žemės tvarkymo departamente matinin-
ku. Nuo 1936 m. dirbo Raseinių apskrities žemės tvarkytojo padėjėju. Mūsų 
Sąjungos narys nuo 1923 m. kovo 24 d. Mirė 1982 m. lapkričio 19 d. 

Prisiminimus apie mokslą gimnazijoje ir kelią į matininko profesiją pa-
rašė 1976 m. Prisiminimuose daug negatyvo, rašinio stiliuje jaučiama bai-
mės sąlygojama sovietinės ideologijos įtaka (kad tik neparašius ko nors 
neleistino).O gal tai autoriaus kairiosios pažiūros? (Stilius netaisytas.)

Redakcija

1918 - 1920 m. aš buvau Marijampolės, o vėliau Kauno gimnazijos moks-
leivis. Penktosios, šeštosios, septintosios ir aštuntosios klasės ištuštėjo. Berniu-
kai išėjo savanoriais arba buvo mobilizuoti į kariuomenę. Lietuvos šiaurėje ėjo 
kovos su kolčiakais ir bermontininkais, pietuose – su baltalenkiais dėl Suvalkų 
ir Vilniaus krašto. Su Tarybų Rusija pasirašoma taikos sutartis, pagal kurią Lie-
tuvai pripažįstamas Vilnius ir kitos lietuviškos sritys. 1920 m. spalio 7 d. pasi-
rašoma su Lenkija Suvalkų sutartis, kurią rytojaus dieną baltalenkiai sulaužo ir 
okupuoja Vilnių, smelkiasi gilyn į Lietuvą. Skelbiama mobilizacija.

Tuo metu mokiausi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Gimnazijos direktorius 
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Pranas Dovydaitis vi-
sos klasės akivaizdoje 
mane paragino: „Tė-
vynė pavojuje – kol-
čiakai, bermontininkai 
ir baltalenkiai puola iš 
visų pusių, o tamsta čia 
sėdi būdamas ūgiu ir 
mokslu didelis“. Davė 
suprasti, kad tuoj pat 
išvykčiau mokytis į 
Karo mokyklą. Ryto-
jaus dieną išsiimu išei-
to mokslo ir dalykų su 

pažymiais liudijimą. Su tuo liudijimu paduodu prašymą Žemės ūkio ir valstybės 
turtų ministerijai, kad priimtų į šios ministerijos Žemės tvarkymo ir matavimo 
departamento Matininkų kursus. Kursantai, kol mokosi, buvo atleidžiami nuo 
karo tarnybos. Į kursus Dotnuvoje buvau priimtas be egzaminų. 

Baigus dviejų metų kursus, 1922 m. lapkričio 15 d. gavau šaukimą atvykti 
į Šakių apskrities naujokų ėmimo komisiją. Tinku karinei tarnybai visais at-
žvilgiais. Bažnyčioje naujokus prisaikdina. Šakių karo komendantūroje sutinku 
matininką Juozą Šakočių. Jis irgi prisaikdintas. Karo komendantas, caro laikų 
kapitonas Jonas Daniliauskas, buvęs matininkas (1906 m. baigęs Gorkų mati-
ninkų mokyklą) su manimi ir Šakočiumi ilgokai pasikalbėjo ir pasiūlė mokytis 
Karo mokykloje. Mudu atsisakėme. 

Gavę po slaptą paketą, vykstame į Kaune Šančiuose esantį Etapo skirstymo 
punktą. Mudu dviese įsitaisome didelių kareivinių salės kampe ir ilsimės. Ryto-
jaus dieną prieina viršila ir sako: – ką čia judu „teligentai“ veikiate? Tuoj duo-
siu darbo. Vienas iš mūsų jam šelmiškai mirktelėjo ir nusekė paskui tą visagalį 
darbdavį. Pavaišino jį cigarete ir įkišo į kišenę ... Grįžęs sako: – sukalbamas, pa-
gelbėjo. Galima ramiai sau knygas skaityti, nors ir poterius kalbėti. Po pusryčių 
susitikę tą viršilą pasisakėme, kad esame matininkai. Paaiškinome, kad Seimas 
svarsto įstatymą dėl matininkams karinės tarnybos atidėjimo. Viršila susimąstė, 
apsidairė ir sako, kad jo mažažemis tėvas laukia iš parceliuojamo dvaro pridėti-
nės žemės. Paprašėme viršilos leidimų išeiti į miestą, į ministeriją. 

Žemės tvarkymo ir matavimo departamente prisistatome direktoriui Zigmui 
Pacevičiui (matavimo inžinieriui). Jis mus be eilės maloniai priėmė, išklausė ir 
mudviem įteikė pažymėjimus, kad esame matininkai, kad esame reikalingi mi-
nisterijai. Nurodė, kad Seime antruoju skaitymu yra priimtas įstatymas, kuriuo 
matininkams atidedama karinė tarnyba iki žemės reformos pabaigos.

Matininkų kursuose

PRISIMINIMAI
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Mudu su drg. Šakočiu-
mi pasipildę kišenes papi-
rosais ir kitais masinan-
čiais dalykėliais tuojau 
prie viršilos. Paprašėme, 
kad dar paglobotų savai-
tėlę, kitą, kad nesiųstų į 
pulką. Jis atrėžė, kad čia 
jis bejėgis, bet pakalbėsiąs 
su Etapo skirstymo virši-
ninku ponu leitenantu.

