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Trisdešimt apgintos 
                          Laisvės metų

„Puokštę degančių rožių, kvepiančių vasaros vėjais,
kažkas ant didvyrio kapo padėjo...“

Sausio 13-osios nakčiai, kurią vadiname išbandymų naktimi, jau 30 
metų. 1991 m. sausio 13-ąją prie televizijos bokšto Vilniuje priešinda-
miesi sovietų agresijai žuvo 14 taikių Lietuvos žmonių.

Šiemet sausio 13-osios išvakarėse Panevėžyje, atsinaujinusioje Lais-
vės aikštėje skulptorius Mindaugas Tendziagolskis į 400 kg sveriantį 
ledo luitą sudėjo puokštę rožių Laisvės aukoms. Ledo skulptūroje, vaiz-
duojančioje Gedimino stulpus, trylika raudonų rožių – tą naktį žuvu-
siems vyrams, keturioliktasis, baltas žiedas – mirusiai Loretai Asana-
vičiūtei.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen Laisvės gynėjų dienos 
30-mečio minėjime kalbėjo: „Laisvė reikalauja nuolatinių pastangų, 
tiek vidinių, tiek išorinių. Tai kyla iš tos visuomenės dalies, tų jos narių, 
kurie yra pasirengę nesusimąstydami aukoti savo gerovę ar net savo 
trapias gyvybes. Pasiaukoti, kad visi mes galėtume naudotis laisvės pri-
valumais, kartais netgi nesusimąstydami.“

  Vandos Vasiliauskaitės nuotrauka

 Kostas Miliauskas „Pagarba“
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Turėtų būti įsteigtas  
melioracijos fondas

Intensyvėjanti žemės ūkio gamyba daro neigiamą įtaką klimato kaitai, 
biologinei įvairovei ir vandens bei dirvožemio kokybei, tad siekiant pokyčių 
būtina tvariau naudoti išteklius ir spręsti aplinkosaugos problemas.

AKTUALIJOS

Tiltu tarp aplinkosaugos ir žemės 
ūkio save laikantis žemės ūkio ministras 
K. Navickas bandys derinti aplinkosau-
gos ir žemdirbių interesus, nes tam turi 
patirties.

Aplinkosaugininko karjerą pradėjęs 
nevyriausybinėje organizacijoje „Atga-
ja“ (1995–1998), vadovavo Lietuvos ža-
liųjų judėjimui ir Tarptautinės organizaci-
jos Regioninio aplinkos centro Vidurio ir 
Rytų Europai Lietuvos padaliniui (1998–
2006). Darnaus vystymosi eksperto 
ir direktoriaus pareigos Tarptautinėje 
nevyriausybinėje organizacijoje „Bal-
tijos aplinkos forumas“ (2006–2016) 
jam buvo tramplinas į aplinkos ministro 
postą (2016–2018). Iki tapdamas žemės 
ūkio ministru K. Navickas dirbo UAB 
„Vėjo projektai“ Plėtros tyrimų skyriaus 
vadovo pavaduotoju (2019–2020).

Apie tai, kokiomis mintimis 
vedinas darbus pradėjo ir kaip 
vertina situaciją žemės tvarky-
mo bei melioracijos srityse, su 
naujuoju žemės ūkio ministru 
Kęstučiu NAVICKU kalbėjosi 
žurnalo „Žemėtvarka ir hidro-
technika“ vyriausioji redaktorė 
Vanda VASILIAUSKAITĖ.

- Lietuvos teritorijoje ganėti-
nai skirtingas dirvožemio našu-
mas ir dirvų melioracijos būklė, o 
tai diktuoja tam tikrą ūkininkavi-
mo būdą. Ar siekiant racionalaus 
žemės naudojimo numatomas 
specialusis teritorijų planavimas? 

- Vien dėl racionalaus žemės 
naudojimo specialusis teritorijų 
planavimas nenumatytas. Ūkinin-
kaujantys mažo našumo žemėje 
gauna papildomą paramą per Lie-
tuvos kaimo plėtros programą, 
bet nėra jokių ribojimų, ką toje 
žemėje auginti.

Iki kovo mėnesio turi būti iš 
esmės peržiūrėtos Europos atsi-
gavimo fondo priemonės. Pradės 
veikti labai svarbus instrumen-
tas – Tausojamojo dirvožemio 
programa. Turėsime projektuoti 
priemones, kurios prisidėtų prie 
dirvožemio kokybės gerinimo.

Daugeliu atvejų rėmimo pro-
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AKTUALIJOS

gramos vienodai skatina ariamąją žemdirbystę našiose ir nenašiose žemėse – iš 
esmės neatsižvelgiama į dirvožemio struktūrą, neprisidedama prie dirvožemio 
išsaugojimo. Mes privalome įdarbinti tuos duomenų rinkinius, kuriuos turi Že-
mės ūkio ministerijos valdomas sektorius. Turėdami išmanųjį instrumentą, ga-
lėtume planuoti ir projektuoti tam tikras priemones, padėsiančias užkirsti kelią 
dirvožemio degradacijai.

Klimato kaitos sustabdymo priemonės yra glaudžiai susijusios su dirvože-
miu – per jo turinį galima neskausmingai daryti didelę įtaką klimatui. Svarbu 
rasti būdus, kaip augalų sukauptą anglį grąžinti į dirvožemį ar panaudoti kituo-
se sektoriuose. Lietuvoje nemaži plotai apleistos valstybinės žemės. Šią žemę 
užsodinus mišku, o apleistas durpingas vietas pavertus pelkėmis, galima būtų 
siekti klimato stabilizavimo.

- Į politikų akiratį grįžta diskusijos apie dirvožemį ir jo kokybę, bet jau dau-
giau kaip du dešimtmečius Lietuvoje nebevykdomi genetiniai dirvožemio tyrimai 
(anksčiau juos pagal ES standartus atliko ir skaitmeninį dirvožemio duomenų 
rinkinį rengė VĮ Valstybės žemės fondas). Ar numatoma atnaujinti genetinius 
dirvožemio tyrimus? 

- Valstybės žemės fondas iki 2013 metų skaitmenizavo visus dirvožemio ty-
rimų duomenis, t. y. buvo sukurtas visos Lietuvos teritorijos erdvinių duomenų 
rinkinys. Nuo 2014 m. šis rinkinys kasmet papildomas.

Įmonė per 2014–2020 m. atliko dirvožemio stebėseną 12 Lietuvos rajonų bei 
miestų savivaldybių – Vilniaus, Molėtų, Šalčininkų, Druskininkų, Utenos, Jur-
barko, Birštono, Prienų, Panevėžio, Lazdijų, Kelmės ir Kretingos. Šiais metais 
Valstybės žemės fondas numato dirvožemio stebėseną Šiaulių ir Skuodo rajonų 
bei Palangos savivaldybėse.

Kalbant apie galimas Europos gaivinimo fondo priemones labai svarbu gerai 
apgalvoti, kokio tipo ūkiams jos bus taikomos. Mes turėsime orientuotis į tiks-
lesnę organinės anglies apskaitos sistemą. Kaip ir minėjau, šis ir kiti duomenų 
rinkiniai turi būti įdarbinti, kad priemonės būtų sąžiningesnės ir labiau nukreip-
tos į tausojimą.

- Vyriausybės programoje numatomas šalies žemės tvarkymo sistemos funk-
cijų išskaidymas. Ar tai nepakenks kompleksiniams žemės ūkio teritorijų spren-
diniams?

Sprendimas dėl žemės naudojimo politikos pertvarkos nepriimtas. Tai bus 
sprendžiama tvirtinant Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą. 

- Praeityje žemės melioracijai buvo skiriamas didesnis dėmesys ir finansavi-
mas, tačiau melioracijos sistemos sparčiai sensta. Kaip ketinama tvarkytis, kad 
nedaugėtų apleistų žemių? Ar numatoma tobulinti teisinę – normatyvinę bazę 
pritraukiant daugiau hidrotechnikos specialistų žemės melioracijai adminis-
truoti?
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AKTUALIJOS

- Reikia pripažinti, kad melioracija – viena aktualiausių temų šalies žem-
dirbiams. Pagrindinė žemės ūkio gamyba vyksta melioruotoje žemėje ir jos 
efektyvumą lemia drenažas – sureguliuotas dirvos vandens režimas. Jei drena-
žas įrengtas dar 1950–1960 m., natūralu, kad šiandien jo nusidėvėjimas kai kur 
siekia apie 70 proc. ir daugiau. Dėl šios priežasties ūkininkai nuolat susiduria 
su problemomis, tad investicijos yra būtinos. 

Nors drenažo sistemos nuolat prižiūrimos, kasmet tam skiriama valstybės 
biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų, tačiau melioracijos inžinerinių statinių ver-
tė dėl ilgo tarnavimo laiko kasmet nuvertėja apie 1 proc. Dėl ES, valstybės ir 
pačių ūkininkų lėšų trūkumo drenažo sistemų kasmet rekonstruojama 6 kartus 
mažiau negu reikėtų, todėl drenažo būklė sparčiai blogėja.

Visų melioracijos inžinerinių statinių balansinė vertė – 2 190 mln. Eur, iš 
jų valstybei nuosavybės teise priklausančių statinių vertė sudaro 46 proc., ūkio 
subjektams nuosavybės teise priklausančių statinių – 54 proc. Bendras meli-
oracijos statinių nusidėvėjimas – beveik 70 proc. Daugelį metų iš valstybės 
biudžeto valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbams 
lėšų iš viso nebuvo skiriama. Tačiau pastaraisiais metais sausinimo sistemoms 
remontuoti ir rekonstruoti skiriama vis daugiau lėšų: 2019 m. – beveik 52 mln. 
Eur, 2020 m. – apie 57 mln. Eur. 

