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PRENUMERUOKITE 
MŪSŲ 
ŽURNALĄ
2021 
metams

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

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

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

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

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

Žurnalo prenumerata – 
puiki dovana ir buvusiems Jūsų 
kolektyvo nariams, žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos veteranams

Žurnalo 
„Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ 

redakcija 



Mielieji,
tebūna ateinantieji metai Jums dosnūs 

mažų ir didelių džiaugsmų,
paprastų ir stebuklingų nutikimų,

prasmingų idėjų ir jų įgyvendinimo galimybių.

Lai Naujieji nepašykšti sveikatos ir geros nuotaikos,
meilės sau, pagarbos ir pakantumo aplinkiniams.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
laimingų 2021-ųjų metų!

Laiko kiekybė ir laiko kokybė
 yra du visiškai skirtingi dalykai.
Akimirka gali būti ilgesnė
 ir puikesnė už šimtmetį.
              (Jurga Ivanauskaitė)

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija



Susumavome žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ skelbto nuotraukų  
konkurso „Žmonės ir darbai“ rezultatus. Nugalėtojus rinkome iš beveik penkių 

dešimčių gautų nuotraukų, autoriams bus įteikti LŽHIS įsteigti prizai.

Sveikiname nuotraukų konkurso 
laimėtojus! 

Pirmoji vieta pripažinta VDU ŽŪA Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto  
docentui Raimondui Šadzevičiui. Jam skiriamas foto albumas „Lietuva“, žurnalo  

„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ metinė prenumerata ir LŽHIS 100-mečiui išleista knyga.
**

Trečioji vieta – NŽT Druskininkų skyriaus vedėjai Vilmai Kalendauskaitei. 
Jai skiriama žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ metinė prenumerata 

ir LŽHIS 100-mečiui išleista knyga. 
Paminėtina, kad ir šio žurnalo viršelį puošia V. Kalendauskaitės 

foto nuotrauka „Alytaus miesto parke“.

Antroji vieta pripažinta UAB „Kelmės drena“ statybos darbų vadovo  
asistentui Justui Dikavičiui. Jam skirta žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“  

metinė prenumerata ir LŽHIS 100-mečiui išleista knyga.
**

Raimondo Šadzevičiaus nuotrauka 

Sveikiname laimėtojus ir dėkojame visiems, dalyvavusiems foto konkurse.
Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija



Vilmos Kalendauskaitės nuotrauka 

Justo Dikavičiaus nuotrauka 
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 Su Sąjunga nuo jos atgimimo
Spalio 26 d. profesoriui emeritui, ilgamečiam LŽŪU rektoriui, pirmosios 

atkurtosios LŽHIS tarybos pirmininkui ir Sąjungos Garbės nariui Albinui 
Kustai sukako 80 metų.

Didelės erudicijos dėstytojas, aukštos kvali-
fikacijos mokslininkas, pustrečio šimto mokslo 
ir mokslo populiarinimo publikacijų, keliolikos 
knygų autorius, pasiekęs organizacinės karje-
ros aukštumų, visada buvo labai žmogiškas, 
jautrus, dėmesingas. Kuklus, diplomatiškas, 
bet turintis vidinės tvirtybės priimti sudėtingus 
sprendimus ir pasiekti norimą rezultatą. 

Jubiliato, Užpalių miestelio Garbės piliečio, 
daugiabriaunė veikla neliko neįvertinta: pro-
fesorius yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 4-tojo laipsnio ordinu, 
LŽŪU medaliu „Už nuopelnus“, Žemės ūkio 
ministerijos Garbės ženklu, įvairių instituci-

jų padėkomis, o šio  Jubiliejaus proga jis sulaukė  Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos Mokslų Akademijos prezidento aka-
demiko Jūro Banio, VDU rektoriaus profesoriaus Juozo Augučio, Kauno 
rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno, Utenos rajono savivaldybės 
mero Alvydo Katino sveikinimų, kuriuose jubiliatui dėkojama už jo mokslinę, 
ekspertinę, pedagoginę, visuo-
meninę veiklą ir indėlį į Lietuvos 
žemės ūkio modernėjimą.

Hidrotechnikos ir žemėtvar-
kos specialistų bendruomenės 
vardu sveikiname Jubiliatą, 
linkime stiprios sveikatos, dar 
daug gražių dienų artimų žmo-
nių apsuptyje ir sėkmės visose 
gyvenimo veiklose. 

Jubiliejaus proga apie hidro-
techniko profesiją ir įžvalgas iš 
nueito gyvenimo kelio perspek-
tyvos su profesoriumi emeritu 
Albinu KUSTA kalbėjosi žurnalo 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
redaktorė Midona DAPKIENĖ.

MŪSŲ GYVENIMAS

Sveikinimai Albinui ir Renei Kustoms 80-mečio  
proga VDU ŽŪA taryboje
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- Esate pirmasis atkurtosios LŽHIS tarybos pirmininkas, organizacinės gru-
pės žurnalui „Žemėtvarka ir melioracija“ leisti narys. Kaip kilo idėja atgaivinti 
Sąjungą, ar tuomet susidūrėte su trukdžiais?

- Tuo metu su dideliais trukdžiais nesusidūrėme, nes palaipsniui įsisiūbavo 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) veikla. LPS iniciatyvinė grupė susikūrė 
LMA 1988-06-03. LPS kūrimosi metu buvo deklaruojama, kad jo tikslas padėti 
M. Gorbačiovui įgyvendinti pertvarką (perestrojką). Biurokratija, kurioje vieš-
patavo senoji sovietinė nomenklatūra, priešinosi pertvarkai, tad sąjūdis buvo 
kaip M. Gorbačiovo sąjungininkas ir toje priedangoje buvo galima palyginti 
laisvai veikti. Na, tie pirmieji žingsniai nebuvo labai drąsūs, buvo veikiama vie-
šai per daug nedeklaruojant savo galutinių tikslų. 1988 m. rugpjūčio 11 - 13 
dienomis Lietuvoje lankėsi M. Gorbačiovo vienas iš pagalbininkų Aleksandras 
Jakovlevas. Man teko dalyvauti, kaip LŽŪA atstovui, LMA vykusiame jo su-
sitikime su Lietuvos inteligentija. Susitikime jis kalbėjo apie Sovietų Sąjungos 
esminę rekonstrukciją ir teigė, kad Lietuvai ir kitoms sąjunginėms respublikoms 
bus leidžiama viską tvarkytis savarankiškai, išskiriant tik užsienio politiką ir 
gynybą. Kartu jis kvietė remti M. Gorbačiovo siūlomą ekonomikos gaivinimo 
modelį. Netrukus po jo vizito, rugpjūčio 23 d. įvyko garsusis Sąjūdžio orga-
nizuotas mitingas sostinės Vingio parke, kurio metu visa Lietuva suprato, kad 
atėjo lemiamas laikas veikti. 

Kiek prisimenu, idėja atkurti LŽHIS kilo dar prieš mitingus, pavasarį, nes jau 
ir tada tautinis atgimimas po truputį kėlėsi, tiksliau jis niekada ir nebuvo užgesęs 
per visą okupacijos laikotarpį, tik buvo prislopintas KGB persekiojimais. Vienas 

MŪSŲ GYVENIMAS

Pirmoji atkurtosios LŽHIS taryba
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iš pirmųjų labai reikšmingų žingsnių kelyje į Lietuvos nepriklausomybę buvo 
žengtas 1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Laisvės Lygos ir kitų disidentinių 
organizacijų surengtame mitinge Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo. 
Jame  buvo įvardytas bekompromisis Lietuvos nepriklausomybės siekis, išreikš-
tas reikalavimu naikinti 1939 m. rugpjūčio 23 d. Kremliuje pasirašyto Ribentro-
po – Molotovo pakto slaptųjų protokolų pasekmes. Nors tuomet dar tebebuvu-
si stipri KGB bandė stabdyti prasidėjusius procesus, bet iš kitos pusės drąsos 
teikė M. Gorbačiovo vykdoma laisvėjimo politika. Taigi 1988 metų pavasarį 
mūsų fakulteto aktyvūs studentai pradėjo kalbinti dekaną, kad norėtų, jog būtų 
atkurtas prieš karą leistas su specialybe susijęs žurnalas. Šaunuoliai buvo tie 
studentai. Mes gi pradėjome aiškintis, kaip išpildyti jų pageidavimą tuomet dar 
gerai veikusios sovietinės sistemos sąlygomis, kaip „pralįsti pro adatos skylu-
tę“. Paaiškėjo, kad vienintelis kelias yra atkurti prieškaryje veikusią Matininkų 
ir kultūrtechnikų sąjungą, nes žurnalo leidėju galėjo būti tik kokia nors visuo-
meninė organizacija. Taigi tokiu būdu susiklostė poreikis atkurti ne tik žurnalą, 
bet ir Sąjunga. Visas tas procesas vyko kartu su Sąjūdžio veiklos intensyvėjimu 
ir nepaprastai greitai augančiu tautiniu atbudimu.

- Dirbdamas Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dekanu svariai pri-
sidėjote įkuriant ir įrengiant laboratorijų korpusą. Jums tapus LŽŪA rektoriu-
mi keitėsi šios aukštosios mokyklos statusas, buvo užmegzta daugybė tarptauti-
nių ryšių, pradėtos organizuoti žemės ūkio parodos, įsteigtas LŽŪU mecenato 
garbės vardas, įkurta Šv. Dvasios koplyčia... Vėliau Jūsų iniciatyva buvo įkurta 
asociacija „Slėnis Nemunas“. Koks atliktas darbas Jums atrodo svarbiausias?

- Visi darbai buvo svarbūs ir vieną kurį 
būtų sunku išskirti. Dar jaunystėje, ren-
giant laboratorinį korpusą, dekanas buvo 
doc. Kazys Dabužinskas, o aš vadovavau 
Hidrotechnikos katedrai, todėl daugiausia 
dėmesio skyriau katedros laboratorijoms 
įrengti, kai kuriais klausimais talkinau de-
kanui. Darbo buvo labai daug, bet jis buvo 
įdomus, labai pravertė pagal paskyrimą dir-
bant Skuodo MSV darbų vykdytoju įgytas 
organizacinio darbo patyrimas. Laboratori-
jos buvo reikalingos, daug metų gerai vei-
kė, vėliau buvo rekonstruotos ir tebeveikia 
dabar. Svarbu, kad jose būtų studentų. 

Lietuva į Europos Sąjungą įstojo 2004 
m. gegužės 1 d., o mano antroji rektoriaus kadencija baigėsi tų pačių metų pa-
baigoje. Taigi beveik visą laiką Universitetui teko vadovauti, kai Lietuva ne-

MŪSŲ GYVENIMAS

Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulte-
to dekanas Albinas Kusta atkuriamajame 
LŽHIS suvažiavime 
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buvo ES nare, vyko 
pirmieji Lietuvos vals-
tybės atkūrimo žings-
niai, žmonės dar turėjo 
daug entuziazmo ir sie-
kė kaip galima daugiau 
nuveikti savo Alma 
Mater ir Valstybės la-
bui. Valstybė buvo 
neturtinga, todėl ir ge-
riausi valdžios norai 
leido universitetams 
skirti tik labai skurdų 
finansavimą. Gerai, 
kad tada valstybės val-

dyme ir universitetų savivaldoje didelį vaidmenį atliko Rektorių konferencija, į 
kurios sprendimus pagarbiai žiūrėdavo ir pripažindavo Švietimo ir mokslo mi-
nisterija. Rektorių konferencijos tuometiniai vadovai profesoriai Rolandas Pa-
vilionis (VU) ir Kęstutis Kriščiūnas (KTU), vėliau Vilius Grabauskas (KMA), 
Vytautas Kaminskas (VDU), Juozas Antanavičius (LMA) stengėsi lygiai teisin-
gai atstovauti visiems universitetams, dalijantis Valstybės aukštajam mokslui 
skirtas lėšas, atsižvelgiant į universitetų specifiką, kad visi galėtų kaip nors iš-
gyventi. Mes gaudavome tam tikrą koeficientą savo didelei teritorijai prižiūrėti, 
bandymų stočiai bei mokomajam ūkiui paremti. 

Pavyko suderinti su Rekto-
rių konferencija, gauti Lietuvos 
mokslo tarybos pritarimą, Žemės 
ūkio ministerijos, Šiaurės šalių 
universitetų tinklo NOVA ir kitų 
organizacijų rekomendacijas, kad 
LŽŪA taptų LŽŪU. Atsižvelg-
dama į mūsų prašymą ir pateiktą 
medžiagą bei mokslo tarybų, ins-
titucijų ir organizacijų rekomen-
dacijas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 1996 m, spalio 2 d. 
priėmė nutarimą Nr. 1139: „Pri-
tarti siūlymui pakeisti Lietuvos 
žemės ūkio akademijos pavadini-
mą ir vadinti ją Lietuvos žemės 

MŪSŲ GYVENIMAS

Davusį priesaiką rektorių prof. Albiną Kustą sveikina kunigas poe-
tas Ričardas Mikutavičius, 1995 m.

Mindaugo karūnavimo dienos išvakarėse Prezidentas 
Valdas Adamkus apdovanoja LŽŪU rektorių Albiną 
Kustą DL Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu



10 

ūkio universitetu“. Nutarimą pasirašė Ministras Pirmininkas Mindaugas Stan-
kevičius ir Švietimo ir mokslo ministras Vladislavas Domarkas. Lietuvos Res-
publikos Seimas, remdamasis Lietuvos žemės ūkio akademijos tarybos 1995 m. 
lapkričio 20 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 
2 d. nutarimu Nr. 1139, 1996 m. spalio 8 d. nutarimu pakeitė Lietuvos žemės 
ūkio akademijos statutą į Lietuvos žemės ūkio universiteto statutą, statuto teks-
te vietoje žodžio „akademija“, rašant žodį „universitetas“. Seimo plenariniam 
posėdžiui pirmininkavo ir nutarimą pasirašė LR Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, Seimo nariai už nutarimo priėmimą balsavo beveik vienbalsiai: prieš 
nebuvo nė vieno, du susilaikė. LŽŪA tapimą LŽŪU laikiau vienu iš didžiausių 
savo laimėjimų, nes tuo metu daryti šį veiksmą buvo aktualu. Pakeistas pavadi-
nimas atitiko realią situaciją. Pavadinime žodis Lietuva rodo valstybinę įstaigos 

svarbą, žemės ūkis – 
atstovaujamą sek-
torių valstybėje, o 
universitetas – kad 
čia ruošiami uni-
versitetinio lygio 
specialistai, kad 
vykdomi fundamen-
tiniai moksliniai 
tyrimai ir apskritai, 
kad tai yra Univer-
sitetas. Šį aktą labai 
palankiai įvertino 

MŪSŲ GYVENIMAS

LŽŪU rektorius Albinas Kusta pasirašo Didžiąją universitetų chartiją 
(Magna Charta Universitatum), stebint Bolonijos universiteto rektoriui 
prof. Pier Ugo Calzolari

Švedijos žemės ūkio ir miškų Karališkosios akademijos prezi-
dentas įteikia A. Kustai akademijos nario regalijas, 1999 m. 

Skandinavijos, Baltijos šalių 
universitetai, TEMPUS pro-
jektų partneriai Vokietijoje, 
Olandijoje ir kitose Europos 
Šalyse. Visur ten tokio lygio 
institucijos buvo vadinamos 
universitetais, tad tuo žings-
niu mes tvirčiau įsirašėme į 
tarptautinę erdvę, pagyvėjo 
bendradarbiavimas. 

Kitas pasiekimas, tai 
1996 m. pradėtos organizuoti 
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parodos-mugės „Ką pasėsi...“. Jos įgavo didelį populiarumą ir iki COVID pan-
demijos tolydžio augo, seniai jau tapo tarptautinėmis ir didžiausiomis Baltijos 
regione. Parodų metu pasirašoma daug dalykinių sutarčių tarp verslo partne-
rių, Universitetas čia taip pat pasirašė ne vieną bendradarbiavimo sutartį. Buvo 
smagu 2000 metais viešnagės JAV metu dalyvauti Ohajo valstijoje Kolumbo 
universiteto organizuotoje parodoje-mugėje, kuri iš esmės buvo visiškai pana-
šaus pobūdžio kaip ir mūsų universitete. Tas akivaizdžiai patvirtino, kad mūsų 
pasirinktas kelias teisingas, nes JAV, kur mokslas, studijos ir verslas jau seniai 
dirba ranka rankon, parodos-mugės taip pat tarnauja to ryšio plėtojimui. Toje 
parodoje sutarčių pasirašymui įrengtos net specialios palapinės, vienoje iš jų ir 
mes pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Kolumbo universitetu. 

Parodos-mugės apskritai atliko svarbų vaidmenį mokslą ir studijas priartinant 
prie verslo, kas vėlesniais metais buvo labai svarbu kuriant Integruotą mokslo, 
studijų ir verslo centrą (slėnį) „Nemunas“. Universitete palaipsniui buvo ku-
riama geresnė infrastruktūra parodoms-mugėms organizuoti. Labai svarbu, kad 
prie jos kūrimo aktyviai prisidėjo verslo organizacijos, kurių lėšomis buvo išas-
faltuoti dideli plotai parodos ekspozicijoms išdėstyti. Kitu laiku, kai parodos ne-
vyksta, jos naudojamos studentų, darbuotojų ir svečių automobiliams parkuoti.

Parodos-mugės 
garsino LŽŪU var-
dą ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienio šaly-
se. Jis tapo vis la-
biau žinomas ne tik 
tarp mokslo bei stu-
dijų institucijų, bet 
ir plačiau. Pasaulio 
artojų organizacija 
kartu su Lietuvos 
artojų asociacija su-
brandino mintį, kad 
LŽŪU bazėje, ją ati-
tinkamai patobuli-
nus, galima būtų su-
organizuoti Pasaulio 
artojų varžybas. Suprasdamas, kiek daug papildomo darbo ir daugybė rūpesčių 
teks Universiteto personalui, ilgai abejojau, ar verta sutikti, bet nugalėjo įžvalga, 
kad ruošiantis pasauliniam renginiui neišvengiamai teks gerinti parodų-mugių 
organizavimui ir Universitetui reikalingą infrastruktūrą. Žemės ūkio ministras 
Jeronimas Kraujelis tam pritarė. 2004 m. rugpjūčio 30 d. Šiaurės Airijoje vyku-

MŪSŲ GYVENIMAS

Su Prezidentu Valdu Adamkumi žemės ūkio parodoje-mugėje 2002 m.
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siame Pasaulio 
artojų organi-
zacijos Valdy-
bos narių po-
sėdyje visų 30 
valstybių atsto-
vai vienbalsiai 
pritarė Lietu-
vos kandidatū-
rai organizuoti 
Pasaulio artojų 
varžybas 2007 
m. Pasaulio 
artojų organi-
zacijos Genera-

linis sekretorius p. Carl Alleso 2004-10-26 raštu informavo Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybę apie priimtą sprendimą. Lietuvos artojų asociacijos prezidentas 
Alfonsas Malinauskas teigė, jog šis sprendimas svarbus tuo, kad Lietuvai pirmai 
iš Rytų Europos valstybių teko garbė ir atsakomybė organizuoti tokį pasaulinio 
masto renginį. LR Vyriausybė 2005 m. pradžioje pavedė Žemės ūkio ministerijai 
sudaryti organizacinę komisiją, kuri parengtų ir pateiktų Vyriausybei pasaulinių 
arimo varžybų Lietuvoje organizavimo programą bei sąmatą, pagal kurią bus 
skiriamos lėšos. Reikalingi infrastruktūros pagerinimai buvo aptarti su Pasaulio 
artojų organizacijos Generaliniu sekretoriumi p. Carl Alleso jo vizito Lietuvoje 
metu. LŽŪU pirmenybę teikė tiems darbams, kurie būtini parodų-mugių infras-
truktūros gerinimui. Ministrė Kazimira Danutė Prunskienė sumaniai vadova-
vo jų realizavimo procesui. Jos pastangas rėmė Ministras Pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. Pasaulio artojų varžybos Lietuvoje įvyko sėkmingai, aukštai buvo 
įvertintas jų organizavimo lygis, o Universitetui liko puikus paviljonas paro-
doms-mugėms organizuoti, pagerinti privažiavimo keliai, įrengtos automobilių 
aikštelės, renovuotas bendrabutis, atitinkantis reikalavimus iš užsienio atvyks-
tantiems svečiams, stažuotojams, projektų vykdytojams apgyvendinti, greites-
niais tempais užbaigta Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko pastato statyba. 

Siekiant pagerbti asmenis ir verslo institucijas, remiančias Universitetą, 
2004 metais buvo įsteigtas LŽŪU mecenato Garbės vardas. Už nuopelnus plė-
tojant Lietuvos žemės ūkio universiteto ryšius su gamyba Lietuvoje ir užsieny-
je, nuolatinę paramą stiprinant Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokymo bazę, 
paramą studijoms ir mokslo tyrimams bei aktyvų dalyvavimą Universiteto ben-
druomenės gyvenime 2004-02-04 buvo suteikti Universiteto mecenato vardai 
AB „Lytagra“ ir UAB „Rovaltra“. Tais pačiais metais UAB „Dotnuvos projek-
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Profesorių klubas „Scientia“ Signatarų namuose, kur demonstruojamas VDU 
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tai“ (dabar UAB „Dotnuva Baltic“) mecenato vardas suteiktas už šviečiamąją 
veiklą, žemės ūkio laimėjimų propagavimą ir indėlį į Agronomijos fakulteto 
mokslinio-mokomojo ir kūrybinio darbo veiklą, prestižinės auditorijos įrengimą 
ir metodinę paramą stiprinant fakulteto mokymo bazę. Dabar VDU ŽŪA yra 
šešiolika mecenatų.

Mes manėme, kad Universitetas turi ne tik suteikti studentams žinių bei 
išmokyti jas savarankiškai pasipildyti, nuolat tobulintis, bet ir prisiimti atsa-
komybę už doros, sąžiningos asmenybės ugdymą. Tuo tikslu buvo dėstomos 
humanitarinės disciplinos, veikė saviveiklos, sporto kolektyvai, buvo iškilmin-
gai pažymimos valstybei bei universitetui reikšmingos datos, į renginius buvo 
kviečiami katalikų hierarchai, universiteto kapelionas. Nuo pat nepriklauso-
mybės atkūrimo akademijoje buvo kapelionas, Sibiro tremtinys, aktyviai prisi-
dėjęs prie Katalikų bažnyčios kronikos leidybos, kunigas Pranas Račiūnas. Jo 
iniciatyva buvo įkurta akademijos koplyčia. Mano vadovavimo universitetui 
metu bendradarbiavimas su dvasiškiais buvo tęsiamas ta pačia kryptimi kaip 
buvo pradėjęs mano pirmtakas rektorius Rimantas Urbonas. Galima pažymė-
ti, kad mano darbo laikotarpiu buvo įkurtas Kaimo kultūros institutas, o jame 
Dvasinio ugdymo centras, įrengta koplyčia, ją pašventino ir Šv. Dvasios vardą 
suteikė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, šventinimo iškilmes organiza-
vo kapelionas Jordanas Kazlauskas. Šventinimo veiksmą skatino LŽŪU senato 
pirmininkas Algimantas Povilas Sirvydas, koplyčios aktyvas. Tais klausimais 
visada jaučiau prorektoriaus Antano Juodvalkio, sekretoriaus Algimanto Pa-
tašiaus ir apskritai Universiteto bendruomenės didžiosios dalies palaikymą. 
2000 metais atnaujintame statute įtraukėme paragrafą: „personalo ir studentų 
religiniams poreikiams tenkinti Universitete yra kapelionas; jį skiria ir siunčia 
Vietos ordinaras, priima ir tvirtina Universiteto rektorius“. Kalbant apie dva-
sinį ugdymą reikėtų paminėti dar vieną reikšmingą momentą: 1997 m. spalio 
20 d. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis dekretu Nr. 293 Lietuvos žemės 
ūkio akademijos koplyčios rektoriumi paskyrė iškilų kunigą poetą Ričardą Mi-
kutavičių. Jis taip pat tapo Universiteto kapelionu. Kunigas R. Mikutavičius 
pradėjo labai aktyvią veiklą įvairiose srityse ir turėjo gražių planų, numatė, kad 
koplyčia bus per ankšta, yra minėjęs, kad jam peršasi mintis organizuoti baž-
nyčios statybą šalia kelio Via Baltika. Buvo galima tikėtis didesnio proveržio 
jaunimo dvasinio ugdymo klausimais, deja tragiška kunigo žūtis visus planus 
nutraukė. 

Paskutinis svarbiausias darbas buvo ne tik asociacijos „Slėnis Nemunas“ kū-
rimas, bet ir dalyvavimas visame procese nuo pat Slėnio kūrimo pradžios – nuo 
idėjos, programos parengimo, jos gynimo, patvirtinimo, koregavimo iki pat Slė-
nio programos įgyvendinimo. Tuomet buvo įkurta ir asociacija. Slėnis yra viso 
žemės ūkio, veterinarijos ir maisto sektoriaus mokslininkų ir verslo atstovų ilgo 
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nuoseklaus darbo re-
zultatas, tad mano in-
dėlis čia, palyginti su 
visų institucijų atliktu 
darbu, yra labai men-
kas, nors kartu ir svar-
bus. Manau, kad aš 
čia atlikau kaip ir diri-
gento, organizatoriaus 
funkciją. Kadangi tu-
rėjome bendrą tikslą, 
tai visos institucijos 
dirbo labai susitelkę, 
vieningai ir tik dėl to 
mums pavyko įrodyti, 
kad žemės ūkio kryp-
ties Slėnyje dalyvau-

jantys mokslininkai turi pakankamai potencialo ir publikacijų tarptautiniu lygiu 
aukštai vertinamuose leidiniuose. O stiprioji Slėnio pusė buvo tamprūs ryšiai su 
verslo atstovais, kuriuos beje padėjo suburti parodų-mugių patirtis. Man smagu 
buvo, kai Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius, pavadino mane „Slė-
nio tėvu“. Pagrindinis mano darbas Slėnyje buvo iki programos įgyvendinimo 
pradžios, nes atėjo laikas išeiti į užtarnautą poilsį. Dėl įvairių aplinkybių ne vis-
kas įgyvendinta, kaip buvo sumanyta, bet visgi galima pasidžiaugti, kad slėnio 
programa ženkliai sustiprino žemės ūkio krypties institucijų materialinę tyrimų 
bazę ir sudarė sąlygas atlikti aukšto mokslinio lygio tyrimus.

- Nuėjote ilgą kelią – nuo LŽŪA aspiranto iki Lietuvos Mokslų Akademijos 
tikrojo nario (akademiko, vėliau emerito). Ką manote apie mokslo situaciją ir 
mokslininkų padėtį Lietuvoje šiuo metu?

- Galima pasidžiaugti, lyginant su praėjusiu sovietiniu laikotarpiu, kad 
mokslininkai yra laisvi. Jie laisvai gali reikšti savo mintis, gali bet kur keliau-
ti, dalyvauti konferencijose, megzti asmeninius kontaktus, dalyvauti įvairiose 
organizacijose. Vyresnės kartos mokslininkai tą labai vertina, nes iki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo gyvenome už „geležinės uždangos“ ir galėjome 
laisvai judėti tik Tarybų Sąjungos teritorijoje, o dirbti bei studentus mokyti pri-
valėjome pagal vieningą programą, neatsižvelgiant į savo šalies specifiką. Tiesa, 
socialinė mokslininkų padėtis Lietuvoje yra sudėtinga. Lyginant su kitomis ES 
valstybėmis, JAV, Japonija ir kitomis išsivysčiusiomis šalimis, Lietuvos moks-
lininkai yra labai skurdžiai finansuojami. Politikai vis žada padėtį taisyti, tad 
belieka laukti kol pažadus tesės.

MŪSŲ GYVENIMAS

Albino Kustos leidinių paroda jo 80-mečio proga ŽŪA centrinių 
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- Kai 1985-1990 m. buvote Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto de-
kanas, kasmet į fakulteto dieninį skyrių buvo priimama 150 studentų, o į ne-
akivaizdinio skyriaus abi specialybes dar apie 50 studentų. Jums esant LŽŪU 
rektoriaus pareigose 2004 m. universitete mokėsi 7300 studentų. Kokios mintys 
aplanko dabar, žinant, kad Žemės ūkio akademija tėra VDU padalinys, o fakul-
tetas trečius metus iš eilės sunkiai besurenka norinčiuosius tapti hidrotechnikos 
inžinerijos specialistais?

- Sunkus ir nemalonus klausimas. O mintys sukasi apie tai, kodėl taip at-
sitiko. Yra daug priežasčių. Pirmiausia, tai valstybės politika remti stambius 
latifundinius ūkius. Nė viena valdžia iki šiol nesaugojo smulkaus šeimos ūkio, 
kokį propagavo mūsų universiteto šviesus žmogus profesorius Antanas Stance-
vičius ir pats, dirbdamas Žemės ūkio rūmų pirmininku, kiek galėdamas bandė 
jį ginti. Stambiems ūkiams, aprūpintiems aukščiausio lygio technika ir pažan-
giausiomis technologijomis, nereikia daug specialistų bei darbo jėgos. Smulkūs 
ūkiai nekonkurencingi prieš stambiuosius, dėl to jie neturi perspektyvos, ir dėl 
to kaimas ištuštėjo. Kita vertus, žemės ūkio sektoriaus darbuotojų gyvenimo 
ir darbo sąlygos nelengvos, kur kas geriau sekasi kompiuterių specialistams, 
finansininkams, ekonomistams, prekybininkams, politikams ir t.t., kurie telkiasi 
sostinėje ir kituose didžiuosiuose miestuose, ten reikia ir darbo jėgos, kuri gali 
daug lengviau verstis nei žemės ūkyje. To negana, atsiranda nuomonių, net tarp 
politikų, kad žemės ūkis per daug primityvi šaka ir kad jam apskritai nereikia 
universitetinio mokslo specialistų, o pakanka kolegijos lygio. Čia universiteto 
viešųjų ryšių spragų galima įžiūrėti, nes be aukščiausio lygio specialistų nebus 
aukšto lygio ūkininkavimo. Hidrotechnikos specialybei neigiamai atsiliepia ir 
klimato kaita. Kai ateis drėgnų metų ciklas, hidrotechnikų prireiks, tik ar dar 
bus iš kur jų paimti....

- Prieš keletą metų kartu su įvairiomis organizacijomis ir iškiliais šalies 
žmonėmis pasirašėte nacionalinį susitarimą „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. Ar 
matote pavojų lietuvių tautos, jos dvasinių vertybių išlikimui? Ar nebuvo noro 
pačiam eiti į politiką?