Prieš vakarinį pati-
krinimą, kasdien grįžę iš 
miesto savo aukščiausią 

karo valdžią pagerbdavome visokiais masaliukais. Matomai, viršila ir leitenan-
tas buvo patenkinti. Su leidimais kišenėse dienomis vaikštinėjome po laikinąją 
sostinę. Vakare grįžę, po patikrinimo naktis praleisdavome išsitiesę ant valdiškų 
„šienikų“, pagalvės ir po plona antklode. Kad neperšalti ant viršaus užsimes-
davome švarką, paltelį ir dar kai ką. Kareivinės dar buvo nekūrenamos, buvo 
šaltoka. Piniginę ir brangesnius daiktus slėpdavome po „šieniku“ ar po pagal-
vėle, nes apie vagystes išgirdome iš kaimynų skundų. Mudu su drg. Šakočiumi 
nenukentėjome, nes laikėmės patarlės: kas nesisaugoja, to ir dievas nesaugoja. 
„Nušvarintieji“ rytais skųsdavosi, bet vagių, kaip paprastai, nerasdavo.

Maždaug po dviejų savaičių Etapo skirstymo punkto viršininkas mudviem 
įteikė po slaptą „pakietą“, adresuotą į Šakius. Šakių apskrities karo komendan-
tas gavo raštą, kad remiantis įstatymu mudviem karo tarnyba atidedama iki ats-
kiro parėdymo. 

Mudu po tokių „atostogų“ prisistatome Žemės tvarkymo ir matavimo de-
partamentui. Matuojame, braižome ir vėl matuojame, panašiai kaip žemė buvo 
matuojama nuo priešistorinių laikų ir bus matuojama kol žemė suksis apie saulę.

Išsisukti nuo karo tarnybos mudviem padėjo matavimo inžinierius – depar-
tamento direktorius Zigmas Pacevičius, nes matininkai buvo labai reikalingi. 
Tačiau lėmė tai, kad mudu su kolega Šakočiumi nenorėjome tapti buržuazinės 
valdžios kariškiais.

Šakių apskrities naujasis komendantas pulk. leitenantas manęs nepamir-
šo. 1924 m. sausio mėn. apskrities karinės prievolės komisijos nutarimu mane 
įskaito II rūšies apsaugon ir gaunu apsaugos kario liudijimą Nr.1.

Koks tolesnis kolegos Šakočiaus likimas, kaip jam susiklostė – neteko sužinoti.
Pagal Motiejaus Jasiulio prisiminimų rankraštį 

parengė Romualdas Survila

Šančių kareivinės Kaune
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Jam būtų 90 metų
Žemėtvarkos inžinierius Vytautas Skuodžiū-

nas gimė Vytauto Didžiojo metais – 1930 m. 
Rugsėjo 20 d. būtume šventę jo 90-tąjį gimta-
dienį. Deja, su Vytautu atsisveikinome 2018 m. 
birželio 12 d.

Vytauto gyvenimas nuo 1954 m. buvo pašvęstas 
žemėtvarkai. Svarbiausi darbai buvo atlikti nuo 1961 
m. jam tapus Respublikinio žemėtvarkos projektavi-
mo instituto direktoriumi (toliau – Valstybinis žemė-
tvarkos institutas – VŽI).

Svarbus pirmaeilis darbas buvo – suburti aukštos kvalifikacijos specialistus 
penkiuose VŽI skyriuose (filialuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir 
Klaipėdoje). Ypač aktualu buvo pakviesti specialistus dirbti Vilniuje (adminis-
tacijoje, techniniame ir gamybiniame skyriuose). Pokario įvairiakalbė Vilnijos, 
dažnai negatyvi, aplinka nebuvo palanki darbui ir gyvenimui. Tačiau Vytauto 
užsispyrimas ir energija įveikė visas kliūtis.

Vytauto Skuodžiūno vadovavimo laikotarpiu VŽI tapo žinoma ir gerbiama 
institucija ne tik Lietuvoje , bet ir sąjunginėse respublikose. Žemė yra pagrin-
das visokeriopai veiklai, todėl VŽI buvo atstovaujama įvairiose ministerijose, 
mokslo tyrimo institutuose, aukštosiose mokyklose bei Ministrų Tarybos insti-
tucijose, nes buvo mokslo tyrimų ir rekomendacijų žemės ūkyje įgyvendintojas.

Lietuvos kaimiškosioms teritorijoms reikėjo kompleksinių sprendimų. Šio-
je srityje buvo „nearti dirvonai“. Buvo pradėti ir atlikti plataus masto geodezi-
nio pagrindo, topografinių žemėlapių rengimo darbai, nustatytos ir išmatuotos 
žemės ūkio ir miškų ūkio naudotojų ribos. VŽI buvo įsteigta dirvožemio tyrimo 
laboratorija. Instituto darbuotojai ištyrė ir kartografavo visos šalies dirvože-
mius. Buvo diegiamos naujos foto planų rengimo ir fotogrametrijos metodikos. 
VŽI per 1961-1991 metus net keturis kartus foto planuose dešifravo visą Lietu-
vos teritoriją. Planuose masteliu 1:10 000 buvo apskaičiuoti žemės naudmenų 
plotai. VŽI buvo pagrindinis kasmetinės šalies žemės fondo apskaitos vyk-
dytojas. Žemės fondo apskaitos duomenys sutapo žiniaraščiuose ir planinėje 
medžiagoje. VŽI buvo žinomi ir žemės naudmenų plotai miestuose (įskaitant 
ir didžiuosius).

VŽI, atlikdamas įvairius žemėtvarkos darbus, nežinant Maskvai, surinko ir 
kartografavo vietovardžius, kartografavo ir aprašė gamtos bei kultūros pamin-
klus, kitus saugomus objektus.
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Neliko be dėmesio kaimiškojo kraštovaizdžio formavimas. 1967 m. V. Skuo-
džiūnas pakvietė iš Latvijos dirbti VŽI įžymų kraštovaizdžio architektą A. Kiškį. 
Buvo įsteigtas Želdynų projektavimo sektorius, vėliau išaugęs į Kraštotvarkos ir 
teritorijų planavimo skyrių. Šio skyriaus specialistai buvo pagrindiniai Lietuvos 
kraštovaizdžio architektų sąjungos steigėjai. Buvo sukurta stipri kraštovaizdžio 
architektūros mokykla. 