Žemės ūkio ministerija, rengdama 2021–2023 m. biudžeto projektą ir at-
sižvelgdama į savivaldybių pateiktus duomenis, kreipėsi į Finansų ministeriją 



dėl papildomų 33,18 mln. Eur. Tokios lėšos būtų kasmet skiriamos valstybei 
nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esan-
čių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams. Tačiau tokių lėšų 
neskirta. Minėtiesiems darbams 2021–2023 m. kasmet numatyta po 2,88 mln. 
eurų.

Melioracijos sistemų senėjimo, techninės būklės blogėjimo ir nepakankamo 
melioracijos finansavimo problema aktuali visai Lietuvai ir itin svarbi Žemės 
ūkio ministerijai. Turime planuoti ir įgyvendinti melioracijos pertvarkymą – rei-
kia rekonstruoti visą sistemą, ypač magistralinę infrastruktūrą. 

Tačiau daugiau lėšų melioracijai gali taip ir neatsirasti. Manau, turi būti 
įsteigtas melioracijos fondas. Peržiūrint kai kurias mokestines priemones ir len-
gvatas, pavyzdžiui, jei lengvata būtų keičiama, lėšų būtų galima skirti šiam fon-
dui. Tada melioracijos sistemoms atnaujinti nereikėtų kasmet iš biudžeto kaulyti 
kelių dešimčių milijonų eurų. 

- Lietuvoje trūksta kvalifikuotų žemės ūkio specialistų (žemėtvarkininkų, hi-
drotechnikų, melioratorių). Problema dėl jų rengimo yra pasiekusi pavojingą 
ribą, tai lems kaimo ateitį. Ką manote apie tai? 

- Visoje Lietuvoje trūksta kvalifikuotų žemės ūkio specialistų, tarp jų – ir 
atestuotų hidrotechnikos specialistų. 

Pernai Seimas pritarė Mokslo ir studijų įstatymo ir Profesinio mokymo įsta-
tymo pakeitimams, kuriais siekiama sukurti tikslinės stipendijos mechanizmą. 
Jis leistų valstybei planuoti specialistų poreikį ir skatinti asmenis rinktis darbo 
rinkai reikalingas specialybes.

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas, 
kuriuo nustatyta, kas gali gauti tikslines stipendijas. Jos gali būti mokamos stu-
dentams, įstojusiems į Vyriausybės nustatytų prioritetinių studijų krypčių, studi-
jų programų grupių ar studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas 
ar nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija. Tikslinės stipendijos mo-
kamos neatsižvelgiant į kitas gaunamas stipendijas ar paramą. 

Manau, kad tai yra žingsnis į priekį, siekiant išsaugoti kaimui reikalingas 
specialybes. 

- Apie ministrą norėtųsi žinoti daugiau, nei siekia jo darbas. Ar lieka laiko 
pomėgiams? Kokie jie?

- Esu veiklos žmogus. Todėl vertinu gamtoje praleistą laiką, nesvarbu – dir-
bant, sportuojant, keliaujant ar kopiant į kalnus. Manau, visų mūsų siekis turi 
būti, kad Lietuva išliktų žalias ir gaivus kraštas, kuriame norisi ir dirbti, ir ilsėtis. 

- Dėkojame už pokalbį.

5

AKTUALIJOS
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Ledai pasitiko pavasarį
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Didžiausius potvynius Lietuva regėjo tuomet, kai žiemos buvo sniegin-
gos ir šaltos. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suvestinės rodo, kad 
didžiausi potvyniai Lietuvoje kilo 1958 ir 1979 metais. Specialistai teigia, 
kad pastaraisiais dešimtmečiais potvynių mažėja, jų galia silpsta. Tačiau 
dėl klimato kaitos negalime būti ramūs, yra manančių, kad didelių potvynių 
Lietuvoje dar gali kilti.

AKTUALIJOS

Prieš dešimtmetį Kauno rajone keliais metrais staiga pakilus vandens ly-
giui, nukentėjo Radikių kaimo gyventojai, buvo apsemtos kelios Kleboniškio 
miške esančios sodybos. Ekspertams prognozuojant, kad šį pavasarį potvynis 
gali pasikartoti, baimintasi, kad didėja ledonešio rizika, mat statant tiltą per 
Nerį, buvo susiaurinta upės vaga.

Vasario pabaigoje Neryje ties Kaunu rengiantis galimam stichijos šėlsmui 
prasidėjo darbai: juos vykdė UAB „Hidrum“. Daugiafunkcė žemkasė „Water-
master Classic IV“ laužė ledą tilto prieigose. Kovo pirmąją savaitę jau buvo 
sutrupinta ledo 5 km upės atkarpoje nuo Kleboniškio tilto aukštyn.
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– Rengiantis ledonešiui į mus pagal-
bos kreipėsi AB ,,Kauno tiltai“, o vėliau 
ir Kauno rajono savivaldybės adminis-
tracija, iškėlusi tikslą atlaisvinti nuo 
ledų upės vagą iki Radikių gyvenvie-
tės. Laivas, kuriuo dirbama, yra skirtas 
vandens telkinių valymui ir gilinimui. 
Jis yra savaeigis, sveria 17 tonų. Darbo 
vietoje ledo storis 25 cm, prie kranto – 
apie 40 cm. Laužyti ledą pavyksta, ir 

galėsime dirbti tol, kol nepajudės ledai, prasidėjus ledonešiui darbus teks nu-
traukti, kad upė turėtų prataką ir plaukiantys ledai galėtų nesustoję praplaukti 
pro tiltą, – sakė UAB „Hidrum“ gamybos direktorius, Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos tarybos narys Darius Šapkauskas. Jis atkrei-
pė dėmesį į tai, kad pavojų keliančios ledų sangrūdos gali susiformuoti ne ties 
statomu tiltu, o už kelių šimtų metrų aukštyn upe esančios salos prieigose, tai 
natūrali kliūtis, dėl to prieš dešimtį metų ir įvyko potvynis, nes salose susigrūdę 
ledai sukėlė vandens lygį.

Hidrologijos specialistai pastebi, kad didžiausias potvynis Neryje užfiksuo-
tas 1931 m., kai Neries baseine buvo daugiau sniego nei kitur. Kaunas nemažai 
kentėjo 1946 ir 1952 metais, kuomet potvynius provokavo didelės ledų sangrū-
dos Neryje, nes ši upė yra sraunesnė už Nemuną, todėl ledonešis joje anksčiau ir 
prasidėdavo. Ledai suplaukdavo į Nemuną, kol šis dar būdavo užšalęs.

AKTUALIJOS

Darius Šapkauskas



8 

Kaip situacija ties Kaunu susiklostys šį pavasarį? Hidrotechnikos inžinie-
rius D. Šapkauskas sako manąs, kad tai priklausys nuo oro temperatūros. Jeigu 
ji bus teigiama dieną ir naktį, potvynio tikimybė padidės. Jeigu naktimis šals, 
potvynio gali ir nebūti. Mat žemė yra po storu sniego sluoksniu, įšalo beveik 
nėra, rudenį kritulių kiekis buvo nedidelis ir paviršiniame grunte yra drėgmės 
deficitas, tad pats gruntas sugers didelę vandens dalį.

UAB „Hidrum“ specialistai mano, kad pajudėjus ledams upėje visu perime-
tru, darbus tektų nutraukti, nes nedidelis laivas nepasipriešintų ledo lyčių masei. 

– Potvynių prevencijai reikėtų ruoštis iš anksto. Didžiausią teigiamą efek-
tą apsaugant Radikių ir Kleboniškio gyventojų sodybas nuo potvynių duotų 
natūraliai susiformavusių salų pašalinimas iš upės vagos. Jų gruntą būtų ga-

lima panaudoti apsauginių 
pylimų statybai, – kalbėjo 
D.Šapkauskas.

Darbus vykdantys spe-
cialistai mano, kad Lietu-
voje pakanka kompeten-
cijos ir patirties tokiems 
darbams projektuoti bei 
įvykdyti. Tam reikia tik 
atsakingų institucijų inici-
atyvos.

AKTUALIJOS

Žemkasė „Watermaster Classic IV“ laužo ledą
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Prieš daugiau nei 15 metų įkurta 
UAB „Hidrum“ atlieka įvairius van-
dens telkinių valymo, gilinimo darbus. 
Darbai atliekami naudojant daugiafunk-
cines žemkases „Watermaster Classic“. 
Dėl šių žemkasių judėjimo galimybių, 
funkcijų įvairovės, didelio tikslumo ir 
mažos grimzlės darbus galima atlikti 
ten, kur jokia kita technika to padaryti 
nepajėgi.

Kadangi naudojamos žemkasės yra 
vienos ekologiškiausių ir moderniau-
sių pasaulyje, jos nepakeičiamos įgy-
vendinant aplinkosauginius projektus, 
atliekant darbus draustiniuose ir rezer-
vatuose.

– Naudojant daugiafunkces techno-
logijas, visus darbus darbo vietoje gali-
ma atlikti viena mašina. Nereikia į darbo 
vietą transportuoti daugybės technikos: 
žemsiurbės, plaukiojančio krano, eks-
kavatoriaus ant pontono, vilkiko ar kito 
pagalbinio laivo inkaravimui ir pan., – 
sako D.Šapkauskas.

Šios įmonės specialistams darbų 
netrūksta. UAB „Hidrum“ valo ežerus, 
tvenkinius ir kanalus. Tvarko pakran-
tes, kloja kabelius, tiesia vamzdynus 
po vandeniu, gilina mažuosius uostus, 
irklavimo trasas ir kt. Įmonėje dirba 16 
įvairių sričių reikalingų šiems darbams 
atlikti specialistų. Įmonė taip pat naudo-
ja kitas plaukiojančias vandens telkinių 
priežiūros priemones. Technikos parkas 
pastoviai atnaujinamas ir ieškoma naujų 
šiuolaikiškų technologinių sprendimų.