- Visi matome, kad Lietuva po truputį tuštėjo, tikėkimės kad neištuštės. Svar-
bu, kad greičiau vienodėtų pagyvenimo lygis. Savo krašto trauka yra, ne visi ją 
praranda. O dėl nacionalinio susitarimo – nelengva trumpai pasakyti. Univer-
siteto kapelionu ir koplyčios rektoriumi dirbo kunigas poetas Ričardas Mikuta-
vičius, kurio viena eilėraščių knyga pavadinta „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. 
Ji pasirodė pačioje Nepriklausomybės pradžioje, kai dar visi buvo vieningi, 
dvasiškai pakylėti ir niekas negalvojo apie išsivaikščiojimą. Kunigas buvo be 
galo populiarus ne tik Kauno miesto, bet ir visos Lietuvos inteligentijos tarpe. 
Pavyzdžiui, būdamas Universiteto kapelionu per Šv. Velykas suorganizavo pa-
maldas Iškilmių salėje, tai dalyviai salėje netilpo, dalis jų liko kieme... Po jo 
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žūties neaiškiomis aplinkybėmis ir palaikų slaptu palaidojimu bei ekshumacija 
ir po to įvykusiu iškilmingu laidojimu Petrašiūnų kapinėse, inteligentija buvo 
labai sujaudinta. Tada ir kilo mintis iš visuomenės, gal būt Koplyčios aktyvo, 
sukurti visuomeninę organizaciją Consilia Academica, kurios moto „Kad Lie-
tuva neišsivaikščiotų“. Susitarimo pasirašymą organizavo Koplyčios aktyvas, 
Birutė Kažemėkienė ir kt. Susitarimą pasirašė šimtai inteligentijos atstovų. 
Consilia Academica tarybos pirmininkas nuo pat jos veiklos pradžios iki dabar 
yra akademikas Leonardas Kairiūkštis, organizacijos veiklą rėmė Lapių Golfo 
klubo prezidentas Vytautas Motiejūnas, anksčiau dirbęs hidrotechniku. Consilia 
Academica organizavo R. Mikutavičiaus rankraščių tvarkymą bei spausdinimą, 
atmintinų datų, susijusių su kunigo gyvenimu, paminėjimą, suorganizavo dau-
gybę konferencijų įvairiose Lietuvos vietovėse, atskirais laikotarpiais veikė na-
cionalinio susitarimo jaunimo sparnas. 

Eiti į politiką ir tiesiogiai joje dalyvauti nebuvo nei laiko, nei noro. Augau 
po karo, per kurį dėl dalyvavimo politikoje buvo nukentėjusių ir mūsų šeimoje. 
Tėvas, primindamas tuos atvejus, ne kartą kartojo, kad tik nesivelčiau į politiką 
jokiomis aplinkybėmis, tad gal ir tas turėjo įtakos. O Lietuvos atgimimo laiko-
tarpiu, kaip ir beveik visi, politikoje dalyvavome. Ir LŽHIS atkūrimas ir LP Są-
jūdžio veikla juk yra politika. O kad pagrindinis darbas būtų politika, tai jau kas 
kita. Tam reikia specialiai ruoštis ir turėti reikiamus sugebėjimus, mokėti gražiai 
kalbėti, gražiai atrodyti televizoriuje ir vaidinti taip, kad patiktum rinkėjams. 
Neturiu aš tam reikiamų duomenų... Tiesa, draugų įkalbinėjamas ir jau sulaukęs 
garbingo amžiaus, bandžiau 2015 m. dalyvauti Kauno rajono tarybos rinkimuo-
se, bet manęs neišrinko. Rinkiminėje kampanijoje nedalyvavau ir į susitikimus 
su rinkėjais nevažinėjau, neprašinėjau, kad už mane balsuotų, nes tokia veikla 
man ne prie širdies.

- Sakoma, kad už kiekvieno sėkmingo, daug pasiekusio vyro stovi stipri ir 
išmintinga moteris. Su žmona Rene buvote bendrakursiai, vėliau kartu dirbote 
pedagoginį ir mokslinį darbą, auginote vaikus. Kiek svarbus Jums žmonos bu-
vimas šalia, įvairių sumanymų ir veiklų palaikymas?

- Žmonos buvimas šalia ir jos palaikymas yra labai svarbus. Visada geriau, 
kai šeimoje sutariama ir žiūrima viena kryptimi. Renė stipri ir išmintinga. Ji ne 
tik palaikydavo mano sumanymus, bet ir pačiai dažnai netrūkdavo naujų idėjų. 
Ačiū, kad ji buvo šalia ir pakentė vyrą, nuolat užsiėmusį darbais, visokiomis 
visuomeninėmis veiklomis, dėl ko mažiau dėmesio tekdavo šeimai. 

- Išėjęs į užtarnautą poilsį, likote veiklus ir energingas, konsultuojate moksli-
ninkus ir verslininkus, esate VDU ŽŪA profesorių klubo „Scientia“ prezidentas, 
dalyvaujate įvairiuose visuomeniniuose renginiuose Universitete, LMA, kraštie-
čių organizacijose. Papasakokite apie tai.
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- Dar galėčiau 
paminėti, kad porą 
metų buvau Stasio 
Lozoraičio sen-
jorų akademijos 
Gamtos fakulteto 
dekanu, dalyvauju 
Užpalių miestely-
je vykstančiuose 
kraštiečių susiti-
kimuose, kasme-
tiniuose uteniškių 
klubo „Indraja“ 
renginiuose Vil-
niaus dailės aka-
demijoje, nese-
niai tapau Kauno 
anykštėnų draugijos Vaižgantiečių klubo nariu, tas klubas ženkliai prisidėjo prie 
to, kad prie Vytauto bažnyčios Kaune atsirado paminklas Juozui Tumui Vaiž-
gantui, dalyvauju Vaižgantinėse, vykstančiose Malaišių kaime Svėdasų valsčiu-
je. Smagu, kai prisidedi prie veiklos, kuri žmones džiugina. 

- Apie tūkstantį hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų vienijanti sąjunga, 
kurios nariu esate, bendrauja su valdžios institucijomis, siekdama profesinei 
bendruomenei aktualių problemų sprendimo, leidžiamas žurnalas, rengiami 
profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai ir kt. Kokių turėtumėt patarimų ir 
palinkėjimų šiandieninei LŽHIS? 

- Džiugu, kad LŽHIS apskritai yra, kad ji sulaukė šimto metų sukakties, ir 
kad po atsikūrimo išsilaikė jau daugiau kaip 30 metų. Tai išties puiku! LŽHIS 
vienija hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistus, gina jų profesinius reikalus. 
Labai svarbus veiklos baras profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai, profe-
sinės bendruomenės interesų gynimas. Žurnalas yra neatskiriama ir labai svarbi 
Sąjungos veiklos dalis, ačiū visiems, kurie prisideda prie jo leidybos, ačiū vy-
riausiesiems redaktoriams ir ankstesniems, prieškariniams, ir atkurto žurnalo re-
daktoriams Algirdui Lapukui, Jonui Endrijaičiui, Vytautui Mikšiui, Juozui Smil-
gevičiui, kurie stengėsi, kad žurnalas reguliariai išeitų, kad būtų kaip galima 
naudingesnis ir įdomesnis, ačiū taip pat dabartiniams žurnalo leidėjams. Linkiu, 
kad Sąjunga bei žurnalas ir toliau gyvuotų, linkiu dabartiniams vadovams kan-
trybės, sumanumo, sėkmės.

- Dėkoju už pokalbį.
Nuotraukos iš VDU ŽŪA archyvo
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Kauno anykštėnų draugijos Vaižgantiečių klubo nariai, inicijavę  
paminklo Vaižgantui statybą, su Vytauto Didžiojo bažnyčios  

rektoriumi kun. Kęstučiu Rugevičiumi
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Išlikti aktyviems, nebūti 
užmirštiems

Nijolė VARKALIENĖ 
Klubo „Melioracijos senjorai“ prezidentė

Sulaukę pensinio amžiaus ir baigę darbinę veiklą žmonės netenka 
kolektyvo ir dažnai tampa pamiršti buvusių bendradarbių. Kad vyresnio 
amžiaus sulaukę žmonės džiaugtųsi gyvenimu, būtų aktyvūs visuomenės 
nariai, būtina bendrauti. Tuo tikslu prieš 10 metų įsikūręs klubas „Meliora-
cijos senjorai“ vienija Plungės krašto melioratorius senjorus, padeda jiems 
turiningai leisti laiką, išlikti aktyviems ir sveikiems.

Dvylika buvusių Plungės MSMV darbuotojų, paskatinti „melioracijos lai-
kais“ Plungės MSV vyr. inžinieriumi dirbusio hidrotechnikos magistro Jono 
Varkalio, 2010 m. lapkričio 15 d. pasirašė klubo „Melioracijos senjorai“ stei-
gimo sutartį, o tų pačių metų gruodžio 9 d. Klubas buvo įregistruotas LR juri-
dinių asmenų registre. Klubo tikslas – vienyti ir atstovauti Plungės krašto me-
lioratoriams senjorams, dirbusiems melioracijos ar su melioracija susijusiose 
įstaigose. 

Senjorai Plungės parke
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Klube yra 46 nariai: tai buvę Plungės MSV mechanizatoriai, darbininkai, 
darbų vykdytojai, administracijos darbuotojai. Klubo susikūrimo metu vidutinis 
narių amžius buvo 63,6 metų, šiuo metu – 71,4 metų. Klubas „sensta“, tačiau jo 
veikla aktyvi. Klubas laikosi iš metinio nario mokesčio, 2 proc. pajamų mokes-
čio dalies, lėšų, gautų iš projektinės veiklos bei rėmėjų paramos.

Pirmasis klubo „Melioracijos senjorai“ prezidentas buvo Feliksas Zulonas, 
hidrotechnikas, daugiau kaip 50 metų dirbęs darbų vykdytoju Plungės MSMV. 
Klubo administratorė Vanda Zaborienė, hidrotechnikė, Plungės MSMV dirbusi 
taip pat per 50 metų. Nuo 2014 m. klubui vadovauja Nijolė Varkalienė. Valdy-
bos nariai: Vladas Undaravičius, Antanas Kryževičius, Vanda Zaborienė, Algir-
das Kazlauskas, Nijolė Varkalienė. Finansininkė – Aldona Paulauskienė, revizo-
rė – Janina Kaulienė. Etikos komisija: Irena Kirklienė, Jonas Vaitkus, Albertas 
Viršilas.

Klubas plėtoja visuomeninę, kultūrinę, socialinę veiklą, organizuoja fizinio 
aktyvumo ir sveikatingumo užsiėmimus, koncertus, susitikimus su įdomiais 
žmonėmis, mini iškilias istorines datas, rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių lais-
valaikio organizavimu, rengia pažintines išvykas, keliones.

Pamario krašte esame aplankę gatvinį upinį Mingės kaimą, laivu plaukiojo-
me Kuršių mariose, pabuvojome Ventės rago paukščių žiedavimo stotyje, apžiū-
rėjome Uostadvario vandens kėlimo stotį, Nemuno deltos polderius.

Vilniuje lankėmės Valdovų rūmuose, sužinojome rūmų istoriją, gėrėjomės 
nacionalinio muziejaus ekspozicijomis, buvome Genocido aukų muziejuje, LR 
Seime. Po pasižvalgymo pirmojoje Lietuvos sostinėje Kernavėje, tą dieną dar 
suspėjome Galvės ežere plaukiodami laivu pasigėrėti Trakų pilimi.

Dviem dienoms buvome nuvykę į Latviją. Jaunpilio miestelyje dalyvavome 
teatralizuotoje ekskursijoje po 14 a. Livonijos ordino pilį, pabuvojome Kur-
zemės miestelyje Kuldygoje, Riežupės smėlio urvuose vaikščiojome smėlio 
labirintais. Grožėjomės gražiai sutvarkytu pajūrio miestu Venspiliu, lankėmės 
Jurkalnėje. Ekskursiją Latvijoje baigėme apsilankydami Liepojos mieste esan-
čiame karinio uosto Karosta kalėjime.

Kelionėn į Vokietiją vyko dvylika ištvermingiausių melioracijos senjorų. Jie 
lankėsi Magdeburge, Falkenštein Harce, Kvedlingburge, Vernigerode su aukš-
čiausia Harco kalnyno viršukalne ir Ramelsbergo sidabro kasyklomis ir Gosla-
re. Į Olandijoje kasmet pavasarį vykstantį gėlių kompozicijų ir puokščių paradą 
keliavome taip pat negausiai – tik septyniese.

Organizavome dviejų dienų pažintinę kelionę į Suvalkiją su nakvyne Viš-
tyčio miestelyje. Lankėmės Vištyčio regioniniame parke, kopėme į Pavištyčio 
kalvą, matėme Didįjį Vištyčio akmenį. Lankėmės J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, 
S. Nėries gimtinėse, Vilkaviškyje, Kudirkos Naumiestyje. Pakeliui aplankėme 
Smalininkus su juose esančia didžiausia ąžuolų alėja, seniausia Lietuvoje van-
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dens matavimo stotimi 
ir vieninteliu Lietuvo-
je senosios technikos 
muziejumi. Jurbarko 
mieste skulptoriaus 
Vinco Grybo memo-
rialiniame muzieju-
je susipažinome su 
skulptoriaus gyveni-
mo istorija, matėme 
originalius jo darbus. 
Kopėme į Panemunės, 
Raudonės, Seredžiaus, 
Veliuonos, Vilkijos pi-
liakalnius.

Sakoma – geriau 
vieną kartą pamatyti, 
nei daug kartų išgirsti. 
Tuo vadovaudamiesi 
nuvykome į Telšių re-
gioninį atliekų tvarky-
mo centrą Jerubaičių 
k. (Plungės r.), ten bu-

vome supažindinti su modernia atliekų tvarkymo sistema. Procesai, atliekami 
šiame sąvartyne, nustebino ne vieną iš mūsų ir pakeitė požiūrį į atliekų tvar-
kymą. Tos pačios kelionės metu lankėmės ir Žemaitės memorialiniame muzie-
juje Bukantėje, apžiūrėjome klubo globėjų UAB „Plungės Jonis“ įvykdytus 
projektus. Rietave aplankėme prieš 25 metus daugelio mūsų buvusią darbo-
vietę – melioracijos statybos valdybą, dabar UAB „Plungės lagūna“, Rietavo 
savivaldybę, UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, Rietavo žirgyną, Oginskių 
kultūros istorijos muziejų, dvaro parką, Medingėnų miestelį. Žemaitijos sos-
tinėje Telšiuose lankėmės japoniškoje sodyboje-muziejuje, Žemaitijos kaimo 
muziejuje, sūrio namuose „Džiugas“, miesto rekreacinėje zonoje Masčio ežero 
pakrantėje.

Kitos ekskursijos Žemaitijoje maršrutas mus atvedė į UAB „Litnaglis“, 
esančią Plungės rajone, kur stebėjome vinių gamybos procesus, sužinojome, 
kad bendrovė yra viena iš pirmaujančių vinių mediniams padėklams ir pakuo-
tėms gamintojų Europoje. Tą pačią dieną paminėjome Jonines, sveikinome Jo-
nus ir Janinas, o Plungės visuomenės sveikatos biuro specialistės papasakojo 
apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai, mokė fizinių pratimų.

UAB „Litnaglis“ gamybos ceche
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Dar viena ekskursija Žemaitijoje – Kretingos rajone. Lankėmės prieš dešim-
tmetį pradėtame kurti didžiausiame Europoje japoniškame sode, Baltų mitologi-
jos parke, kuris puoselėja senąsias baltų (aisčių) kultūros vertybes, Kartenos ar-
cheologiniame istoriniame komplekse, kuris apima Minijos pakrantėje esančius 
piliakalnį su papėdės gyvenviete, mitologinį akmenį, vadinamą Laumės kūliu su 
Karvės (velnio) pėda ir Kartenos Lurdą.

Į Mažeikių miestą nuvykome turėdami tikslą pamatyti UAB „Plungės Jo-
nis“ pastatytą pėsčiųjų viaduką per geležinkelį. Taip pat susitikome su Mažeikių 
rajono savivaldybės meru ir rajono vadovais, apžiūrėjome miestą. Grįžtant iš 
Mažeikių apsilankėme Žemaičių Kalvarijos Šv. Jono Pauliaus II globos namuo-
se, susitikome su globos namų direktoriumi kun. Jonu Aču bei bendruomenės 
nariais ir Žemaičių Kalvarijos gimnazijos direktoriumi. Kelionę, skirtą Tarptau-
tinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti, baigėme Žemaičių Kalvarijos aso-
ciacijų „Ajerynė“ ir „Alksnynė“ vykdomų melioracijos projektų apžiūrėjimu. 

Susipažinti su klubo 
narių Vandos ir Felikso 
gimtuoju Kupiškio kraš-
tu vykome į Aukštaitiją. 
Ekskursijos metu aplankė-
me Komarų dvarą Stirniš-
kių k. Kupiškio Kristaus 
žengimo į dangų bažny-
čią, Kupiškio etnografi-
jos muziejų, apžiūrėjome 
skulptoriaus H. Orakausko 
skulptūras po atviru dan-
gumi, buvome prie Kupiš-
kio marių ir „Uošvės lie-
žuvio“ saloje, o Adomynės 
dvare dalyvavome eduka-
cinėje programoje „Smagu 
širdžiai, gardu pilvui“. 

Išvyką į Rokiškį pradė-
jome sustojimu Joniškėly-
je, mieste, 1918 - 1919 me-
tais buvusiame Joniškėlio 
Respublika. Toliau kelia-
vome Biržų link pasižiū-
rėti didžiausios Lietuvoje 
karstinės įgriuvos Karvės 
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Karstinė įgriuva „Karvės ola“ (Biržų r.)
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olos. Didelį įspūdį paliko Rokiškio dvaras ir edukacinė programa „Sūrio ke-
lias“. Susipažinome su grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieskių gyvenimo istorija 
šiame krašte, lankėmės dvaro rūmuose, kur įsikūręs Rokiškio krašto muziejus.

Mes ne tik keliaujame. Esame parengę keletą projektų, (o jų rengimas 
mums su metais vis sunkėja), kurių gautomis lėšomis galėjome vykdyti vei-
klas, padedančias stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą. Vienas jų – „Fizinis akty-
vumas – sveikatos pagrindas“. Įgyvendinant projektą klausėmės paskaitų apie 
sveiką gyvenseną, fizinio aktyvumo naudą, išmokome paprastų pratimų, ku-
riuos galime atlikti savarankiškai kasdieninei fizinei sveikatai palaikyti. Daly-
vaudami projekto partnerių Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro specialistų pamokose, akcijose, atlikome kūno masės analizę, išmokome 
naudotis žingsniamačiais bei šiaurietiško ėjimo lazdomis. Visiems patiko ak-
tyvios mankštos užsiėmimai Rietavo baseine su profesionaliu kineziterapeutu, 
nes mėgaujantis vandens malonumais pasimiršta kūno bei sielos negalavimai. 

Kitas projektas – „Gera nuotaika – gera sveikata“, kuriame buvo numatyti 
užsiėmimai „Atostogų parke“ – didžiausiame poilsio ir sveikatinimo komplek-
se Vakarų Lietuvoje, esančiame Žibininkų k. (Kretingos r.). Visi dalyvavusieji 
galėjo mėgautis ne tik vandens pramogomis pagal savo pomėgius ir sveikatą, 
unikaliomis pirčių programomis, kurias vedė „Atostogų parko“ pirties meis-
trai, bet ir turėjo galimybę, klausantis muzikos, sportuoti vandenyje, mėgau-
tis masažiniais baseinais lauke ir viduje, išbandyti povandeninius dviračius, 
krentančio vandens kaskadas, suspausto oro geizerius, masažinius purkštuvus, 

MŪSŲ GYVENIMAS

Aktyvi mankšta vandens baseine
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braidžioti kontrastingų temperatūrų vandens Kneipo takeliu ir naudotis kitais 
ten esančiais patogumais.

Gavus paramą kelionės išlaidoms, gausus būrys melioracijos senjorų lankė-
si kasmet vykstančioje tarptautinėje parodoje „Ką pasėsi...2019“ VDU Žemės 
ūkio akademijoje (VDU ŽŪA). Apsilankėme ten esančiame muziejuje, susiti-
kome su VDU ŽŪA kancleriu prof. dr. A. Maziliausku, vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakulteto (VŪŽF) dekanu doc. dr. A. Kvaraciejumi pasiklausėme pasa-
kojimų apie šios aukštosios mokyklos veiklą. Susipažinome su Komunikacijų ir 
technologijų perdavimo centro veikla, išgirdome apie VDU ŽŪA mokslininkų 
darbus. Dekano A. Kvaraciejaus ir kitų dėstytojų lydimi apžiūrėjome VŪŽF 
laboratorijas, kuriose studentai mokomi praktinių dalykų. Bioekonomikos plė-
tros fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė sudarė galimybę dalyvauti ir 
šviečiamojoje programoje: klausėmės paskaitos „Naujas požiūris į maistinius ir 
vaistinius augalus: siauralapis gaurometis ir kiti vertingi augalai“.

Sveikatingumo tikslais lankėmės garsios Žemaitijoje žolininkės Janinos Da-
nielienės vaistažolių sodyboje. Mokomojo praktinio užsiėmimo metu ji papasa-
kojo apie sodyboje auginamas žoleles, aiškino, kaip teisingai jas rinkti, džiovin-
ti, ruošti gydomąsias arbatas. Norėdami sužinoti apie naujausius dantų gydymo 
metodus, pamatyti naujausią įrangą surengėme vizitą į „Sanus“ odontologijos 
kliniką.

Į klubą „Melioracijos senjorai“ pasikviečiame lektorius, klausomės paskaitų 
sveikatos, pasaulio įvykių, ekonomikos ir kitomis senjorams aktualiomis temo-
mis. Kasmet dalyvaujame Velykinėje Kryžiaus kelio eisenoje į Plungės bažny-
čią, talkose tvarkant bažnyčios prieigas, kapines, Plungės parką, talkiname pi-
nant vainikus koplyčioms puošti prieš didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. 
Nepamiršę meistrystės darbų klubo vyrai padėjo ruošiant patalpas Plungės atvi-
ro jaunimo centrui. Surengėme klubo senjorų darbelių parodėlę, darbščiausieji 
pagamino dvylika inkilų, kuriuos įkėlė į medžius prie klubo būstinės.

Organizuotai lankomės Plungės kultūros centro organizuojamuose rengi-
niuose, koncertuose. Žinodami, kad jaunystėje kai kurie klubo nariai patys gro-
jo, nutarėme suburti saviveiklos mėgėjų būrelį. Atsirado 15 senjorų, norinčių 
jame dalyvauti. Ypatingų talentų pas mus nėra, bet padainuoti, pagroti, o kartais 
ir pakoncertuoti galime.

Kiekvienų metų veiklą tradiciškai baigiame klubo senjorų adventiniu ren-
giniu „Kalėdų belaukiant“, jo metu giedame Kryžiaus kelio kalnų giesmes. Po 
giedojimo pasidaliname kalėdinėmis dovanėlėmis, vaišinamės arbata ir senjorų 
pagamintais skanėstais, linkime vieni kitiems gražių, šviesių, džiaugsmingų Šv. 
Kalėdų ir Naujų metų.

Šių metų pabaigoje minėsime klubo veiklos dešimtmetį. Švęsime net dvy-
likos klubo narių jubiliejus. Jeigu aplinkybės leis, turėtume ką veikti. O vei-
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klą šiais metais jau pradėjome, įgyvendindami klubo „Melioracijos senjorai“ 
sumanymą aplankyti Plungės parapijos senelių globos namuose gyvenančius 
senelius. Keliavome ne tuščiomis – dovanojome jiems taip reikalingų buitinių 
priemonių, vaišių ir... kuklų koncertėlį. 

Prieš prasidedant karantinui dar suspėjome nuvažiuoti į Rygos automobilių 
muziejų – didžiausią antikvarinių transporto priemonių muziejų Baltijos šalyse 
ir į Jelgavos mieste vykusį ledo skulptūrų festivalį. 

Bet kokiam renginiui, bet kokiai sumanytai priemonei įgyvendinti reika-
lingos lėšos, kurių mums visada trūksta. Tačiau rėmėjų dėka galime mėgautis 
kelionėmis, koncertais ir kitokiomis pramogomis. Esame dėkingi geradariams: 
Plungės rajono savivaldybei, UAB „Plungės Jonis“, UAB „Plungės lagūna“, 
UAB „Hidrostatyba“, UAB „Kauno tiltai“, Albertui Bieliauskui.

Mūsų veikla padidina klubo „Melioracijos senjorai“ žinomumą, stiprina jo 
narių bendravimą, padeda prisitaikyti prie visuomenės pokyčių. Senjorų gyve-
nimas tampa aktyvesnis, turiningesnis, randasi buvimo naudingu pojūtis. Tyliai 
darome mažus darbus, tačiau garsiai norime pakviesti visus norinčius senjorus 
melioratorius tapti mūsų Žemaitijoje įsikūrusio klubo nariais.

Klubo archyvo nuotraukos

Žemės reformos pagrindinių  
krypčių įgyvendinimas

Pranas ALEKNAVIČIUS

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu aprobuotos Žemės reformos pa-
grindinių krypčių nuostatos ir jų įgyvendinimo komentarai.

Pradėjus žemės reformą ir žemės ūkio įmonių turto privatizavimą, iškilo kai 
kurių problemų, kurių sprendimui reikėjo tiksliau suformuluoti 1991 m. priim-
tų įstatymų nuostatas. Ypač svarbūs buvo žemės ūkio paskirties žemės įteisi-
nimo naudotis, jos nuomos ir privatizavimo klausimai. Lietuvos Respublikos 
Seime nuspręsta priimti nutarimą dėl tolesnio reformos vykdymo strategijos ir 
tik po to, šio nutarimo nuostatų pagrindu, tikslinti įstatymus. Nutarimas buvo 
rengiamas atsižvelgiant į agrarinės reformos ir žemės reformos darbus regla-
mentuojančių teisės aktų pirmųjų metų įgyvendinimo patirtį bei žemės ūkio ir 
žemėtvarkos specialistų pasiūlymus. Buvo siekiama atkurti nuosavybės teisę 
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į žemę vienodais pagrindais didesniam pretendentų skaičiui, taip pat sudaryti 
palankesnes sąlygas racionalių ūkių žemėnaudų suformavimui ir efektyviam 
ūkininkavimui. Parengtos Žemės reformos pagrindinės kryptys patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. I-186 (Vals-
tybės žinios, 1993, Nr. 24–561). Šį nutarimą, nors Krypčių turinys iš esmės 
atitiko 1991 m. priimtų įstatymų pagrindines nuostatas, Seimo opozicija ap-
skundė Konstituciniam Teismui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
1994 m. sausio 19 d. nutarimu nustatė tik vieną pažeidimą – kad Kryptyse iš-
dėstyti klausimai yra įstatyminio reguliavimo dalykas, todėl jų Seimo nutarimu 
tvirtinti negalima. Šis trūkumas buvo nedelsiant ištaisytas – Seimo nutarimo 
tekste vietoje žodžio „patvirtinti“ įrašytas žodis „pritarti“ (Valstybės žinios, 
1994, Nr. 6–88).

Žemiau pateikiamas Krypčių tekstas, Italic šriftu įrašant šio straipsnio auto-
riaus pastabas, kaip jų nuostatos buvo įgyvendinamos. Minėti Seimo nutarimai 
buvo pripažinti netekusiais galios po 18 metų – Lietuvos Respublikos Seimo 
2011 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. XI-162. Tikslinant įstatymus ir Vyriausybės 
nutarimus, iš 23 Krypčių punktų atsižvelgta į 9 punktų nuostatas ir jos įgy-
vendintos, iš dalies atsižvelgta į 7 punktų nuostatas, kurios suformuluotos kiek 
kitaip ir iš esmės įgyvendintos, neatsižvelgta į 7 punktų nuostatas.

Žemės reformos pagrindinės kryptys
I. Žemės įgijimas privatinėn nuosavybėn 

Iki kompleksinių žemės reformos žemėtvarkos projektų parengimo (per 
1993–1995 metus):

1. Kaimo vietovėje žemė, kurią pretendentai pageidauja susigrąžinti natūra 
(tai yra buvusios žemės valdos vietoje) žemės ūkio veiklai, jeigu ji nėra pa-
gal įstatymą priskirta valstybės išperkamai žemei (užimta gyventojų asmeninio 
ūkio žemės sklypais, namų valdomis, skirta pagal galiojusius įstatymus valstie-
čių ūkiams, miestams, miesto tipo gyvenvietėms ir kaimo gyvenvietėms plėsti, 
naudingųjų iškasenų telkinių teritorija, kita žemė, užimta valstybės reikmėms), 
sugrąžinama visiems asmenims, nurodytiems įstatymuose ir turintiems nuosa-
vybės teisės į žemę atstatymui reikalingus dokumentus, kartografavus ir nusta-
čius preliminariniame žemėtvarkos projekte jų privačių žemės sklypų ribas.

Pastaba dėl 1 punkto įgyvendinimo: įgyvendinta, laikantis šių pagrindinių 
nuostatų.
2. Plotuose, kurie priskirti valstybės išperkamai žemei, žemė gali būti grąži-

nama natūra:
1) specializuotų veislininkystės ir sėklininkystės ūkių bei veislynų nuomoja-

moje žemėje, taip pat žemėje, kurią užima specializuotų žemės ūkio ben-
drovių sodai, uogynai, medelynai, bei drėkinimo sistemos daržų plotuose 
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ir prie gyvulininkystės kompleksų – asmenims, kurie atstačius nuosavy-
bės teisę į žemę, sudaro privačios žemės nuomos sutartis su šiomis žemės 
ūkio įmonėmis laikotarpiui iki jų reorganizavimo ar veiklos nutraukimo;

2) žemės ūkio naudmenos prie gyvulininkystės fermų, suteikiant teisę že-
mės savininkui savarankiškai ūkininkauti, tik šioms žemės ūkio bendro-
vėms ar kitiems gyvulininkystės fermų savininkams nutraukus turimų 
ūkių veiklą. Iki to laikotarpio šios žemės naudotojai su žemės savininkais 
sudaro privačios žemės nuomos sutartis. 

Šiuose plotuose privačios žemės nuomos mokestis nustatomas tokio pat dy-
džio, kaip ir valstybinės žemės nuomos mokestis.

Nuosavybės teisės į žemę atstatymas šiuose valstybės išperkamos žemės 
plotuose žemės savininkui nesuteikia teisės vienašališkai nutraukti žemės nuo-
mos sutartį, kol funkcionuos dabartiniai šios žemės naudotojai.

Pastaba dėl 2 punkto įgyvendinimo: nuostata galiojo tik iki 1997 m. pakeis-
tų įstatymų.
3. Šiuo metu skirta gyventojų asmeniniam ūkiui žemė (2–3 hektarai) kar-

tografuojama ir leidžiama įsigyti nuosavybėn ją naudojantiems asmenims, 
įskaitant į grąžinamos jiems žemės plotą arba, jeigu šie asmenys neturėjo su-
sigrąžinamos žemės, parduodant lengvatinėmis sąlygomis, leidžiant apmokėti 
vienkartinėmis valstybės išmokomis bei pinigais išsimokėtinai.