Per tą laikotarpį visuose ūkiuose buvo planuojamos ekonomiškai pagrįstos 
sėjomainos, atliekami racionalaus žemės naudojimo planavimo darbai. Deja, 
dabar tėra tik žemės administravimo, o ne žemės tvarkymo darbai.

Vytautas labai pergyvendavo, kuomet prasidėjusi žemės reforma nukrypda-
vo netinkama linkme. Eidavo pas žemės ūkio ministrą ir į kitas valdžios institu-
cijas, aiškindavosi.

Išėjęs į pensiją, neužmiršo kolegų, buvo jų susibūrimų ir diskusijų siela. Vy-
tauto dažnas posakis: „Būkime patriotai“. Toks jis ir buvo.

Buvusių bendradarbių vardu  
Romualdas Survila

Milita Kapačauskienė
(1938 – 2020)

Milita Kapačauskienė 2020 m. rugpjūčio 24 d. mirė že-
mėtvarkos inžinierė Milita Kapačauskienė.

Velionė gimė 1938 m. birželio 1 d. Vilkaviškyje. 1954 
m. baigė Kybartų vidurinės mokyklos 7 klases, 1958 m. – 
Kauno žemės ūkio technikumą, įgydama technikės žemės 
tvarkytojos kvalifikaciją. 1958 - 1961 m. dirbo Žemės 
tvarkymo valdybos Kartografinių darbų skyriuje, 1961 - 

1967 m. – Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto (RŽPI) Kauno 
kartografijos skyriuje inžiniere, 1967 - 1968 m. – vyresniąja inžiniere, 1968 - 
1972 m. – RŽPI Vilniaus kartografijos skyriuje inžiniere, 1972 - 1980 m. – RŽPI 
Gamybos planavimo skyriaus inžiniere, 1984 - 1991 m. – RŽPI Projektinio ka-
bineto technike, 1991 - 1993 m. – archyvare.

Milita buvo aktyvi visuomenininkė, nuostabaus balso savininkė – dalyvavo 
Instituto saviveikloje, buvo nuoširdi, visuomet geros nuotaikos. Darbe nepa-
prastai kruopšti ir atsakinga darbuotoja. Tokia ji ir išliks mūsų atmintyje.

Su liūdesiu išlydime Militą į Anapilį, artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Buvusių bendradarbių vardu

Romualdas Survila 
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Leidinys apie miesto želdynus
2019 m. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga išleido leidinį „Miesto 

želdynų plėtotė. I dalis. Miesto želdynai“. 200 puslapių knygoje be pratarmės ir 
pabaigos žodžio talpinami skyriai: „Kraštovaizdžio architektūros raida Lietuvo-
je“, „Miesto želdynų istorinė apžvalga“, „Želdy-
no erdvė ir jos prasmė“, „Želdyno erdvė projek-
tavimo praktikoje“. Leidinys gausiai iliustruotas.

Knygos autorius, žinomas kraštovaizdžio 
architektūros specialistas Regimantas Pilkaus-
kas. Knygos autorius, baigęs studijas Lietuvos 
žemės ūkio akademijos Miškų fakultete, nuo 
1961 m. dirba kraštovaizdžio architektūros sri-
tyje. Yra bendravęs ir perėmęs patirtį šios srities 
specialistų: Vytauto Landsbergio – Žemkalnio, 
Alfonso Kiškio, Leono Čibiro, Alfonso Basaly-
ko, Pauliaus Kavaliausko, Liongino Majdeckio 
(Longin Majdecki), Edvardo Bartmano (Edward 
Bartman) ir kitų. R. Pilkauskas yra stažavęsis ne 
vienoje užsienio šalyje. Per 60 metų darbo kraš-
tovaizdžio architektūros srityje sukaupta patirtis 
dėstoma pirmojoje šio leidinio dalyje. Yra sukaupta medžiagos antrajai ir tre-
čiajai knygos dalims.

Pirmoji knygos dalis pradedama nuo svarbiausių sąvokų paaiškinimo. Toliau 
dėstoma apie kraštovaizdžio architektūrą kaip atskirą, savitą kūrybos sritį, kuri 
Lietuvoje dar neįgijo visų teisių. Nors panašioje padėtyje yra ir kitų kraštų, taip 
pat ir Prancūzijos, kraštovaizdžio architektai.

Šioje knygoje daug vietos skiriama kraštovaizdžio architektų studijų galimy-
bėms, konkursuose ir parodose pateiktų darbų apžvalgai. Nagrinėjama medžių 
ir krūmų genėjimo problema. Pateikiami įgyvendintų želdynų projektų pavyz-
džiai ir jų analizė.

Lietuvos miestų ir miestelių želdynų likimas yra daugiausia valdininkų ran-
kose. Vieni pripažįsta specialistų profesionalų mintis ir pasiūlymus, kiti išdi-
džiai perša savo mėgėjiškas, dažnai kičines, madingas nuostatas arba pakeičia 
projektą pagal savo supratimą. Nusileidžiama iki „viskas – kaip pas kaimynus, 
viskas – kaip gražiau“. Knygoje daug vietos skiriama Lukiškių aikštės pertvar-
kymo konkursų apžvalgai.

Knyga naudinga dirbantiems kraštovaizdžio architektams, studijuojantiems 
šią specialybę bei besidominantiems šia sritimi. Laukiame antrosios knygos da-
lies „Kraštovaizdžio planavimas“.

Romualdas Survila

Knygos viršelis
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Rekordiniai pasaulio tiltai
Tiltai – nuostabiausi įrenginiai pasaulyje. Iš akmens, medžio, betono, 

gelžbetonio... Tai inžineriniai statiniai, jungiantys kelius per žemiau esančias 
upes, kanalus, slėnius, tarpeklius...