Įmonės vadovai teigia, kad dėl pažan-
gių technologijų ir beveik nesikeičiančio 
personalo darbus užsakovams jie gali 
atlikti kokybiškai ir mažiausiais kaštais.

           Raimundo Baublio, Rasos Ramukevičienės, Dariaus Šapkausko nuotraukos

AKTUALIJOS
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Apžvelgiant 2019 – 2021 m. 
kadencijos darbus  

Vilimantas VAIČIUKYNAS 
LŽHIS prezidentas    

Prieš porą metų LŽHIS rinkiminėje konferencijoje buvau įpareigotas dve-
jus metus atstovauti LŽHIS. Buvau keturioliktuoju nuo 1989 m. atkurtosios 
LŽHIS vadovu. Trumpai apžvelgdamas kadenciją noriu pasakyti, kad CO-
VID-19 pandemija pakeitė daugelio mūsų gyvenimus, darbus ir ateities planus. 
Karantinas sutrukdė gyvai bendrauti su gamyboje dirbančiais LŽHIS nariais, 
nebesusitikome su kolegomis kasmet vykdavusioje profesinėje šventėje, tradi-
cinius Sąjungos tarybos posėdžius pakeitė pokalbiai nuotoliniu būdu.

Nepaisant kilusių iššūkių, galime pasidžiaugti, kad radome galimybę ir 
toliau aktyviai tęsti Sąjungos veiklą. Pirmasis iššūkis buvo profesiniai kva-
lifikacijos kursai. Naudodamiesi šių dienų technologijomis buvome pirmieji, 
įgyvendinę nuotolinius kvalifikacijos kursų mokymus. Greičiausiai ir ateityje 
didžiąją dalį mokymų organizuosime tokiu būdu. Žinoma, gyvų susitikimų taip 
pat nebus atsisakyta, bet tai nuspręs naujoji LŽHIS taryba.

Noriu pasidžiaugti gražiu bendradarbiavimu su kitomis profesinėmis sąjun-
gomis ir asociacijomis - Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos staty-
bininkų asociacija, asociacija ,,Lietuvos keliai”, Lietuvos vandens tiekėjų aso-
ciacija, Lietuvos santechnikų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos 
įmonių asociacija. Kartu su kitomis statybų sektoriaus profesinėmis sąjungo-
mis ir asociacijomis buvo parengtas ir patvirtintas Statybos sektoriaus profesi-
nis standartas. Siekdami statybos bendruomenės identifikavimo, mūsų sąjunga 
kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis ir asociacijomis diegia Statybos inži-
nieriaus kortelę. Netolimoje ateityje šios kortelės bus pagrindinis dokumentas, 
liudijantis apie inžinieriaus vykdytus projektus, klausytus kvalifikacijos kursus 
ir kitą profesinę kompetenciją. LŽHIS taryba aktyviai prisidėjo prie mums vi-
siems svarbių teisės aktų rengimo.

Vienas reikšmingiausių darbų žemėtvarkos sekcijoje buvo mūsų iniciatyva 
suorganizuoti bendri žemėtvarkininkų, matininkų ir geodezininkų susitikimai 
sprendžiant profesijai svarbius klausimus. Jau žengtas pirmas žingsnis siekiant 
sujungti profesines žemėtvarkininkų, matininkų ir geodezininkų žinias, patir-
tį bendram tikslui siekti, neprarandant savo istorinio identiteto, neatsisakant 
savo organizacijų. Laukia iššūkiai siekiant įteisinti bendradarbiavimą, bet gera 
pradžia jau padaryta. Hidrotechnikai turi gerą patirtį bendraujant su kitomis 
sąjungomis ir asociacijomis, dirbančiomis statybos sektoriuje. Esu įsitikinęs, 

MŪSŲ GYVENIMAS



11

2019–2021 m. kadencijos Sąjungos taryba

kad būdami vienoje profesinėje šeimoje gebėsime susivienyti bendram tikslui – 
garbingai atstovauti savo profesinei bendruomenei ir sąžiningai dirbti Lietuvos 
labui.

Prieš metus buvo optimizuota žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ lei-
dyba. Tai leido sumažinti žurnalo išlaidas. Prigijo graži žurnalo „Žemėtvarka 
ir hidrotechnika“ redakcijos iniciatyva – skelbti foto konkursą, kurio nugalėto-
jai skatinami Sąjungos prizais. Metus apvainikavo LŽHIS tarybos nario Gin-
tauto Sabo iniciatyva išleistas 2021 m. kalendorius su Sąjungos atributika. Jo 
puslapius puošia foto konkurso dalyvių atsiųstos nuotraukos. Šias  iniciatyvas 
reikėtų ne tik  tęsti, bet siūlyti naujų Kalendorius galėtų tapti Sąjungos reklami-
ne simbolika. Atnaujinome LŽHIS tinklapį. Jame nuolat skelbiamos aktualios 
naujienos mūsų bendruomenės nariams. Jame sudėtas ir žurnalo ,,Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ archyvas.

Šį pavasarį rinksime naują Sąjungos Tarybą ir prezidentą. Pagal LŽHIS įs-
tatus, rotacijos principu Sąjungos prezidentas turėtų būti renkamas iš žemėtvar-
kos sekcijos. Naujos LŽHIS tarybos ir prezidento laukia daug iššūkių, kuriuos, 
neabejoju, jie įveiks.

Dėkoju visiems už bendrą darbą  atstovaujant ir garsinant LŽHIS. Naujai iš-
rinktai Sąjungos tarybai ir prezidentui linkiu sėkmės, vertingų idėjų ir išminties 
priimant svarbius sprendimus mūsų profesinei bendruomenei.

MŪSŲ GYVENIMAS
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Minime žurnalo gimtadienį
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Prieš 95-erius metus, 1926 m. kovo mėnesį, 
Panevėžyje buvo parengtas ir Kaune atspausdin-
tas pirmasis dabartinio LŽHIS žurnalo pirmtako, 
Lietuvos matininkų profesinės sąjungos leidinio 
„Matininkas“ numeris. Jis vienijo ir padėjo nu-
šviesti matininkų bei žemės kultūrintojų darbo 
aktualijas ir problemas. 

Pirmąjį žurnalo „Matininkas“ numerį redagavo 
tuometis Lietuvos matininkų profesinės sąjungos 
pirmininkas Stasys Renigeris. Žurnalas buvo plonu-
tis, neiliustruotas, 32 psl. sąsiuvinukas žaliu virše-
liu. Vėlesnių numerių redaktoriumi buvo inžinierius 
Marijonas Chmieliauskas, ilgus metus vadovavęs 

Sąjungos veiklai ir žurnalo leidybai. Kadangi publikuojamos naujienos buvo 
aktualios ne vien matininkams, kultūrtechnikams, bet ir melioratoriams, 1928 
m. žurnalas buvo pavadintas „Matininkų ir kultūrtechnikų balsu“, o 1929 m. – 
„Žemėtvarka ir melioracija“. Bėgant metams dėl įvairių priežasčių keitėsi žur-
nalo periodiškumas, nuo 1930 m. situacija ėmė gerėti, per metus pasirodydavo 
po 4 žurnalo numerius. Nuo 1937 m. leidinys pasirodydavo kas du mėnesius, 
šešis kartus per metus. M. Chmieliausko dėka žurnalas tapo solidžiu, tarp spe-
cialistų populiariu leidiniu, jame buvo nušviečiamos to laikotarpio problemos 
žemės tvarkymo, melioracijos, geodezijos temomis. 1940 m. paskutiniuosius 
du žurnalo numerius redagavo geodezijos inžinierius Arvydas Guogis.

Deja, pasaulio politikos įvykiai suardė gražias tradicijas. 1940 m. birželį 
buvo likviduota Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga, nutrūko žurnalo 
leidyba.

Beveik penkiasdešimt metų Lietuvos žemėtvarkininkai ir hidrotechnikai 
neturėjo viešos tribūnos, tik po 1961 m. radosi entuziastų tuomečiame Respu-
blikiniame žemėtvarkos projektavimo institute (jam vadovavo jaunas ir geras 
idėjas palaikantis Vytautas Skuodžiūnas), rankraščio teisėmis čia buvo leidžia-
mas metinis leidinys „Žemėtvarka“, nors žurnalo jis neatstojo.
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Griūvant Sovietų Sąjungai pradėjo aktyviai reikštis Lietuvos atgimimo Są-
jūdis. Jame buvo aktyvūs ir mūsų profesijos broliai – žemėtvarkininkai, meli-
oratoriai, hidrotechnikai... 1989 m. buvo atkurta Lietuvos žemėtvarkos ir hi-
drotechnikos inžinierių sąjunga, tais pat metais pasirodė ir pirmasis atkurtojo 
žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ numeris. 2001 m. žurnalas pervardintas į 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“. Hidrotechnikos specialistams pasiūlius, žurnalo 
pavadinimo keitimas redakciją įpareigojo daugiau dėmesio skirti hidrotechnikai.