Pastaba dėl 3 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinta, nors dėl jos 
teisėtumo įstatymas buvo apskųstas Konstituciniam teismui (šio teismo 
1995 03 08 nutarimu pripažinta, kad savo naudojamos asmeninio ūkio že-
mės įsigijimas nuosavybėn LR Konstitucijai neprieštarauja).
4. Žemės ūkio paskirties žemė grąžinama ūkininko ūkiui steigti ir bendrai 

žemės ūkio veiklai (žemės ūkio bendrovių nariams). Kitiems pretendentams, 
norintiems susigrąžintą žemę išnuomoti ūkininkui ar žemės ūkio bendrovei, 
žemė grąžinama, jeigu šie fiziniai ar juridiniai asmenys (būsimi nuominin-
kai) sutinka žemę naudoti privačios žemės nuomos sutartyje nurodytomis 
sąlygomis.

Pastaba dėl 4 punkto įgyvendinimo: ši nuostata galiojo tik iki 1997 m. pa-
keistų įstatymų.
5. Asmenims, kurie susigrąžintą natūra žemę išnuomoja dabartiniams jos 

naudotojams, žemės nuosavybės teisė įforminama nepaženklinus žemės skly-
pų vietovėje.

Pastaba dėl 5 punkto įgyvendinimo: ši nuostata galiojo tik iki 1997 m. pa-
keistų įstatymų.
6. Asmenims, pageidaujantiems savarankiškai dirbti žemę ir kuriantiems 

ūkininko ūkį, grąžinamos žemės sklypas matuojamas vietovėje ir paženklina-
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mas laikinais riboženkliais. Matavimo darbai pirmiausia atliekami kaime gyve-
nantiems ir dirbantiems asmenims. 

Pastaba dėl 6 punkto įgyvendinimo: ši nuostata galiojo tik iki 1997 m. pa-
keistų įstatymų, o vėliau buvo taikoma ne tik ūkininkauti pasirengusiems 
asmenims, bet ir visiems kitiems pretendentams įstatymo naujai pakeista ei-
lės tvarka. Dėl pakeistų įstatymų didžioji dalis žemės ūkio paskirties žemės 
atiteko jos nedirbantiems asmenims. 2020 m. žemę naudojo ūkininkavimui 
(deklaruotas plotas – 2927 tūkst. ha) 125 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų, 
tuo tarpu bendras žemės ūkio paskirties žemės savininkų skaičius buvo apie 
550 tūkst.
7. Kitiems žemės negavusiems pretendentams apylinkių agrarinės reformos 

tarnybos parengia pažymas, kad yra visi reikiami dokumentai jų nuosavybės 
teisei į žemę atstatyti, nurodydamos galimybę šią žemę susigrąžinti ekvivalenti-
ne natūra toje apylinkėje arba gauti kompensaciją (kai išperkama žemė) laisvai 
pasirenkant šių krypčių 21 punkte nurodytus kompensavimo būdus. 

Pastaba dėl 7 punkto įgyvendinimo: ši nuostata galiojo tik iki 1997 m. pa-
keistų įstatymų, kai pagal juos buvo leista gauti žemę lygiaverčiu plotu „per-
sikeliant“ žemę ne tik iš savo apylinkės, bet ir iš visos likusios teritorijos 
Lietuvos kaimo vietovėse ir miestuose.
8. Asmenims, pageidaujantiems žemę susigrąžinti ekvivalentine natūra (tai 

yra ne buvusioje vietoje), ji gali būti išnuomojama ūkininko ūkiui kurti, o žemės 
perkėlimas įteisinamas tik parengus kompleksinius žemės reformos žemėtvar-
kos projektus.

Pastaba dėl 8 punkto įgyvendinimo: ši nuostata galiojo tik iki 1997 m. pa-
keistų įstatymų, pagal kuriuos kompleksinių projektų rengti nenumatyta, o 
žemės perkėlimas įteisintas visiems pretendentams, neatsižvelgiant į jų vei-
klos pobūdį ar pasirengimą ūkininkauti.
9. Likusią laisvą žemę, kuri nebuvo pageidaujama susigrąžinti toje vieto-

je arba kuri priskirta valstybės išperkamai žemei, apylinkių agrarinės reformos 
tarnybos iki žemės reformos pabaigos išnuomoja fiziniams ir juridiniams asme-
nims (pirmiausia – vietos gyventojams) proporcingai jų laikomų gyvulių skai-
čiui bei atsižvelgdamos į pateiktą žemės poreikio pagrindimą. 

Pastaba dėl 9 punkto įgyvendinimo: ši nuostata galiojo tik iki 1997 m. pa-
keistų įstatymų. Laisva valstybinė žemė leidžiama įsigyti nuosavybėn ar 
išnuomojama vadovaujantis kitais žemės sklypų formavimo kriterijais ir 
paskirstymo prioritetais. Tačiau rengti kompleksinius žemės reformos žemė-
tvarkos projektus, juose formuoti racionalias perspektyvių ūkių žemės val-
dų ribas ir jose šių ūkių valdytojams parduoti ar išnuomoti (pirmumo teise) 
laisvą valstybinę žemę 1997 m. pakeisti įstatymai ir po to nuolat tikslinami 
teisės aktai nenumatė.
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10. Sprendimus dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo ją sugrąžinant arba 
išperkant, taip pat dėl valstybinės žemės pardavimo, priima rajonų valdybos, 
išnagrinėjusios apylinkių agrarinės reformos tarnybų ir žemės reformos žemė-
tvarkos projektus rengiančių institutų pateiktą medžiagą.

Pastaba dėl 10 punkto įgyvendinimo: ši nuostata iš esmės įgyvendinta, su 
pakeitimais dėl sprendimus priimančių institucijų ir medžiagos pateikimo 
tvarkos.
11. Visiems asmenims, įgijusiems žemę privatinėn nuosavybėn, parengiami 

ir išduodami žemės nuosavybės teisę įrodantys dokumentai bei žemės sklypų 
ribų planai. Įgyta žeme savininkas disponuoja savo nuožiūra – ją parduoda, 
dovanoja ar įkeičia. Privati žemė gali būti išnuomojama žemės ūkio veiklai 
laikantis šių krypčių 2, 4, 5 punktuose nurodytų sąlygų. Žemę perleisti ar iš-
nuomoti ne žemės ūkio veiklai galima tik gavus rajono valdybos leidimą.

Žemės sandoriai įforminami rajono valstybinio žemės kadastro duomenų 
registre, kuriame saugoma ir iš jo teikiama informacija apie žemės sklypo plo-
tą, žemės ūkio naudmenų sudėtį ir našumą, žemės naudojimo sąlygas, žemės 
kainą, esamus statinius ir jų vertę, nekilnojamojo turto įkeitimą hipotekos ban-
ke, žemės pasiūlą ir paklausą. 

Pastaba dėl 11 punkto įgyvendinimo: ši nuostata iš esmės įgyvendinta, lai-
kantis teisės aktų reikalavimų.
Parengus kompleksinius žemės reformos žemėtvarkos projektus (per 

1995–1998 metus): 
12. Žemėtvarkos projektas apsvarstomas pretendentų susirinkime, suderi-

namas su valstybinėmis tarnybomis ir patvirtinamas rajono valdyboje. 
Pastaba dėl 12 punkto įgyvendinimo: ši nuostata iš esmės įgyvendinta, lai-
kantis teisės aktų reikalavimų.
13. Likusi galima privatizuoti valstybinė žemė grąžinama ekvivalentine na-

tūra arba parduodama toje vietoje gyvenantiems asmenims. 
Pastaba dėl 13 punkto įgyvendinimo: ši nuostata iš esmės įgyvendinta, lai-
kantis teisės aktų reikalavimų, tačiau žemė perkeliama arba parduodama 
nepriklausomai nuo pretendento gyvenamosios vietos, o vadovaujantis ki-
tais kriterijais.
14. Iš asmenų, kuriems atstatant nuosavybės teisę į žemę nebuvo galima 

šios žemės sugrąžinti arba jie patys to nepageidavo, turėtoji žemė išperkama 
kompensuojant šių krypčių 21 punkte nurodytais būdais.

Pastaba dėl 14 punkto įgyvendinimo: ši nuostata iš esmės įgyvendinta, lai-
kantis teisės aktų reikalavimų.

II. Sąlygų efektyviam ūkininkavimui sudarymas 
15. Įstatymai ir poįstatyminiai aktai riboja buvusių žemės valdų skaidymą 
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keliems pretendentams, susigrąžinantiems žemę natūra (išskyrus kaime gyve-
nančius arba kai kiekvienam jų tenka ne mažiau kaip po 20 hektarų). 

Pastaba dėl 15 punkto įgyvendinimo: ši nuostata neįgyvendinta.
16. Vyriausybė remia lengvatiniais valstybės kreditais kapitalinei statybai tik 

tuos ūkius, kurie pagal žemės plotą arba specializuotos gamybos apimtis atitin-
ka ūkininko ūkiui ar žemės ūkio bendrovei nustatytus kriterijus. 

Pastaba dėl 16 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinta tik iš dalies, 
laikantis vėlesnių teisės aktų. 
17. Numatomos ekonominės ir organizacinės priemonės, skatinančios maža-

žemių žemdirbių kooperaciją.
Pastaba dėl 17 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinta tik iš dalies, 
laikantis vėlesnių teisės aktų. 
18. Maksimalus ūkininko susigrąžintos ir pirktos žemės plotas negali būti 

didesnis kaip 80 hektarų. Ūkininko nuomojamos žemės plotas neribojamas. 
Pastaba dėl 18 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinta tik iš dalies, 
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu nustatant maksimalią įsigy-
jamos nuosavybėn žemės normą – 500 ha – vienam fiziniam ar juridiniam 
asmeniui. 
19. Žemės savininkai skatinami efektyviai naudoti ir gerinti žemės ūkio pa-

skirties žemę. Už nenaudojamas, apleistas bei nualintas žemės ūkio naudmenas 
nustatomi didesni žemės mokesčiai, taip pat taikomos žemės naudojimo valsty-
binę kontrolę vykdančių tarnybų ekonominės ir administracinės sankcijos. Jei 
ši žemė nenaudojama ilgiau kaip dvejus metus, ji paimama į valstybinės žemės 
fondą išperkant Vyriausybės nustatytomis kainomis.

Pastaba dėl 19 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinta tik iš dalies, 
laikantis vėlesnių teisės aktų. Nenaudojamos pagal paskirtį žemės išpirki-
mas, paimant į valstybinės žemės fondą, įstatymuose nenumatytas. 
20. Žemė, kurią užima žemės ūkio bendrovėms ar kitiems juridiniams asme-

nims priklausantys ūkiniai, administraciniai ir visuomeniniai pastatai bei kita 
užstatymui reikalinga žemė, parduodama šių asmenų nuosavybėn. 

Pastaba dėl 20 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinama nuo 2004 
metų, pagal patikslintus įstatymus.

III. Atsiskaitymas su pretendentais į privatine  
nuosavybe turėtą žemę 

21. Už nesugrąžintą žemę kompensuojama šiais būdais, kuriuos pasirenka 
pretendentai:

1) suteikiamas žemės sklypas individualiai statybai norimoje vietoje kaime, 
jeigu ši vieta nėra priskirta grąžinamai natūra žemei arba joje nėra drau-
džiamos statybos; 
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2) suteikiama teisė įsigyti konkurso tvarka lygiavertį žemės sklypą indivi-
dualiai statybai mieste ar miesto tipo gyvenvietėje; 

3) suteikiamas lygiavertis miško plotas pagal žemės reformos žemėtvarkos 
projektą privatizuojamų miškų masyve, taip pat atitinkamos vertės rekul-
tivuoto durpyno plotas; 

4) išmokamos valstybės vienkartinės išmokos, už kurias galima nusipirkti 
valstybinės žemės ar kito privatizuojamo valstybės turto; 

5) išmokami pinigai iš žemės reformos fondo lėšų, sukauptų už parduotą 
valstybinę žemę kaimo vietovėje; 

6) suteikiama galimybė įskaičiuoti žemės vertę atitinkančią sumą panaudo-
ti apmokėjimui už valstybės lėšomis statomus arba kooperatinius butus. 
Pretendentui neapsisprendus dėl kompensavimo būdo, su juo atsiskaito-
ma valstybės vienkartinėmis išmokomis. 

Pastaba dėl 21 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinta, laikantis vė-
lesnių teisės aktų. 
22. Grąžinamos žemės vertė apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės nustatytą žemės kainą sumažinus vidutinėmis išlaidomis žemės vertės 
pagerinimui. 

Pastaba dėl 22 punkto įgyvendinimo: ši nuostata įgyvendinta tik iš dalies, 
laikantis vėlesnių teisės aktų. Be to, Vyriausybės patvirtintoje metodikoje 
nebuvo įvertintas žemės rinkos kainai turintis įtakos svarbus veiksnys – že-
mės sklypo perspektyvinio panaudojimo ne žemės ūkio veiklai galimybės 
(pvz., kai šie žemės sklypai yra arti miestų, magistralinių kelių, kitose ūki-
nei-komercinei ar rekreacinei veiklai suplanuotose teritorijose). 
23. Pretendentams į privatine nuosavybe turėtą žemę pateikus deklaraciją 

apie buvusio ūkio (iki 1940 m.) įsiskolinimus žemės bankui, žemės įkeiti-
mą ar kitokias skolas valstybei, jam grąžinamos arba valstybės išperkamos 
žemės plotas ekvivalentiškai sumažinamas. Nepateikus deklaracijos, tačiau 
valstybės institucijoms per 10 metų šiuos įsiskolinimus nustačius, jie įrašomi 
žemės savininkui pagal ekvivalentišką grūdų kainai pinigų sumą ir grąžinami 
valstybei.

Pastaba dėl 23 punkto įgyvendinimo: ši nuostata neįgyvendinta ir visi tar-
pukario Lietuvoje žemę pirkusių iš valstybės asmenų įsiskolinimai valstybei 
nebuvo skaičiuojami. Tai tolygu pritarimui neteisėto dokumento – „Liau-
dies Seimo“ 1940 m. liepos 22 d. deklaracijos dėl žemės nacionalizavimo 
nuostatoms, numatančioms, jog panaikinami valstiečių skolų mokesčiai 
(taip pat mokesčių nepriemokos ir administracinės nuobaudos). 
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Vietovardžių kraičio skrynia –  
ar mums ji svarbi?

Tomas RAGUVIS, Romualdas SURVILA

Lietuvos Respublikos Seimui 2019 metus paskelbus Vietovardžių me-
tais, buvo aktualizuota skaudi Lietuvai vietovardžių nykimo problema. Pri-
siminti tarpukario Lietuvoje ir jau sovietiniais metais sukaupti vietovardžių 
ištekliai, surengtos konferencijos ir viešos diskusijos, pristačiusios žemės 
vardų lobyną. Vietovardžių atminties ir vartojimo tradicijos įrašymas į Lietu-
vos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą ir 2020 m. vasarą įteiktos insi-
gnijos iniciatoriams tarsi vainikavo ilgamečio Lietuvos kalbininkų, geografų, 
žemėtvarkininkų ir kitų šviesuolių darbo pastangas ir rezultatus. Daug šia-
me rūpestyje nusipelnė ne tik kalbininkai iš Lietuvių kalbos instituto (LKI), 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, be abejo, VU Chemijos ir geo-
mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros doc. dr. Filomena 
Kavoliūtė (2014; 2015a, 2015b), kiti geografai, bet ir Žemėtvarkos instituto 
specialistai. 

Vietovardis –  
mentalinis kraš-
tovaizdžio laukas  
ir duomuo
Vietovardžiai yra 

neatsiejama kraš-
tovaizdžio vertybė. 
Tarpukariu atlie-
kant žemės reformą 
negyvenamųjų vie-
tovių pavadinimai 
nebuvo kartogra-
fuojami. Dar blo-
giau, parceliuojant 
dvarus nebuvo ren-
kami ir išsaugomi senieji vietovardžiai, bet buvo kuriami nauji, nieko bendro 
neturintys su ta vietove. Apie tai kalbininkas Juozas Balčikonis (1885 - 1969) 
rašė: „Darydami žemės reformą, mes mokėjome nusavinti ne tik materialųjį tur-
tą, dvarus, bet ir dvasios turtą – tų dvarų pavadinimus, paliktus mums istorijos“. 

Pagarbių žodžių vietovardžiams yra pasakę ir parašę mokslo žmonės. Kal-
bininkas Kazimieras Būga (1879 - 1924) teigė, kad „vietų vardais kalba pati 

Paminklas išnykusiems kaimams Linkuvoje
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žemė“. Geografas Stasys Tarvydas (1903 - 1975) priminė, kad „daugelis vie-
tovardžių yra senesni už visus rašytinius dokumentus“ (Tarvydas, 1958). Kaip 
pabrėžia dr. F. Kavoliūtė (2015a, 2019), kraštovaizdyje vietovardžių nesima-

to, bet tai mentalinis jo laukas, 
kuriame egzistuoja žmonių pa-
tirtis ir visa tai, ką jie sukuria, 
pastebi, apibūdina. Vietovardis 
dažnai yra žmonių bendruome-
nės stebėjimų ir vietos socia-
linio ir geografinio pažinimo 
kvintesencija. Kraštovaizdžio 
suvokimui ir pažinimui tai yra 
svarbus orientyras, duomuo, 
kurio negalima pamesti. Ma-
nytina, kad vietų vardai yra 
svarbūs teritorijų planavimo, 
žemėtvarkos, kraštotvarkos 
specialistams. Vardynas, topo-
nimika yra kartografijos, topo-
grafijos erdvinių duomenų san-
das, elementas. 

Lietuvių kalbos instituto 
Vardyno skyriuje yra saugomi 
unikalūs tarpukario Lietuvoje 
ir po karo sukaupti vietovar-
džių ištekliai. Tai: 1) K. Būgos 
tikrinių žodžių kartoteka, 2) 

Lietuvos žemės vardyno anketos, 3) gyvenamųjų vietų vardų sąvadai (bylos), 
4) Vilniaus krašto gyvenamųjų vietų vardų sąvadas, 5) po karo surinkti vieto-
vardžiai (LKI, 2005). Taip pat šiame skyriuje sukauptos ir pagrindinės lietuvių 
vietovardžių tyrėjų, arba toponimikų, pajėgos. Čia parengti ir rengiami svar-
biausi fundamentiniai toponimikos darbai. Parašyta daug mokslinių studijų. 
Visų pirma, minėtinas Aleksandro Vanago (1934 - 1995) indoeuropeistinio 
lygio Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, monografija Lietuvos miestų 
vardai, gausybė jo straipsnių lietuvių vietovardžių norminimo, kilmės aiškini-
mo temomis. 

K. Būgos tikrinių žodžių kartotekoje esantys vietovardžiai yra pats anks-
tyviausias iš gyvosios kalbos surinktų toponimų sluoksnis. Rinkimo darbas 
pradėtas XX a. pradžioje ir su ilgesnėmis ar trumpesnėmis pertraukomis tęsėsi 
apie 20 metų. Per tą laiką K. Būga pats arba per talkininkus bei pagalbininkus 

Vietovardžiai senuose dvarų planuose
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surinko didžiulį vardyno turtą – jo tikrinių žodžių kartoteką sudaro apie 75 000 
kortelių. Paties K. Būgos ranka užrašytų kortelių yra apie 35 000. Kalbamosios 
kartotekos mokslinė, kultūrinė bei praktinė vertė yra didžiulė. Ji buvo sudari-
nėjama laikantis, kiek tuo metu buvo įmanoma, pagrindinių vardyno rinkimo 
metodikos reikalavimų – iš gyvosios kalbos užrašytus vietų vardus stengtasi 
sukirčiuoti, pateikti jų lokalizaciją, kitą reikalingiausią metriką (LKI, 2005).  

Vėliau, jau ketvirtajame XX a. dešimtmetyje, vietovardžių rinkimu susi-
rūpino Lietuvos Res-
publikos švietimo mi-
nisterijos Valstybės 
archeologijos komi-
sija. 1934 m. išleista 
K. Alminauskio suda-
ryta instrukcija vie-
tovardžių rinkėjams. 
Joje rašoma: „Kadangi 
tiksliai ir pilnai žemės 
vardyną tegalima su-
rinkti vietoje iš tenai 
gyvenančių žmonių, tat 
Švietimo ministerijos 
nuomone, tą labai sun-
kų ir atsakingą darbą 
beveik visame Lietuvos krašte geriausiai galės atlikti pradžios mokyklų moky-
tojai. Valstybinių miškų žemėvardžius surašyti tinkamiausiai galės girininkai“. 
Anketose užrašyta apie 150 000 vietų vardų. Jose pagal tuometį administracinį 
principą surašyti visų Lietuvos miestų, miestelių, bažnytkaimių, kaimų, viensė-
džių, dvarų, palivarkų, girininkijų teritorijose buvę vietovardžiai: ežerų, upelių, 
upių, pelkių, raistų, laukų, dirvų, pievų, kalnų, kelių ir kt. vardai. Be to, pateikta 
informacija, kokioje kaimo vietoje tas objektas yra, kaip jis atrodo ir pan. Kie-
kvienos gyvenamosios vietos vietovardžiams skirta atskira anketa (LKI, 2005). 

1934 m. sausio 28 d. įvykusiame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-
nisterijos Pavardžių ir vietovardžių komisijos posėdyje (dalyvavo A. Salys, I. 
Šeinius, A. Survila, kun. P. Veblaitis ir J. Talmantas, pirmininkavo J. Balčikonis) 
buvo nutarta, jog būtina surašyti visos Lietuvos gyvenamųjų vietų vardus, nu-
statyti bendrinės kalbos vartosenai tinkamas autentiškas jų formas. Darbas buvo 
pradėtas 1935 m., baigtas apie 1938 m. (LKI, 2005).

Į žemės vardyno anketas ir gyvenamųjų vietų vardų bylas nepateko dauguma 
Lenkijos okupuotos Pietryčių Lietuvos vietovardžių. Juos imta rinkti ir tvarkyti 
vėliau, kai vadinamasis Vilniaus kraštas buvo grąžintas Lietuvai. Lituanistikos 
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institutas, rūpindamasis lietuviškųjų vietovardžių išsaugojimu šioje Lietuvos 
dalyje, kreipėsi pagalbos į Vidaus reikalų ministeriją. Šiai susitarus su Švietimo 
ministerija, vietovardžių tvarkymo reikalai buvo pavesti Lituanistikos instituto 
Lietuvių kalbos skyriui. Pastarasis subūrė reikiamus lituanistus, kurie Švietimo 
ministerijos siunčiami važinėjo po Vilniaus kraštą ir vietoje iš žmonių surinko, 
patikrino bei nustatė lietuviškąsias vietovardžių, daugiausia gyvenamųjų vie-
tų vardų, lytis. Dauguma lietuviškųjų vietovardžių tuomet dar buvo vartojami 
vietos žmonių. Kiti, aplenkinti, vietovardžiai, kurių lietuviškų formų nepavyko 
sužinoti iš vietinių gyventojų, buvo sulietuvinti pagal bendruosius dėsningu-
mus. Surinktų duomenų pagrindu 1940 m. birželio mėn. baigtas rengti, tačiau 
taip ir liko neišspausdintas žodynas „Vilniaus srities vietovardžiai“. Išliko ir 
Lietuvių kalbos institute saugomi du jo korektūros egzemplioriai. Tai vienin-
telis šaltinis, kuriame surinkti senieji autentiški (lietuviški) Pietryčių Lietuvos 
gyvenamųjų vietų vardai (LKI, 2005). 

 
Sodybų tuštėjimo meto vietovardžių drama  
ir Žemėtvarkos instituto žingsniai

Tarybiniais laikais Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakais būdavo 
panaikinami kaimų pavadinimai, kai juose nelikdavo gyventojų. Tūkstančiai 
tokių gyvenamųjų vietovių buvo prijungta prie gretimų gyvenviečių, jų pavadi-

Vietovardžiai 1891 - 1897 m. žemėlapyje

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA



35 

nimus išbraukiant iš sąrašų. Buvo supaprastinta gyvenamųjų vietų klasifikacija: 
dvarams ir bažnytkaimiams suteikiami kaimų pavadinimai. 

Valstybinio žemėtvarkos instituto (VŽI) Techninio skyriaus iniciatyva, Boni-
faco Kasparaičio (1925 - 1997) rūpesčiu, nesiafišuojant buvo pradėti rinkti vie-
tovardžiai. Vykdant žemėtvarkos darbus būdavo kruopščiai išklausinėjami vietos 
gyventojai ir jų pasakyti vietovardžiai kartografuojami. Buvo kartografuojami 
ne tik gyvenamųjų vietovių pavadinimai, bet ir žemės naudmenų (arimų, pievų, 
pelkių, krūmynų, vandenų, miškelių), reljefo darinių, atskirų medžių, akmenų, 
kultūros paveldo ir kitų gamtos ir kultūros saugotinų objektų pavadinimai. 

Ypač daug vieto-
vardžių surinkta de-
šifruojant fotoplanus 
masteliu 1:10 000. 
Kartu buvo užpildo-
ma kiekvienam fo-
toplanui „Vietovar-
džių ir gamtos bei 
kultūros paminklų 
žiniaraščių“ knyge-
lė. Šiuose žiniaraš-
čiuose taip pat buvo 
trumpas aprašymas, 
ką apie juos papa-
sakodavo vietos gy-
ventojai. Ties kie-
kviena sodyba dešifruotojas užrašydavo sutrumpintą kaimo pavadinimą. Tuo 
būdu Žemėtvarkos institutas išleidžiamuose žemėlapiuose ir topografiniuose 
planuose išbraižė apytiksles kaimų ribas. Visoje Lietuvos teritorijoje fotoplanai 
pokario tarybiniais metais buvo dešifruoti 4 kartus. Ir kiekvieno dešifravimo 
metu žemėtvarkininkas, buvodamas kiekviename, net ir atokiausiame Lietu-
vos kampelyje, rinko vietovardžius ir žymėjosi saugotinus gamtos ir kultūros 
paminklus. Buvo atrandama ankstesniais dešifravimais praleistų vietovardžių. 
Ypač vertinga 1950 - 1953 m. dešifravimo medžiaga, kurioje užfiksuotas dar 
mažai pakitęs tarpukario Lietuvos kraštovaizdis, apgyvendinimo struktūra ir 
vietovardžiai. Vietovardžiai buvo užrašomi, kokius pasakydavo vietos gyvento-
jai (kartais lenkiškai, gudiškai ir rusiškai). 

Žemėtvarkos darbų metodiniuose nurodymuose buvo sakoma: 
,,Kokie vietovardžiai surašomi? Mokslui svarbūs visi vietovardžiai, todėl 

visus ir reikia rinkti ir užrašyti. Reikia surinkti visus gyvenamųjų ir negyve-
namųjų vietų vardus, lietuviškus ir svetimos kilmės, tiek gražius, padorius, 

VŽI vietovardžių žiniaraštis

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA



36 

tiek ir vulgarius. Jeigu kokia vieta vadinama keliais vardais, reikia surašyti 
juos visus, pažymint, kuris vardas vartojamas dažniau, kuris yra oficialiuo-
se dokumentuose. Tose vietose, kurios turi nelietuviškus vardus, reikia pa-
klausinėti senų žmonių, kurie atsimena dar ir senuosius lietuviškus vardus.“ 

Vėlesnėje redakcijoje, greičiausiai kalbininkų prašymu, metodinė nuo-
roda papildyta: „Tiksliam vietovardžių užrašymui nepakanka išgirsti, kaip jį 
taria vienas žmogus, reikia įsiklausyti, kaip jis ištariamas bent keleto vietos 
žmonių, kurie tame pačiame kaime gimę ir augę ar ilgesnį laiką gyvenę. Vie-
tovardžio kirčiuotas skiemuo (vietos tarme) pabraukiamas (žiniaraštyje). 
Vietovardžiai surašomi žiniaraštyje, schemoje ir fotoplane. Be to, schemo-
je išbraižomos kaimų ribos, o fotoplanuose prie kraštinių sodybų rašomos 
gyvenamų vietovių pavadinimų santrumpos, kad būtų aišku, kokiam kaimui 
priklauso kokia sodyba. Reikia surašyti: ...“ [ir pateikiami visų vietovardžių 
grupių pavyzdžiai]. 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas vietovardžius sunormindavo ir papil-

domai pateikdavo pavadinimą rusų kalba. 1969 m. buvo pradėtas elektros lini-
jų inventorizavimas fotoplanuose M1:10 000, tad buvo užfiksuoti visų elektros 
linijų, pastočių ir kitos infrastruktūros pavadinimai. Iki Lietuvos nepriklauso-
mybės Žemėtvarkos institute buvo sukaupta ir saugoma apie 200 000 karto-
grafuotų vietovardžių. Be to, institute buvo sukaupta daug įvairaus laikotarpio 
kartografinės medžiagos lietuvių, rusų, vokiečių kalba, kurioje atsispindi vieto-
vardžių kaita. 1986 m. Žemėtvarkos institutas ruošėsi surinktus vietovardžius 
sutvarkyti: parengti visų gyvenamųjų ir negyvenamųjų vietovių bei objektų 
vietovardžių sąvadą ir žemėlapius. Tačiau tai nebuvo padaryta. 

1959 m. Lietuvos energetikos institute, naudojant 1:25 000 mastelio žemė-
lapius, buvo parengtas „Lietuvos TSR upių kadastro“ I tomas. Tačiau duome-
nys apie upes paseno dėl intensyvios melioracijos. Atsirado daug naujų vagų, 
kanalų, o kai kurie upeliai išnyko. 1969 m. pradėtas hidrografinių ir hidrolo-
ginių duomenų tikslinimo darbas pagal 1:10 000 mastelio žemės naudotojų 
planus. Duomenys apie 5 400 upių ilgius, baseino plotus bei nuotėkį paskelbti 
2001 m. išleistoje monografijoje Lietuvos upės. Hidrografija ir nuotėkis. 