Tiltai būna arkiniai, kabantys, judantys, pontoniniai... Jie – aukščiausi, 
ilgiausi, seniausi, drąsiausiai suprojektuoti, jais pravažiuoja didžiausi auto-
mobilių srautai...

Aukščiausias: Millau viadukas, Prancūzija 
Dar visai neseniai Millau miestelis pietų Prancūzijoje buvo žinomas tik dėl 

ten susidarančių transporto spūsčių – kiekvieną liepą ir rugpjūtį per šį miestelį 
pravažiuodavo daugybė turistinių automobilių, keliaujančių į Ispaniją. 

Millau viadukas buvo statomas 17 metų. Pirmieji projektai pasirodė 1987 
m., o paskutiniai statymo darbai buvo atlikti 2004 m. Šis tiltas – architektūrinis 

šedevras net dėl keleto as-
pektų: jį laiko aukščiausios 
atramos pasaulyje (250 m 
aukščio) ir šio kelio-tilto 
paklotas yra aukščiausias 
Europoje (270 m). Bet visų 
svarbiausia tai, kad aukš-
čiausiame taške jis siekia 
350 m ir tai yra aukščiau-
sias tiltas pasaulyje.

Neįtikėtini fiziniai para-
metrai, tačiau didžiausias 

TAI ĮDOMU
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viaduko daromas įspūdis – vizualus: baltas, blizgantis ir itin aptakios formos; 
šis tiltas – tarsi horizonto linija, dalijanti vaizdą į dvi dalis: žalią slėnį apačioje 
ir mėlyną dangaus skliautą virš jo, – ir tikras išsigelbėjimas, dabar jau ramaus, 
Millau miestelio žmonėms.

Ilgiausias dengtas tiltas: Hartlando medinis stoginis tiltas,  
Naujasis Braunsvikas, Kanada

Kol Kanados vyriausybė dvejojo dėl tilto per Šv. Jono upę statybos, grupė 
piliečių nusprendė imtis iniciatyvos. Jie sukūrė „Hartlando tilto kompaniją“ ir 

1901 m. 400 m ilgio 
tiltas buvo pastaty-
tas ir pradėtas eks-
ploatuoti. Po penke-
rių metų, kai turėjo 
pasitvirtinti „ar mes 
jums nesakėm“ vy-
riausybinė pozicija, 
pati vyriausybė nu-
pirko tiltą iš „Har-
tlando tilto kompa-
nijos“ ir įsipareigojo 
jį prižiūrėti.

Šiandien dengti 
tiltai daug kam at-

rodo keisti ir nemadingi, tačiau ir tais laikais, kai tiltas buvo statomas, ginčų 
nebuvo išvengta. Tiltas su stogu dėl vietinių šaltų ir sniegingų žiemų buvo tikrai 
reikalingas, tačiau visuomenė nerimavo, kad toks tiltas gali paskatinti miesto 
jaunimą elgtis drastiškai ir rizikingai. Galiausiai tiltas buvo uždengtas, o mies-
tiečių nerimas dėl galimo 
pavojaus jaunimui nepasi-
tvirtino.

Ilgiausias: Danijan – 
Kunšano tiltas, Kinija

Kalbant apie tiltus, Kinija 
tikrai turi kuo pasigirti – šio-
je šalyje pastatyta 11 iš 15 il-
giausių tiltų pasaulyje. Trys 
iš penkių ilgiausių tiltų yra 
Pekino – Šanchajaus greito-
jo geležinkelio linijos dalis.

TAI ĮDOMU
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Šis projektas kainavo 33 milijardus dolerių ir padidino kasmetinį keleivių 
srautą beveik dvigubai – iki 80 milijonų.

Danijan – Kunšano tiltas buvo pradėtas eksploatuoti 2011 m. birželio mėn. 
ir išgarsėjo kaip ilgiausias tiltas pasaulyje. Jo ilgis – 165 km, o tai yra atstumas, 
ilgesnis nei kelias nuo Niujorko iki Filadelfijos.

Tiltas, kuriam pastatyti buvo sunaudota daugiausiai plytų: 
Goltš slėnio tiltas, Vokietija

Daugiau nei pusės ki-
lometro ilgio Goltš slėnio 
tiltas rytinės Vokietijos že-
mėje Saksonijoje gali ne-
padaryti įspūdžio iš pirmo 
žvilgsnio.

Tačiau jis išskirtinis ne 
dėl savo fizinių parametrų, 
o dėl statybinės medžia-
gos. Tais laikais, kai dau-
guma tiltų buvo statomi iš 
akmens ar metalo, šį tiltą 
pastatė iš 20 milijonų plytų.

Kur nors kitur tai būtų buvęs keistas (ir brangus) statybinės medžiagos pasi-
rinkimas, bet čia, Saksonijos žemėje, kur buvo net keli dideli molio telkiniai, ši 
medžiaga buvo pasirinkta taupumo sumetimais.

Iš tiesų, būtent iš tų pačių molio telkinių molio buvo pastatytas ir antrasis 
didžiausias plytinis tiltas pasaulyje – Elsterio slėnio tiltas (irgi Saksonijoje). Tai 
keista pirmojo kopija, pastatyta iš kiek mažiau – 12 milijonų plytų.

Dažniausiai fotografuojamas: Aukso Vartų tiltas,
Kalifornija, JAV

Šis tiltas – vienintelis ir ne-
pakartojamas: ryškiai oranžinės 
spalvos, pastatytas vaizdingose 
apylinkėse ir kiekvieną rytą tar-
si iš naujo iškylantis, išsisklai-
džius jį gaubiančiam rūkui.