Tęsdami tradicijas, leidžiame žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. Už tai 
turėtume būti dėkingi vyresniesiems profesijos broliams, kurie 1989 m. atkūrę 
LŽHIS, ėmėsi iniciatyvos ir rado galimybių tęsti žurnalo leidybą. Prieš 32-jus 
metus atkurtojo žurnalo redaktoriais buvo Arvydas Lapukas, Jonas Endrijaitis, 
Vytautas Mikšys, Juozas Smilgevičius. Esama tam tikrų problemų dėl darbo 
specifikos, dabar nes dirbame iš skirtingų Lietuvos vietų. Aš, vyriausioji žurnalo 
redaktorė Vanda Vasiliauskaitė, dirbu iš Panevėžio, redaktorius Romualdas Sur-
vila ir kalbos stilistė Viktorija Zvicevičienė – iš Vilniaus, o maketuotoja Rasa 
Ramukevičienė ir redaktorė Midona Dapkienė – iš Kauno. Nebeturime būstinės 
Vilniuje. Kadangi LŽHIS vadovybė ir Sąjungos branduolys yra VDU Žemės 
ūkio akademijoje, taip pat ir žurnalo platinimas vyksta iš ten. Dabartinis atramos 
taškas ir yra Akademijoje (Kauno r.). Lėšų žurnalo išlaikymui ir leidybai klausi-
mus sprendžia LŽHIS vadovai ir Sąjungos taryba.

Šiame technologijų amžiuje apstu įvairios informacijos, bet vertindami 
LŽHIS istoriją ir jausdami kolegų palaikymą spausdintam žodžiui, stengiamės 
būti reikalingi profesijos broliams. Dėkojame siūlantiems temas, pranešantiems 
apie įvykius ir rašantiems. Ačiū rašinių autoriams – Pranui Aleknavičiui, Vilmai 
Daugalienei, Virginijai Gurskienei, Steponui Deveikiui, Raimondui Šadzevi-
čiui, Petrui Puniui, Antanui Gudaičiui, Egidijui Kasiuliui, Arvydui Povilaičiui 
ir daugeliui kitų.

Norėtųsi didesnio aktyvumo iš įmonių ir LŽHIS skyrių, juk Sąjunga vienija 
daugiau kaip 1000 narių. Kas, jeigu ne patys kolegos, yra arčiausiai įvykių, 
naujovių ir kasdienių darbų? Bendradarbiaukime, dalykimės patirtimi ir naujie-
nomis su visais.

Džiaugiamės, kad jaunesnieji kolegos, dabartiniai LŽHIS nariai „prikėlė“ iš 
istorijos ir skaitmenizavo iki tol turėtus žurnalo archyvus. Dėkojame Mindaugui 
Gudžiūnui, tvarkančiam Sąjungos tinklapį www.lzhis.lt. Jame galime rasti ne 
tik profesijos broliams aktualias naujienas, LŽHIS istoriją, bet turime galimybę 
pavartyti ir nuo 1926 m. ėjusio žurnalo puslapius.
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VDU ŽŪA kanclerė 
prof. A. Miceikienė:  

„daug nuveikę esame per kuklūs“

MŪSŲ GYVENIMAS

Ekspertinės veiklos produktyvumu iš-
siskirianti mokslininkė, beveik dešimtmetį 
studijų ir mokslo progresą skatinusi VDU 
ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto de-
kanė, aktyvi savosios Alma Mater ambasa-
dorė agroverslo sektoriuje, o nuo 2020 m. 
gruodžio 1 d. oficialiai VDU ŽŪA kancle-
rės pareigas pradėjusi eiti profesorė Astrida 
Miceikienė sutiko pasidalyti įžvalgomis apie 
akademijos raidos kryptį artimiausius kele-
rius metus bei savuoju išskirtinio darbingu-
mo receptu.

- Iki šiol sėkmingai užsiėmėte tuo, ką 
puikiai išmanote bei gebate. Tad, rodos, būtų 
galima tiesiog ramiai gyventi skinant savo 

darbo vaisius. Kodėl ryžotės naujam iššūkiu – tapti VDU Žemės ūkio akademi-
jos kanclere?

- Ryžausi dėl dviejų priežasčių. Tikiu akademijos žmonėmis ir manau, kad 
kartu mes galime nuveikti labai daug. Visų pirma šiam žingsniui mane aktyviai 
skatino Bioekonomikos plėtros fakulteto bendruomenė, įvertinusi mano veiklą 
dekanės pareigose. Taip pat visada jaučiau žemės ūkio verslo ir kitų socialinių 
partnerių palaikymą. Sakyčiau, verslas mane netgi pastūmėjo į šias pareigas.

Kai pasiryžau pretenduoti į kanclerės pareigas, VDU ŽŪA Taryba gavo 
praktiškai visų verslo organizacijų, veikiančių žemės ūkyje, pritarimą ir ragi-
nimą balsuoti už mano kandidatūrą. Tokią nuomonę raštu pareiškė Lietuvos 
žemės ūkio taryba, vienijanti 80 proc. šalies ūkininkų, Lietuvos žemės ūkio 
bendrovių asociacija, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai.

Absolventų klubo „ŽŪA alumni“ nariai taip pat nuolat ragina imtis lyde-
rystės bei žada savo paramą. Iš tiesų tai yra tie žmonės, kurie gali paskatinti 
jaunimą rinktis žemės ūkio, kaimo plėtros krypčių studijų programas.

Labai tikiuosi, kad dirbdami išvien su alumnais, galėsime dar plačiau pa-
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skleisti žinią apie ŽŪA misiją ir mūsų studijų programas, kurias baigusiesiems 
specialistams nekyla problemų rasti gerai apmokamą darbą ar kurti savus verslus.

- Kokia būtų pirmoji naujosios kanclerės žinutė VDU ŽŪA bendruomenei?
- Svarbiausia žinutė – suprasti, kad nei vienas kancleris, nei kancleris drauge 

su vicekancleriais ar dekanais nepadarys nieko už mus visus. Tik mūsų visų 
sutelktas darbas, pagarba vienas kitam, bendradarbiavimas, įsiklausymas ir su-
siklausymas gali akademiją vesti į priekį. Vadovybės užduotis – sudaryti jaukią, 
palankią darbui aplinką ir kiekviename žmoguje atrasti tai, ką jis geba geriau-
siai, ir paraginti, paskatinti jį tai daryti. Tačiau žmonės turi norėti dirbti.

- Esate VDU ŽŪA bendruomenės narė nuo savo pačios studijų laikų. Va-
dovui tai privalumas ar trūkumas? Ar „iš šono“ atėjusiam žmogui tokiu atveju 
nėra lengviau, nes jo niekas nevertina kaip savo buvusio studento, aspiranto, 
pavaldinio?

- Manau, kad kiekvienas žmogus vertinamas pagal jo atliktus darbus. Aš ne-
bijau kritikos, jei tik kritika yra argumentuota. Nebijau pripažinti savo klaidų. 
Visais atvejais esu linkusi atvirai diskutuoti ir kalbėti faktų bei argumentų kalba. 
O tai, kad visą savo sąmoningą gyvenimą esu praleidusi VDU ŽŪA ir perėjusi 
visas pakopas nuo žemiausio laiptelio, man suteikė galimybę akademiją labai 
gerai pažinti iš vidaus. Man aiškios visos grandys, nes pati buvau ir dėstytoja, ir 
projektų vykdytoja, ir jų vadovė, galiausiai prodekanė ir dekanė. Tad bet kokią 
situaciją šiandien galiu vertinti kompleksiškai. Taip pat šiandien labai gerai ži-
nau, kuo esame stiprūs ir išskirtiniai, tik viso to kažkodėl pasauliui neparodome.

- Jūsų prognozėmis, kokia kryptimi per ateinančius penkerius metus vystysis 
VDU ŽŪA studijų programos ir mokslo tyrimai?

- Matau VDU ŽŪA studijų programas, reikalingas žemės, miškų ir vandens 
ūkiui, bioekonomikos sektoriaus verslams, ir esu įsitikinusi, kad šiandien turime 
rengti specialistus ne dabarčiai, o ateičiai. Į kiekvieną ŽŪA studentą privalome 
žiūrėti ne kaip į dabarties, o kaip į ateities specialistą. Pastarojo meto iššūkiai – 
ketvirtoji pramonės revoliucija, Europos žaliasis susitarimas, galiausiai CO-
VID-19 pandemija pasaulį padarys kitokį. Ir mes tame pasaulyje būsime stiprus, 
tarptautiniu mastu pripažintas, žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitų su bioekeono-
mika susijusių verslo sričių lyderis. Esame daug veikiantys, daug kame stiprūs, 
bet per daug kuklūs, ir tai, mano galva, nėra teisinga.

Europai pasirinkus žaliąjį kursą atsiveria ypač palankios galimybės plėtoti 
mūsų srities studijas ir mokslą. Atsiranda papildomų paramos formų iš įvairių 
ES fondų, programų, ir visu tuo reikia stengtis pasinaudoti. Taip pat ne mažiau 
svarbu spausti valdžią keisti universitetinių studijų finansavimo modelį. Valsty-
bės valdžia galiausiai turi suvokti, kad Lietuva – ne tik Vilnius ir Kaunas, bet ir 
regionai.
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Mes turime siekti, kad jau 2021 m., prasidedant naujam finansiniam ES 
laikotarpiui, galėtume priimti daugiau abiturientų, kurie studijuotų žemės ūkio 
verslui aktualias programas.

- Kaip Jūsų namiškiai reagavo į žinią, kad būsite dar labiau užsiėmusi?
- Mano apsisprendimą kandidatuoti į VDU ŽŪA kanclerės pareigas šeima 

labai skatino, nes su šia Alma Mater susiję net keturi mūsų šeimos nariai – 
mama, sesuo ir aš esame absolventės, sūnus šiuo metu čia studijuoja. Todėl 
visiems namiškiams labai rūpi akademijos ateitis. Mūsų šeimoje visi esame 
užsiėmę, bet kartu ir sutarę, kad namuose dalijamės pareigomis ir būtinai ran-
dame laiko pabūti drauge.

- Esate, regis, neišsenkančios energijos žmogus. Gal turite kokį ypatingą 
receptą?