1991 m. nepriklausomoje Lietuvoje prasidėjusios žemės reformos metu, 
kaip ir tarpukaryje, daug vietovių pavadinta ne tikraisiais vardais. Atskiri vie-
tovardžiai „nuslinko“ į vietoves, kurios tais vardais nebuvo vadintos. Vieto-
vardžiai „nuslinko“ į šalį ir gausiai leidžiamuose žemėlapiuose į užrašymui 
laisvas vietas. Daug painiavos įnešė buvę žemės savininkai, atkurdami žemės 
nuosavybę senuoju pavadinimu vietovėse, kurių pavadinimai jau seniai panai-
kinti. Žemėtvarkos žmones tiksliai žymėti vietovardžius pakvietė dr. F. Kavo-
liūtė (2015a, 2015b), Lietuvos vietovardžių erdvinių duomenų rinkinį pristato 
geoportal.lt portalas (Vieša diskusija, 2019).
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Neįvykęs projektas ir jo transformacijos poreikis
Po 2000-ųjų Valstybinio žemėtvarkos instituto specialistai, pasitarę su Lie-

tuvių kalbos instituto mokslininkais, nutarė, kad reikia vietovardžių tvarkymo 
darbus tęsti. Vietovardžius pirmiausia reikėtų susieti su konkrečia vietove, jiems 
suteikiant koordinates. Buvo parengta preliminari kompiuterinė programa, kokiu 
būdu būtų rengiamas duomenų rinkinys, kaip atsirinkti norimus vietovardžius 
pagal objektus, pavadinimo kilmę, senumą, nustatymo tikslumą ir pan. Buvo 
numatyta, kad į duomenų rinkinį patektų ir tarpukaryje rinkti Lietuvių kalbos 
institute esantys vietovardžiai, kurių lokacija būtų nustatyta mažesniu tikslumu. 
Duomenų rinkinyje numatyta patalpinti ir vietovardžių aprašymų ir norminimų 
tekstus. Trūko užsibrėžtam darbui lėšų, bet Lietuvos Vyriausybė žadėjo jų rasti, 
priduriant Europos Sąjungos paramą. Kompiuterizuotas vietovardžių rinkinys 
pasitarnautų lingvistams, istorikams, geografams, kartografams bei praktiniams 
žemėtvarkos darbams. Duomenų rinkinys būtų unikalus ir reikšmingas ne tik 
mūsų šalies mastu. 

Buvo parengta mokslinio tyrimo projekto „Lietuvos vietovardžių geoinfor-
macinės sistemos duomenų bazės sukūrimas“ paraiškos medžiaga (LKI, 2005). 
Pagrindinis projekto darbo objektas – Lietuvių kalbos institute sukaupti ir sau-
gomi vietovardžiai (jų yra apie 600 000) bei Valstybiniame žemėtvarkos institute 
po karo sukaupti vietovardžiai ir sudaryti topografiniai žemėlapiai. Kalbininkų 
projekto partneriai – Valstybinis žemėtvarkos institutas ir Lietuvos energetikos 
institutas – būtų talkinęs skaitmeninėmis technologijomis ir savo archyvų iš-
tekliais. Projekto vykdymui teorine baze turėjo tarnauti Lietuvių kalbos insti-
tuto Vardyno skyriaus darbuotojų apgintos disertacijos: Marijos Razmukaitės 
Lietuvos priesaginiai oikonimai, Laimučio Bilkio Lietuvių priesaginės darybos 
helonimai. Vykdant projektą būtų galima remtis skyriuje rašomu daugiatomiu 
Lietuvos vietovardžių žodynu (nuo 2009  m. šio žodyno atsakingasis redaktorius 
yra dr. L. Bilkis), gausybe Vardyno skyriaus darbuotojų parašytų straipsnių. 

Deja, „vietovardžių registratoriai“ suklaidino Lietuvių kalbos instituto vado-
vybę sakydami, kad tokio pobūdžio darbas jau atliktas. Vietovardžių tvarkymo 
ir įrašymo į skaitmeninius žemėlapius Žemėtvarkos institute darbas nutrūko. 
Dabartiniuose skaitmeniniuose geografinės informacinės sistemos rinkiniuose 
tėra užfiksuota tik labai maža vietovardžių dalis (Vieša diskusija, 2019). Vals-
tybinio žemėtvarkos instituto surinktų vietovardžių medžiaga perduota Vilniaus 
universitetui. 

Belieka viltis, kad Lietuvos erdvinių duomenų rinkinio tvarkytojai (GIS-
Centras) imsis įrašyti visus (ir buvusių) gyvenamųjų vietovių pavadinimus ir 
kitus vietovardžius į skaitmeninius registrus – georeferencinius duomenis, t. y. 
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius ir Georeferencinio pagrindo kadas-
trą (GRPK). Teisinė georeferencinių erdvinių duomenų tvarkymo bazė (1 pav.), 
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1 pav. Georeferencinių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, 
pagal GIS_Centro informaciją, 2019.

deja, kol kas nėra tam palanki, tačiau per 4200 išnykusių kaimų ir vienkiemių 
(Kavoliūtė, 2019; Bilkis ir Kavoliūtė, 2019) pavadinimus galime ir turime įra-
šyti, sukurdami sąvoką, kad tai – ištuštėjusi gyvenamoji vieta. 

Būtent įstatymuose, registruose turėtume naujai įtvirtinti vietovardžio sąvo-
ką, jo hierarchinę klasifikaciją. Joje vietą turi rasti hidronimai, halonimai (balų, 
pelkių, raistų, akivarų ir pan. objektų vardai) ir kiti oikonimai. Labai svarbi – 
ištuštėjusi gyvenamoji vieta, kurioje vykdoma ūkinė veikla. Ir tuomet ji atsi-
randa visuose dokumentuose. Kaip teigia dr. F. Kavoliūtė (2019), vietovardžių 
saugojimas labai priklauso ir nuo žmonių, ne tik nuo valdžios sprendimų. Jeigu 
žmonės domėsis tuo, kaip vadinosi vietovė, kur gimė, augo jų tėvai, seneliai, 
aiškinsis, kas iš senų pavadinimų išliko, kas jau nebeminima, ir tai perduos 
ateinančioms kartoms, tautos atmintis bus gyva. Džiugina seniūnijų, pavienių 
asmenų iniciatyvos buvusiam kaimui pastatyti koplytstulpį, jų vardus užrašyti 
ant akmenų, jais pavadinti miestelių ar gyvenviečių gatves. Tačiau tokių žen-
klų neužtenka. Norint išsaugoti vietovardžius ateinančioms kartoms, reikalingi 
įstatymų pakeitimai. Įrašyti tuos vardus į žemėlapį – kitas elementariausias at-
minimo ženklas, nei pūvantis, nei kitaip nykstantis (Bilkis ir Kavoliūtė, 2019). 

Žemė ir visuomenė prašo nepamiršti vardų (Kavoliūtė, 2019); vis pavarty-
kime mūsų mirusių kaimų ir kitų vietovardžių knygą kraštovaizdžio planavimo 
darbuose. Tai kilni priedermė ir kraštovaizdžio architektams. Net ir plikas lau-
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kas, kuriame kadaise būta kaimo, turėtų vadintis tuo pačiu istoriniu vardu. Gal-
būt ateis laikas, kai į tą vietą žmonės sugrįš. Kodėl jų namai negali vadintis taip, 
kaip anksčiau vadinosi? Vietovardžiai yra nematerialus tautos kultūros paveldas, 
liudija mūsų istorinę tapatybę, savastį, juose slypi kalbos dėsniai, tarmių ypa-
tybės, etnologinė, 
lingvistinė, paleo-
geografinė, istori-
nė, kultūrinė ir kita 
svarbi informacija 
(Bilkis ir Kavoliū-
tė, 2019). Kiekvie-
nas vietovardis yra 
tarsi praeities kar-
tų laiškas, kurį da-
barties žmonėms 
reikėtų išmokti 
perskaityti ir iš-
saugoti ateinan-
čioms kartoms.
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Užtvankų griovimas. Kas vyksta 
pasaulyje ir Baltijos šalyse?

Egidijus KASIULIS  
Vandens išteklių inžinerijos institutas,  

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, VDU

Hidroenergetika yra unikali tarp kitų atsinaujinančių energijos šaltinių. Kai 
vėjo ar saulės energijos parkai turi vienintelę užduotį – gaminti elektros ener-
giją, hidroenergetika sukuria papildomą socialinę ekonominę naudą. Ta pati 
užtvanka ir tas pats tvenkinys yra skirti ne tik gaminti elektrą, tačiau ir saugoti 
nuo potvynių, suteikti rekreacijos, žvejybos galimybes, pagerinti laivybos są-
lygas ir t.t. Tačiau vis dažniau šios užtvankos pradedamos vadinti barjerais.

Paskaičiuota, kad užtvanka ar kitas hidrotechninis statinys yra beveik kie-
kviename Europos upės kilometre. Šie statiniai, kurie dažnai žmonių mintyse 
susiję tik su hidroenergetika, barjerais pradėti vadinti dėl jų poveikio žuvų mi-
gracijai bei kito aplinkosauginio poveikio. Numatomų griauti užtvankų skai-
čius auga, ir tos užtvankos, ant kurių šiuo metu yra veikiančios hidroelektrinės, 
nėra išimtis.

Kas vyksta pasaulyje? 
Remiantis skirtingais šaltiniais, Europoje per paskutinius du dešimtmečius 

buvo nugriauta nuo 3500 iki 5000 įvairaus dydžio užtvankų ir slenksčių. Dau-

Sindi užtvankos griovimo darbai
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giausia Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Ispanijoje ir Didžiojoje Britanijoje. 
Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valstijoje per tą patį laiką buvo pašalinta 1200 
užtvankų (82 vien per 2018 m.).

Europoje judėjimas, skatinantis užtvankų griovimą, įgijo pagreitį 2000 m. 
priėmus Vandens pagrindų direktyvą ir tęsis toliau, kadangi tik pusė upių pagal 
šią direktyvą pasiekė ten numatytus aplinkosaugos tikslus. Šiuo metu aplinko-
saugos organizacijos siekia pašalinti pasenusias užtvankas, kurios blokuoja il-
gas upių atkarpas žuvų migracijai. Vien tik Jungtinėse Amerikos Valstijose šiuo 
metu yra beveik 100 000 užtvankų. Vidutinis užtvankos amžius šioje šalyje – 60 
metų. Vyrauja supratimas, kad jeigu išlaikyti geros būklės užtvanką kainuoja 
brangiau nei ją nugriauti, ji bus nugriauta. 

Pavyzdžiui, šiuo metu Europoje vyksta didžiausi užtvankų šalinimo darbai. 
36 m aukščio Vezino užtvanka su hidroelektrine Prancūzijoje buvo pastaty-
ta beveik prieš šimtą metų. Vietoje užtvankos ir hidroelektrinės atnaujinimo 
darbų buvo nuspręsta užtvanką nugriauti nepratęsiant leidimo gaminti elektros 
energiją. Pašalinus šią užtvanką, lašišinėms žuvims atsivers 90 km ilgio upės 
ruožas migracijai, tačiau kai kurie vietos gyventojai šiuo metu baiminasi po-
tvynių žalos ir gailisi prarastos atsinaujinančių išteklių elektros energijos. Dar 
keletas mažesnių užtvankų 2020 m. buvo numatyta griauti Olandijoje, Danijoje 
ir Ispanijoje.

Kas vyksta Estijoje? 
Estija aktyviausiai iš visų Baltijos šalių vykdo užtvankų šalinimo darbus. 

Šiuo metu Estijoje vykdomas projektas, kainuosiantis 15,2 milijono eurų. Pagal 

Vagos formavimo darbai pašalius Sindi užtvanką
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projektą bus pašalintos 3 užtvankos Pernu upėje ir dar 5 jos intakuose. Didžiau-
sia į šį projektą patekusi užtvanka – Sindi – jau nugriauta.

Pirmoji Sindi užtvanka buvo pastatyta 1832 m. vilnos gamybos reikmėms. 
Vėliau kelis kartus perstatyta (paskutinį kartą 1977 m.). Tai buvo 151 m ilgio 
ir 4,5 m aukščio užtvanka, kuri buvo pirmas barjeras upėje – pastatyta už 14 
km nuo upės žiočių į Baltijos jūrą. Sindi užtvankos pašalinimas atvėrė 3000 
km upių tinklą, kuriame yra susitelkę 90 proc. nerštaviečių Pernu upės baseine.

Diskusijos dėl Sindi užtvankos šalinimo truko ištisus dešimtmečius. Realūs 
darbai prasidėjo, kai 2015 m. kovo mėn. Estijos Respublikos Aplinkos minis-
terija nusprendė nupirkti užtvanką su šalia esančia žeme iš privataus savininko. 
Buvęs savininkas planavo šalia užtvankos statyti hidroelektrinę, tačiau aplin-
kosaugos įstatymais uždraudus Estijoje statyti hidroelektrines lašišinių žuvų 
upėse, nusprendė parduoti užtvanką valstybei.

Kadangi Sindi užtvankos tvenkinys buvo mėgstama vietos gyventojų re-
kreacijos vieta, įtikinti juos užtvankos griovimo nauda sekėsi sunkiai. Projekto 
vykdytojai turėjo pateikti net keletą vizijų, kaip aplinka galėtų atrodyti nebeli-
kus užtvankos. Daugiausia vietos gyventojų simpatijų nusipelnė vizija, kurio-
je buvo numatytas įgilintas upės ruožas, tinkamas plaukioti, pasivaikščiojimo 
takų įrengimas šalia upės bei baidarių trasa. Palankios sąlygos 2019 m. žiemą 
leido užbaigti užtvankos šalinimo ir pradėti vagos formavimo darbus. Dvi ma-
žesnės užtvankos taip pat jau pašalintos pagal šį projektą 2020 m. pradžioje.

Kas vyksta Lietuvoje? 
Lietuvoje diskusijos apie užtvankų griovimą didžiąja dalimi prasidėjo 

nuo Belmonto užtvankos. Dabartinė Belmonto užtvanka stovi seno vandens 
malūno, pastatyto prieš 150 metų, vietoje. Be to, ši vieta priklauso Pavilnių 

regioniniam par-
kui, kuris buvo 
įkurtas ne tik 
saugoti gamtą, 
tačiau ir naciona-
linį industrinį pa-
veldą. Belmonto 
užtvankos būklė 
nuolat prastėjo ir 
po 2017 m. vasa-
ros liūčių sukelto 
poplūdžio tapo 
kritinė. Kadan-
gi Vilnelės upės 
ruožas, kuriame 
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Kritinės būklės Belmonto užtvanka prieš rekonstrukciją
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yra ši užtvanka, tuo metu 
buvo ekologiniu ir kultūri-
niu požiūriu vertingų upių ar 
jų ruožų sąraše ir iki šiol yra 
svarbi upė migruojančioms 
lašišinėms žuvims, nevyriau-
sybinės aplinkosaugos orga-
nizacijos kartu su Lietuvos 
Respublikos aplinkos minis-
terija ėmė raginti šią užtvan-
ką visiškai pašalinti. Įsikišus 
Vilniaus savivaldybei ir Kul-
tūros paveldo departamentui 
prie Kultūros ministerijos, 
pavyko Belmonto užtvanką 
įtraukti į kultūros vertybių 
registrą ir atstatyti 2018 m. 

Pirmąja nugriauta užtvan-
ka Lietuvoje tapo Bražuolės 
užtvanka. Tai įvyko 2020 m. 
vasarą. Bražuolės užtvan-
ka buvo bešeimininkės seno 
malūno, neįtraukto į kultūros 
vertybių registrą, liekanos, 
kurias prižiūrėti turėjo Elek-
trėnų savivaldybė. Aplinko-
saugos nevyriausybinėms or-
ganizacijoms inicijavus šios 
užtvankos griovimą ir gavus 
Elektrėnų savivaldybės leidi-
mą, lėšos griovimo darbams 
buvo surinktos paskelbus mi-
nios finansavimo akciją Pasaulio gamtos fondo platformoje. Pašalinus užtvanką 
buvo atvertas 25 km upės ruožas lašišinių žuvų nerštavietėms. 

Antrąją užtvanką Lietuvoje planuojama nugriauti Salantuose 2021 m. Salan-
tų užtvankos šalinimo darbai numatyti pagal Vandenų srities plėtros 2017-2023 
m. programos įgyvendinimo veiksmų planą, pasirašytą Aplinkos ir Žemės ūkio 
ministrų. Dabartinė užtvanka Salantuose yra seno malūno vietoje. Malūno už-
tvanka 1989 m. buvo rekonstruota ją pakeičiant aukštesne, įrengiant slenkstinę 
potvynių pralaidą. Šią potvynių pralaidą ir planuojama demontuoti, vietoje jos 
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Bražuolės užtvanka po griovimo

Bražuolės užtvanka prieš griovimą
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įrengiant kelią žuvų migracijai atveriantį akmenų metinį, kartu atkuriant upės 
vagą. Taip pat bus įrengtas mažesnis už dabartinį tvenkinys vietos gyvento-

jų rekreacijos ir žvejybos reikmėms. 
Salantų užtvanka ir potvynių pralaida 
yra geros būklės. Tai, kad užtvanka 
užkerta kelią žuvų migracijai bei tai, 
kad dabartinis tvenkinys yra užneš-
tas nešmenimis ir nebėra tinkamas 
rekreacijai ir žvejybai yra pagrindi-
nės priežastys, minimos pagrindžiant 
griovimo reikalingumą. 

Būtina pastebėti, kad šiuo metu 
Latvija yra vienintelė iš Baltijos ša-
lių, kurioje jokie užtvankų griovimo 
darbai neplanuojami.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Salantų tvenkinys

Pamąstymui
Nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos šiuo metu veikia labai akty-

viai teigdamos, kad užtvankų griovimas yra vienintelė išeitis norint pasiekti 
gerą vandens telkinių ekologinę būklę. Be to, sakoma, kad daugelyje Europos 
šalių užtvankos griaunamos todėl, kad šių procesų ekonominė, aplinkosauginė 
ir socialinė nauda gerokai atsveria užtvankų tvarkymo kaštus. Užtvankų teikia-
ma daugiafunkcinė nauda yra neišaiškinama arba tiesiog ignoruojama.

 Salantų užtvankos pralaida
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Ką galėjome daryti geriau
Juozas SMILGEVIČIUS

LŽHIS garbės narys, sąjungos narys nuo pat jos atkūrimo Juozas Smil-
gevičius lapkričio 14 d. paminėjo 80 metų jubiliejų.

Ne kasdien mus aplanko brandūs jubiliejai, tad 
nuoširdžiausiai sveikiname kolegą Juozą solidaus 
gimtadienio proga. Dėkojame už buvimą šalia, už 
patariamą ir kritišką žodį jaunesniesiems kolegoms.

80 - ojo gimtadienio proga Jubiliatui linkime sti-
prios sveikatos, turiningo laisvalaikio ir jaukaus arti-
mųjų rato.

Juozas gimė 1940 m. lapkričio 14 d. Siesikų 
mstl. (Ukmergės r.). 1963 m. LŽŪA įgijo hidrotech-
nikos inžinieriaus kvalifikaciją. Dirbo Kelmės MSV 
inžinieriumi (1963-1965), MVŪM Respublikiniame 

melioracinės statybos tresto (Lietuvos melioracijos statybų valdybos) 
Gamybinio skyriaus inžinieriumi, viršininko pavaduotoju, susivienijimo 
(firmos) „Lietuvos melioracija“ Mokslo, technikos ir ekspertizės skyriaus 
viršininku (1965-1991), Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos atsakin-
guoju sekretoriumi (1991-1992), ŽŪM Melioracijos skyriaus inžinieriumi, 
viršininko pavaduotoju (1992-1998), UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ vyriausiuoju inžinieriumi (1998-2001). 

Nuo pat LŽHIS atkūrimo Juozas buvo aktyvus sąjungos narys, ne 
kartą renkamas į LŽHIS tarybą. Sukauptas praktines žinias ir kūrybines 
mintis perteikė LŽHIS žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“, dirbo jame 
šešioliką metų, 2001-2013 m. buvo žurnalo vyriausiasis redaktorius. Iš-
samūs Juozo straipsniai hidrotechnikos klausimais, šilti rašiniai apie ga-
mybines įmones ir jų žmones yra ne viename žurnalo numeryje. Ir dabar, 
būdamas pensijoje, augindamas anūkus, jis neužmiršta savo profesijos 
brolių, domisi aktualijomis ir diskutuoja su kolegomis.

Gražių dienų Jums, mielas Juozai.                                                                                         

Atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė jau paminėjo savo trisdešimtmetį, 
o nuo didelių melioracijos darbų, atliktų 1960 - 1990 metais, pradžios laiko pra-
bėgo dar daugiau. Neužmiršdamas melioracijos šiandienos problemų aš, kaip ir 
kiti vyresniosios kartos žmonės, dirbę šį darbą daugelį metų, nukrypstu į praeitį. 
Istorija neturi tariamosios nuosakos, kaip buvo, taip buvo, ir jau nieko nebepa-

     Redakcija
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keisi. Dabar jau be emocijų galime prisiminti ir įvertinti tuometinių meliora-
cijos įmonių atliktus darbus: kas išlaikė laiko išbandymus, kas pravertė šiuo-
laikiniams žemdirbiams, o kas nuėjo į nebūtį. Be to, įdomu pasvarstyti, ar tuo 
metu sausinimo sistemos Lietuvoje buvo įrengiamos optimalios, ar bent dalies 
didžiulių lėšų, kurios buvo skiriamos melioracijai, nebuvo galima išleisti pro-
tingiau, bent mintyse paeksperimentuoti, pamąstyti, ką galėjome daryti kitaip. 

Žinoma, objektyvumo vardan būtina atsižvelgti į tai, kad per 2,5 mln. hek-
tarų drenažu nusausintos ir sukultūrintos žemės, bei kiti melioracijos darbai 
tais laikais buvo atlikti tenkinant didelių ūkių reikmes, dirbant pagal tuometės 
planinės ekonomikos reikalavimus, neužmiršti, kad ir techninės galimybės 
tada buvo žymiai menkesnės. Jaunesnei kartai net nežinoma, kad lėšų me-
lioracijai tada buvo apsčiai, bet daug ką ribojo medžiagų ir kitų materialinių 
išteklių stoka. 

Prisiminkime kai kuriuos melioratorių darbus, kuriems atlikti reikėjo daug 
pastangų ir išteklių, bet neišlaikiusių laiko išbandymų ir greit nunykusių.

Pirmiausia – drėkinimo sistemų įrengimas. Per 1966 - 1990 metus drėkini-
mo sistemos buvo įrengtos daugiau nei 50 tūkst. ha plote. Dideliems plotams 
laistyti buvo naudojamos laistymo mašinos „Volžanka“ ir „Fregat“, kalvoti 
plotai buvo laistomi naudojant lietinimo aparatus. Šioms sistemoms reikėjo 
įrengti tvenkinius vandeniui sukaupti, pastatyti siurblines, įrengti didelio slėgio 
vamzdynus. Vien stacionarių siurblinių buvo pastatyta 330, prie jų buvo pri-
vesta elektros energija Melioracijos įmonėms, kurios anksčiau užsiiminėjo tik 

Ganyklos laistymas
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sausinimo sistemų įrengimu. Šie sudėtingesni darbai buvo nemažas įššūkis, nes 
reikėjo įdiegti naujas technologijas.

Šios sistemos buvo įrengiamos daržininkystės ūkiuose, didelė dalis buvo 
skirta ganyklų laistymui, buvo įrengta daug sistemų, skirtų didelių gyvulinin-
kystės kompleksų nuotekoms (atskiedus švariu vandeniu) išlaistyti. Sistemų 
eksploatavimas buvo sudėtingas, nuolat ištikdavo įvairūs gedimai ir kildavo 
nesklandumų, tad ir tuomet jos buvo naudojamos neefektyviai. Jau tada jų eko-
nominis pagrįstumas buvo abejotinas, o po nepriklausomybės atkūrimo šios 
sistemos, pritaikytos dideliems plotams laistyti, grąžinus žemę savininkams ir 
pasikeitus energetinių išteklių kainoms, nunyko, o jų įrenginiai buvo išgrobstyti. 
Tad ši dalis melioracijos įmonių darbų, kuriems atlikti buvo sutelkta daug pa-
stangų ir materialinių išteklių, išskyrus tvenkinius, neišliko.

Kita didelė melioracijos įmonių darbų dalis, neišlaikiusi laiko išbandymo, 
buvo kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimas. Didelėms tuometinių kolūkių ir ta-
rybinių ūkių galvijų bandoms reikėjo daug pievų ir ganyklų. Jas įrengti buvo 
pavesta melioracijos įmonėms, tuo metu vadinamoms melioracijos statybos 
valdybomis, juolab, kad dauguma jų buvo įrengiama nusausintuose ir sukultū-
rintuose plotuose. Pirmąsias kultūrines pievas ir ganyklas melioratoriai pradėjo 
įrengti 1959 metais, vėliau jų kasmet buvo įrengiama po 50 tūkst. ha. Be dirvų 
nusausinimo ir sukultūrinimo bei kultūrinių žolių įsėjimo, buvo įrengiami ap-
tvarai, dalyje ganyklų įrengiamas vandentiekis gyvuliams girdyti, bandokeliai. 
Po 5 - 10 metų naudojimo išretėjus kultūrinėms žolėms, pievos ir ganyklos bū-
davo atnaujinamos, t. y. persėjamos.

Kultūrinė ganykla
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Po šalies nepri-
klausomybės atkū-
rimo ir žemės nuo-
savybės grąžinimo, 
šios didelės gany-
klos ir pievos ne-
begalėjo būti pritai-
kytos smulkesniam 
privačiam ūkiui ir 
tapo nebereikalin-
gos. Vėlesniu lai-
kotarpiu sumažėjus 
galvijų skaičiui ir 
pieno gamybai, 
dauguma šių plotų, 

ypač šiaurės Lietuvoje, buvo suarta ir naudojama grūdams auginti.
Atkūrus nepriklausomybę melioratoriams teko patirti daug priekaištų dėl 

„socialistiniam“ kaimui sukurti skirtos vienkiemių nukėlimo akcijos. Kurį lai-
ką spaudoje buvo populiarus nors ir visiškai nepelnytas šūkis: „deportacija, ko-
lektyvizacija, melioracija“. Nors šį šūkį skelbė miesto „intelektualai“, niekada 
nesupratę kaimo problemų, žalos jis pridarė nemažai. 

Melioracija buvo susieta su šia akcija, vykdyta 1966 - 1990 metais, nes 
vienkiemių nukėlimas buvo finansuojamas iš melioracijai skirtų lėšų. Be to, 
melioracijos įmonėms teko nemaloni ir kebli užduotis sutvarkyti nukeltų vien-
kiemių sodybvietes, kad šie ploteliai būtų prijungti prie bendrų laukų. Iš 250 
tūkst. tuo metu buvusių kaimo vienkiemių buvo nukelta apie 115 tūkstančių. 
Buvo nemažai vienkiemių gyventojų, norinčių persikeltį į kaimo gyvenvietes, 
ypač tų, kurių pastatai buvo blogos būklės. Naujų namų statyba gyvenvietė-
se buvo remiama. Dalį senyvo amžiaus vienkiemių gyventojų skatino keltis į 
miestus jų vaikai, siekę gauti palyginti dosnias išmokas už nukeltus pastatus. 
Tačiau dalis ir gerų sodybų, kurių savininkai nesiekė keltis į kolūkines gyven-
vietes, ūkių vadovų buvo verčiami tai daryti. Viekiemių nukėlimu buvo siekia-
ma įgyvendinti tuometinį požiūrį į „socialistinį“ kaimą, kad kaimo gyventojai 
gyventų stambesnėse gyvenvietėse, kuriose buvo galima sukurti geresnes kul-
tūrines-buitines sąlygas. 

Reikų pridurti, kad paskutiniuoju sovietinės valdžios laikotarpiu meliora-
toriai prisidėjo prie kaimo gyvenviečių tvarkymo darbų. Net nežinant Mas-
kvai iš lėšų, skirtų melioracijai, buvo įrengta asfaltbetonio danga daugiau nei 
400 kaimo gyvenviečių centrinių gatvių, sutvarkytas vandens nuleidimas. Šių 
darbų jau niekas nebesmerkė, bet niekas ir neįvertino. Žinoma, gyvenviečių 

Nukeliamas vienkiemis 
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tvarkymo darbai, atlikti sovietiniu laikotarpiu, nė iš tolo negali prilygti dabar 
atliekamiems tokio pobūdžio darbams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos 
Sanglaudos fondo. 

Prieštaringo įvertinimo dabartiniu metu susilaukė toks darbas kaip tvenkinių 
įrengimas. Be tvenkinių, skirtų sukaupti vandeniui laukams drėkinti, kurių sta-
tyba buvo finansuojama melioracijai skirtomis lėšomis, buvo įrengiami vadina-
mieji priešeroziniai tvenkiniai iš specialiai tam skirtų lėšų. Beveik visi jie išliko. 
Tarp jų yra gana didelių, techniškai sudėtingų statinių. Angirių tvenkinio ant 
Šušvės upės patvanka yra 16 m (didesnė tik Kauno HE tvenkinio ant Nemuno 
patvanka). Tvenkinio ant Striūnos upės Kauno r. žemių užtvanka sutapdinta su 
kelio Kaunas - Klaipėda pylimu. Didžiausio ploto yra tvenkinys ant Lėvens upės 
Kupiškyje (vadinamosios „Kupiškio marios“, kurių plotas 828 ha). Dalį mažes-
nių tvenkinių įsirengė patys ūkiai savo lėšomis, netgi be techninių projektų, nes 
dažnas tuometinio ūkio vadovas siekė, kad gyvenvietę puoštų vandens telkinys 
(dauguma tokių tvenkinukų po turto privatizavimo liko bešeimininkiais). 

Tvenkiniai dabartiniu metu tarnauja poilsiui, rekreacijai ir vandens turizmui. 
Prie dalies jų su didesne patvanka įrengtos mažosios hidroelektrinės. Dabar tven-
kiniai pernelyg uolių gamtos mylėtojų yra smerkiami, vadinami upių piktžaiz-
dėmis, kviečiama juos griauti. Atseit, tvenkiniai stabdo žuvų migraciją, juose 
kaupiasi teršalai ir pan. Bet tvenkinius, vandens malūnus, lietuviai statė nuo neat-
menamų laikų, o teršalai, jeigu nenusėstų tvenkiniuose, tiesiai nukeliautų į Kur-

Tvenkinys
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šių marias. Tad var-
gu ar kvietimą juos 
griauti šalies vi-
suomenė palaikys. 
Deja, nemažai tven-
kinių hidrotech-
ninių statinių yra 
blogos techninės 
būklės, lėšų jiems 
renovuoti trūksta. 

 Tarp tuo laiko-
tarpiu atliktų darbų, 
kurie atkūrus nepri-
klausomybę pra-
vertė šalies kaimui, 
be nusausinimo, 
reiktų paminėti vi-

dūkinių kelių įrengimą. Iš melioracijai skirtų lėšų buvo įrengiami lauko keliai 
su žvyro danga, skirti žemės ūkio technikai. Jie būdavo numatomi melioracijos 
projektuose ir kasmet ilgėjo. Kelius tiesti pradėta apie 1964 metus, o po dvide-
šimties metų (1984 m.) jų buvo nutiesta 1200 km. Sudėtine valstybei priklau-
sančių melioracijos įrenginių dalimi 1990 m. buvo apskaityta apie 16 tūkst. km 
kelių. Vėliau, jų priežiūrą ir eksploatavimą perėmė savivaldybės. 

Vienas svarbių darbų, melioracijos įmonių vykdytų sovietiniu laikotarpiu, 
buvo dirvožemio kalkinimas. Tai viena svarbiausių priemonių, palaikančių že-
mės derlingumą. Kalkinimo darbai buvo finansuojami biudžeto lėšomis. Tuo 
laikotarpiu kasmet buvo pakalkinama vis daugiau rūgštėjančių dirvų: 1970 m. 
pakalkinta 116 tūkst. ha, o 1989 m. – 218 tūkst. ha rūgščių dirvožemių. 