To lyg ir pakaktų, kad jis 
būtų dažniausiai fotografuo-
jamas tiltas pasaulyje. Tačiau, 
anot Deivido Krendalo, India-
nos universiteto informatikos 
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profesoriaus-asistento, kuris savo paskutiniame tyrime studijavo 35 milijonų 
nuotraukų prierašus Flickr socialiniame tinkle, norėdamas išsiaiškinti, kokios 
vietos pasaulyje yra dažniausiai fotografuojamos.

Aukso Vartų tiltas konkuravo su Londono Bokštų tiltu, Florencijos Senuoju 
tiltu ir Niujorko Bruklino tiltu, tačiau San Francisko tiltas laimėjo dėl dviejų 
paprastų dalykų – dėl geografijos ir dėl dydžio. Šiame kalvų mieste yra tiek 
daug apžvalgos aikštelių, o tiltas matomas vos ne visose nuo jų atsiveriančiose 
miesto panoramose ir patenka į nuotraukas antrame plane netgi tada, kai žmonės 
neketina jo įamžinti.

Didžiausias eismas: Džordžo Vašingtono tiltas, Niujorkas, JAV
Praėjusiais metais 

per Džordžo Vašing-
tono tiltą, nutiestą per 
Hadsono upę iš Man-
hatano į Nju Džersį, 
pravažiavo 51 milijo-
nas automobilių, auto-
busų ir sunkvežimių. 
Tilto konstrukcija 
apskaičiuota tokioms 
transporto apkro-
voms: iš viso yra 14 
eismo juostų (aštuo-
nios aukštesniajame ir 
šešios žemesniajame 
lygyje).

Statistika, aišku, apima tik motorinių eismo priemonių judėjimą. Jeigu skai-
čiuotume absoliučiai visus, tiltą kertančius eismo dalyvius, neoficialus rekordi-
ninkas būtų Kalkutos Haora tiltas Indijoje.

Aštuonias eismo juostas turinčiu tiltu kasdien pravažiuoja apie 80 000 trans-
porto priemonių, pereina maždaug 1 milijonas pėsčiųjų ir daugybė karvių.

Ilgiausias pėsčiųjų tiltas: pėsčiųjų takas per Hadsono  
istorinį parką, Niujorkas, JAV

Kai šis 2 km ilgio gembinis geležinkelio tiltas per Hadsono upę buvo pasta-
tytas 1889 m., jis buvo ilgiausias tiltas pasaulyje. 85 metus per jį važinėjo trau-
kiniai, kol 1974 m. gaisras nepataisomai nuniokojo tiltą ir jį reikėjo uždaryti.

Po 35 metų, po keleto nesėkmingų rekonstrukcijų, ne pelno siekianti organi-
zacija „Hadsono perėja“ tiltą suremontavo ir pradėjo jo eksploataciją 2009 m. 
spalio mėn., šį kartą tiltas buvo suprojektuotas pėstiesiems ir dviratininkams.
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Dabar šis tiltas – valstijos is-
torinio parko dalis ir ilgiausias 
pėsčiųjų tiltas pasaulyje. Jis 
sujungia pėsčiųjų, dviratinin-
kų, bėgikų ir riedutininkų takus 
abiejose upės pusėse.

Seniausias: Karavanų 
tiltas, Turkija

Iš pirmo žvilgsnio šis tiltas – 
visai neypatingas. Išgaubta 
akmens plokštė, jungianti upės 
Melės krantus Izmiro mieste, 
Turkijoje, tęsiasi tik 13 m ir jo konstrukcija – visiškai paprasta.

Tai kodėl gi jis įtrauktas į mūsų rekordinių tiltų sąrašą? Ogi todėl, kad šis 
tiltas yra labai senas.

Jis pastatytas 850 
m. pr. m .e., taigi jam 2 
861 m., ir yra žinoma, 
kad juo vaikštinėjo 
tokios istorinės asme-
nybės kaip Homeras ir 
Šv. Paulius.

Kad ir kokie įspū-
dingi būtų kiti mūsų 
sąrašo tiltai, mažai ti-
kėtina, kad jie tarnaus 
bent pusę Karavanų 
tilto amžiaus.

Ilgiausias kabantis tiltas: Akaši Kaikijo  
(arba Perlo) tiltas, Japonija

Įsivaizduokite kokį nors legendinį tiltą. Yra didelė tikimybė, kad jums į gal-
vą šovė kabantis tiltas. Šios elegantiškos konstrukcijos sukuriamos pakeliant 
kelio pagrindą įtemptais ant pilonų plieno trosais.

Šis stilius niekada neprilygs kitiems tiltų tipams – Danijan-Kunšano tilto tipo 
viadukams, iš apačios paremtiems pilonais ir dėl to galintiems išsitęsti neribotą 
atstumą. Tačiau kabantys tiltai vertinami dėl jų konstrukcijų lengvumo, stipru-
mo ir estetiškos išvaizdos.

Maždaug keturis kartus ilgesnis už Bruklino tiltą (JAV), Japonijos Akaši 
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Kaikijo tiltas (taip 
pat žinomas kaip 
Perlo tiltas) yra 
savo kategorijos 
rekordininkas. Su 
trimis sujungtomis 
tarpatramėmis – 
dviem 1 km ir vie-
na 2 km – Perlo 
tiltas tęsiasi 4 km.

Jis driekiasi 
per Akaši sąsiaurį 
nuo kosmopolitiš-
ko Kobės uosta-

miesčio iki Avadži salos (kurioje, beje, įsikūrusi Japonijos perlų industrija). 
Ne paslaptis, kad Japonijoje oro sąlygos gali būti katastrofiškos, tad šis tiltas, 
pastatytas 1998 m., sukonstruotas taip, kad atlaikytų net 290 km/h stiprumo 
vėjus ir žemės drebėjimus, neviršijančius 8,5 balų stiprumo pagal Richterio 
skalę.