- Labai atsakingai planuoju savo laiką ir stengiuosi jį išnaudoti racionaliai. 
Rutininius ruošos darbus, kiek tai įmanoma, „deleguoju“ profesionaliai juos 
atliekantiems žmonėms. Tai išlaisvina nuo rutinos ir leidžia susitelkti ties svar-
besniais tikslais.

Mūsų šeimos laisvalaikio tradicija – drauge su artimiausiais žmonėmis šeš-
tadienio vakarus praleisti šnekučiuojantis prie židinio savuose namuose. Visi 
laukiame ir mėgaujamės šiomis akimirkomis. Taip pat labai mėgstame keliauti 
po Lietuvą bei užsienio šalis ir stengiamės tokių kelionių metu įgyti kuo dau-
giau patirčių. Net ir trejetui dienų kur nors išvykus, tarsi „persiprogramuoja“ 
mintys, ir į įprastą darbo ritmą grįžti jau su naujomis idėjomis. Stengiuosi savo 
gyvenime vadovautis filosofine nuostata, kad harmonija yra tada, kai ryte žmo-
gui norisi eiti į darbą, o vakare grįžti namo.

                                  VDU Žemės ūkio akademija

MŪSŲ GYVENIMAS
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ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Ūkininkų ūkių skaičiaus  
ir deklaruojamų žemės ūkio  

naudmenų ploto kaita
Daiva JUKNELIENĖ, Jolanta VALČIUKIENĖ 

VDU Žemės ūkio akademijos  
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Lietuvoje žemės ūkio sektorius laikomas prioritetine šalies ūkio šaka ir 
atlieka labai svarbias ekonominę, socialinę, aplinkosauginę ir etnokultūri-
nę funkcijas. Lietuvai svarbu vykdyti tokią žemės ūkio ekonominę politiką, 
kad būtų sudarytos palankios sąlygos efektyviai ūkininkauti ir konkuruoti 
vieningoje ES rinkoje. Sėkminga ūkių veikla labai priklauso nuo pagrindi-
nių gamybos veiksnių – žemės, darbo ir kapitalo racionalaus naudojimo. 
Didesni valdomos žemės plotai nebūtinai reiškia gamybos pajamų didė-
jimą, nes didesnių pajamų galima tikėtis tuo atveju, jei papildomi žemės 
plotai leidžia efektyviai naudoti žemės ūkio techniką ir darbo jėgą. Didesnes 
pajamas galima gauti ir specializacijos dėka. Tačiau pagrindinė ES žemės 
ūkio plėtros tendencija vis tik yra ūkio vienetų stambėjimas. Kaip rodo ES 
šalių patirtis, tai vyksta mažųjų ūkių sąskaita, nes mažėja smulkiųjų ūkių ir 
daugėja vidutinių. 

Nuo 1991 m. prasidėjus restitucinei žemės pertvarkymo reformai, sparčiai 
kito žemės ūkio paskirties žemės naudojimas ir naudotojų grupės: mažėjo vals-
tybinės žemės naudotojų kategorijos ir augo ūkininkų bei kitų fizinių ir juridinių 
asmenų naudojamos privačios žemės ūkio paskirties žemės plotai. Žemės ūkio 
paskirties žemės valdymą ir naudojimą apibūdinantys rodikliai yra susiję su vis 
dar tebevykdoma žemės reforma – nuosavybės teisių į žemę atkūrimu ir valsty-
binės žemės pardavimu, taip pat su ūkių žemės valdų plėtra, įsigyjant ir išsinuo-
mojant nuosavybėn kitiems žemės savininkams priklausančią žemę. 

Didėjant privačios žemės plotui, didėja ir žemės savininkų skaičius. 2021 m. 
sausio 1 d. duomenimis, įregistruota 225 2188 privačios žemės sklypai, kurie 
užima daugiau kaip 4375,7 tūkst. ha. Net 80 proc. šio ploto – privati žemės ūkio 
paskirties žemė. Tačiau vienam savininkui – fiziniam asmeniui tenkantis žemės 
plotas išlieka maždaug 5–6 ha. Be to, vieno savininko žemės valda susideda 
vidutiniškai iš dviejų žemės sklypų – nekilnojamojo turto kadastro ir registro 
vienetų. Tai paaiškintina tuo, kad nuosavybės teisės buvo atkuriamos į preten-
dentams priklausančio žemės ploto mažesnes dalis bei tuo, kad privatizuojama 
asmeninio ūkio žemės valda yra ne didesnė kaip 2–3 ha. 
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Vienas iš pagrindinių žemės ūkio veiklos subjektų yra ūkininko ūkiai. Lie-
tuvos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2020 m. 
sausio 1 d. buvo registruotas 114 181 ūkininkų ūkis, o 2020 m. liepos 1 d. ūkių 
skaičius sumažėjo iki 85 228. Tokį staigų ūkių skaičiaus sumažėjimą lėmė keli 
veiksniai. 2017 m. birželio 30 d. papildžius Ūkininko ūkio įstatymą reikala-
vimu ūkininkams kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis 
registre, o registro tvarkytojams išregistruoti ūkį ūkininkui nepateikus ūkio 
duomenų kartą per kalendorinius metus. Atitinkami pakeitimai buvo įtraukti 
ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 
„Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Ūkininkų ūkių 
registro nuostatus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 29 d. 
nutarimo Nr. 989 redakcija). Vadovaujantis Nuostatų reikalavimais nuo 2018 
metų sausio 1 d. ūkininkai privalėjo kiekvienais kalendoriniais metais atnau-
jinti ūkio duomenis registre. 2019 m. kovo 31 d. buvo inicijuotas ūkių, kurių 
duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravi-
mas. Inicijavus ūkio išregistravimą, pirmiausia ūkininkai buvo informuojami 
apie numatomą ūkio išregistravimą neatnaujinus ūkių duomenų per kalendo-
rinius metus. Tuo remiantis pirmas ūkių išregistravimas vadovaujantis Nuos-
tatais įvyko 2020 m. kovo 31 d. Todėl, kaip jau buvo minėta, 2020 m. liepos 
1 d. duomenis lyginant su 2020 m. sausio 1 d. stebimas ryškus ūkininkų ūkių 
skaičiaus sumažėjimas (-28 953 ūkiai). 

Analizuojant Ūkininkų ūkių registre įregistruotų ūkių pasiskirstymą paste-
bima, jog daugiausia ūkių įregistruota Kauno, Vilniaus ir Utenos apskrityse, 
mažiausiai – Telšių, Alytaus ir Šiaulių apskrityse. Tačiau nuo 2019 m. liepos 
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1 d. iki 2020 m. liepos 1 d. ūkių skaičius mažėjo visose apskrityse. Labiausiai 
ūkių sumažėjo Vilniaus apskrityje (-5781 ūkis), mažiausiai – Tauragės apskrity-
je (-1502 ūkiai). Nuo 2019 m. vidutinis ūkio dydis nuolat palaipsniui didėjo, ta-
čiau 2020 m. kovo 31 d. išregistravus ūkius, kurių duomenys nebuvo atnaujinti 
daugelį metų, įvyko ypač ryškus vidutinio ūkio dydžio šuolis, ir 2020 m. liepos 
1 d. vidutinis ūkio dydis pasiekė 15,44 ha, kai 2019 m. pradžioje jis siekė 10,53 
ha. Dėl to vidutinis ūkio dydis ženkliai didėjo visose apskrityse. Labiausiai vi-
dutinis ūkio dydis padidėjo Šiaulių (+8,61 ha) ir Panevėžio apskrityse (+7,33 
ha), mažiausiai – Tauragės (+2,21 ha) ir Alytaus (+2,61 ha) apskrityse.

1 lentelė. Ūkininkų ūkių registre įregistruotų ūkių skaičiaus 
ir jų žemės ploto didėjimas Lietuvoje

Eil. 
Nr. Rodikliai

Metai (sausio 1 d.)

2012 2014 2018 2020 2021
1 Ūkių skaičius (visi ūkiai) 111742 117457 118182 114 181 86318

2 Bendras žemės plotas, ha 1085558 1127039 1108475 1376833 1352695

3 Vidutinis ūkio dydis, ha 9,7 9,6 9,4 12,1 15,7

Šaltinis: Lietuvos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir 
VĮ Registrų centro duomenys 