Kalkinimui iki 1984 metų naudotos trupintos kalkės, vietinių telkinių kal-
kės, cukraus fabrikų defekatas. Vėliau, įdėjus daug lėšų, buvo pereita prie la-
bai efektyvių dulkinių medžiagų – klintmilčių ir skalūnų pelenų naudojimo. 
Akmenėje buvo pastatyta klintmilčių gamykla, geležinkelio stotyse buvo pa-
statyti bokštiniai sandėliai šioms dulkinėms medžiagoms sandėliuoti, meliora-
cijos įmonės buvo aprūpintos specialiais automobiliniais barstytuvais ARUP-
8. Šių priemonių dėka dirvožemių rūgštingumas labai sumažėjo. 

Po 1990 metų, iš esmės pasikeitus naftos produktų kainoms, gaminti ir naudo-
ti klintmilčius tapo visiškai nerentabilu, ir ši melioracijos įmonių veikla nunyko. 
Vis dėlto dirvožemių kalkinimas dabar ypač reikalingas, nes intensyviai ūkinin-
kaujant augalai iš dirvožemio pasiima daug kalcio, ir dirvos rūgštėja. Tačiau da-
bar savo laukų kalkinimu (labai nedidelės apimties) jau užsiima patys ūkininkai.

Dirvožemio kalkinimas
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Pagrindinė melio-
racijos įmonių veikla 
1960 - 1990 metais 
buvo susijusi su lau-
kų drenavimu, šių 
plotų kultūrinimu, t. 
y. krūmų pašalinimu, 
akmenų nurinkimu ir 
kitais kultūrtechni-
niais darbais. Pagal 
tai, ar įmonė vykdo 
nustatytas sausinimo 
darbų užduotis, buvo 
vertinamas jų vadovų 
darbas. 1970 - 1990 
metais kasmet būda-
vo nusausinama (nu-
drenuojama) po 100 tūkst. ha žemės. 1992 m. pradžioje Lietuvoje žemės ūkio 
veikla užsiimančiuose ūkiuose buvo 2552 tūkst. ha nusausintos drenažu žemės. 
Vėliau šis plotas mažėjo. 

Vis dėlto dabartiniu požiūriu melioracijos įmonių atlikti dideli dirvų sausini-
mo ir kultūrinimo darbai kai kur nebuvo logiškai pagrįsti. Priešingai ekonomi-
kos reikalavimams, dedant didžiules pastangas ir lėšas kai kuriuose rajonuose 
buvo sausinami ir kultūrinami menko derlingumo plotai. Zarasų, Ignalinos ir 
kai kuriuose kituose rajonuose drenažas buvo įrengiamas giliuose, ne taip seniai 
iš ežerėlių susiformavusiuose durpynuose, kai kur netgi aukštapelkėse. Vėliau, 
slūgstant durpynams, dėl drenų nusėdimo tokiuose plotuose sausinimas nustojo 
veikti ir jie buvo išbraukti iš nusausintos žemės apskaitos. O juk tomis lėšomis 
buvo galima nudrenuoti visas našias žemes. Bet tada galiojo ne ekonominio 
tikslingumo, o lygiavos principas.

Daug kur be reikalo drenažas buvo įrengiamas durpynuose, anksčiau nu-
sausintuose atvirais grioviais. Pievoms ir ganykloms šiuose plotuose toks sau-
sinimas buvo pakankamas, bet turint lėšų jie buvo drenuojami. Trūko patikimų 
medžiagų drenažui lengvuose dirvožemiuose įrengti. Kai kur drenažą dėl už-
dumblėjimo teko iš naujo įrengti (rekonstruoti) keletą kartų. Daugelio drenažo 
defektų būtų išvengta, jei sausintuvams visur būtų naudoti didesnio skersmens 
(7,5 cm) keraminiai vamzdžiai. Juk tuometiniai daugiakaušiai ekskavatoriai ne-
galėjo išlaikyti tinkamo nuolydžio ir bent nedidelis sustojimas reikšdavo drenos 
vietinį pergilinimą. Gerai nors, kad didesnių darbų pradžioje buvo pereita nuo 4 
cm prie 5 cm skersmens sausintuvų vamzdžių. 

Dirvų drenavimas
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Reikėtų iš naujo įvertinti tuo metu diegiamus naujus įrengiamo drenažo 
techninius reikalavimus. Vargu ar buvo teisinga visokeriopai skatinti didelių 
drenažo sistemų įrengimą. O jų 1966 - 1979 m. kasmet buvo įrengiama 15 - 20 
tūkst. ha. Panevėžio r. tuometiniame „Tiesos“ kolūkyje bei Šiaulių r. Kuršėnų 
valstybiniame ūkyje įrengtos 200 ha sistemos (vidutinis jų plotas buvo 40 - 50 
ha). Įrengiant dideles drenažo sistemas sumažėjo nuleidžiamųjų griovių, todėl 
dirbamų sklypų plotas padidėjo ir juose buvo galima naudoti našesnę žemės 
ūkio techniką. Bet lazda turi du galus: atsirado paviršinio vandens nuleidimo 
problemų ir su tuo susijusių dirvų erozijos reiškinių. Kita neigiama šios naujo-
vės pusė – sugedus drenažo rinktuvui, dideli žemės plotai tuoj pat užmirkdavo. 
O rinktuvų gedimų, pradėjus didelių sistemų įrengimui naudoti nepatvarius 

25 cm skersmens ke-
raminius vamzdžius, 
dėl jų sugniuždymo 
labai padaugėjo (ir jų 
įrengimo technologijų 
nebuvo įmanoma užti-
krinti). Tad vėliau vi-
sus didelio skersmens 
rinktuvus, įrengtus iš 
tokių keraminių vamz-
džių teko remontuoti, 
įrengti iš patvaresnių 
vamzdžių, arba vietoj 
jų kasti griovius.

Vargu ar buvo tiks-
linga padidinti drenažo 

sausintuvų gylį ir juo labiau juos rengti didelio ilgio. Nors taip buvo pasiektas 
didesnis darbo našumas, bet prie tuometinės drenažo technologijos (vienintelė 
naudojama filtracinė priemonė buvo drenų užpylimas 20 cm armens sluoks-
niu), pablogėjo vandens patekimas į drenas. Tačiau pagrindinė blogybė buvo 
kita. Labai padidėjo drenažo rinktuvų gylis, todėl teko iš naujo perkasti nu-
leidžiamuosius griovius, o labai padidėjus jų gyliui atsirado nauja problema: 
griovių šlaitų deformacijos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, melioratoriai buvo kaltinami dėl kraš-
tovaizdžio nuskurdinimo, miškų ir gojelių naikinimo. Iš tikrųjų, melioracijos 
darbų metu neretai nesant didelio reikalo žemės ūkio naudmenomis buvo paver-
čiami krūmų, gojelių ir miškų ploteliai. (Dabar veikia priešingas reikalavimas: 
leidžiama sausinti tik dirbamas žemes). Pvz., 1978 m. nuo nudrenuotų 104 tūkst. 
ha reikėjo pašalinti 22 tūkst. ha krūmų ir miško. Nors tai buvo daroma miškinin-

Sugedusi drenavimo sistema
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kų ir žemės ūkio 
institucijų spren-
dimu, buvo galima 
labiau atsispirti 
tuometinių žemės 
ūkio vadovų norui 
plėsti naudmenų 
plotą Tačiau ir tuo-
metiniai Meliora-
cijos ministerijos 
vadovai taikstėsi 
su ūkių vadovų ka-
prizais. Žinoma, ir 
aplinkos tausojimo 
supratimas tuo metu buvo žemo lygio. Sukūrus didelius be želdinių sklypus 
lengvesnėse žemėse atsirado ir vėjo erozijos reiškinių. 

Krūmų ir miško pašalinimas buvo sunkus, daug pastangų reikalaujantis dar-
bas, kuriam atlikti trūko technikos. Dabar jau mažai kas ir prisimena, kad pir-
muoju intensyvesnių melioracijos darbų laikotarpiu išrauti krūmai su medžiais 
būdavo sustumiami į krūvas, kad per keletą metų supūtų, vėliau šios krūvos 
turėjo būti išsklaidomos, o medienos likučiai sudeginti. Taip buvo išsaugojamas 
derlingas dirvos sluoksnis. Tačiau jėgų tai atlikti nepakako, ir apie 1965 - 1970 m. 
beveik visuose drenuotuose plotuose stūksojo krūmų ir kelmų su kartu sustumtu 
armeniu krūvos, užimančios nemažą nusausintos žemės plotą. Kilus žemės ūkio 
vadovų nepasitenkinimui, prireikė didelės akcijos šioms krūvoms išsklaidyti. 
Vėliau tokį būdą 
pakeitė krūmų ir 
kelmų, o kai kada 
ir ištisų medžių 
užkasimas ekska-
vatoriais ar buldo-
zeriais iškastose 
duobėse. Vis dėl-
to šią barbarišką 
technologiją, kurią 
naudojant kartu su 
krūmais ir kelmais 
buvo užkasama 
ir derlinga žemė, 
teko keisti pažan-

Krūmų rovimas

Pirminis dirvos arimas
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gesne technologija 
nuraunant krūmus 
krūmų akėčiomis.

Daug problemų 
sukeldavo akme-
nų nurinkimas nuo 
sausinamų plotų. 
Siekiant žemės 
ūkio naudmenomis 
paversti kuo dau-
giau žemės, neretai 
melioracijai buvo 
parenkami ir smar-
kiai akmenuoti plo-

tai, nors ekonominiu požiūriu to neapsimokėjo daryti. Bet lėšų buvo, pinigai 
juk „Maskvos“, kodėl jų nepanaudoti. Akmenys buvo labai didelė drenažo 
įrengimo problema. Jie laužydavo techniką, mažino darbo našumą.

Galima būtų paminėti ir daugiau to meto darbų, kuriuos dabar tikriausiai 
darytume šiek tiek kitaip. Bet jau nieko nebepakeisi. Pasiguoskime tuo, kad 
dideli darbai (o tokie ir buvo melioracijos darbai) beveik niekad neapsieina 
be klaidų ir nesėkmių. Nežiūrint jų, dauguma atliktų melioracijos darbų buvo 
naudingi šaliai. Jie iš esmės pakeitė Lietuvos laukus, sudarė sąlygas intensyviai 
žemdirbystei. Šie darbai reikalingi šiuolaikinei Lietuvai, tad juos dirbusieji gali 
pagrįstai didžiuotis. Juk ne muzikai ir poetai kūrė šiuolaikinio Lietuvos žemės 
ūkio ekonomikos pagrindus. 

Akmenų nurinkimas

Derlingi laukai



55 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Hidrotechnika ir žemės ūkio 
naudmenų melioracija Šilutės rajone

Povilas BUDVYTIS 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

 Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

Čia viskas, pradedant nuo pramoginės žvejybos ir baigiant vieti-
niams gyventojams potvynio sukeliamais nepatogumais ir problemo-
mis, susijusiomis su vandeniu. Deja, kol kas vanduo mums sukuria 
daug bėdų: ten, kur jo per daug – skęsta pasėliai, apsemiami keliai, 
kur per mažai – nelieka galimybės įplaukti į modernius už Europos Są-
jungos paramos lėšas įrengtus uostelius (Rusnėje ir Kintuose). 

Pagrindinės mūsų rajono žemės ūkio specializacijos šakos gyvulininkystė, 
augalininkystė, žvejyba bei kaimo turizmas. Dalis rajono teritorijos yra žemiau 
jūros lygio, polderiuose, todėl ypač svarbią reikšmę turi tinkama polderinių 
sistemų priežiūra, kuriai jau daug metų lėšų buvo skiriama per mažai. Šlapios 
dirvos bei užpelkėjantys laukai nepalankūs žemdirbystei. Norint, kad pamario 
kraštas išliktų patrauklus, kuo daugiau dėmesio reikia skirti jo hidrotechninių 
statinių priežiūrai pačia plačiausia prasme: nuo polderinių sistemų statinių re-
monto ir rekonstrukcijos, bunų (vandens srovės nukreipiamųjų įrenginių) atsta-
tymo iki Nemuno žemupio upių vagų valymo.  

Apsemtas Šyšos vasaros polderis
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Sutvarkius hidrotechnines sistemas, rajonas taptų dar patrauklesnis žemės 
ūkiui, kur rinka jau atnešė įvairių naujovių. Pradedamos auginti naujos augalų 
rūšys, gerėja galvijų genofondas. Vienas iš didžiausių mūsų rajono privalumų, 
kad jis patrauklus ir dirbantiesiems, ir poilsiautojams, todėl būtina rasti tinka-
mą balansą tarp ūkinės veiklos ir gamtos išsaugojimo. Praktika parodė, kad 
Pamaryje palikus teritoriją be ūkinės veiklos, ji greitai tampa netinkama ne tik 
žmogui, bet ir daugeliui floros bei faunos rūšių. Deja, kol kas labai sunku su-
rasti balansą, nes kiekvienos srities specialistai žiūri tik iš savo pozicijų. Vieni 
kaip galėdami stengiasi apriboti žmogaus veiklą, kiti – intensyvindami ūkinę 
veiklą, kelia pavojų saugomoms teritorijoms. 

Šilutės rajono savivaldybė (kartu su priskirta Kuršių marių dalimi) užima 
170 625 ha. Žemės ūkio naudmenos – 84 638 ha, iš jų arimai – 61 126 ha. Ra-
jone įregistruotos 5 274 žemės ūkio valdos, įregistruotų ūkininkų ūkių – 3 691. 
Vyrauja 10 - 50 ha ūkiai. Plėtojama labiausiai gamtines sąlygas atitinkanti pie-
no ir mėsos gyvulininkystė. 2020 m. sausio 1 d. duomenimis, ūkininkai augino 
39 860 galvijų, iš jų: melžiamų karvių – 11 599, mėsinių galvijų ir prieau-
glio – 28 261, taip pat laikė 2 439 avis ir 229 ožkas. Augalininkystėje užimami 
plotai: žiemkenčių ir vasarojaus (rugių, kviečių, miežių, grikių ir avižų) – 10,5 
tūkst. ha, ankštinių kultūrų (rapsų ir žirnių) – 1,4 tūkst. ha, pluoštinių kanapių – 
0,26 tūkst. ha, bulvių – 0,69 tūkst. ha. Už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus ūkininkams išmokama apie 16,5 mln. eurų tiesioginių išmokų. 
Rajone įregistruotos 7989 žemės ūkio mašinos: 4733 ratiniai traktoriai, 2418 
traktorių priekabų, 838 vnt kitos technikos. 

Šilutės rajone nusausinta 85,11 tūkst. ha žemių, iš jų 68,4 tūkst. ha (78 
proc. visų šlapių žemių fondo) drenažu. Didžioji dalis drenažo sistemų įreng-
ta prieš 30-55 metus, todėl susidėvėjusios apie 67 proc., blogai veikia. Apie 

Rupkalvių kaimo sodyba
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25 tūkst. ha plote drenažo sistemas reikia rekonstruoti arba remontuoti.
Rajone yra 1800,53 km magistralinių sausinimo griovių, 59,35 km apsaugi-

nių griovių, per 2,6 tūkst. įvairių hidrotechninių statinių: 72 – tiltai, 2521 – pra-
laida, 64 – šliuzai reguliatoriai ir kt.

Bendra rajono melioracijos statinių vertė 84,86 mln. eur. Valstybės statinių 
balansinė vertė – 55,67 mln. eur. Žemės savininkų statinių balansinė vertė – 
29,19 mln. eur. 

Savivaldybėje 2016 m. rugsėjo mėnesį UAB „Valstybinė projektų ir sąma-
tų ekspertizė“ atliko Šilutės rajono tvenkiniuose esančių hidrotechnikos stati-
nių techninės būklės ekspertizę. Pagal ekspertų išvadas, Žemaičių Naumiesčio 
tvenkinio užtvankos ant Šusties upės ir Vainuto seniūnijos Krauleidiškės tven-
kinio užtvankos ant Balčios upės būklė labai bloga. Gardamo seniūnijoje, Šylių 
tvenkinio užtvankos ant Šusties upės ir Vainuto seniūnijos Vainuto užtvankos 
ant Šyšalės upės būklė yra patenkinama. Tolesnis tvenkinių eksploatavimas ke-
lia grėsmę, kad gali būti užlietos gyvenvietės. 

Per paskutinį dešimtmetį iš Valstybės biudžeto gaunamos dotacijos meliora-
cijos statinių remontui ir priežiūrai nepakankamos. Rajono savivaldybė neturi 
galimybės bei lėšų užtikrinti tinkamą užtvankų hidrotechninių įrenginių eksplo-
ataciją ir remontą.

Šilutės rajone yra 251,024 km sureguliuotų upių ir upelių, kurie apytiksliai 
surenka vandenį nuo 54 974,25 ha drenuoto ploto. Norint juos valyti, remontuo-
ti, atstatyti drenažo žiotis, susiduriama su aplinkosaugos problemomis. Gamto-
saugininkai neleidžia valyti užneštų vagų, kirsti menkaverčių medžių ir krūmų, 
augančių ant reguliuotų 
upelių šlaitų arba kelia 
didelius reikalavimus 
šiems darbams atlikti.

Jau keliolika metų 
esant nepakankamam 
Melioracijos programos 
finansavimui iš Valsty-
bės biudžeto, rajono me-
lioracijos statinių būklė 
sparčiai blogėja, kas-
met randasi vis daugiau 
užmirkusių melioruotų 
žemės plotų, valytinų 
griovių, remontuotinų 
pralaidų ir kitų hidro-
techninių statinių. Savi-

Sugedusi sausinimo sistema gyvenvietėje
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valdybei pateikta nemažai prašymų dėl Valstybei priklausančių melioracijos 
statinių remonto. Pagal gaunamą finansavimą per metus atliekama tik keletas 
avarinių remonto darbų. Drenažo sistemų vidutinis amžius artėja prie 50 metų, 
todėl didesnė jų dalis jau veikia neefektyviai arba visiškai nusidėvėjusios. Be 
to, melioruotų žemių sausinimo sistemos įrengtos kelių savininkų žemės skly-
puose, ir gedimo atveju vieno savininko sklype, kai sukeliamas gretimo sklypo 
užmirkimas, lieka nebeaišku, kuris žemės savininkas turi pašalinti gedimą. 

Šilutės rajono savivaldybės Pagrynių, Šliažų, Švėkšnos, Šylių, Saugų, Usėnų, 
Gardamo gyvenviečių ir Šilutės miesto melioracijos sausinimo sistemos labai 
blogos būklės (apsemiami gyvenamieji namai). Norint sutvarkyti gyvenviečių 
melioracijos sausinimo tinklą reikia jį rekonstruoti. Melioracijos statinių rekons-
trukcijai iš Valstybės biudžeto lėšų nebuvo skirta nuo 2012 metų. Dėl gyvenviečių 
drenažo remonto darbų savivaldybėje yra užregistruota 10 prašymų. 2018 me-
tais pasinaudojant Valstybės investicijų programa rekonstruojant Šliažų žiemos 

polderį, buvo re-
konstruota dalis 
Pagrynių gyven-
vietės drenažo 
sistemos, kuri 
yra šio polderio 
teritorijoje. 2019 
metais iš ES so-
lidarumo fondo 
lėšų atlikta Sau-
gų gyvenvietės 
drenažo rekons-
trukcija. 

Nemuno že-
mupyje apsau-
gai nuo potvy-
nių įrengta 12 
žiemos polderių 

ir 13 vasaros polderių. Bendras polderių plotas – 25 tūkst. ha, aptarnaujamas 
plotas – 27 tūkst. ha. Polderiai apjuosti 221,7 km pylimais, iš jų: žiemos polde-
rių – 69,3 km, vasaros – 152,4 km. Žiemos polderiai saugo nuo potvynių Šilu-
tės miestą ir 36 kaimus. Vasaros polderiai apsaugo pievas vegetacijos periodu. 
Vandens pertekliui iš polderių pašalinti pastatytos 43 sausinimo siurblinės, iš jų 
35 veikiančios. Polderiams eksploatuoti, remontuoti, rekonstruoti reikia didelių 
investicijų. Valstybės skiriamų lėšų nepakanka, todėl savivaldybė polderių re-
konstravimui pasinaudojo ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir miškininkystės 

Polderių Šilutės savivaldybėje schema
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plėtra ir pritaikymo 
infrastruktūra“ vei-
klos sritį „Žemės 
ūkio vandentvar-
ka“. Pagal šią prie-
monę įgyvendinta 
15 rekonstrukcijos 
projektų, kurių ben-
dra vertė – 8,5 mln. 
eur. Polderių py-
limų, siurblinių ir 

kitų statinių rekonstrukcija 
atlikta Rusnės, Kintų, Ru-
gulių, Uostadvario, Aukš-
tumalės žiemos polderiuo-
se ir Pakalnės, Stankiškių, 
Minijos, Grumblių vasaros 
polderiuose. Pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2014 - 
2020 metų programos 
priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Parama žemės ūkio 
vandentvarkai“ įgyvendin-
ta 10 polderių ir vienas melioracijos sistemos rekonstrukcijos projektas. Bendra 
šių projektų vertė – 6,8 mln. eur. 

Labai džiugu, kad dabartinė Lietuvos Vyriausybė atsižvelgė į Nemuno že-
mupio potvynio keliamas problemas ir nepatogumus Rusnės gyventojams, iš 
Valstybės biudžeto skyrė lėšų estakados statybos per užliejamą Šilutės – Rusnės 
kelio ruožo atkarpą projektui ir kelio Rusnė – Griniaus tiltas ruožo rekonstruk-
cijos darbams atlikti bei juos įgyvendino.

Taip pat Vyriausybė atsižvelgė į polderinių sistemų reikšmę, ten gyvenančių 
bei ūkininkaujančių žmonių saugumą ir gerovę. 2018, 2019 ir 2020 metais iš 
Valstybės investicijų programos skyrė po 2 mln. eurų polderinių sistemų re-
konstrukcijai. 2018 metais panaudojant šias lėšas dalinai rekonstruoti Petrelių, 
Vorusnės ir Šliažų žiemos bei Alkos, Uostadvario, Sausgalvių ir Minijos vasaros 
polderiai. 2019 metais įgyvendintas tęstinis Šliažų žiemos polderio rekonstruk-
cijos projektas, rekonstruoti Šyšos bei Kūlynų vasaros polderiai. 

Rekonstruojamas polderio pylimas

Estakada per potvynių užliejamą teritoriją 
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2020 metais iš Valstybės investicijų programos Vyriausybė Šilutės rajono 
savivaldybės projektui „Šilutės rajono savivaldybėje, Nemuno žemupyje, Ne-
muno baseino Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje esančių griovių rekonstruk-
cija“ skyrė 4,650 mln. eur. Šiuo metu baigiami projektavimo darbai, vyksta 
paruošiamieji darbai (kertami krūmai). Pagal projektą numatyta išvalyti 344,5 
km griovių, rekonstruoti 368 pralaidas ir apie 2000 žiočių Usėnų, Katyčių, Ž. 
Naumiesčio, Juknaičių, Šilutės ir Rusnės seniūnijose.

Pagal priemonę Valstybei nuosavybės teise priklausančiai pažeistai melio-
racijos infrastruktūrai atkurti, 2017 m. nukentėjusiems nuo liūčių ūkininkams 
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšomis Šilutės rajone 2019 - 2020 buvo 
įgyvendinti 5 projektai. Trijuose objektuose buvo rekonstruotos drenažo siste-
mos 21,38 ha plote. Jonaičių seniūnijoje suremontuotas tiltas per Šusties upelį. 
Išvalyta 21,17 km griovių, rekonstruota 25 pralaidos, Pagrynių ir Vilkyčių ka-
dastro vietovėse. Bendra įgyvendintų projektų vertė 626,5 tūkst. Eurų.

Pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kai-
tos“ 05.1.1. - APVA – V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“ savivaldy-
bė baigia įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio 
rekonstrukcijos projektą. Bendra projekto vertė – 4,5 mln. eur. Įgyvendinus 
projektą, rekonstruotos 3 siurblinės, 6,9 km pylimų, 24,97 km griovių (iš jų 2,5 
km kanalizuoti), suremontuotos ir rekonstruotos 25 pralaidos. 

Šiuo metu pagal šią priemonę baigiami kito projekto „Šilutės rajono savi-
valdybės Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekons-
trukcija“ projektavimo darbai. Bendra projekto vertė – 4,54 mln. eur. Numa-
toma rekonstruoti Šilutės mieste: 0,45 km gelžbetoninės sienutės ir 0,38 km 
kelio – pylimo; Rusnės žiemos polderyje ir Rusnės miestelyje: 0,53 km pyli-
mo, 18,432 km griovių, 0,43 km krantinės, 0,67 km gelžbetoninės sienutės ir 
25 780 kv. m. pylimo šlaito apsauginių gelžbetoninių plokščių.

Susirūpinimą kelia tolesnis polderių sistemų eksploatavimas. Vyriausybės pro-
gramoje numatytas valstybinių įmonių privatizavimas. Polderius eksploatuojanti 
įmonė UAB „Šilutės polderiai“ taip pat yra numatomų privatizuoti įmonių sąraše. 
Privatizavus šią įmonę, nebūtų užtikrinta saugi ir tinkama polderių sistemų priežiūra. 
 Daugiau kaip 20 metų nevalomos užneštos Nemuno ir jo intakų vagos didina 
potvynio daromą žalą, ilgina vandens pašalinimo iš polderių trukmę ir sąnaudas.

Gamtosaugininkų reikalavimai (griovių ir reguliuotų upelių valymo, men-
kaverčių medžių bei krūmų šalinimo nuo griovių ir pylimų šlaitų draudimas) 
saugomose teritorijose, vykdant polderinių sistemų rekonstrukcijos darbus yra 
pertekliniai.

Būtina ir ateityje užtikrinti pakankamą polderinių sistemų eksploatavimą, 
nes polderių statiniai yra įtraukti į strateginę reikšmę Lietuvos saugumui turin-
čių objektų sąrašą. 
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Techninio reglamento 
„Jūrų uostų ir laivininkystės statinių 
projektavimas“ rengimo ypatumai

Raimondas ŠADZEVIČIUS, Algirdas RADZEVIČIUS 
Antanas MARKAUSKAS

2020 m. balandžio 6 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-181 
patvirtintas Techninis reglamentas „Jūrų uostų ir laivininkystės stati-
nių projektavimas“.

Pagaliau! Su palengvėjimu atsiduso reglamento rengėjai – VDU Hidrotech-
ninės statybos inžinerijos instituto darbuotojai Raimondas Šadzevičius, Algir-
das Radzevičius ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos paskirtas projek-
to vadovas konstruktorius-konsultantas Antanas Markauskas. Šiame straipsnyje 
reglamento rengėjai su skaitytojais dalijasi „kryžiaus keliais“, kuriuos teko nu-
eiti iki reglamento patvirtinimo. 

Atkreipiame dėmesį, kad iki reglamento patvirtinimo dienos nebuvo normi-
nio dokumento, skirto jūrų uostų statinių projektavimui. Projektuotojai rėmėsi 
Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių po-
veikiai ir apkrovos“, kuris nustato hidrotechnikos statinių poveikius ir apkrovas, 

MOKSLININKŲ DARBAI

1 pav. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas
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Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija) paren-
gė reglamento techninę užduotį, ir gavo Aplinkos ministerijos pritarimą, kad 
poreikis sukurti jūrų uostų statinių statybos specifiką atitinkantį reglamentą yra 
pagrįstas. 

Viešą konkursą reglamentui rengti laimėjo tuometinis Aleksandro Stulgins-
kio universitetas (dabar VDU), pasiūlęs mažiausią kainą. 

Taigi, 2015 m. spalio 21 d. Uosto direkcija su konkurso nugalėtoju pasirašė 
sutartį, pagal kurią vykdytojai (projekto vadovas Hidrotechninės statybos inži-

2 pav. Įgilintos atraminės sienos (su inkarais ar be jų) ribinių būvių tikrinimo iliustracinė  
schema (iliustracija iš Reglamento)

tačiau jūrų uostų statinių apkrovas ir poveikius turėtų nustatyti Susisiekimo mi-
nisterija, kadangi reglamentas STR 2.05.15:2004 labiau pritaikytas upių uos-
tams, o norint projektuoti hidrotechnikos statinį jūrų uoste, projektuotojams 
teko remtis kitų šalių norminiais dokumentais bei rekomendacinio pobūdžio 
knygomis. Toks kitų šalių norminių dokumentų taikymas Lietuvoje yra nepri-
valomas, todėl ir iškilo būtinybė sukurti norminį dokumentą, kuris apibrėžtų 
jūrų uosto statinių specifiką ir būdingas apkrovas bei būtų to paties lygmens 
dokumentas, kaip ir šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys Aplinkos mi-
nisterijos patvirtinti statybos techniniai reglamentai (2 pav.).
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nerijos instituto doc. dr. Algirdas 
Radzevičius, vykdytojas doc. dr. 
Raimondas Šadzevičius) įsipar-
eigojo parengti statybos techninį 
reglamentą, nustatantį vandens 
uostų statinių projektavimo 
techninius reikalavimus (toliau – 
Reglamentas). Sutartimi vykdy-
tojai įsipareigojo, vadovaujantis 
Uosto direkcijos patvirtinta pro-
jektavimo užduotimi ir Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais sta-
tybos techniniais reglamentais 
ir įstatymais, parengti statybos 
techninio reglamento projekto, 
nustatančio vandens uostų stati-
nių projektavimo techninius rei-
kalavimus, parengimo numato-
mų darbų apimties programą bei 
programos įgyvendinimo planą, 
gauti Uosto direkcijos parinkto 
specialisto teigiamą recenziją 
statybos techninio reglamento 
projektui.

Parengtas statybos techninio 
reglamento projektas turėjo būti 
suderintas su LR aplinkos mi-
nisterija, gautas Uosto direkci-
jos sudarytos Techninės tarybos 
pritarimas parengtam statybos 
techninio reglamento projektui, 
tada šis projektas turėjo būti pa-
teikiamas tvirtinti LR aplinkos ministrui ir, kuomet bus patvirtintas, jo tinkama 
dokumentacija pateikiama Uosto direkcijai.

Parengti Reglamento projektą autoriai užtruko apie metus laiko, tačiau de-
rinimo procedūros truko ilgiau nei keturis metus. Ar gali taip būti? Pasirodo, 
gali, kai į derinimo procedūras „įsivelia“ kelios ministerijos ir kitos įstaigos, 
o ir labai reiklus užsakovas – Uosto direkcija, kontroliavo ir detaliai nagrinėjo 
kiekvieną parašytą sakinį ir reagavo į visas išsakytas pastabas, dėl kurių regla-
mento projektas įgaudavo vis naują „n-tąją“ versiją. 