Be to, šis tiltas – ir funkcionalus, ir gražus: juo galima pasiekti Japonijos 
perlų industrijos centrą ir pamatyti įspūdingą vaizdą tamsiu paros metu – tilto 
apšvietimo lemputės ant trosų išdėstytos taip, kad apšviestas tiltas atrodo lyg 
spalvingas perlų vėrinys.

Plačiausias: Sidnėjaus uosto tiltas, Australija
50 m ilgio tiltas su aš-

tuoniomis eismo juosto-
mis, dviem geležinkelio 
bėgių linijomis, pėsčiųjų 
ir dviratininkų takais.

Ne per daug visko? 
Ne, kai pagalvoji, kad 
šis tiltas jungia Sidnėjaus 
verslo rajoną su gyvena-
maisiais Šiaurės Kranto 
rajonais ir yra pagrindi-
niame, iš priemiesčių į darbą mieste važinėjančių žmonių, kelyje.

Galima būtų pagalvoti, kad tokios apimties tiltas – šio amžiaus statinys, ta-
čiau Sidnėjaus uosto tiltas buvo pradėtas eksploatuoti 1932 m.

Parengė Vanda Vasiliauskaitė
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Nidos švyturys atvertas  
lankytojams

Laivų kelrodžiai švyturiai visada buvo laikomi saugumo, tikėjimo, 
vilties simboliu. Ištisus amžius tolumoje išvysti mirksintį taškelį – švy-
turį – jūreiviams reiškė artėjantį krantą, išsiilgtus namus, laukiančius 
mylimus žmones. Svajotojams švyturys tebežadina romantišką kelio-
nių ilgesį.

Šių metų liepos pradžioje duris lankytojams atvėrė marinistinės kultūros 
paminklas – Nidos švyturys. Anksčiau šį švyturį buvo galima apžiūrėti tik iš 
išorės, o nuo šiol visi norintys gali 
užlipti 132 laipteliais į patį jo viršų 

ir pasigėrėti nuostabia Kuršių ma-
rių, Baltijos jūros ir tarp šių van-
denų įsiterpusios Kuršių nerijos 
panorama.

Lietuvoje yra septyni švyturiai: Uostadvario, Ventės rago ir Pervalkos (Kur-
šių mariose) bei keturi jūriniai – Nidos, Juodkrantės, Klaipėdos ir Šventosios. 
Šie švyturiai įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, turi istorinę, 

Švyturys 2020 m.

Senasis Nidos švyturys. 
Nežinomas fotografas, 1938 m.
© Žemaičių vyskupystės 
muziejus
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architektūrinę ir techninę vertę. Lankytojams atviri istoriniai Ventės rago ir Uos-
tadvario švyturiai.

Švyturiai mūsų krašte stovi daugiau nei 200 metų. Pirmasis Lietuvos švy-
turys buvo įrengtas dar XVII amžiuje Klaipėdoje. Tai buvo ant aukšto medinio 
kuolo su kartimi pakabintas metalinis žibintas, kūrentas anglimis ir malkomis. 
Klaipėdos švyturys buvo pastatytas 1796 m., nugriautas Antrojo pasaulinio karo 
metu ir atstatytas 1953 metais. Šis švyturys yra Smiltynėje, 500 m atstumu nuo 
Baltijos jūros, jo aukštis – 44 m virš jūros lygio. 

Labiausiai išgarsėjęs Lietuvos švyturys – Baltasis švyturys, stovėjęs XIX a. 
ant Klaipėdos uosto šiaurinio molo galo, jis dažytas balta spalva ir buvo vienas 
gražiausių Klaipėdoje buvusių švyturių. Baltasis švyturys puošė 1922 m. leistą 
10 markių ir Lietuvos Respublikos 200 litų nominalo banknotus. 

Nidos švyturys ,,gyvuoja“ jau 146 metus. Tai aukščiausiai šalyje virš jūros 
lygio (79 m) ant Urbo kalno iškilęs 29 m aukščio statinys, skleidžiantis 41 kilo-
metro atstumu nuo kranto matomą šviesos signalą. Švyturys nutolęs nuo jūros 
apie 900 m. 

Pasak daktarės Nijolės Strakauskaitės, Klaipėdos universiteto Baltijos regio-
no istorijos ir archeologijos instituto vyresniosios mokslo darbuotojos, švyturio 
Kuršių nerijoje poreikis buvo jaučiamas jau nuo XIX a. pradžios. Trūko naviga-
cinio statinio tarp Sembos pusiasalio iškyšulyje ir Klaipėdoje buvusių švyturių, 
dėl nemažo atstumo laivams orientuotis jūroje, ypač per audrą, buvo sudėtinga, 
todėl įvykdavo labai daug laivų katastrofų. Visgi svarbiausios priežastys, lėmu-
sios Nidos švyturio statybą, buvo susijusios su susisiekimo ir prekybos ne tik 
jūroje, bet ir vidaus vandenyse poreikiu 
Vokietijos imperijoje. Tuo metu Kuršių 
mariomis plaukiojo daugybė garlaivių.

Pirmojo Nidos švyturio statyba buvo 
pradėta XIX a. aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje. 1871 m. Prūsijos karaliaus 
potvarkiu švyturio statybai buvo pa-
skirta vieta ant Urbo kalno. Techninių-
inžinerinių švyturio statybos sprendimų 
įgyvendinimas komplikuotame krašto-
vaizdyje, t. y., ant tik pradėtos apželdin-
ti 51,4 m aukščio kopos tapo nemenku 
iššūkiu konstruktoriams ir statytojams. 
Kitą vertus, ši išskirtinė vieta leido švy-
turiui pakilti aukštai virš jūros lygio, 
kad jo skleidžiama šviesa būtų matoma 
kuo toliau. 