2020 m. sausio 1 d. duomenimis, didžiausią ūkių žemės dalį užima žemės 
ūkio paskirties žemė, t. y. 88 proc., 7 proc. – miškai, 1 proc. – vandenys ir 4 
proc. – kita žemė. Didžiausias deklaruojamų žemės ūkio naudmenų plotas buvo 
ūkininkams nuosavybės teise arba įregistruotos Nekilnojamojo turto registre 
(NTR) nuomos (panaudos) teise priklausančiuose žemės sklypuose, t. y. 89 proc. 
(1 075 700,7 ha). Iš privačių asmenų nuomojamos pagal neįregistruotas NTR 
nuomos (panaudos) sutartis žemės dalis sudarė 7 proc. (82 510,94 ha), iš valsty-
bės nuomojamos žemės dalis – 4 proc. (44 086,69 ha) visos ūkininkų naudoja-
mos žemės. 2020 m. liepos 1 d. šie skaičiai atrodė taip: ūkininkams nuosavybės 
arba įregistruotos NTR nuomos (panaudos) teise priklausanti ūkių žemė – 90 
proc. (1 030 940,00 ha), iš privačių asmenų nuomojamos pagal neįregistruotas 
NTR nuomos (panaudos) sutartis žemės dalis – 6 proc. (74 694,49 ha), iš valsty-
bės nuomojamos žemės dalis – 4 proc. (45 682,01 ha) visos ūkininkų naudoja-
mos žemės. Palyginti su 2020 m. sausio 1 d. duomenimis, ūkininkams nuosavy-
bės arba įregistruotos NTR nuomos (panaudos) teise priklausančios ūkių žemės 
dalis padidėjo 1 proc., iš privačių asmenų nuomojamos pagal neįregistruotas 
NTR nuomos (panaudos) sutartis žemės dalis sumažėjo 1 proc., nuomojamos iš 
valstybės žemės dalis nepakito. Kadangi ūkininkai dirba ne tik nuosavybės teise 
priklausančius žemės sklypus, bet ir dalį žemės nuomoja, aktualus yra ir dekla-
ruojamų žemės ūkio naudmenų kitimas (2 lentelė). Pastarųjų metų žemės ūkio 
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naudmenų ir pasėlių deklaravimo rezultatai rodo įprastas tendencijas – dekla-
ruojamas plotas nežymiai auga (2020 m. – 2 937 302 ha, 2019 m. – 2 926 751 
ha, t.y. + 10 551 ha), o paraiškų skaičius mažėja (2020 m. – 124 885 paraiškos, 
2019 m. – 126 057 paraiškos, t.y. – 1172 ha). Deklaruojančiųjų skaičiaus ma-
žėjimas gali būti siejamas su natūraliu mažesniųjų vyresnio amžiaus ūkininkų 
pasitraukimu iš žemės ūkio veiklos ir stambesnių ūkių stiprėjimu bei jų įtakos 
didėjimu. 2020 metais, kaip ir 2019 metais, daugiausia buvo deklaruota žemės 
ūkio naudmenų ir kitų plotų Panevėžio (113 460,81 ha), Kėdainių (109 638,24 
ha) ir Raseinių (99 238,69 ha) rajonuose. Daugiausia paraiškų pateikta – Aly-
taus (4 952), Šilalės (4 773) ir Šilutės (4 381) rajonų savivaldybėse.

2 lentelė. Deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ploto kitimas, ha

Rodikliai
Metai 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Deklaruo-
tas plotas 
ha

2803197 2836553 2867752 2897033 2894526 2910282 2926751 2937303

Padidėjo 
per metus 
tūkst. ha

+18,9 +33,4 +31,2 +29,2 -2,5 +15,8 +16,5 +10,5

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys 

2020 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje vyravo ūkiai, kurių plotas nuo 
1 iki 5 ha, tai sudarė 33 proc. visų ūkių skaičiaus. 26 proc. sudarė ūkiai, kurių 
plotas iki 1 ha, 16 proc. – ūkiai, kurių plotas 5–10 ha. Mažiausia buvo stambių 
ūkių, t.y. ūkiai, kurių plotas 150–200 ha, sudarė 0,36 proc., 200–300 ha – 0,33 
proc., 300–500 ha – 0,22 proc., o per 500 ha – 0,07 proc. Per 2020 m. I pusmetį 
žemėvaldos struktūra pasikeitė: kaip ir anksčiau vyrauja ūkiai, kurių plotas nuo 
1 iki 5 ha, tai sudaro net 37 proc. visų ūkių skaičiaus, iki 20 proc. (+4 proc.) 
padidėjo ūkių, kurių plotas 5–10 ha, iki 16 proc. (+4 proc.) padidėjo ūkių, kurių 
plotas 10–20 ha. Tuo tarpu ženkliai sumažėjo smulkiausių ūkių iki 1 ha pro-
centinis santykis – 11 proc., palyginti su 26 proc. 2020 m. sausio 1 d., t.y. – su-
mažėjo 15 proc. Nedidelis augimas pastebimas stambių ūkių segmente: ūkiai, 
kurių plotas 150–200 ha sudarė 0,48 proc., 200–300 ha – 0,44 proc., 300–500 
ha – 0,28 proc., o virš 500 ha – 0,08 proc. 

Racionalus ūkio dydis kinta dėl daugelio sąlygų. Rinkos ekonomikos są-
lygomis svarbiausias tikslas yra maksimalus pelnas, tačiau ne mažiau svarbu 
ūkio stabilumas. Todėl ūkiams svarbu plėtoti tokią veiklą, kuri turi ilgalaikę 
perspektyvą. Stabiliausiais galima būtų laikyti stambius šeimos ūkius, turin-
čius keletą darbingų ir kvalifikuotų šeimos narių, nes šeimos nariai yra labiau 
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motyvuoti pasiekti gerus rezultatus. Kitas rodiklis, iš kurio galima spręsti apie 
ūkių perspektyvumą, yra įsigyjamos nuosavybėn žemės ploto pokyčiai. Didesnė 
ūkio nuosavos žemės ploto dalis rodo ir didėjantį ūkio žemės valdos stabilumą 
bei sudaro galimybę planuoti ilgalaikes investicijas ūkio gamybos plėtrai. Taip 
pat ūkių plėtrai įtaką turi žemės naudojimo sąlygos (gamtinės, ekonominės ir 
kt.) atskirose šalies geografinėse vietovėse, kurios yra nevienodos, todėl tolesnį 
žemės ūkio raidos procesą tikslinga reguliuoti organizacinėmis ir ekonominė-
mis priemonėmis. Siekiant racionalaus žemės ūkio paskirties žemės naudojimo, 
administraciniams vienetams rengiamuose planuose, programose ir bendrojo 
teritorijų planavimo dokumentuose būtina spręsti žemės ūkio naudmenų, kaip 
pagrindinės gamybos priemonės žemės ūkyje, plotų išsaugojimo, pagerinimo 
ir naudojimo intensyvinimo klausimus, įvertinant skirtingas gamtines sąlygas 
žemės ūkio gamybos plėtrai. Atskirose zonose žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 
struktūros skirtumai lemia ir regionams rekomenduojamą žemės ūkio gamybos 
specializaciją, užtikrina žemės ūkio augalų išdėstymo derinimą su jiems tinka-
miausiais dirvožemiais. Teritorijų planavimo dokumentai ir valstybės paramos 
priemonės turėtų numatyti prioritetines, remtinas žemės ūkio gamybos kryptis, 
diferencijuojant jas pagal zonas ir arealus. Teritorijose, kuriose ekonomiškai 
efektyviau auginti prekinei augalininkystės produkcijai skirtus pasėlius, inten-
syviųjų kultūrų plotai galėtų siekti 72–77 proc. nuo visų žemės ūkio naudmenų. 
Teritorijose, kuriose daugiamečių žalienų plotas išliks ne mažesnis kaip 50 proc. 
visų žemės ūkio naudmenų, tikslinga skatinti ūkius plėtoti pieno ir mėsos galvi-
jininkystę bei avininkystę, padidinti ir, esant galimybėms, atkurti buvusį galvijų 
skaičių.

Taigi, racionalaus žemės naudojimo požiūriu tikslinga agrarinių teritorijų 
plėtrą šalies savivaldybėse reguliuoti taip, kad būtų išsaugotas ir padidintas 
našių žemės ūkio naudmenų plotas, o augalininkystės ir gyvulininkystės ga-
mybos šakos būtų plėtojamos atsižvelgiant į tinkamiausią žemės ūkinių sa-
vybių panaudojimą. Norint sėkmingai konkuruoti žemės ūkyje, labai svarbus 
yra sklypų stambinimas ir konsolidavimas bei rekomenduojami rengti kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektai ūkio žemės valdai pertvarkyti, užtikrinantys 
racionalų ūkio žemėnaudos naudojimą: suformuoti panašias savybes turintys 
žemės ūkio naudmenų sklypai ir nustatytas jų rekomenduojamas naudojimas 
(planuojamų žemės ūkio augalų sudėtį ir kaitaliojimą sėjomainose) atsižvel-
giant į ūkio veiklos kryptis ir aplinkos apsaugos reikalavimus, taip pat nusta-
tytos kitos ūkiui funkcionuoti reikalingos žemės tvarkymo priemonės. Taip pat 
ūkio konkurencingumas žymia dalimi priklauso ir nuo valstybės subsidijų bei 
ES teikiamos paramos. Atitinkamai siektinas ir šalies žemės ūkio paskirties 
žemėje esančių ir deklaruojamų žemės ūkio naudmenų plotas, kurį reikėtų iš-
saugoti, t. y. apie 3 mln. ha. 
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Veiklos plėtojant Lietuvos  
želdynus kronika

Atsiliepimas apie Regimanto Pilkausko 
leidžiamą trilogiją

Steponas DEVEIKIS, Vaiva DEVEIKIENĖ, Saulius SODEIKIS 

Išleistos dvi Lietuvos kraštovaizdžio ar-
chitektūros veterano, miškininko Regiman-
to Pilkausko (g. 1939) trilogijos „Miestų 
želdynų plėtotė“ dalys1* džiugina ir kelia 
intelektines emocijas. Knygos puikiai pa-
rengtos, skoningai sumaketuotos, gausiai 
iliustruotos, turi akademinius knygos struk-
tūros sandus – asmenvardžių rodyklę, lite-
ratūros sąrašą, pratarmę ir pabaigos žodį, 
išsamias santraukas anglų kalba. Medžiagą 
trijų dalių knygai autorius sukaupė per 60 
veiklos metų dirbdamas miestų planavimo, 
želdynų projektavimo srityje, rašydamas 
straipsnius, dalyvaudamas konferencijose, 
projektų konkursuose ir parodose, skaityda-

mas paskaitas studentams įvairiose aukštosiose mokyklose
Tiek pirmosios dalies pratarmėje (1, p. 6–9), kurioje autorius glaustai papa-

sakoja asmeninę kūrybinės veiklos raidą, profesinio augimo ir brandos kelią, 
pristato mokytojus ir bendražygius, tiek antrosios dalies pabaigos žodyje (p. 
281) autorius pabrėžia, kad knyga parengta remiantis planais ir projektais, ku-
riuos ruošiant teko pačiam dalyvauti, kad stengiamasi nušviesti tai, ką autorius 
patyrė, atlikdamas darbus, arba iš arti regėjo, ką nuveikė kiti. Tokią knygą pa-
rašyti kadaise autoriui patarė jaunystės draugas maskvietis Jurijus Vedeninas, 
kurio nuomone, „autentiška projektavimo darbo patirtis skaitytojui būsianti 
daug įdomesnė nei vien teoriniai pasvarstymai ar klasikinių pavyzdžių pakar-

* Pilkauskas R. Miesto želdynų plėtotė, 1 dalis: Miesto želdynai. Vilnius – Kau-
nas: LKAS, 2019. 198 p., iliustr. 2 dalis: Kraštovaizdžio planavimas. Vilnius – 
Kaunas: LKAS, 2020. 312 p., iliustr.
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tojimas“. Taip, matyt, ir yra, parengtas veikalas su metais įgaus istorinį atspalvį 
ir bus įdomus „tiems, kas kada nors rašys išsamią Lietuvos kraštovaizdžio archi-
tektūros istoriją“ (2, p. 281). 