MOKSLININKŲ DARBAI

3 pav. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, rytiniame 
Danės upės krante Kuršių marių rajone, krantinių Nr. 80, 81 
rekonstrukcija su naujo pirso Nr. 80A, 81A statyba
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Pirmasis Reglamento projekto derinimo iššūkis kilo, kai pagal numatomų 
darbų apimties programą bei programos įgyvendinimo planą 2016 m. vasario 
24 d. derinant Reglamentą su LR aplinkos ministerijos specialistais buvo pa-
reikštos pastabos, kad Reglamente negali būti organizacinių tvarkomųjų dalių 
ir pasiūlyta jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektų rengimo tvarką išdės-
tyti kitame dokumente – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 17 priede. Tuomet Aleksandro 
Stulginskio universiteto darbuotojams iškilo būtinybė rengti du norminius do-
kumentus:

1) parengtą teisės akto „Vandens (jūrų) uostų ir laivininkystės statiniai. Pro-
jektavimas“ projektą, kurį pagal Vyriausybės nutarimais priskirtą kompe-
tenciją tvirtina Susisiekimo ministerija; 

2) parengtą teisės akto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ priedą „Vandens (jūrų) uosto ir laivininkystės statinio projek-
to rengimo tvarkos aprašas“, kurį tvirtina Aplinkos ministerija.

Reglamento autoriai iššūkį priėmė ir patikslintas Reglamento projektas 
„Vandens (jūrų) uosto statiniai. Projektavimas“ (62 psl.), priedai (50 psl.) bei 
patikslintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
17 priedas (8 psl.) buvo pateikti Uosto direkcijos parinktam recenzentui 2016 
m spalio 31 d. Gauta teigiama recenzento išvada. Statybos techninio reglamen-
to STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 17 priedas 
įteisintas 2018 m., tačiau turėjo praeiti tokias pat procedūras, kaip ir naujo 
normatyvinio dokumento kūrimas. 

Norėjosi „atsikvėpti“ po tiek daug įdėto darbo derinimo procedūrose, tačiau 
laukė kitas, pagrindinis ir labai svarbus, dokumentas... Pagal Uosto direkcijos 
techninės tarybos pateiktas pastabas pakoreguotas Reglamento projektas 2017 
balandžio 13 d. teiktas derinti darbo tvarka LR aplinkos ministerijai. 

2017 m. birželio 23 d. rašte LR aplinkos ministerija detalizavo, kad pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalį Aplinkos ministerija 
ne tvirtina, o derina pagal Vyriausybės nutarimu priskirtą kompetenciją insti-
tucijų parengtus teisės aktų projektus, t. y. Aleksandro Stulginskio universiteto 
darbo grupės parengtą teisės akto „Vandens (jūrų) uosto statiniai. Projektavi-
mas“ projektą, suderinusi su Aplinkos ministerija, gali tvirtinti tik Susisiekimo 
ministerija. 

Prasidėjo Aplinkos ir Susisiekimo ministerijų debatai dėl reglamento statu-
so, kurie tęsėsi keletą mėnesių, kol pagaliau ministerijos sutarė, kad reglamen-
tą tvirtins susisiekimo ministerija ir jis bus to paties lygmens dokumentas, kaip 
ir šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys statybos techniniai reglamentai 
(analogas – kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).

MOKSLININKŲ DARBAI
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Pradėtos Reglamento derinimo procedūros su LR susisiekimo ministerija, 
dokumentas perduotas lietuvių kalbos redaktorei. Parengtas susisiekimo minis-
tro įsakymo „Dėl reglamento „Vandens (jūrų) uosto statiniai. Projektavimas“ 
patvirtinimo“ projektas, pradėtos jo derinimo procedūros su ministerijos Van-
dens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto sky-
riumi ir Teisės skyriumi. 

Atsižvelgiant į tai kad Reglamento projekte siūlomos vartoti ir įtvirtinti sąvo-
kos turi būti tinkamai apibrėžtos, Susisiekimo ministerija 2018 m. liepos mėn. 
pateikė jas aprobuoti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, kaip to reikalauja 
Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas. Valstybinei lietuvių kalbos ko-
misijai suderinus ir aprobavus sąvokas, Reglamento projektas su institucijomis 
ir visuomene buvo derinamas skelbiant jį Lietuvos Respublikos Seimo teisės 
aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAIS).

Atsižvelgus į pateiktas pastabas, Reglamento tekstas pakoreguotas, suderin-
tas su LR susisiekimo ministerijos teisininkais ir patvirtintas LR susisiekimo 
ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3-181 https://www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/b6ba38f077f211eabee4a336e7e6fdab 

Už pagalbą rengiant techninį reglamentą „Jūrų uostų ir laivininkystės 
statinių projektavimas“ dėkojame:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos infrastruktūros direktoriui 
Vidmantui Paukštei, buvusiam infrastruktūros direktoriui Gediminui Zuma-
rui, šio straipsnio bendraautoriui Statybos ir eksploatacijos departamento 
konstruktoriui konsultantui Antanui Markauskui, KVJUD Techninės tarybos 
nariams;

LR susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamen-
to Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjui Vytautui Palevičiui, vyriausiajam 
specialistui Evaldui Savickui, Vandens ir geležinkelių transporto politikos 
grupės vyriausiajai specialistei Vaidai Ubartaitei, Teisės ir personalo sky-
riaus vyriausiajam specialistui Mindaugui Berniūnui, Dokumentų valdymo 
skyriaus vyriausiajai specialistei Snieguolei Bakaitei;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių skyriaus vyriausiajam 
specialistui Alvydui Umbrasui ir kitiems komisijos nariams;

LR aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento 
direktoriui Mariui Narmontui, Statybos normavimo skyriaus vedėjui Dan-
gyrui Žukauskui, vedėjo pavaduotojai Editai Meškauskienei, vyriausiajai 
specialistei Viliai Kriaučiukaitei;

Kauno technologijos universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų ty-
rimų centro direktoriui Ernestui Ivanauskui;

Alinai Bobinaitei ir kitiems Vytauto Didžiojo universiteto Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakulteto bendradarbiams.



Lietuviai Antarktidoje
Algimantas KEPEŽĖNAS

Algimantas Kepežėnas Biome-
dicinos mokslų daktaras, Pasaulio 
lietuvių kalnų slidinėjimo mėgėjų 
asociacijos prezidentas Algiman-
tas Juozas Kepežėnas gimė 1938 
m. balandžio 8 d. Kaune. Pelnęs 
daug vyriausybinių apdovano-
jimų, slidinėjimo veteranas per 
savo mokslininko ir pedagogo 
(dirbo buv. Edukologijos univer-
sitete) gyvenimą paruošė daug 
puikių sportininkų ir pats slidinė-
jimo aistra užkrėtė aibes tautiečių 
iš Lietuvos ir pasaulio. Turėdamas 
tikslą paslidinėti visuose pasaulio 
žemynuose, slidinėjimo ir kelionių 

entuziastas aplink žemę apkeliavo keturis kartus. Mums, žemėtvarkinin-
kams ir hidrotechnikams A. Kepežėnas yra daugiau žinomas kaip Lietuvos 
tautinio atgimimo ąžuolyno pasodinimo J. Basanavičiaus tėviškėje vienas 
iš sumanytojų, jo sodintojas ir puoselėtojas. Jo ne viena nuotrauka buvo 
publikuota mūsų žurnale.

Meniškos, atvirukus primenančios kelionių nuotraukos liudija dar vieną 
Algimanto Kepežėno talentą, grožio pajautimą per žmogaus ir gamtos san-
tykį. Šiame straipsnyje spausdiname nuotraukas iš Lietuvos slidinėtojų  iš-
vykos į Antarktidą.

Redakcija

Šią ekspediciją sudarė beveik vien lietuviai. Laivo kapitonas iškėlė Lietuvos vėliavą



KELIONĖS

Studijų Kūno kultūros 
institute (dabar – Lietu-
vos sporto universitetas) 
metais dalyvaudavau kal-
nų slidinėjimo stovyklo-
se ir varžybose. Lygumų 
slidinėjimo nekultivavau, 
kadangi man patiko kal-
nų iššūkiai. Greitai išva-
žiavau į Karpatus, vėliau 
slidinėjau Kaukaze. Taip 
pat laipiojau kalnuose. 
Nuo 1962 m. įveikiau 
apie 25 kalnų viršūnes. 
Bet viskam savo laikas. 
Vasaros metu laipiojau 
į kalnus, o pusę žiemos 
leisdavau slidinėdamas 
Karpatuose. Kalnų sli-
dinėjimu susidomėjo 
nemažai studentų, daug 
ką atsiviliojome. Ir mes 
varžėmės „Kaunas – Vil-
nius“.  Vėliau pradėjau 
dirbti treneriu ir šiai spor-
to šakai būriau studentus.

Ne vienerius metus 
vadovavau Lietuvos kal-
nų slidinėjimo federa-

Argentinos ekspedicijos laivas

Pripučiamais laivelais plaukėme į krantą



68 

cijai, buvau Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo mėgėjų aso-
ciacijos prezidentas. Kartu su 
Alvydu Platūkiu mes – vienin-
teliai lietuviai, slidinėję visuo-
se šešiuose žemynuose. Ypač 
įsimintina kelionė buvo 2011 

KELIONĖS

Kalnų slidinėjimo varžybos Antarktidoje 

Iki namų toli 

Maudynės vienoje iš Antarktidos ugnikalnio suformuotų 
salų. Karšta ugnikalnio magma pakrantėje sušildo vandenį 
iki + 30 laipsnių

m., kai būrys iš Lietuvos ir 
kitų žemynų atvykusių kalnų 
slidinėjimo mėgėjų surengė 
varžybas Antarktidoje.

Nors pavieniai lietuviai 
šiame žemyne jau yra buvę, 
tačiau oficiali tokia ekspedi-
cija – pirmoji. Keletas Pasau-
lio lietuvių kalnų slidinėjimo 
mėgėjų asociacijos (PLKS-
MA) organizuotos ekspedici-
jos pagrindinių tikslų: pirmą 
kartą istorijoje šiame žemyne 
surengti kalnų slidinėjimo 
varžybas; paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri-
mą; pasiekti didžiausią vienu 
metu išsilaipinusių Antarkti-
dos žemyne lietuvių skaičių. 
Sakyčiau, pirmoji lietuvių 



69 

KELIONĖS

ekspedicija į Antarktidą pavyko ne tik gerai, bet labai gerai. Kadangi visus mūsų 
numatytus tikslus pasiekėme kaip ir planavome. Kelionė ledlaužiu nuo Argen-
tinos Ušuajos uosto iki žemyno užtruko pora parų. Pačioje Antarktidoje lietu-
viai išbuvo aštuonias dienas ir nė vienas iš dalyvių nepasiskundė, kad kažkas 
buvo negerai. Keliavome su gera nuotaika, gražiai aprengti žaliomis striukė-
mis. Labai išsiskyrėme iš kitų ekspedicijos dalyvių, tarp kurių buvo vienetai iš 
kitų dešimties šalių. Mūsų grupė buvo pagrindinė. Į kelionės pabaigą kai kurie 
ekspedicijos dalyviai visgi pajuto nuovargį, mat ryte išlipus į krantą reikėdavo 
nemažai pasivaikščioti, palaipioti kalnais, o kartais ir su pingvinais „padraugau-
ti“. Vėliau – atgal į laivą pripučiamais laiveliais. Tada pietūs, o laivas plaukia į 
kitą vietą, kur vėl išlipi. Praktiškai visa diena intensyvi, tik po vakarienės būna 
pažintiniai renginiai – paskaitos ir filmai apie Antarktidą.

Paminėtina, kad siekiant ne-
pernešti ligų, bakterijų, augalų sė-
klų ar sporų ir taip nepakeisti su-
sidariusios gamtos pusiausvyros 
laive reikia dezinfekuoti apavą.  
Prieš lipant į laivelius ir plaukiant 
į krantą reikia „perbristi“ kelias 
vonias su dezinfekciniu skysčiu. 
Esą paskutiniuosius dešimtme-
čius stebimi didžiuliai pokyčiai ir 
sprendžiamas klausimas, ar iš viso 
nereikėtų uždrausti Antarktidos 
lankymo keliautojams ir turistams. 

Antarktidos gyventojai
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Nacionalinės 
žemės tarnybos 
(NŽT) Plungės ir 
Rietavo skyriaus 
patarėjai Reginai 

Krauleidienei gražus rugsėjis buvo ne 
tik auksiniais klevų lapais. Rugsėjo 21 d. 
Regina minėjo gražų amžiaus jubiliejų. 

Reginai Krauleidienei – 60

Lapkričio 10 d. 
hidrotechnikos 
inžinierius UAB 
„Kuršasta“ ga-
mybos direktorius 
Juozas Kusas pa-

minėjo 60 m. jubiliejų.
Jubiliatas gimė Skuodo raj. Kulalių 

kaime. 1976 m. baigęs Mosėdžio vidu-
rinę mokyklą, įstojo į Lietuvos žemės 
ūkio akademijos žemėtvarkos ir hi-
drotechnikos fakultetą, kurį sėkmingai 
baigė 1984 metais įgydamas hidro-
technikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Buvo paskirtas dirbti į Skuodo 
MSMV. Pradėjo meistro, toliau darbų 
vykdytojo, statybos vadovo pareigose, 
nuolat kėlė savo kvalifikaciją, įgyda-
mas vis naujų inžinieriaus ir darbų or-
ganizavimo žinių.

Patyręs specialistas, geras darbų 
organizatorius 2012 m. sausio 3 d. pa-
skirtas į UAB „Kuršasta“ gamybos di-

Juozui Kusui – 60
rektoriaus pareigas. Juozas sėkmingai 
vadovauja visam inžinerinių techninių 
darbuotojų kolektyvui, visai bendrovės 
gamybinei veiklai.

Juozas Kusas – visuomeniškas, il-
gametis aktyvus LŽHIS narys, šiuo 
metu vadovauja Skuodo rajono hidro-
technikų skyriui.

Juozas su žmona užaugino sūnų 
Martyną ir dukrą Rugilę. Martynas 
seka tėvo pėdomis, 2014 m. baigė 
Aleksandro Stulginskio universiteto 
Žemėtvarkos ir hidrotechnikos fakul-
tetą. Dirba toje pačioje bendrovėje 
statybos vadovu. Bedirbdamas baigė 
magistro studijas. Rugilė studentė. 

Nė nepastebėjome, kaip bedirbant 
su Juozu prabėgo 36 įtempti bendro 
darbo metai. 

Sveikiname Juozą Jubiliejaus proga 
ir linkime stiprios sveikatos, sėkmingų 
dienų bei geriausios sėkmės gyvenime.

Kolektyvo vardu  
Stanislovas Martinkus

Iš Radviliškio krašto kilusi, baigusi 
Šiaulėnų vidurinę mokyklą Regina pa-
suko į tuometę LŽŪA, kur studijavo že-
mės tvarkymo ypatumus ir 1983 m. įgi-
jo žemėtvarkos inžinierės kvalifikaciją. 
Regina – savo specialybės propaguoto-
ja, nes jos pasirinktu žemėtvarkininkės 
keliu pasuko ir jaunesnė jos sesė Rita, 

SVEIKINAME
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dabar besidarbuojanti Šiaulių krašte. 
Baigusi mokslus R. Krauleidienė grį-
žo į Radviliškio rajoną Šaukoto kolūkį, 
dirbo hidrotechnike. Persikėlusi gyven-
ti į Plungės rajoną, gražų ir garsų Že-
maičių Kalvarijos miestelį, nuo žemės 
ūkio reikalų taip pat nenutolo ir, įsibė-
gėjant žemės reformai Lietuvoje, nuo 
1995 m. įsitraukė į nuosavybės teisių 
atkūrimo darbus. Žemaičių Kalvarijos 
agrarinės reformos tarnyboje dirbo že-
mėtvarkininke, vėliau Telšių apskrities 
Plungės rajono žemėtvarkos skyriuje 
vyriausiąja specialiste, nuo 2008 m. 
iki 2019 m. – skyriaus vedėjo pava-
duotoja, o nuo 2019 m. – NŽT Plungės 
ir Rietavo skyriuje skyriaus patarėjos 
pareigose.

Regina dirba atsakingai, yra par-
eiginga, todėl už ilgametį ir nuoširdų 
darbą žemės reformos procese ji ne 
kartą yra apdovanota tarnybos vadovų 
padėkos raštais. 

SVEIKINAME

Lapkričio 20 d. 
Nacionalinės že-
mės tarnybos prie 
ŽŪM Mažeikių 
skyriaus vedėjui 
Zigmantui Šimkui 

sukako 60 metų. Jubiliatas – tikras že-
maitis, gimęs ir augęs Plungės rajone 
Jogaudų kaime. 1984 m. baigė LŽŪA, 
įgijo Agronomo kvalifikaciją. Baigęs 

studijas atvyko gyventi ir dirbti į Ma-
žeikius. Nuo  1997 m. vadovauja Na-
cionalinės žemės tarnybos Mažeikių 
skyriui, visą savo patirtį ir energiją 
atiduodamas gerų rezultatų siekimui. 
Zigmantas reiklus ne tik savo paval-
diniams bet ir sau, yra labai pareigin-
gas, visada siekiantis užsibrėžto tikslo, 
kruopščiai ir nuosekliai atliekantis 
savo pareigas. Jis yra LŽHIS narys, 

Zigmantui Šimkui – 60

Regina užaugino ir didžiuojasi savo 
dukra Ernesta ir sūnumi Justinu, džiau-
giasi, kad juos gali dažnai apkabinti 
nes jie savo gyvenimo kelią rado Lie-
tuvoje. 

Po dienos darbų Regina puoselėja 
savo sodybą, kuriai gražinti yra tiek 
idėjų, kad vos spėja jas įgyvendinti. Ji 
aktyvi LŽHIS narė, padeda organizuoti 
renginius, atokvėpio šventes. Aktyvi ji 
ir Žemaičių Kalvarijos miestelio vietos 
bendruomenėje, jos pasiūlytais marš-
rutais bendruomenė apkeliavo visą 
Lietuvą, o ilgesniais vakarais užsiima 
kūrybine veikla. Mes, kolegos, taip pat 
buvome papuošti jos kurtais tautiniais 
simboliais valstybinių švenčių proga. 
Tokia ji mūsų Regina. 

Sveikindami Reginą su gražiu Ju-
biliejumi linkime: ramybės širdžiai, iš-
minties protui, šypsenos veidui ir mei-
lės veiklai.

Bendradarbių vardu 
NŽT Plungės ir Rietavo skyriaus 

vedėjas Steponas Januška
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aktyviai dalyvaujantis sąjungos veiklo-
je. Kartu su žmona Viktorija užaugino 
du puikius vaikus, jau džiaugiasi anū-
kėlės draugija.

Gerbiamas Zigmantai, gražios su-

kakties proga linkime geros sveikatos, 
jaunatviškos energijos, nepritrūkti nau-
jų idėjų. Tegul visi ateinantys metai bus 
prasmingi ir laimingi. 

Kolegų vardu  
Ona Brazdauskienė

Gruodžio 27 d. 
UAB „Šiaulių hi-
droprojektas“ hi-
drotechnikos in-
žinieriui LŽHIS 
nariui Gintarui 

Leščinskui sukako 50 metų. 
Jubiliatas gimė Šiaulių m. Įgijęs 

vidurinį išsilavinimą Šiauliuose, įstojo 
į Panevėžio hidromelioracijos techni-
kumą (HT) ir 1989 m. įgijo techniko 
hidrotechniko specialybę. Tais pačiais 
metais Gintaras įstojo į LŽŪA hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. 

Studijuoti LŽŪA teko tik dvejus me-
tus. Dėl šeimyninių aplinkybių 1991 
m. studijas teko nutraukti ir dirbti 
darbą, nesusietą su įgyta specialybe. 
Gintaras 1997 m. buvo priimtas į UAB 
„Šiaulių hidroprojektas“ inžinieriaus 
pareigoms.

Žinios, įgytos Panevėžio HT ir 
LŽŪA, neišblėso. Pagerėjus materia-
linei padėčiai, Gintaras nutarė toliau 
dirbti pagal specialybę ir baigti studi-
jas LŽŪU neakivaizdžiai. Užsibrėžtą 
tikslą pasiekė, 2002 m. jam buvo su-
teikta hidrotechnikos inžinieriaus kva-
lifikacija.

Gintarui Leščinskui – 50
Vos pradėjęs dirbti bendrovėje, ju-

biliatas pasižymėjo kaip darbštus, ge-
bantis savarankiškai spręsti įvairias 
hidrotechnines problemas, darbuoto-
jas. Darbo veiklai netrukdė ir studijos 
Akademijoje. Rengiami projektai visa-
da būdavo kokybiški, laiku parengti, 
pagrįsti ekonominiais skaičiavimais. 
Už sumanumą, gebėjimą vadovau-
ti Gintaras keliamas pareigose. 2011 
m. skiriamas projekto vadovu, o jau 
2014 m. – grupės vadovu. 

Jubiliatas draugiškas, korektiškas, 
turintis tvirtą savo nuomonę, savikri-
tiškas.

Jauniems specialistams perduoda 
įgytą patirtį, konsultuoja. Gerbiamas 
ir bendrovės darbuotojų, ir užsakovų 
bei rangovų. 

Pomėgiai – žvejyba, kelionės, do-
mėjimasis sportu, aktualijomis. 

Sveikiname ir linkime dar daug 
darbingų metų, optimizmo, sveikatos ir 
visur lydinčios sėkmės.

Arūnas Adomaitis,  
Petras Raudonis

Norėdami pasveikinti kolegas jubiliejų proga – 
rašykite žurnalo redakcijai
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Leidinys apie žemės reformos 
vertinimą

2020 m. UAB „Baltijos kopija“ išspausdino 100 egz. tiražu leidinį – straips-
nių rinkinį „Žemės reformos vertinimas“. Rinkinio sudarytojas ir daugelio 
straipsnių autorius Pranas Aleknavičius. Knygoje skelbiama 17 straipsnių, jos 
apimtis 335 puslapiai.

Leidinyje spausdinami 1991 - 2020 metais atliktus žemės reformos darbus 
apibūdinantys straipsniai, paskelbti mokslo 
žurnaluose ir kituose leidiniuose. Pagrindinė 
straipsnių tematika – žemės santykių pertvarky-
mo teisiniai aspektai ir socialinės bei ekonomi-
nės pasekmės, privačių ūkių vystymasis, žemės 
ūkio paskirties žemės naudojimo ir privatizavi-
mo pokyčiai, kaimiškųjų teritorijų planavimas, 
žemės ūkio raidos perspektyvos, dirbamos že-
mės tausojimo problemos, žemėtvarkos darbų 
poreikis, žemės rinkos plėtra.

Per 1992 - 2020 m. laikotarpį šalyje 5,8 
mln. ha suformuota 2,5 mln. žemės sklypų, 834 
tūkst. piliečių atkurtos nuosavybės teisės į žemę 
kaimo vietovėse ir miestuose. Iki 2020 sausio 1 
d. įregistruota 4 401 tūkst. ha privačios žemės. 
Iš to ploto apie 3 372 tūkst. ha įgyta atkuriant 

nuosavybės teises, 582 tūkst. ha – privatizuojant gyventojų asmeninio ūkio 
žemę, 447 tūkst. ha – perkant sodų sklypus, namų valdų žemės sklypus , laisvo 
žemės fondo ir kitą valstybinę žemę. Valstybė išpirko, kompensuodama buvusių 
savininkų teisių perėmėjams, apie 816 tūkst. ha buvusios privačios žemės. Su-
kaupta žemėtvarkos darbų patirtis leidžia tikėtis sklandesnio ir spartesnio žemės 
reformos užbaigimo. Šiam tikslui turėtų būti panaudota išsamesnė atliktų darbų 
analizė bei žemės reformos proceso mokslinių tyrimų rekomendacijos.

Siekiant apibūdinti ir įvertinti reformos darbus, susijusius su žemėtvarkos 
specialistų veikla, žemės naudojimo ir žemės ūkio veiklos tendencijas bei gali-
mas vykstančios pertvarkos pasekmes, šiame leidinyje talpinami straipsniai, na-
grinėjantys: žemės reformos teisinius pagrindus; privačių ūkių kūrimosi raidą; 
žemės naudmenų struktūros ir žemės naudojimo intensyvumo pokyčius; žemės 
ūkio gamybos planavimo pagrindines kryptis atskirose šalies agroūkinėse zono-
se; kaimiškųjų teritorijų žemės naudojimo perspektyvas rengiant administraci-
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Naujas leidinys kraštovaizdžio 
architektūros ir arboristikos teorijos  

ir praktikos tema

2020 m. lapkritį skaitytojus pasiekė nau-
jas recenzuojamų mokslinių straipsnių rin-
kinys Kraštovaizdžio architektūra – teorijos 
ir praktikos aspektai (Landscape Architectu-
re – the Theoretical and Practical Aspects), 
išleistas spaudiniu (ISSN 2669 – 2260) ir 
elektroniniu formatu (ISSN 2669 – 2279). 
Prie jo išleidimo svariai prisidėjo keletas 
socialinių ir mokslinių partnerių, krašto-
vaizdžio pažinimo ir formavimo moksli-
nio intereso juridinių asmenų: Lietuvos 
kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), 
Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė 
(KŽEG), Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas (VGTU, Vilnius Tech), Klaipėdos 

nių teritorijų bendruosius planus; ūkių žemės valdų išdėstymo ir vidinės struk-
tūros projektavimo klausimus rengiant žemėtvarkos planavimo dokumentus; 
kaimo gyvenviečių formavimo ir perspektyvinės raidos klausimus; kultūrinio 
kaimiškojo kraštovaizdžio ilgalaikių elementų išdėstymo ir tvarkymo klausi-
mus; žemės rinkos vystymosi klausimus.

Dauguma leidinio straipsnių parengti Lietuvos žemės ūkio universiteto 
(2011 - 2018 m. – Aleksandro Stulginskio universitetas, nuo 2019 m. Vytauto 
Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fa-
kulteto Žemėtvarkos katedroje (vėliau – Žemėtvarkos ir geomatikos institutas 
2008 - 2016 m. atliktų mokslinių tyrimų pagrindu.

Leidinys skirtas žemėtvarkos specialybės studentams, žemės reformos pro-
blemas nagrinėjantiems istorikams, teisininkams, žemės ūkio specialistams, 
ekonomistams, architektams, sociologams, politikams ir žurnalistams. 

Romualdas Survila 
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universitetas (KU), Vytau-
to Didžiojo universitetas 
(VDU), Kauno technolo-
gijos universitetas (KTU), 
Lietuvos arboristų asoci-
acija (LARA), Edouard‘o 
François André klubas 
Lietuvoje, Lietuvos uni-
versitetų botanikos sodų 
asociacija.

Tai jau penktasis tokio 
pobūdžio mokslo straipsnių rinkinys. Šįkart leidinys skiriamas Lietuvos atkur-
tos nepriklausomybės 30-mečiui, LKAS veiklos 25-mečio sukakčiai, lietuvių ir 
latvių kraštovaizdžio architekto Alfonso Kiškio (1910 - 1994) 110-osioms gimi-
mo metinėms, garsaus prancūzų kraštovaizdžio architekto, kūrusio ir Lietuvoje, 
Edouard‘o F. André (1840 - 1911) 180-osioms gimimo metinėms. Norėta šiuo 
leidiniu pažymėti ir kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programos 
VGTU pradžią. Tiesa, kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programa 
2020 m. VGTU liko nebyli, nebuvo pakankamai stojančiųjų, nesurinkta akade-
minė grupė. 

Leidinio sudarytojai: Vaiva Deveikienė, Petras Grecevičius, Steponas Devei-
kis; leidėjai: Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė, Lietuvos kraštovaizdžio 
architektų sąjunga, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas.

240 puslapių leidinyje spausdinama keturiolika mokslinių ir aštuonetas ap-
žvalginių straipsnių įvairia kraštovaizdžio architektūros, urbanistikos ir parkų 
meno tematika, daug dėmesio skiriama storiausių Lietuvos ąžuolų temai, želdi-
nių ir želdynų priežiūros, arboristikos problemoms. Kadangi leidinys dedikuo-
jamas kraštovaizdžio architektų E. F. André ir A. Kiškio gimimo sukaktims, ne-
atsitiktinai leidinio straipsniuose aptariami ir analizuojami jų kūrybos aspektai 
ir objektai. Plačiai aptariamas Žemėtvarkos projektavimo instituto (dabar Vals-
tybės žemės fondas) indėlis į kraštovaizdžio architektūros ir želdynų tvarkymo 
plėtrą Lietuvoje.

Leidinys skiriamas architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio architektū-
ros, želdinių dizaino akademinei ir praktikų bendruomenėms, studijuojančiam 
jaunimui, visiems, besidomintiems kraštovaizdžio ir želdynų formavimo pro-
blemomis. 

Leidinį rasite skaitmeninėse bibliotekose ir išteklių saugyklose.
Tomas Raguvis,  

Romualadas Survila
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Danutė Janė Mardosienė
(1947-2020)

2020 m. rugpjūčio 19 d. netekome profesionalios karto-
grafės, buvusios Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos darbuotojos Danutės Janės Mardosienės. Ji 
palaidota rugpjūčio 22 d. Stakliškių kapinėse.

Danutė Janė Žiūkaitė-Mardosienė gimė Prienų r. Trečio-
nių kaimo vienkiemyje. 

1965 - 1970 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fa-
kultete studijavo geografiją (kartografiją). Baigusi studijas 1970 m. pradėjo dirbti 
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Inžinerinės fotogrametrijos labora-
torijoje, kurios funkcijos – fotogrametriniu būdu kartografuoti Lietuvos ir kaimyni-
nių šalių (Latvijos, Baltarusijos) kultūros paveldo paminklus, sukurti fotogrametrinį 
archyvą. Dėl gero profesinio pasirengimo nuo 1975 m. prof. V. Chomskio pakviesta 
dėstė kartografijos disciplinas to paties fakulteto studentams. Nuo 1980 m. Danutė, 
būdama atsakingoji vykdytoja, vėliau – temų vadovė, kartografavo Lietuvos dina-
minius gamtinius objektus. Pirmaisiais objektais tapo Vilnelės, Neries didžiosios 
atodangos, Drūkšių ežero ir Elektrėnų vandens saugyklos, Kauno marių, Baltijos 
jūros priekrantės dinaminės zonos, Kuršių nerijos pustomos kopos. Per du dešim-
tmečius trukusią lauko kartografavimo praktiką Danutė puikiai įgudo taikyti įvai-
rius objektų kartografavimo metodus, žemėlapių, atlasų sudarymo ir spausdinimo 
technologijas, jų redagavimą ir koregavimą.