Krištolinis Nidos švyturio rutulys. 
www.baltai.lt. L. Balsio nuotrauka
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Statybos darbai prasidėjo 1873 m. pavasarį. Vasaros pabaigoje jau buvo pa-
klotas švyturio pamatas iš skaldytų akmens blokų, įleistų į 10 pėdų (apie 3 m) 
gylį. Visos statybinės medžiagos, taip pat ir didžiuliai pamatams skirti akmens 
blokai buvo gabenami į kalną, nutiesus specialų lentinį kelią. Į švyturį vedė 
akmenimis grįstas 200 pakopų takas, išlikęs iki šių dienų. Šiuos akmeninius 
laiptus statė prancūzų kariai, patekę į vokiečių nelaisvę 1870 - 1871 m. per 
Prancūzijos – Prūsijos karą.

Nidos švyturio statyba užtruko daugiau nei metus, jis pradejo veikti 1874 
m. spalio 24 d. Raudonų plytų švyturio bokšto aukštis siekė 27 metrus. Jame 
buvo įtaisytas Fresnelio optinės sistemos šviesos aparatas, kurio degikliui buvo 
naudojama mineralinė alyva. Kas septynias sekundes švyturys siuntė trijų se-
kundžių blyksnį, matomą jūroje apie 36 km atstumu, taip pat atliko perspėjimo 
dėl artėjančios audros funkciją.

Švyturys tapo išskirtiniu objektu Nidos gyvenvietėje, jis traukė vietinius gy-
ventojus ir poilsiautojus, susitarus su švyturininku buvo galima pakilti į viršų ir 
pažvelgti į ypatingą, tada dar žmogaus mažai paliestą, kraštovaizdį.

Apie Nidos švyturį rašė žymus hidrologas profesorius Steponas Kolupaila 
1938 m. leidinyje, skirtame vandens turizmui ,,Mūsų vandens keliai“: ,,Aukš-
tame Urbo kalne švyturys, jį įdomu aplankyti paprašius prižiūrėtojo sutikimo, 
įdomūs sudėtiniai lęšiai, toli matyti švyturio blyksėjimai ˂...˃ “. 

Pirmasis raudonų keraminių plytų mūro Nidos švyturys veikė lygiai 70 
metų, iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. 1944 m. besitraukiantys Vokietijos 
kariuomenės daliniai švyturio bokštą susprogdino. Nuo 1945 m. buvo naudoja-
ma švyturio įranga ant senojo švyturio griuvėsių. 

1953 m. po poros metų paruošiamųjų ir statybos darbų įžiebtas naujas 29,3 m 
aukščio Nidos švyturys. Dabartinis Nidos švyturys – tai gelžbetoninis cilindro 
formos bokštas su horizontaliomis raudonomis ir baltomis juostomis. 1991 m. 
šventinant Nidos švyturį, jam suteiktas Šv. Petro, žvejų globėjo, vardas.

Ne vienerius metus netyla diskusijos, kur tiksliai galėjo stovėti pirmasis 
Nidos švyturys. Neringos savivaldybės iniciatyva netgi buvo atlikti Nidos se-
nojo švyturio pamatinės dalies archeologiniai žvalgymai. Atlikus darbus 1200 
m² plote pastebėta, kad vienintelė taisyklingos stačiakampio formos anomalija 
(apie 10 m x 11 m dydžio) yra rytinėje ploto dalyje, tai yra visai greta esamo 
švyturio. Siekiant nustatyti šios anomalijos prigimtį, gauti duomenys buvo per-
dengti su istoriniais 1910 m. ir 1946 m. žemėlapiais. Paaiškėjo, kad abiem atve-
jais aptikta anomalija atitinka žemėlapyje vaizduojamą buvusio švyturio vietą, 
tačiau tą patvirtinti būtų galima tik atlikus šio objekto archeologinius tyrimus.

Šiuo metu atliekami Urbo kalno infrastruktūros tvarkymo darbai, tęsiant ES 
ir Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą projektą „Neringos 
savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“. Sovietmetį menančios beto-
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no plytelės ir asfaltas keičiami gamtinei aplinkai artimesne smėlio-žvyro danga. 
Iki 2016 m. pabaigos švyturyje veikusią švietimo įrangą sudarė šešios lempos, 

iš kurių švietė tik viena, jai perdegus, automatiškai įsijungdavo kita. Švyturyje 
buvo sumontuotas krištolo lęšis, pagamintas Iziumo gamykloje Ukrainoje, Char-
kovo srityje. Prieš atvežant į Nidą, jis pelnė apdovanojimą tarptautinėje parodoje 
Paryžiuje. Švyturys siuntė besisukančius šviesos blyksnius: du trumpus, vieną 
ilgą. Bet 1950 m. pagaminta švyturio optika ilgainiui paseno, nebeliko remontui 
reikalingų detalių bei lempų atsargų, nuspręsta ją pakeisti modernesne. 

2016 m. pabaigoje Nidos švyturyje sumontuoti trys dideli led žibintai: du 
skleidžia žybsinčios šviesos signalus į jūros pusę, vienas mažesnis – į marių 
pusę. Naujieji švyturių žibintai šviečia ryškiai balta šviesa, todėl ją lengva at-
skirti nuo kitų objektų skleidžiamos gelsvos šviesos. 

Nidos švyturys turi tik jam būdingą žybsėjimo dažnį: du trumpi 0,2 sekun-
dės šviesos signalai su 1,2 sekundės tarpu, tada 4,2 sekundžių tarpas (tamsa), 
bendras šviesos ir tamsos intervalas – 5,8 sekundės. Šviesos signalus švyturys 
siunčia tik tamsiu paros metu: temstant lempa automatiškai įsijungia, švintant – 
išsijungia. Švyturys turi savarankišką elektros stotį, todėl šviesa sklinda ir tada, 
kai nutrūksta elektros tiekimas. 