Knygą galima laikyti antologija ir asmeninės kraštovaizdžio architekto vei-
klos kronika. Panaši savo pobūdžiu buvo prof. habil. dr. Vlado Stausko (1932–
2014) knyga „Architektūra, aplinka, atostogos‘‘ (Kaunas: VDU leidykla, 
2012). R. Pilkauskas yra rašytinio žodžio meistras ir ilgametis informacinio 
leidinio „LKAS žinios“ redaktorius. Į jo nuomonę įsiklauso kalbos redaktoriai 
ir normintojai. Todėl savo knygoje jis plačiai aptaria kraštovaizdžio architek-
tūros dalyką ir pagrindines sąvokas (1, p. 12–17; 2, p. 27–31). Autorius plačiai 
aptaria ne tik kraštovaizdžio sąvokos vartoseną, bet ir siūlomus naujus termi-
nus – aplinkuma, žaluma. Pirmoji trilogijos knyga pradedama straipsniu apie 
želdyno sąvoką (1, p. 10).

Daugelį R. Pilkausko knygos tekstų, atrodo, skaitėme ankstesnėse jo publi-
kacijose įvairiuose mokslo, kultūros, architektūros ar miškininkystės žurnaluo-
se, konferencijų leidiniuose. Tačiau šie tekstai knygos puslapiuose yra išplėsti, 
atnaujinti, naujai iliustruoti. Pirmosios dalies tekstus, ypač autoriaus teikiamą 
Lietuvos kraštovaizdžio architektūros raidos apžvalgą, teko aptarti mokslo lei-
dinyje „Darnios aplinkos vystymas“ (2020), todėl jau išsakytų pastabų čia ne-
kartosime. 

Pagirtina pirmoje dalyje pateikiama miesto želdynų istorinė apžvalga (1, p. 
110–131), parengta remiantis lenkų parkotyrininko L. Majdeckio (1925–1997) 
ir kitų autorių veikalais ir pradedama nuo Mesopotamijos ir Babilono sodų. 
Daug dėmesio skiriama Sapiegų parkui Vilniuje (1, p. 115–117), kitiems istori-
niams želdynams. Autorius puikiai paaiškina angliškųjų parkų – natūralių sodų 
grožio poetikos – kilmę ir proveržį, aptaria jų pavyzdžius (1, p. 118–121). Isto-
rinė apžvalga užbaigiama trumpa pastaba apie XX a. pabaigos kraštovaizdžio 
architektūrą: XX a. pabaigoje pradėjo reikštis postmodernistinis požiūris į kraš-
tovaizdžio architektūrą – nesilaikoma vienos aiškios parko kūrimo sistemos; 
ryškiausias pavyzdys – Parc de la Villette Paryžiuje (1982, JAV architektas B. 
Tschumi); jame vyrauja ne gamtinės, o dirbtinės formos (1, p. 131). 

Veikalo autorius įvertina miesto želdinių reikšmę (1, p. 132–136; toks ver-
tinimas, žinoma, tinka ir kaimo gyvenviečių želdiniams) – slopina triukšmą, 
saugo žemės paviršių nuo erozijos, sutvirtina slėnių šlaitus ir vandenų krantus, 
sumažina vėjo greitį, teikia pavėsį – vis labiau reikalingus gyvenamosios aplin-
kos ekologijos veiksnius. Pristatydamas svarbiausias kūrybos nuostatas krašto-
vaizdžio architektūroje (1, p. 137–147), R. Pilkauskas aptaria tikslingumą kaip 
kraštovaizdžio architektūros vertinimo kriterijų, pasiremdamas estų kraštovaiz-
džio architekto Aleksandro Niine (1910–1975) teoriniu pagrindu ir principais. 

Pirmosios dalies skyriuje „Želdyno erdvė projektavimo praktikoje“ (1, p. 
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156–169) pristatomi ir aptariami du Regimanto Pilkausko su arch. Liucijumi 
Dringeliu parengti projektai – Lazdijų miesto parko projektas (1962) ir Lie-
tuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) teritorijos ir svarbiausios centrinės da-
lies tvarkymo projektas (1965). Žemės ūkio akademijos aplinkumos želdinimo 
projektas ir jo įgyvendinimo modifikacijos gali būti puikus pavyzdys želdinin-
kystės ir kraštovaizdžio dizaino programos studentams. Akademinio miestelio 
Noreikiškėse projekto vaizdinė medžiaga plačiai pristatoma (1, p. 158–160, 
162, 164, 166–167).

Trilogijos autorius sumaniai įterpia Visuotinei lietuvių enciklopedijai reng-
tus biografinius straipsnius apie kraštovaizdžio architektus, miesto planuoto-
jus. Abi knygos dalis ir autorių reikia pagirti už gausias ir kokybiškas iliustraci-
jas. Pateikiama daug želdynų planų, projektinių vaizdų, maketų ir panoraminių 
nuotraukų. Skaitytojas gali susipažinti su leidinio autoriaus (su bendraauto-
riais) rengtų projektų medžiaga: Druskininkų gydomosios fizinės kultūros par-
ko plėtojimo projektu (1969), Vilniaus pilių aplinkumos tvarkymo konkursiniu 
projektu (1979), Lukiškių aikštės Vilniuje tvarkymo konkursiniais projektais 
(1995–2018). Publikuojami Versalio, Liverpulio miesto Seftono ir Birkenhedo 
parkų, Amsterdamo miško parko, Hamburgo miesto parko ir kitų parkų planai. 

LŽŪA miestelio vaizdas iš paukščio skrydžio, 2016. Aplinkumos tvarkymo projektas (autoriai Liucijus 
Dringelis ir Regimantas Pilkauskas, 1965) suformavo esminius takų ir želdinių struktūros bruožus. 
Projektas plačiai aptariamas R. Pilkausko knygoje, pirmoje dalyje. 
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Antroje trilogijos dalyje (Kraštovaizdžio planavimas) autorius pristato, apta-
ria ir nuosekliai atskleidžia lyginamojo kraštovaizdžio teritorinių vienetų (KTV) 
vertinimo (2, p. 17–26) taikymą, taip pat kadaise, 1998 m., UAB „Želdynai“ 
parengtą Teritorijų planavimo normų projektą (R. Pilkauskas ir A. Žickis) ir jo 
nuostatas. Pagal svarbiausią žemės naudojimo paskirtį miesto teritorija skirsto-
ma į tris dalis: 1) statybos plotus, 2) žalumos ir vandenų plotus, 3) susisiekimo 
plotus. Į šiuos plotus įeina tam tikros želdynų grupės (2, p. 28). R. Pilkauskas 
laikosi planavimo darnoje su gamta principo, pagal JAV prof. Jano McHargo 
(1920–2001) veikalą Design with Nature (1969) ir planavimo teoriją, išskirian-
čią tris požiūrius į želdynų planavimą: ekonominį (normatyvinį), geometrinį ir 
ekologinį. 

Miestų planavimo uždavinius autorius sprendė dirbdamas Miestų statybos 
projektavimo instituto (MSPI) Kauno ir Vilniaus filialuose, todėl knygoje dė-
mesio skiriama abiem  miestams: tiek Kaunui (2, p. 48–96), tiek Vilniui (2, 
p. 96–139). Svarbūs ir įdomūs pamąstymai apie upės slėnio šlaitų naudojimo 
problemas miestuose (2, p. 62–75), Kauno planavimo praktikos atvejų kritinė 
analizė – čia autorius analizuoja vandenvalos įmonės Marvelėje, Nemuno salos 
urbanizacijos, požeminių garažų statybos projektus Vienybės (buv. J. Janonio) 

Panevėžio miesto želdynų planai. R. Pilkauskas plačiai aprašo 1977 m. jo su bendradarbe Valentina 
Šimukonyte (1932–2015) parengtą Panevėžio kompleksinio želdinimo schemą (kairėje), paminėdamas 
ir Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriuje 2014 m. parengtą 
Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialųjį planą (autorės J. Usanova, N. Jarašūnienė, A. Kitovienė) 
su 43 miesto želdynų tvarkymo projektiniais pasiūlymais. Šaltinis: LKAS leidiniai.
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aikštėje, 30 ha teritorijos prie Lakūnų gatvės panaudojimo (2016) projektus.
Daugelis su įdomumu turėtų paskaityti (arba bent peržvelgti) Kernavės ben-

drojo plano projekto aptarimą (2, p. 140–151), Šiaulių kraštovaizdžio ir miesto 
raidos apžvalgą (2, p. 152–159), Panevėžio miesto želdynų (kompleksinio žel-
dinimo) schemos (1977) pristatymą (2, p. 159–180) ir, žinoma, Utenos želdynų 
plėtotės specialiojo plano (1998, UAB „Želdynai“, autoriai R. Pilkauskas, A. 
Žickis, J. Paragytė) turinio santrauką (2, p, 180–190). Gyvenamųjų rajonų pla-
navimas aptariamas ir iliustruojamas (2, p. 191–211) Vilniaus miesto Pašilai-
čių, Baltupių, Vokės gyvenamųjų rajonų, gyvenvietės prie Voronežo, Rusijoje, 
planavimo, Žvėryno kvartalo kraštovaizdžio vertinimo pavyzdžiais. Paveldo ir 
saugomų teritorijų planavimo pavyzdžiai pateikiami Vilniaus Pavilnių gamtos 
parko ir Vilniaus pilių istorinio nacionalinio parko projektų, knygos autoriaus 
rengtų su bendraminčiais, aptarimu (2, p. 212–256).