Lietuvoje kuriantis naujoms valstybės institucijoms, 1990 m. D. Mardosienė 
pakviečiama dirbti Lietuvos geodezijos tarnybos Gamtos išteklių departamento vy-
riausiąja kartografijos specialiste. Vėliau, įkūrus Valstybinę geodezijos tarnybą prie 
Statybos ir urbanistikos ministerijos, ji tapo šios tarnybos Kartografijos skyriaus 
viršininke. Jos iniciatyva iš Pabaltijo teritorinės geodezinės priežiūros inspekcijos 
Rygoje 1991 m. buvo perimti geodezijos ir kartografijos archyvai. 1993 m. ji orga-
nizavo techninės ir ekonominės pagalbos sutarties pasirašymą su Švedijos Satel-
litbild korporacija dėl Lietuvos teritorijos kosminio vaizdo skaitmeninio žemėlapio 
M 1:50 000 sudarymo. Jos iniciatyva buvo pradėti Lietuvos teritorijos aerofoto-
grafavimo darbai, skirti topografinių ir teminių žemėlapių gamybai. Nuo 1994 m. 
Danutė vadovavo topografinio žemėlapio M 1:50 000 pagal NATO standartus ga-
mybai. Šie topografiniai žemėlapiai, skirti krašto apsaugai, buvo vienas iš Lietuvos 
indėlių stojant į NATO. Žemėlapiai buvo labai teigiamai įvertinti JAV Vaizdų ir 
kartografavimo agentūros NIMA (buvusi JAV Gynybos kartografavimo agentūra 
DMA) specialistų. 1994 m. Danutė kuravo Lietuvos nacionalinio atlaso rengimo 
darbus. Nuo 1995 m. vadovavo Lietuvos teritorijos topografinio ir navigacinio kar-
tografavimo darbams pagal LR Vyriausybės, ministerijų, valdymo institucijų ir kitų 
vartotojų poreikius. Kartografijos skyriuje buvo sprendžiamos topografinių, kos-
minio vaizdo, oro navigacijos, valstybės sienos demarkavimo žemėlapių, Lietuvos 
Respublikos teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo 
jūrlapių gamybos problemos. 1997 m. reorganizavus Valstybinę žemėtvarkos ir ge-
odezijos tarnybą, Danutė tęsė darbą Valstybinėje geodezijos ir kartografijos tarny-



77 

UŽJAUČIAME

boje prie LR Vyriausybės. Kartu su kitais darbuotojais ji rengė LR geodezijos ir 
kartografijos įstatymą, kitus teisės aktus. 

Nuo 2001 m. iki 2012 m. (išėjimo į pensiją) Danutė dirbo Nacionalinėje žemės 
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos. Jos darbinė veikla buvo susijusi su mo-
dernių technologijų taikymu kartografijoje, Lietuvos nacionalinio atlaso sudarymu, 
Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo kartografavimo pro-
gramos atnaujinimu, geodezijos ir kartografijos techninių reglamentų rengimu. Ji 
vadovavo aeronavigacinių žemėlapių M 1:250 000 pagal NATO standartus mastelio 
sudarymui, skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių gamybai. Šie naudojami kaip 
kartografinis pagrindas teminių žemėlapių kūrimui. 2002 - 2007 m. D. Mardosie-
nė buvo išrinkta Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės Baltijos 
skyriaus pirmininke. Vadovaudama Baltijos skyriui, kartu su Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos ir kitų institucijų specialistais, atstovavo Lietuvai Niujorke, Ber-
lyne, Vienoje vykusiose Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės 
(UNGEGN) sesijose ir konferencijose, pristatė ataskaitas apie atliktą darbą Lietuvo-
je, Latvijoje, Estijoje geografinių pavadinimų nacionalinės standartizacijos srityse. 
2007 m. Danutė kartu su kitų šalių atsakingų institucijų atstovais dalyvavo Madride 
vykusiame Europos geografinių vardų (EuroGeoNames) norminimo darbe.

D. Mardosienė greta savo tiesioginio darbo aktyviai dalyvavo Lietuvos karto-
grafų draugijos, Lietuvos geografų draugijos, Lietuvos fotogrametrijos ir distanci-
nių tyrimų komiteto veikloje. Už ilgametį sąžiningą darbą organizuojant Lietuvos 
teritorijos kartografavimą ji buvo apdovanota Valstybinės geodezijos ir kartografi-
jos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos ir kitų 
institucijų padėkos raštais. Danutė buvo puikus pavyzdys, rodantis, kiek daug gali 
nuveikti žmogus, jeigu dirba tikslingai ir tiki savo darbų prasmingumu.

UNGEGN Baltijos skyriaus ir kolegų kartografijos ir toponimikos srityse iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos vardu reiškiame giliausią užuojautą Danutės šeimai, jos 
draugams ir buvusiems kolegoms.

Kolegų vardu Tomas Duksa

Vytautas Laukaitis
(1934-2020)

2020 m. spalio 16 d. mirė žemėtvarkos veteranas, visą 
savo gyvenimą skyręs gimtosios šalies žemės puoselėjimui, 
jos tvarkymui.

Vytautas gimė 1934 m. sausio 1 d. Alytaus r. Čižikų kaime. 
1948 m. baigė Ūdrijos septynmetę mokyklą. 1959 m. Kauno 
žemės ūkio technikume įgijo techniko žemės tvarkytojo kva-
lifikaciją. 1959 - 1961 m. dirbo vyresniuoju techniku Žemės 

ūkio ministerijos Žemės tvarkymo valdyboje. 1961 m. įsteigus Respublikinį že-
mėtvarkos institutą, paskirtas dirbti vyresniuoju inžinieriumi Vilniaus žemėtvarkos 
skyriuje. Čia dirbo iki 2006 m., iki išėjimo į pensiją.

Velioniui teko patirti pokario žemėtvarkininko darbo sunkumus, kurie buvo sun-
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kūs ne tik fizine, bet ir dvasine prasme. Ištisą šiltąjį metų periodą praleisdavo ko-
mandiruotėse kaime ir tik žiemą grįždavo darbui į Vilnių. Įdomus daugiakalbis, ta-
čiau neturtingas Vilnijos kraštas darbo sąlygomis nelepino žemėtvarkininkų. Tačiau 
komunikabilus optimistas Vytautas visuomet rasdavo bendrą kalbą su žmonėmis. 
Grįžęs iš komandiruočių, bendradarbiams pasakodavo patirtus nuotykius, vaizdžiai 
juos pagražindamas. Darbas sustodavo ne vienai valandai, bendradarbiai pakeldavo 
galvas nuo braižymo lentų ir klausydavosi, klausydavosi ...

Velionio darbo biografija trumpa, tačiau atlikta daug ir įvairių žemėtvarkos, ge-
odezijos, kartografijos ir kitų darbų.

Buvusiųjų kolegų atmintyje Vytautas išliko nuoširdus, draugiškas, gerą humoro 
jausmą turintis bendradarbis, visuomet pasidalinantis darbo patirtimi.

Su liūdesiu atsisveikiname su Vytautu, gilią užuojautą reiškiame žmonai Onutei, 
dukroms Astai ir Reginai bei jų artimiesiems.

Vytautas amžino poilsio atgulė naujosiose Salininkų kapinėse, Vilniaus rajone.
Buvusiųjų bendradarbių vardu

Romualdas Survila 

UŽJAUČIAME

Danielius Tamošiūnas
(1938-2020)

2020 m. spalio 11 d., eidamas aštuoniasdešimt trečiuosius 
metus, mus paliko hidrotechnikos inžinierius, melioracijos ve-
teranas Danielius Tamošiūnas.

Danielius gimė 1938 m. balandžio 1 d. Rokiškio r. Barei-
tiškių kaime, vėliau šeima persikėlė gyventi į Kupiškio rajoną. 
Ten 1957 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Atliko priva-
lomąją karinę tarnybą. Grįžęs po trejų metų, pradėjo studijas 
LŽŪA ir 1964 m. jas baigė, įgydamas inžinieriaus hidrotech-

niko kvalifikaciją. Nuo 1965 m. pradėjęs dirbti Šiaulių MSV meistru, nuosekliai 
kilo karjeros laiptais: buvo darbų vykdytojas, vyriausiasis darbų vykdytojas. Didelis 
jo indėlis ne tik į rajono žemių sausinimą, bet ir į sudėtingų hidrotechnikos objek-
tų statybą: tai Kuršėnų tarybinio ūkio drėkinimo sistema, užtvanka ant Šventosios 
upės Anykščiuose, žuvininkystės tvenkiniai Bubių ir Šilo – Pavėžupio žuvininkys-
tės ūkiuose.

Tapęs viršininko pavaduotoju, o vėliau, 1976 - 1982 m., perėmęs vadovavimą 
įmonei, daug dėmesio skyrė kolektyvo socialinių reikmėms: gyvenamųjų namų sta-
tybai Kuršėnuose, Ginkūnų gyvenvietėje. Tuo pat metu buvo pastatyta ir Kuršėnų 
mechaninės gamyklos gamybinė bazė. 1988 m. Danieliui suteiktas Lietuvos nusi-
pelniusio inžinieriaus vardas.

Jau nuo mokyklos, tarnybos armijoje, studijų Akademijoje laikų Danielius buvo 
aistringas sportininkas. Ypač jo sportiniai gabumai atsiskleidė studijų metu: 1962 
m. su Akademijos rankinio komanda „Pilėnai“ jis tapo Lietuvos vicečempionu. 
Sportinę patirtį sėkmingai skleidė ir atvykęs dirbti į Šiaulius.

1990 m. gerokai pablogėjus melioracijos darbų perspektyvoms dėl organiza-
cinių pertvarkų ir finansavimo stygiaus, Danielius iki 2000 m. dar dirbo įmonės 
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viršininko pavaduotoju ir direktoriumi gamybai. Toliau, iki išėjimo į pensiją, dirbo 
medienos perdirbimo įmonėse. Išėjęs į pensiją užsiėmė sodininkyste ir daržininkys-
te, namų ūkio tvarkymu. 

Kartu su žmona Giedre užaugino dukrą Vilmą, sūnų Raimundą, auga keturi anū-
kai. Dėl pablogėjusios sveikatos atsisakė puoselėjamų planų kaimo sodyboje ir per-
sikėlė gyventi į Vilnių arčiau dukters Vilmos. Paskutinį gyvenimo tarpsnį praleido 
artimųjų apsuptyje.

Gedime netekę studijų draugo, gero specialisto ir puikaus vadovo, palikusio ryš-
kų pėdsaką melioracinės ir hidrotechninės statybos darbuose Šiaulių regione.

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Giedrę, dukrą Vilmą, 
sūnų Raimundą, anūkus ir kitus artimuosius. Amžino poilsio Danielius atgulė prie 
tėvų Ginkūnų kapinėse Šiauliuose.

Kurso draugų ir kolegų vardu 
Jonas Jašinskas

Konradas Razgūnas
 (1928-2020)

2020 m. lapkričio 9 d. netekome daugeliui žemėtvarkinin-
kų gerai žinomo žemės tvarkymo darbų veterano žemėtvarkos 
inžinieriaus Konrado Razgūno. 

Velionis gimė 1928 m. rugsėjo 20 d. gražiame Aukštaitijos 
krašte, Molėtų r. Palukštinės k. Mokytis pradėjo Videnišky-
je, 1948 m. baigė Molėtų gimnaziją. Pradėjo studijuoti Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, tačiau, palikęs universitetą, pe-

rėjo studijuoti žemėtvarkos į LŽŪA. 1953 m. tapo žemėtvarkos inžinieriumi. 
Profesinę veiklą pradėjo Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo valdyboje 

inžinieriaus pareigose. 1954 m. paskiriamas Vilkaviškio r. Alvito MTS inžinieriu-
mi-žemės tvarkytoju. 1958 m. grįžo į ministerijos Žemės tvarkymo valdybą ir ėjo 
inžinieriaus inspektoriaus pareigas. 1960 m. skiriamas šios valdybos Vilniaus žemė-
tvarkos padalinio (partijos) viršininku. 

1961 m. įsteigus Respublikinį žemėtvarkos projektavimo institutą, Konradas 
buvo paskirtas šio instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriaus viršininku. Skyriaus 
uždaviniai buvo sudėtingi, skyrius nuolat plėtėsi. Dirbti į jį buvo skiriama daug 
jaunų žemėtvarkos specialistų, baigusių LŽŪA ir Kauno žemės ūkio technikumą. 
Per keletą metų skyriaus darbuotojų padaugėjo nuo 36 iki 170. K. Razgūnas turėjo 
vadovauti viso šio gausaus kolektyvo veiklai, užtikrinti, kad užduotys būtų tinkamai 
vykdomos. Tai jam sekėsi. Be tradicinių žemėtvarkos projektavimo, žemės apskai-
tos, geodezijos darbų buvo pradėti ir žemės skyrimo projektų rengimo, želdynų pro-
jektavimo, teritorijų planavimo ir kitokie nauji darbai. Vilniaus žemėtvarkos skyrius 
buvo tarsi eksperimentinė bazė kuriant naujų darbų metodikas ir jas taikant prak-
tikoje. Velionis buvo aukštai pakėlęs profesinio lygio kartelę. Daug dėmesio skyrė 
specialistų profesiniam lavinimui. Projektų aiškinamieji raštai ir kiti žemėtvarkos 
dokumentai turėjo būti rašomi sklandžia ir taisyklinga lietuvių kalba. K. Razgūnas, 
turėdamas didelę patirtį, sumaniai vadovavo šiam skyriui daugiau nei 30 m.
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1991 m., jau turėdamas solidų metų bagažą, nelengvos vadovavimo naštos atsi-
sakė, užleisdamas vietą jaunesniems, ir pradėjo šiame skyriuje eiti vyresniojo eko-
nomisto pareigas. Jis atsakingai, patikimai tvarkė skyriaus ekonominį darbą ir tik 
2004 m. būdamas 76-erių ir turėdamas 51 m. darbo stažą paliko aktyvią veiklą ir 
išėjo į užtarnautą poilsį.

Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabar Valstybės žemės fondo) darbuotojai 
prisimena velionį kaip labai kruopštų ir atsakingą, nuoširdžiai ateinantį į pagalbą 
bendradarbiams, besidžiaugiantį laimėjimais ir pergyvenantį dėl nesėkmių. Buvę 
kolegos dėkingi jam už nuveiktus darbus, pašvęstus profesijai metus, už pagarbą 
profesijai.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną, žemėtvarkos inžinierę Danutę, dukrą 
Gytę ir sūnų Vidmantą, kuris tęsia tėvo pradėtus žemės tvarkymo ir melioravimo 
darbus Valstybės žemės fonde, bei kitus artimuosius.

Amžinojo poilsio vieta – Kairėnų kapinėse Vilniuje. 
Buvusių bendradarbių vardu

Antanas Gudaitis

Bronislovas Ruplys 
(1930-2020)

2020 m. lapkričio 9 d. eidamas devyniasdešimt pirmuosius 
metus išėjo Anapilin ilgametis Lietuvos žemės ūkio universi-
teto (dabar VDU) Hidrotechnikos katedros docentas dr. Bro-
nislovas Ruplys. 

Velionis gimė 1930 m. rugsėjo 15 d. Mockūnų kaime, Va-
balninko valsčiuje, Biržų apskrityje ūkininkų šeimoje. 1955 
m. su pagyrimu baigęs LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvar-

kos fakultetą, tęsė studijas aspirantūroje ir kartu dirbo Vandens ūkio projektavimo 
institute projektuotoju. 1960 m. Kijeve apgynęs disertaciją apie geofiltracijos tyri-
mus ir jų taikymą projektuojant betono užtvankas ant neuolinių pagrindų, jis tęsė 
aktyvią mokslinę ir pedagoginę veiklą Hidrotechnikos katedroje, 1965 m. jam buvo 
suteiktas docento vardas. 

B. Ruplys išvystė elektrohidrodinaminių analogijų metodo taikymą geofiltra-
cijos reiškinių tyrimams Lietuvoje, sumodeliavo geofiltraciją daugiau kaip 50-yje 
objektų, tarp jų Kauno HE ir Kruonio HAE, paskelbė per 100 mokslo ir mokslo 
populiarinimo straipsnių, parašė du hidrotechninių statinių vadovėlius, per 15 mo-
kymo leidinių, dalyvavo rengiant 5 statybos techninius reglamentus, buvo nuola-
tinis hidrotechnikos ir geofiltracijos klausimų konsultantas ir ekspertas. Palaikė 
glaudžius ryšius su gamyba, profesinėmis organizacijomis – Lietuvos hidrotech-
nikos ir žemėtvarkos inžinierių sąjunga, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 
Lietuvos hidroenergetikų asociacija ir kt. Docentą drąsiai galima vadinti Lietuvos 
užtvankų tėvu. 

Jau išėjęs į užtarnautą poilsį jis buvo Žemės ūkio enciklopedijos rengimo gru-
pės konsultantas, talkino Technikos enciklopedijos bei Visuotinės lietuvių enciklo-
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pedijos rengėjams, Amerikos biografijų institutui, parašė su bendraautoriais moky-
mo knygas „Hidrotechninė statyba‘‘ ir „Hidrotechnikos statinių projektavimas‘‘. 

Baigęs aktyvią veiklą universitete, docentas daugiau kaip 25-eris metus kiekvie-
ną dieną eidavo į darbą, savo nuošalų kabinetą Vandens ūkio ir žemėtvarkos fa-
kultete, kur užsiimdavo tiriamąja veikla, kuri leido jam iki garbios senatvės išlikti 
novatoriumi, konsultantu, idėjų kūrėju. 

Visais savo gyvenimo tarpsniais B. Ruplys išliko nepalenkiamas, ištikimas savo 
įsitikinimams ir profesijai, kovojo už subalansuotą hidrotechnikos bei hidroenerge-
tikos plėtrą Lietuvoje. 2017 m. Bronislovui Rupliui buvo suteiktas LŽHIS Garbės 
nario vardas.

Su didele pagarba prisimena doc. Bronislovą Ruplį jo studentai, bendradarbiai, 
Universiteto bendruomenė.

Dar visai švieži B. Ruplio mokinio, bendradarbio ir bendraminčio docento Ar-
vydo Šikšnio prisiminimai: „Jis buvo vienas iš geriausių mano dėstytojų: puikūs 
brėžiniai, gražus specifinis šriftas, vaizdinga, išraiškinga kalba. Studentams jis buvo 
autoritetas, siekiamybė. Mokė gerbti ir didžiuotis savo specialybe, kuriai buvo iš-
tikimas visą gyvenimą. Geranoriškas bendravimas, šmaikštus humoras, platus aki-
ratis – tokį aš jį pažinojau daugiau kaip 40 metų. Suprantama, būdavo ir aštrių dis-
kusijų įvairiais mokslo ir gyvenimo klausimais, kai aistringai įrodinėdavome savo 
tiesas, bet Bronislovas visuomet – su pagarba pašnekovui. Jis buvo tikras moksli-
ninkas tyrėjas: darbo kabinete – daugybė knygų, atverstų ant stalo arba krūvelė-
mis sudėtų lentynose, ant palangės, ant grindų, tačiau toje betvarkėje buvo griežta 
tvarka, kurią žinojo tik jis pats, ir lengvai visuomet reikalingą leidinį surasdavo. 
Nuoširdžiai ir argumentuotai gynė hidrotechniką nuo nepagrįstų „žaliųjų“ puolimų. 
Vertindamas Bronislovo išskirtinį darbštumą ir talentą, atliktų darbų rezultatus, ga-
liu tvirtinti, kad jis buvo geriausias Lietuvos hidrotechnikas per visą istoriją. Gal būt 
todėl, kad jo pomėgis buvo darbas.“

Hidrotechnikos katedros bendradarbiai prof. Albinas Kusta ir doc. Renė Kus-
tienė prisiminė, kaip jaunas dėstytojas Bronislovas Ruplys 1961-siais jiems, ke-
tvirtakursiams, skaitė vandentiekio paskaitas, paįvairindamas jas senovės išminčių 
posakiais bei linksmais nutikimais iš hidrotechnikų gyvenimo. Jis buvo tikras hidro-
technikos korifėjus, o jo žodis – tvirtas ir visada teisingas.

Docento B. Ruplio studentas UAB „Statybos ekspertų biuras“ ekspertas Vytau-
tas Bubėnas buvo labai nustebintas jo vizitu 1975-jų vasarą, kai atlikdamas gamybi-
nę praktiką Vilniaus rajone Sudervės seniūnijos melioracijos objekte klojo drenažą. 
Pamatė per laukus ateinantį docentą, mat jam reikėjo tikrinti praktikantus. Būdamas 
nepaprastai kuklus, neprašė Vilniaus MSMV vadovybės, kad jį pavėžėtų iki objek-
to, o atvyko autobusu ir susirado jį laukuose už keleto kilometrų. 

Šiltus žodžius docentui skyrė VDU ŽŪA kancleris profesorius Antanas Mazi-
liauskas: „Buvo ir liks tikras hidrotechnikas. Prisimenu, kaip jis vaizdžiai pasakojo 
per LŽHIS suvažiavimą apie tai, kaip tėvas sakė savo sūnui: „Žiūrėk, inžinierius 
eina. Nusiimk kepurę ir stovėk, kol jis dings už horizonto“. Tą patį galima pasaky-
ti apie šviesios atminties inžinierių hidrotechniką docentą Bronislovą Ruplį. Verta 
nusiimti kepurę...“

Buvę kolegos ir bendradarbiai
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Vandenyne vienkartinių veido kaukių 
daugiau nei medūzų

Laima ČESONIENĖ 
VDU Žemės ūkio akademijos Aplikos ir ekologijos institutas

Dėl COVID-19 pandemijos išaugus vienkartinių veido kaukių gamybai ir 
vartojimui visame pasaulyje, susiduriama su milžinišku iššūkiu aplinkai, nes 
labai padidėjo plastiko ir plastiko dalelių atliekų kiekiai. Dar prieš pandemi-
ją aplinkosaugininkai perspėjo apie grėsmę vandenynams ir jūrų gyvybei, 
kylančią dėl plastiko. JT aplinkos grupės vertinimu į vandenynus kasmet 
patenka net 13 milijonų tonų plastiko. Viduržemio jūros regione kasmet į 
jūrą patenka 570 tūkst. tonų plastiko, tai prilygsta 33 800 plastikinių butelių 
išmetimui kas minutę į jūrą. 

Medicininės vien-
kartinės veido kaukės 
yra pagamintos iš ne-
austinio audinio, kuris 
gerai filtruoja bakteri-
jas ir praleidžia orą. Jų 
gamybai dažniausiai 
naudojama medžiaga 
yra polipropilenas, ku-
rio tankis yra 20 arba 
25 gramai kvadratinia-
me metre (g/m2). Kau-
kės taip pat gali būti 
pagamintos iš polisti-

reno, polikarbonato, polietileno arba poliesterio. Kaukės filtravimo lygis pri-
klauso nuo pluošto, gamybos būdo, audinio struktūros ir pluošto skerspjūvio 
formos. Kaukės gaminamos ant mašininės linijos, kuri surenka neaustines me-
džiagas, ultragarsu suvirina sluoksnius ir užklijuoja kaukes nosies juostelėmis, 
ausų kilpomis ir kt. 

Plastikų ir plastiko dalelių taršos poveikis aplinkai plačiai išnagrinėtas ir įro-
dytas tyrimais, kuriuos atliko ir paskelbė žymūs mokslininkai. Viena didžiausių 
neigiamų pasekmių yra grėsmė vandens organizmams, kurie sudaro didelę žmo-
nių maisto dalį. Plastiko dalelės patenka į žmonėms vartoti skirtus maisto pro-
duktus, todėl kyla susirūpinimas pasaulio maisto sauga. Plastikinės pakavimo 
medžiagos, gėrimų buteliai ir greito maisto tara yra pagrindinis mikroplastiko 

TAI ĮDOMU

https://www.dw.com/en/coronavirus-plastic-waste-polluting-the-
environment/a-53216807
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taršos šaltinis visame pasaulyje. Vienkartinės veido kaukės yra naujas mikro-
plastiko šaltinis, nes irdamos suskyla į mikrodaleles. 

JAV mokslininkai atliko veido kaukių suirimo infraraudonųjų spindulių 
spektroskopijos (FT-IR) analizę. Gauti spektrai įrodė, kad veido kaukės per 
trumpą laiką gali padidinti mikrodalelių kaupimąsi aplinkoje. Daugelis iš šių 
medžiagų patenka į paviršinius vandenis ir pasiekia jūrinę aplinką. Organizacija 
„OceansAsia“, užsiimanti jūrų taršos tyrimais, 2020 m. vasario mėn. pranešė, 
kad ties Honkongu vandenyne pilna įvairių tipų ir spalvų veido kaukių. Nuo 
vasario pabaigos iki balandžio vidurio vien Jungtinėje Karalystėje buvo išduota 
daugiau nei 1 milijardas asmeninių apsaugos priemonių. Tai yra milijonai piršti-
nių ir kaukių, kurios kiekvieną dieną išmetamos vien tik JK sveikatos priežiūros 
įstaigose. Kanados vyriausybė paskelbė, kad daugelis vienkartinio plastiko ga-
minių bus uždrausti iki 2021 m. pabaigos. Tuo pačiu metu „CBC News“ prane-
šė, kad Kanadoje vienkartinio plastiko naudojimas padidėjo 250–300 proc., nes 
žmonės masiškai naudoja asmenines apsaugos priemones, vienkartinius maišus 
ir kitas priemones, baimindamiesi viruso išplitimo. 

Aplinkosaugininkai įspėjo, kad koronaviruso pandemija gali sukelti milži-
nišką vandenynų taršos padidėjimą – papildyti ir taip jau gausius plastiko atlie-
kų kiekius, keliančius grėsmę jūrų gyvybei: vienkartinės kaukės, plaukiančios 
kaip medūzos, latekso pirštinės, išsibarsčiusias po jūros dugną. Prancūzijos ne 
pelno organizacija „Opération Mer Propre“ jau vasarą pradėjo skambinti pavo-
jaus varpais. Narai Viduržemio jūroje rado tai, ką apibūdino kaip „Covid atlie-
kas“ – tūkstančius pirštinių, kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių butelių, 
susimaišiusių su įprastu vienkartinių puodelių ir aliuminio skardinių kraiku. Tai-
gi nesunku suprasti, kodėl aplinkosaugininkai visame pasaulyje skelbia pavojų, 
klausdami, kur visi šie vienkartiniai produktai galiausiai atsiranda.

Lietuvoje šiuo metu yra apie 2 milijonus suaugusių gyventojų. Jeigu, jie visi 
naudotų vienkartines veido kaukes ir laikydamiesi saugos reikalavimų keistų 
jas bent kartą per dieną – tai kiekvieną dieną sunaudotų 2 milijonus kaukių. 
Viena kaukė sveria apie 2.7274 g. Vadinasi, jei visi gyventojai panaudotų po 
vieną vienkartinę kaukę – per dieną susidarytų apie 5.5 tonos plastiko atliekų. 
Dauginkim iš 30 mėnesio dienų – 165 tonos per mėnesį. O kur dar apsauginiai 
sterilūs plastikiniai rūbai? 

Spaudoje buvo skelbta, kad pavasarį iš Kinijos į Lietuvą atkeliavo dideli me-
dicininių kaukių kiekiai – 1.5 milijono kaukių. Tai yra 4 tonos plastiko atliekų. 
Lietuvos NVSC atstovė spaudoje rekomenduoja užterštas kaukes ir pirštines 
dėti į dvigubą plastikinį maišą, kad sumažinti riziką suplyšus maišui, virusams 
nuo kaukių ir pirštinių paviršių pasklisti tarp kitų konteineryje esančių atliekų, o 
tai užtikrintų atliekas tvarkančių asmenų saugumą. Taip plastiko kiekiai trigubi-
nami. Štai pavasarį Prancūzijoje valdžia užsakė du milijardus vienkartinių kau-
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kių – tai yra 5 455 t 
plastiko atliekų. 
Vieno tyrimo duo-
menimis, vien tik 
Jungtinėje Kara-
lystėje, jei kie-
kvienas žmogus 
metus naudotų 
vienkartinę veido 
kaukę per dieną, 
tai sukurtų papil-
domai 66 000 tonų 
užterštų atliekų ir 
57 000 tonų plas-
tikinių pakuočių. 

N95 kaukės, 
pavadintos res-
piratoriais dėl jų 
gebėjimo filtruoti 
iki 99.9 proc. ma-
žas 0.3 μm dale-
les, yra pagrindinė 
apsaugos nuo ore 
esančių patogenų 
priemonė. Dėl to 
ši kaukė laikoma 
saugia medicinos 

darbuotojams, sergantiems ar slaugantiems ligonius. N95 veido kaukės gamina-
mos iš neausto propileno (PP), pritvirtintos guminės juostos turi mažą aliuminio 
juostelę ir mažą filtravimo priedą. N95 veido kaukės struktūra: 0.5 g aliuminio, 
2 g polipropileno propileno (PP) filtravimo priedas, 9 g polipropileno ar pro-
pileno (PP) audinio, 0.5 g guminis dirželis. Bendras vienos kaukės ekologinis 
pėdsakas yra 0.05 kg CO2 ekvivalento, taigi apie 50 gramų. Palyginimui, vieno 
banano pėdsakas yra apie 80 gramų.

Medvilninė trijų sluoksnių kaukė geba filtruoti iki 86 proc. Medvilninės vei-
do kaukės struktūra: 12 g medvilnės ir 0.5 g guminis dirželis. Rezultatas – 0.06 
kg CO2 ekvivalento vienai veido kaukei! Medvilninės veido kaukės CO2 pėdsa-
kas iš tikrųjų yra 1.2 proc. didesnis nei N95 apsauginės veido kaukės. Žinoma, 
tai tik pusė tiesos. Ne tik todėl, kad šios dviejų rūšių kaukės yra labai skirtin-
gos dėl jų naudojimo būdo. N95 veido kaukes kai kurie žmonės naudoja kelis 
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kartus, tačiau maksimalų saugumą galima užtikrinti tik naudojant vieną kartą. 
Medicinos darbuotojas per darbo dieną turėtų dėvėti vieną kaukę. Medvilninę 
kaukę galima nešioti daug kartų. Namuose pagaminta medvilninė veido kaukė 
neturi tokių pačių apsauginių savybių, kaip N95 veido kaukė. Tačiau jis vis tiek 
apsaugo žmones, ir ji yra lengviau prieinama. Šiuo metu yra daug žmonių ir 
įmonių, gaminančių stilingai atrodančias veido kaukes iš medvilninio audinio. 
Palyginus 30 N95 kaukių ir medvilninės daugkartinio naudojimo kaukės CO2 

pėdsaką per mėnesį gaunasi, kad N95 sudaro 1.5 kg CO2 ekvivalento, o medvil-
ninės kaukės – 0.06 kg CO2 ekvivalento. 

Ar kaukė iš medvilninio audinio prilygsta kaukei N95? Palyginkime filtra-
vimo efektyvumą. Grupė mokslininkų iš Hongkongo ir Taivano moksliniame 
leidinyje Science of The Total Environment (Volume 735.15, 2020 m. rugsėjis) 
paskelbė tyrimų rezultatus, kur lygina medicininių ir medvilninių kaukių (trijų 
sluoksnių) efektyvumą. Rezultatai parodė, kad savanorių, dėvinčių medicinines 
kaukes ir medvilnines kaukes, NC0,02–1 (kosulio / čiaudulio skaičius) reikš-
mingai nesiskyrė. Išvada, kad medvilninė kaukė gali būti potencialus vienkarti-
nės kaukės pakaitalas aplinkoje. Sveiki žmonės gali kasdien naudoti medvilninę 
kaukę, nes medvilninę kaukę galima plauti ir naudoti labai daug kartų.