Nors dabar laivyboje naudojami modernūs navigacijos įtaisai, niekur švy-
turių gesinti nesiruošiama. Švyturių svarbą šiuolaikiniame pasaulyje patvirtina 
žinomas mūsų šalyje farologas (švyturių tyrinėtojas) Aidas Jurkštas: „Švyturiai 
buvo ir bus reikalingi. Mes naudojamės GPS ˂...˃. Jei dėl kokių nors priežasčių 
ją išjungtų, labai daug laivų atsidurtų jūroje be jokios orientacijos. Be to, įrengi-
nys gali sušlapti, sugesti – tam reikalingi tradiciniai švyturiai“.

Parengė Midona Dapkienė
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Dėmesys žemės melioracijos  
problemoms

Liepos 7 d. žemės 
ūkio ministro Andriaus 
Palionio susitikime su 
Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacijos at-
stovais aptarti svarbiausi 
melioracijos srities klau-
simai: gresiantis būsimų 
šios srities specialistų 
trūkumas, problemos, 
susijusios su viešaisiais 
pirkimais bei kitos ne 
mažiau aktualios temos.

Visoje Lietuvoje trūksta kvalifikuotų žemės ūkio srities specialistų, tarp jų – ir 
atestuotų hidrotechnikos specialistų. Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė Žemės 
ūkio ministerijos siūlomiems LR mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeiti-
mams, kuriais siekiama į studijų programas, susijusias su veikla žemės ūkio sekto-
riuose, pritraukti daugiau studentų, mokant jiems 200 Eur siekiančias stipendijas. 
Šis sprendimas, anot žemės ūkio ministro A. Palionio, gali tapti rimta paskata 
renkantis hidrotechnikos studijas.

„Specialistų žemės ūkyje trūkumas tampa vis aktualesnis, delsti negalima – 
problema kasmet tik didės. Jau šiandien trūksta kvalifikuotų hidrotechnikos spe-
cialistų, tad 200 Eur stipendija, mokama pirmo kurso studentams aukštosios mo-
kyklos nustatyta tvarka, gali paskatinti daugiau jaunuolių studijuoti šią studijų 
kryptį“, – teigė A. Palionis. Pasak ministro, diskutuojama su Vyriausybe, Prezi-
dentūra, Seimo nariais ir mokslo institucijomis dėl pereinamojo konkurso balo į 
žemės ūkio specialybes peržiūros, nes stojantiesiems į hidrotechnikos specialybę 
yra iškelta pernelyg aukšta pereinamojo balo kartelė, todėl daugeliui moksleivių 
yra sunku įstoti, studijų programa yra nepatraukli. Ministras taip pat išsakė viltį, 
kad ateityje tiek melioracijos, tiek ir kitiems savivaldybių specialistams darbo 
užmokestis būtų didinamas – Vyriausybė jau parengė ir pateikė Seimui Ilgalaikio 
tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 m. 
strategiją, kuriai artimiausiu metu turėtų būti pritarta. Tokiu būdu būtų užtikrintas 
viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimas ir melioracijos srityje.

Susitikimo metu aptartos ir kitos šiai sričiai svarbios problemos. Ministras A. 
Palionis, dėkodamas labiausiai melioracijos srityje nusipelniusiems specialistams, 
įteikė padėkas.

ŽŪM informacija

Susitikimo akimirka
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Šventė, kuri visada su tavimi 
Rugsėjo 3 d. Ramygalos kultūros centre (Panevėžio r.) į fotografijų parodą 

„Šventė šventėje“ pakvietė žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ bičiulis Stasys 
Skrebys. Tai pedagogas, fotožurnalistas ir kolega, kuriuo nuotraukos ne kartą puo-
šė mūsų žurnalo viršelį, su kuriuo sykiu rengėme ne vieną reportažą apie meliora-
cijos ir žemėtvarkos specialistų darbus.

S.Skrebys gimė 1953 
m. Panevėžio r. Vaidegi-
nės k., baigė Kūno kul-
tūros institutą Kaune. 
Dirbo fotokorespondentu 
respublikinėje spaudoje, 
daugelį metų – pedago-
ginį darbą. Dar viduri-
nėje mokykloje pabudu-
sia meile fotografijai jis 
iki šiol dalijasi su savo 
mokiniais, ne kartą pel-
niusiais laurus įvairiuose 
fotografijų konkursuose 
ir parodose ne tik Pane-
vėžyje.

Fotografijų parodoje 
„Šventė šventėje“ prista-
tomi įvairiose Panevėžio 
rajono ir miesto šventėse 

S.Skrebio užfiksuoti kadrai. Pasak parodos autoriaus, 
jam tokių renginių fotografavimas – tai šventė šven-

tėje. Jautriai pajausti ir meistriškai užfiksuoti tokias akimirkas gali tik geras šios 
profesijos žinovas.

- Ypatingas jausmas medžioti momentus, pagauti nuotaikas, kai žmogus ne-
pastebi esąs fotografuojamas, – apie savo darbą kalba Stasys. Jis teigė išgyvenąs 
pristatydamas šią parodą, kuri tarsi jausmų dėlionė iš veidų, kuriuose atsispindi 
šventė, buvusi drauge su juo.

Akivaizdu, kad fotografavimas ir tarpusavio nuotaikų pajautimas S.Skrebiui – 
malonus kūrybinis procesas. Tuo galėjai įsitikinti matydamas, kaip parodos nuo-
traukose užfiksuoti žmonės gyvu žodžiu bendrauja su autoriumi. Ir kaip šiltai 
kalbasi jo artimieji, mokytojai, auklėtiniai, kolegos, bendraminčiai ir visai nepa-
žįstami sodžiaus žmonės, jungiami paslaptingos bendrystės.

          Vanda Vasiliauskaitė

Stasys Skrebys su žmona  
Bronislava

KRONIKA
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