Vienos kaukės poveikis aplinkai yra palyginti mažas. Tačiau šios COVID-19 
krizės problema nėra individuali kaukė, o milžiniškas reikalingų kaukių kiekis. 
Pavyzdžiui, Vokietijoje nuo spalio mėnesio veido kaukės privalomos praktiškai 
visur. Vokietija yra didelė šalis, kurioje ligoninių sektoriuje dirba daugiau nei 
800 000 žmonių. Per mėnesį Vokietija naudoja apie 17 milijonų FFP kaukių. 17 
milijonų apsauginių N95 kaukių sudaro 850 t CO2, 46.4 t plastiko atliekų.

Spaudoje skelbiama, kad Vokietijai gali prireikti iki 12 milijardų kaukių, jei 
visi viešai dėvės vienkartines veido kaukes. Jei Vokietijai prireiktų papildomų 
12 milijardų paprastų veido kaukių, aplinkos pėdsakas būtų maždaug 720 000 t 
CO2 ekvivalento ir susidarytų apie 46 400 t plastiko atliekų.

Dėl COVID-19 tolesnio plitimo augant vienkartinių veido kaukių gamybai 
JT prekybos organizacija UNCTAD apskaičiavo, kad šiais metais visame pa-
saulyje bus parduota vienkartinių kaukių už maždaug 166 mlrd. USD, apie 800 
mln. USD daugiau nei 2019 m. Verslas klesti. Galima nuspėti gamybos ir preky-
bos pelnus, todėl mažai kas kalba apie pražūtingą poveikį aplinkai.

Aplinkosaugos požiūriu žmonėms, neturintiems kontakto su sergančiai-
siais, besirūpinantiems aplinkos tarša ir klimato kaita, reikėtų dėvėti medvil-
nines daugkartines veido kaukes. Tik žinoma, saugiai elgtis – skalbti, lyginti, 
dezinfekuoti. Renkantis audinį atkreipti dėmesį į jo tankį. Rinktis tankų audinį, 
dėti 3-5 sluoksnius. Dėvėti ir tinkamai prižiūrėti daugkartines kaukes yra daug 
saugiau, nei nešioti vienkartinę kaukę ilgiau nei keturias valandas, ar net kelias 
savaites. 
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Vėl sukasi Veprių malūno  
vandens ratas

Midona DAPKIENĖ

Ten, kur iš Veprių ežero išteka Riešės upelis, kurio žemupis vadinamas 
biblinio Cedrono vardu, vėl sukasi vandens malūno ratas, lyg judantis pa-
minklas senajam Veprių malūnui, nugriautam prieš penkiasdešimt metų. 
Nors šis ratas nesuka girnų ir nemala miltų, bet traukia akį ir primena senus 
laikus. Tada netoli į Vilnių vedančio kelio stovėjo gražuolis trijų aukštų van-
dens malūnas, o aikštėje priešais jį Veprių apylinkių ūkininkai, atvežę malti 
grūdus, aptardavo ne tik derlių, kainas, bet ir valsčiaus reikalus ar postrin-
gaudavo apie politiką. Vandens ratas – tai vepriškio skulptoriaus Viktoro Žen-
telio dovana tėviškei, jo prosenelių žemei. Tikimasi, kad jis taps patrauklia 

edukaciniu požiūriu krašto techni-
nio paveldo dalimi ir vienu lanko-
miausių objektų Vepriuose bei vi-
same Ukmergės rajone. Vandens 
rato paleidimo šventė įvyko spalio 
24 d. Joje gausiai dalyvavo Veprių 
miestelio gyventojai, skambėjo 
muzika ir sveikinimai. 
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Sukasi Veprių malūno ratas (Dainiaus Vyto nuo-
trauka, https://welovelithuania.com/vepriai-kultu-
ros-ir-gamtos-lobiu-lopsys-ukmerges-rajone/)
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Vepriai – vaizdingas, gamtos grožiu apdovanotas, apie 600 gyventojų turintis 
miestelis Ukmergės rajono pietvakariuose, netoli Ukmergės – Jonavos kelio. 
Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad prieš 165 milijonus metų Juros periode čia 
nukrito meteoritas ir išmušė 8 km skersmens kraterį, kuriame dabar yra įsikū-
rę Vepriai. Miesteliui paslaptingumo suteikia čia pat tyvuliuojantis, padavimais 
apipintas Veprių ežeras su plaukiojančiomis salomis, į pietryčius stūksantis pi-
liakalnis, datuojamas I tūkstantmečiu po Kristaus – II tūkstantmečio pradžia, 
beje, atrastas tik 2015 metais.

2016 m. Vepriai buvo viena iš mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. Miestelyje 
gyveno ir tebegyvena daug įdomių, talentingų, nagingų žmonių, labai mylinčių 
savo gimtinę ir siekiančių šį Ukmergės krašto kampelį kuo plačiau išgarsinti.

Vepriuose yra nemažai lankytinų objektų, veikia Ukmergės kraštotyros mu-
ziejaus filialas, kurio ekspozicijoje ir fonduose saugoma daugiau nei 8 000 eks-
ponatų, atspindinčių Veprių krašto praeitį. Jį savo asmeninės kolekcijos pagrin-
du įkūrė Jonas Žentelis. 

Viktoras Žentelis, mokytojo Jono Žentelio sūnus, Vepriuose baigė vidurinę 
mokyklą, po studijų Vilniaus dailės institute gavęs skulptoriaus diplomą, grįžo į 
gimtinę. Sovietmečiu tuometiniame S. Neries kolūkyje dirbo architektu-skulpto-
riumi. Per kelis dešimtmečius jo sukurtas meniškas, originalias skulptūras, puo-
šiančias Veprių apylinkių viešąsias erdves ar pastatus jau sunku ir suskaičiuoti.

Pro miestelyje esantį Veprių ežerą prateka Riešės upelis – Šventosios upės 
dešinysis intakas. Jo žemupys nuo Veprių ežero iki žiočių yra vaizdingoje Veprių 
Kalvarijų Kryžiaus kelio trasoje, todėl pavadintas Cedronu. Prie Veprių ežero 
ant Cedrono upelio stovėjo vandens malūnas. Vyresniųjų vepriškių atmintyje 
dar išlikę prisiminimai apie besisukantį vandens ratą ir maudynes krentančio 
vandens pursluose. Daugelį metų skulptorius V. Žentelis brandino norą atkurti 
Veprių malūno vandens ratą, kurį matė vaikystėje, kai vos penkerių su tėvais 
mokytojais atsikėlė į Veprius. Deja, laiko atgal neįmanoma atsukti, nugriauto 
pastato greičiausiai niekas jau nebeatstatys, tačiau išmone ir nagingomis ranko-
mis galima sukurti naują vandens ratą ir taip atverti istorinės atminties klodus 
bei suteikti žmonėms gerų emocijų. Tokių minčių vedinas ir ėmėsi nelengvos 
užduoties Viktoras Žentelis. 

Vandens malūnai pradėti statyti XIII a. Nors istoriniuose šaltiniuose teigia-
ma, kad XIX ir XX amžių sandūroje buvo apie 2 tūkstančiai įvairaus galingu-
mo vandens malūnų, tačiau daugelyje publikacijų vis dėl to nurodomas gerokai 
mažesnis jų skaičius. Tikriausiai, dalis mažesnių malūnų nebuvo įtraukiami į 
statistinius pranešimus. Ukmergės apskrities policijos vado duomenimis, 1840 
m. apskrityje buvo „didesnių vandens malūnų – 47, mažesnių – 39, mažareikš-
mių, daugiausia sugedusių – 16“. Tuo tarpu suvestinės lentelėje nurodyti tik 53 
vandens malūnai.
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Kad vandens malūnas galėtų veikti, 
reikalingas pakankamas upės debitas 
arba nuolat pasipildantis vandens tel-
kinys, akumuliuotis energiją. Malūnai 
statyti taip, kad būtų išnaudotos visos 
reljefo teikiamos galimybės. Jei upe-
lis nesraunus, jis buvo užtvenkiamas, 

ir beveik visa jo tė-
kmė nukreipiama per 
energijos imtuvą – 
ratą ar turbiną, o jei 
per sraunus – van-
dens perteklius nulei-
džiamas per užtvankos pralaidas. Vandens malūne vandens pertekliaus pralaida 
būtina (turbina ar vandens ratas ne visuomet sukasi, o ir potvynių metu reikia 
vandenį praleisti). Dažniausiai statytos gruntinės užtvankos, vienoje ar keliose 
vietose įrengiant medines vandens pertekliaus pralaidas. Vėliau pradėtos statyti 
betoninės ir gelžbetoninės užtvankos. Įdomu tai, kad vandens malūnų tankumą 
ribojo paprotinė teisė, nes per tankiai įrengti jie galėjo pakenkti jau pastatytiems 
malūnams – aukščiau esantiems malūnams užtvindyti vandens ratus (dėl to su-
mažėdavo jų galingumas), ardyti žemiau esančių malūnų pylimus, užlieti pievas 
ar ariamas žemes. 

Seniausias Veprių malūno istorijos dokumentas – 1836 m. dvaro inventoriza-
cija, kurioje detaliai aprašytas ir trijų aukštų malūno pastatas su dideliu mediniu 
ratu, kita įranga ir tiltu per Riešės upelį. Malūne buvo malami įvairaus rupumo 
miltai duonai, smulkesni – pyragams. XIX a. pabaigoje iš dvarininkų Pliaterių 
Veprių malūną nuomojo žydas Šmuelis Hanas. Pasitraukus Pliateriams, malūną 
nupirko tuometinis Veprių klebonas Pranas Mirskis, malūniniku dirbo Kulie-
šius. Tarpukario metais čia veikė ir lentpjūvė, kurios pjūklą taip pat suko van-
dens ratas. Paskutinysis Veprių malūno malūnininkas buvo Jonas Kuliešius, tar-

TAI ĮDOMU

Senojo Veprių malūno vandens ratas, latakas ir tiltas  
(nuotrauka iš Veprių krašto muziejaus archyvo)

Senasis Veprių vandens 
malūnas apie 1960 metus 
(nuotrauka iš Veprių krašto 
muziejaus archyvo)
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pukario malūnininko sūnus. 
1961 metais, pastačius kolū-
kio sandėlį, malūnas nustojo 
veikti. Apie 1970 metus ap-
leistas pastatas buvo nugriau-
tas, jo vietoje iškilo užtvanka 
su pėsčiųjų tilteliu. Tai apie 4 
m aukščio užtvanka su slenks-
tine betonine gravitacine per-
teklinio vandens pralaida, 
vandens išleistuvu ir pėsčiųjų 
tiltu. Užtvankos aukštutinis 
bjefas – Veprių ežeras, žemu-
tinis bjefas – Riešės (Cedro-

no) upelis. Užtvankos statinių amžius yra 30 metų, nes paskutinį kartą ji rekons-
truota apie 1990 metus. 

Kadangi vandens malūnų, o ypač su veikiančiais vandens ratais, Lietuvo-
je nedaug belikę, Vepriams atsirado galimybė išsiskirti originalia kraštovaiz-
džio puošmena, siejančia dabartį su praeitimi. Juolab, šiuo metu senųjų malūnų 
vandens ratų atkūrimas Europoje labai populiarus. Pavyzdžiui, Vokietijoje res-
tauruoti senus vandens ratus imasi malūnininkų palikuonys, įvairios draugijos. 
Tokias iniciatyvas finansiškai dosniai remia rajonų bei žemių administracijos, 
regioninės plėtros fondai, bendrovės. Nusprendę pagaminti naują ratą Vinen-
bergo vandens malūnui Varendorfe (Šiaurės Reino Vestfalija), vietos gyventojai 
2014 m. susibūrė į „Vinenbergo malūno rato bičiulių draugiją“ ir gavo finansi-
nę paramą iš regiono valdžios, paminklų apsaugos fondo, kitų institucijų, ratas 
kainavo 39 tūkstančius 
eurų. Švarcvaldo regio-
ne esančiame Otenhiofe-
ne įrengtas 12 kilometrų 
ilgio malūnų takas su 9 
nedideliais vandens ma-
lūnais, kurių restauraci-
jos ėmėsi patys miestelio 
gyventojai. Marlo mieste 
(Šiaurės Reino Vestfa-
lija) atkurti malūno ratą 
senam, 1450 m. statytam 
vandens malūnui ėmėsi 
bendraminčiai senjorai 
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Veprių vandens malūno užtvankos vaizdas iš viršaus  
(Arvydo Šikšnio nuotrauka)

Veikiantis Veprių malūno vandens rato maketas  
(Arvydo Šikšnio nuotrauka)
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meistrai, vadovaujami 79-erių architekto ir staliaus Hanso Williaus Feykeso. Sta-
liaus dirbtuvėse jie dukart per mėnesį darbavosi pusę metų, kol pagamino naują 
ratą. Šią vasarą buvo pakeistas nauju 500 metų Holclaro malūno, esančio Bonos 
pakraštyje, senasis vandens ratas, kainaves net 42.000 eurų (po 20.000 eurų pa-
skyrė rajono administracija ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemės fondas). 

Veprių bendruomenė pateikė Ukmergės rajono savivaldybei kūrybinių pro-
jektų konkursui projektą „Senojo vandens malūno replika“. Su vandens rato 
autoriumi bendradarbiavo vepriškis LŽHIS narys, inžinierius hidrotechnikas, 
buvęs Aleksandro Stulginskio universiteto (Žemės ūkio universiteto) docentas 
Arvydas Šikšnys. Jis parengė galimybių studiją „Veprių ežero užtvankos tech-
ninės būklės vertinimas senojo Veprių malūno vandens rato atstatymui“, ku-
rios tikslas buvo paruošti vandens rato įkomponavimo į slenkstinės užtvankos 
elementus principinę schemą, kad nebūtų pažeistos užtvankos konstrukcijos ir 
pakeistos perteklinio vandens pralaidos charakteristikos, t.y. išliktų nepakitęs 
Veprių ežero hidrologinis režimas. Studijos rengėjas nustatė, kad užtvankos ele-
mentai yra pakankamai geros būklės, užtvankos avarijos grėsmės požymių nėra, 
vandens rato atstatymas pagal numatytą schemą užtvankos techninių charakte-
ristikų nepakeis ir užtvankos naudojimui netrukdys.  
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Vandens rato konstrukcija užtvankos išilginiame profilyje ir padėtis užtvankos plane (aut. A. Šikšnys)

Įgyvendindamas projektą skulptorius Viktoras Žentelis savo rankomis su-
konstravo vandens malūno ratą, analogišką senajam, sukusiam girnas, tik guolius 
panaudojo šiuolaikinius, kad ilgiau tarnautų. Pirmiausia V. Žentelio dirbtuvėse 
buvo pagamintas dešimt kartų mažesnis vandens rato maketas ir eksponuotas 
Veprių muziejuje, kad visi norintieji galėtų jį pamatyti ir sužinoti jo veikimo 
principą. Veprių bendruomenė pakvietė paremti šį projektą – prisidėti lėšomis ar 
medžiagomis. Vepriškis V. Čekuolis sukūrė malūno vandens rato vizualizaciją, 
kuri buvo patalpinta internete Facebook svetainėje. Per metus prezentacija buvo 
peržiūrėta apie 3 tūkstančius kartų, sulaukė 72 žmonių pritarimo, 60 bendrinimų 
ir teigiamų atsiliepimų. 
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Viktoras Žentelis vandens rato montavimo metu 
(Arvydo Šikšnio nuotrauka)

Vandens rato, rėmo, latako gaminimas truko devynis mėnesius. Bendras vi-
sos konstrukcijos aukštis – virš 4 metrų, ilgis – 8 metrai. Vandens ratas buvo 
pradėtas konstruoti dirbtuvėse, o baigtas lauke dėl rato elementų dydžio. Ma-
lūno vandens ratas pagamintas pagal archyvinių fotonuotraukų vaizdus ir pro-
porcijas, naudojant vandens rato maketą. Vandens ratas ir jį laikančios kons-
trukcijos bei atvedantysis latakas buvo pagaminti iš ąžuolo medienos, statinio 
pagrindas (povandeninė dalis), lataką laikanti santvara ir tvirtinimo elementai iš 
plieno. Elementus surinkus ant žemės ir norint pakelti prireikė traktoriaus. Ge-
rai, kad atliekant rato montavimo darbus pagelbėjo draugai ir kaimynai. Išban-
džius ąžuolinį ratą be vandens ir įsitikinus, kad jis puikiai veikia, konstrukcijos 
dalys buvo nugabentos prie užtvankos ir sėkmingai sujungtos. Vandens ratas ir 
jį laikančios konstrukcijos sumontuotos SBGU užslenkstėje prie pietinio (deši-
niojo) ramto. 

Turbūt, retas susimąstė, kiek gi savo gyvenimo laiko investavo į šio rato 
gamybą jo kūrėjas Viktoras Žentelis. Juk pirmiausia reikėjo viską apgalvoti, 
kruopščiai apskaičiuoti, padaryti modelį, brėžinius, pasirūpinti įrankiais ir me-
džiagomis, sukonstruoti medines ir metalines rato dalis, korpusą. O skulptorius 
visai neturėjo tokio darbo patirties, nežinojo, kiek ir kas parems finansiškai. Au-
torius aukojo ne tik savo laisvalaikį, bet ir lėšas, nes pagal galiojančius įkainius 
sudaryta vandens rato atstatymo sąmata (be  PVM) viršijo 20 tūkst. eurų. 

Besisukantis vandens malūno ratas gali pagaminti tiek elektros energijos, 
kad būtų galima apšviesti dalį Veprių miestelio gatvių, bažnyčią. Galbūt ateityje 
malūno vandens ratas ne tik puoš Veprius, bet bus „įdarbintas“ ir gamins elek-
tros energiją miestelio reikmėms.

Vandens rato įrengimas (Loretos Ežerskytės nuotrauka)

TAI ĮDOMU
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Nusipelniusiems žemėtvarkininkams – 
M.Krupavičiaus vardo atminimo medaliai

Rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direk-
torius Laimonas Čiakas garbingą apdovanojimą įteikė lau-
reatams, kuriuos komisija nusprendė pagerbti už nuopelnus 
Lietuvos žemėtvarkai, indėlį į naujausių laikų Lietuvos žemė-
tvarkos raidą, mokslinę veiklą žemėtvarkos srityje ir darbus, pri-
sidedančius prie žemėtvarkos reputacijos bei šios profesijos autoriteto stiprinimo. 

M. Krupavičiaus vardo atminimo medaliu apdovanoti šie žemėtvarkos specialistai:
Pranas Aleknavičius – už ilgametį ir pasiaukojantį darbą kuriant nepriklauso-

mos Lietuvos žemės tvarkymo ir administravimo sistemą;
Romualdas Vladas Survila – už ilgametį darbą žemėtvarkos srityje, novatorišką 

požiūrį kuriant žemės apskaitos sistemas, žemėtvarkos istorijos paveldo fiksavimą 
ir perdavimą jaunajai kartai;

Vilma Daugalienė – už nuopelnus kuriant žemės konsolidacijos sistemą Lietu-
voje ir šios srities Lietuvos interesų atstovavimą tarptautiniu lygmeniu;

Irena Guigienė – už ilgametį darbą žemėtvarkos srityje, piliečių nuosavybės 
teisių į turėtą žemę atkūrimą Utenos apskrityje;

Janina Ščeponienė – už ilgametį darbą žemėtvarkos srityje. 
M. Krupavičiaus vardo atminimo medalis įsteigtas NŽT iniciatyva, pagerbiant 

šią iškilią asmenybę, jo nuopelnus žemėtvarkos raidai tarpukario Lietuvoje ir prieš 
šimtmetį Lietuvoje vykdytą žemės reformą, sukūrusią prielaidas tarpukario Lie-
tuvos ekonominiam suklestėjimui. Atminimo medalis skiriamas pagerbti asmenis, 
kurie yra labiausiai nusipelnę dirbdami valstybės labui ir jos gerovei žemės tvarky-
mo ir administravimo srityje. 

Siūlyti kandidatus apdovanojimui iki šių metų kovo 3 d. galėjo valstybės ir savi-
valdybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, pi-

Kęstutis Navickas – žemės ūkio ministras
Naujos aštuonioliktos Vyriausybės žemės ūkio ministru 

paskirtas Kęstutis Navickas.
K.Navickas gimė 1970 m. birželio 13 d. Kaune. 1999 m. 

baigė Vilniaus universitetą (istorija), 2009 m. – Mykolo Ro-
merio universitetą (viešasis administravimas). K.Navickas 
buvo Aplinkos ministru (2016-2018) valdant valstiečiams, 
tačiau vėliau buvo pakeistas Kęstučiu Mažeika. Šiemet rin-
kimuose į LR Seimą ėjo su partija Tėvynės sąjunga – Lietu-
vos krikščionys demokratai, tačiau į Seimą nepateko. Pasta-

raisiais 2019-2020 metais dirbo UAB „Vėjo projektai“ Plėtros ir inovacijų skyriaus 
viršininko pavaduotoju.

ŽH informacija
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Po apdovanojimo (iš kairės): Pranas Aleknavičius, Romualdas 
Survila, Irena Guigienė, Janina Ščeponienė ir NŽT direktorius 
Laimonas Čiakas

liečių bendruomenės, lab-
daros organizacijos ir kiti 
fiziniai bei juridiniai as-
menys. Šiemet pateikta 15 
kandidatų į apdovanojimą. 
Apdovanojimų teikimo 
ceremonija buvo planuota 
kovo 16 d., tačiau buvo 
atidėta dėl renginių apri-
bojimų ir kitų su karantinu 
susijusių aplinkybių.

Laureatus iš pateiktų 
kandidatų rinko komisija, 
sudaryta iš žemėtvarkos 
sektoriaus atstovų: po vie-

ną narį į komisiją delegavo Žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademija, Žemėtvarkos veteranų klubas, Žemėtvarkininkų ir hidro-
technikų inžinierių sąjunga, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga, Naciona-
linė geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacija ir Lietuvos matinin-
kų asociacija. NŽT į komisiją delegavo du kandidatus.

NŽT informacija

Nauja VĮ Valstybės žemės fondo vadovė
Nuo spalio 1 d. VŽF direktore paskirta Lina Zinkevičie-

nė. Iki tol ji dirbo Lietuvos Respublikos žemės ūkio minis-
terijos kanclere. Lina Zinkevičienė turi teisės ir valdymo 
bakalauro laipsnį (Mykolo Riomerio universitetas, 2008 - 
2012) ir viešosios teisės magistro laipsnį (Vilniaus univer-
sitetas 2012-2014).

Buvęs direktorius Tomas Balčiūnas, pasibaigus darbo 
sutarčiai, atleistas iš darbo rugpjūčio 7 d.

ŽH informacija

Bus remiama išmanioji žemės melioracija 
Pirmą kartą reguliuojamajam drenažui (melioracijos infrastruktūros rekonstra-

vimui ir išmaniosios melioracijos pritaikymui sausringiems periodams) skirta 10 
mln. Eur. Investicinis komitetas, sudarytas finansų ministro įsakymu, į kurį įeina 
valstybės institucijų ir socialinių bei ekonominių partnerių atstovai, spalio 8 d. pri-
tarė Žemės ūkio ministerijos parengtai Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendini-
mo koncepcijai, kuria siekiama didinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą keičiantis 
klimato sąlygoms, užtikrinti tvarią maisto tiekimo grandinę ir didinti derlingumą.

KRONIKA
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Prognozuojama, kad Lietuvoje pritaikius reguliuojamąjį drenažą, sumažėtų dėl 
žemės ūkio veiklos Nemunu į Kuršių marias patenkančių biogeninių medžiagų kie-
kis, dabar siekiantis apie 5,3 mln. tonų, iš jų 25 tūkst. t azoto ir 2,2 tūkst. t fosforo, 
tai yra 20 ir 35 proc. viso į upes patenkančio šių medžiagų kiekio. 

Drenažo nuotėkio reguliavimo sistemų įrengimas tam tinkamuose plotuose, anot 
žemės ūkio ministro Andriaus Palionio, žemės naudotojams leistų gauti papildomą 
derlių (ir pajamas) net ir esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (sausrai) 
ir prisidėtų prie pasklidosios taršos iš žemės ūkio mažinimo bei paviršinių vandens 
telkinių būklės gerinimo.

Pasklidoji žemės ūkio tarša, anot mokslininkų, yra intensyvaus ūkininkavimo 
padarinys, darantis poveikį ežerų ir upelių vandens kokybei, o teršalų šalinimas iš 
paviršinių vandens telkinių yra brangus, todėl kur kas efektyviau teršalus sulaikyti 
jų susidarymo vietoje.

„Reguliuojamo drenažo įrengimas, drenažo nuotėkio valdymo sistemų diegi-
mas rekonstruojamose melioracijos sistemose yra patraukli priemonė, galinti pa-
dėti ūkininkams labiau prisidėti prie klimato kaitos stabdymo – trąšos su vandeniu 
nenuplauktų ir sausros metu drėgmė ilgiau išsilaikytų, didėtų žemės ūkio kultūrų 
derlingumas. Tai prisidės ir prie pagrindinio Ateities ekonomikos DNR plano tiks-
lo – sparčiai ir efektyviai investuoti į Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir augimą, 
siekiant ją transformuoti į tvarią, inovatyvią ir aukštą pridėtinę vertę kuriančią eko-
nomiką“, – teigia žemės ūkio ministras.

Planuojama, kad paraiškas paramai gauti teiks savivaldybės (kartu su partneriais 
žemės ūkio veiklos subjektais ir (arba) melioracijos statinių naudotojų asociacijo-
mis) arba žemės ūkio veiklos subjektai (kartu su savivaldybe), arba melioracijos 
statinių naudotojų asociacija (kartu su savivaldybe). 

Savivaldybė bus tiesioginė paramos gavėja arba projekto partnerė. Bet kokiu 
atveju turtas, į kurį yra investuojama ir kurį patikėjimo teise valdo savivaldybė, 
priklauso valstybei. 

Planuojama teikti prioritetą paraiškoms, pagal kurias reguliuojamo drenažo įren-
gimui nereikia investicijų į esamas melioracijos sistemas arba šios investicijos mi-
nimalios, taip pat reguliuojamo drenažo įrengimui, kai šis gali būti pritaikytas jau 
esančioms drenažo sistemoms, ir rekonstruojamuose melioracijos grioviuose, kai 
sistemos funkcionuoja efektyviai. 

„Šiuo metu reguliuojamo drenažo sistema veikia 41 ūkyje, jų apimamas plotas 
viršija 1 000 ha. Tikimės, kad tokių ūkių skaičius Lietuvoje išaugs bent dešimt kar-
tų,“ – teigia ministras.

Veiksmo tvarkos aprašo rengimas numatomas spalio – gruodžio mėn. o veiksmo 
vystymas ir vykdymas – 2021 metais.

Dėmesys melioracijai auga. Pastaraisiais metais sausinimo sistemų įrengimui ir 
rekonstravimui skiriama vis daugiau lėšų. 2019 m. tam skirta beveik 52 mln. Eur, o 
šiemet melioracijai numatyta suma – apie 60 mln. Eur – bus didžiausia per 25 metus. 

2020 m., rengiantis paraiškų rinkimo etapui, buvo pakeistos priemonės „Parama 
žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių nuostatos, pirmumo balus sutei-

KRONIKA



95 

kiant toms paraiškoms, kuriose diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigu-
bų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų 
įrengimas). Paraiškos šiuo metu yra vertinamos. 

Bendras sausinamas žemės plotas mūsų šalyje siekia apie 3 mln. ha. Melioruoto-
se žemėse įrengta 63 tūkst. km griovių, 88 sausinimo ar drėkinimo siurblinės, dau-
giau kaip 1,6 mln. km drenažo linijų, daugiau kaip 68 tūkst. hidrotechnikos statinių, 
736,2 tūkst. drenažo įrenginių, 492 km apsauginių pylimų, daugiau kaip16 tūkst. 
km kelių ir 357 tvenkiniai.

Viso šio turto, kuriam jau beveik 50 metų, vertė didesnė kaip 2 mlrd. eurų, tačiau 
jo nusidėvėjimas kai kur viršija 70 procentų. Dėl šios priežasties ūkininkai nuolat 
susiduria su problemomis, kurioms pašalinti reikia didelių investicijų.

Šiuo metu melioruotoje žemėje užauginama apie 90 proc. žemės ūkio produk-
cijos. Valstybės žemės ūkio sektorius sukuria apie 3,6 proc. BVP. Standartinė metų 
žemės ūkio produkcijos vertė – 2,2 mlrd. eurų – jos sukūrimą lemia melioruotos 
žemės būklė.

VŽF Melioracijos skyriaus informacija

Žagarėje iškilo vandens bokštas
Joniškio rajone esančiame Žagarės miestelyje spalio pabaigoje iškilo unikalus 

statinys – naujas vandens bokštas. Tai pirmasis vandens bokštas, pastatytas per 
paskutiniuosius 30 metų Lietuvoje. Naujos vandenvietės ir bokšto miestelyje labai 
reikėjo, nes nutiesus vandentiekio ir nuotekų tinklus, senasis vandens bokštas buvo 

nepajėgus užtikrinti reikiamo slėgio, vanduo 
nepasiekdavo priešgaisrinių hidrantų. Ugnia-
gesiams pastaraisiais metais Žagarėje sunkiai 
sekėsi užgesinti didesnius gaisrus dėl šios 
problemos: hidrantuose nebūdavo vandens, 
dėl sausros paviršinio vandens telkiniai – 
Švėtės upė, tvenkiniai – nusekę, tad ilgai už-
gaišdavo, kol apsirūpindavo vandeniu.

Vandens bokšto konstrukcija skiriasi nuo 
ankstesnių analogų, jį sudaro metalo kons-
trukcijos ir ant jų 30 metrų aukštyje iškeltas 
108 m3 talpos vandens rezervuaras. Statybi-

ninkams teko ieškoti naujų konstrukcinių ir technologinių projekto įgyvendinimo 
sprendimų. UAB „Joniškio vandenys“ norėjo, kad bokštas būtų iš monolito, tačiau 
gelžbetonio įmonės jau nebegamina reikiamų konstrukcijų, nebeturi joms išlieti rei-
kiamų formų, todėl ieškota kito, taip pat ir ekonomiško varianto. Projekto kūrimas 
užtruko apie keturis mėnesius, statybos darbai atlikti per porą mėnesių.

Bokštui nereikia elektros energijos, todėl net ir nutrūkus elektros tiekimui Ža-
garėje, jis toliau veiks ir tieks vandenį gyventojams ir į priešgaisrinius hidrantus.

ŽH informacija
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