Dar dvi svarbios temos – jose autorius yra pripažintas autoritetas – apta-
riamos R. Pilkausko knygoje, tai bendrijų (buv. kolektyviniai) sodų ir miesto 
kapinių planavimas. Labai specifinė miestiečių gyvensenos ir veiklos teri-
torija – bendrijų sodai – tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse išgyveno 
skirtingą raidą ir yra skirtingai tvarkomi. Dituvos bendrijų sodų (Klaipėdos 
r.) kūrimo ir vystymo tema R. Pilkauskas yra rašęs ir anksčiau; knygoje (2, 
p. 257–267) pateikiama apibendrinta nuomonė dėl bendrijų sodų tvarkymo 
galėtų tapti reikšminga direktyva ateities perspektyvai. Kapinių plėtojimo 
tema (2, p. 268 – 280) analizuojama ir reprezentuojama Vilniaus kapinių pla-
navimo pavyzdžiu (1995, UAB „Želdynai“), teikiamos reikšmingos įžvalgos 
ir išvados. 

Knygose taikoma adaptuota fonetinė (pagal tarimą) užsienio asmenvardžių 
ir vietovardžių rašyba lietuvių kalba, autentišką, originalią jų formą pateikiant 
skliausteliuose. Svarbiausia abiejų dalių ypatybė ir vertybė yra tai, kad litera-
tūros sąraše, ypač antroje dalyje (2, p. 296 – 306) randame daugybę rankraš-
tinių dokumentų. R. Pilkauskas analizuoja, nagrinėja, aptaria daug anksčiau 
nepublikuotų projektų, kraštovaizdžio planavimo dokumentų, recenzijų, visa-
da pateikdamas savo nuomonę, išvadas. Autorius nuosekliai pasakoja, aptaria 
savo su bendradarbiais ir bendraminčiais atliktus kraštovaizdžio vertinimo ir 
planavimo darbus. Neišsaugojus projektavimo įmonių archyvų, šios knygos 
liks svarbus dokumentuotas (ir iliustruotas) liudijimas. 

Dvi naujosios knygos dalys ir visa būsima trilogija yra svarbus kraštovaiz-
džio architektūros literatūros leidybos faktas. Šis veikalas plečia visuomenės 
ir profesionalų bendruomenės akiratį, teikia žinių apie želdynus ir jų kūrimą. 
Visa trilogija – trys leidinio dalys – atskleis kraštovaizdžio architektūros esmę 
ir pagrindinius dėmenis, kraštovaizdžio architekto profesijos bruožus ir svarbą. 
Šios profesijos kompetencijų svarba savivaldybių administracijose, teritorijų 
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Drenažo uždumblėjimo tyrimai. 
Drenažo gedimai ir  

galimos jų priežastys
Vilimantas VAIČIUKYNAS, Rimantas VAISVILAVIČIUS,  

Giedrius BALEVIČIUS, Gitana VYČIENĖ,  
Otilija MISECKAITĖ, Raimundas BAUBLYS

Lietuvoje drenažu sausinama apie 2,5 mln. ha žemės ūkio nau-
dmenų, kuriose įrengtas daugiau kaip 1,3 mln. km drenažo tinklas. 
Gausiausiai drenažo sistemos įrenginėtos 1960–1990 metais. Per šį 
laikotarpį vyko įvairūs pokyčiai, taip pat ir projektuojant drenažo siste-
mas: keitėsi projektavimo normos, hidromoduliai, paviršinio vandens 
tūrių skaičiavimai pagal reljefo formas ir pats drenažo išdėstymas pla-
ne bei natūroje. 

Šiuos pokyčius lėmė mokslinių tyrimų pagrindu parengtos rekomendacijos 
bei praktinė drenažo eksploatavimo patirtis. Pagal šiuos pakeitimus drenažo sis-
temos pradėtos rengti tobulesnės, naudojant patikimesnes konstrukcijas ir geres-
nės kokybės medžiagas. Tačiau technologijos nuolat tobulėja. Kasmet drenažo 
sistemos vis labiau nusidėvi, todėl reikia papildomų investicijų į jų remontą, 
rekonstrukciją, tokių darbų kaina taip pat didėja. 

Dabartinė žemės ūkio ir melioracijos situacija reikalauja dar didesnių drena-
žo sistemų pertvarkymų, naujų technologijų diegimo, aplinkosauginių sprendi-
mų prisitaikant prie žaliojo kurso. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

kompleksinio planavimo, infrastruktūros vystymo procesuose dar nėra tinkamai 
suvokiama ir įvertinama.

Želdynų projektavimas ir plėtotė yra tik dalis kraštovaizdžio architekto pro-
fesinės kompetencijos ir realios kraštovaizdžio architekto veiklos. Kraštovaiz-
džio architektas turi dalyvauti ir teritorijų planavime, aktyviai prisidėti prie kraš-
tovaizdžio planavimo. Antroje knygoje (Kraštovaizdžio planavimas) leidinio 
autorius patvirtina rašąs apie planavimo metodus, kuriuos iš dalies pats sukūrė 
arba kuriuos taikė; nauji, šiuo metu taikomi planavimo metodai šioje knygoje 
„neaprašomi ir neįvertinami“ (2, p. 281), tai tarsi paliekama (ir kviečiama) pa-
daryti kitiems.
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Kai kurios senosios drenažo sistemos eksploatuojamos jau daugiau nei 50 
metų. Tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu tokių sistemų tarnavimo laikas eina 
į pabaigą. Nemaža drenažo tinklo dalis uždumblėjo. Projektuotojų vertinimu, 
apie pusė neefektyviai veikiančio drenažo sausintuvų (2 mln. ha) yra uždum-
blėję daugiau kaip 40 procentų vamzdžių skersmens, todėl sistemų sausina-
masis efektyvumas yra ženkliai sumažėjęs. Tokių drenažo sistemų atstatymui 
reikia daug investicijų. Paprastas remontas ne visada pasiteisina, nes nežino-
mos uždumblėjimo priežastys. Dalį užsinešusių drenažo sistemų galima atkurti 
paprasčiausiai praplaunant. Tokiu būdu galima gana tiksliai nustatyti sulūžusių 
vamzdžių vietas, užaugusių žolėmis ir medžių šaknimis drenažo sausintuvų ir 
rinktuvų ruožus, užsinešusias sąnašomis vietas ir ruožus. Pažeistų vietų iden-
tifikavimas praplovimu leidžia sumažinti žemės darbų ieškant drenažo gedimų 
atkasimo būdu. Drenažo vamzdžių praplovimo technologija tikrai ne naujovė 
Lietuvoje. Tie, kas mokėsi Žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvar-
kos fakultete, puikiai prisimena melioracijos sistemų eksploatacijos discipliną. 
Drenažo sistemų praplovimo darbai buvo neatsiejama visos drenažo sistemos 
priežiūros darbų komplekso dalis. Šiuos darbus šiandien dažniausiai atlieka 
patys ūkininkai. Dalyvaujant drenažo praplovimo darbuose pastebėta, kad ūki-
ninkai dar stokoja žinių šiems darbams atlikti saugiai ir kokybiškai. Laikui 
bėgant šios patirties ir žinių jie tikrai įgis. 

Paskutiniais dešimtmečiais drenažo uždumblėjimo procesų tyrimams Lie-
tuvos ir kaimyninių šalių mokslininkai neskiria daug dėmesio. Kol drenažo 
sistemos veikia gerai, niekas nesuka galvos ir nemato prasmės gilintis į sunkiai 
prognozuojamus procesus, vykstančius drenažo vamzdžiuose. Daugiausia dė-
mesio skiriama drenažo ekologinėms problemoms spręsti. Tai nėra blogai. Mes 
turime išmokti gyventi kartu su gamta, darydami jai kuo mažesnį poveikį. 

Drenažo uždumblėjimo procesus anksčiau tyrinėjo Vandens ūkio institutas 
Vilainiuose. Šiame institute mokslininkų grupė tyrinėjo procesus, vykstančius 
drenažo sistemose jų eksploatacijos metu. Dabar situacija sudėtingesnė, Van-
dens ūkio instituto nėra, VDU Žemės ūkio akademijoje, Vandens ūkio ir že-
mėtvarkos fakultete, specialistų, galinčių atlikti tokius tyrimus, mažėja. 2019 
metais VDU Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
laimėtas ŽŪM moksliniams tyrimams skirtas finansavimas, kurio lėšomis ir 
nustatomos pagrindinės drenažo uždumblėjimo priežastys. 

Drenažo uždumblėjimo tyrimai vykdomi visoje Lietuvoje, kiek leidžia su-
sidariusios sąlygos. Tie, kas dirba prie drenažo sistemų remonto, žino, kad dre-
nažo lauko tyrinėjimus (atsikasant) galima atlikti tik labai trumpą laiką, prak-
tiškai po derliaus nuėmimo iki naujos sėjos arba užmirkusiuose plotuose, kur 
niekas ir taip neauga dėl drėgmės pertekliaus. Pačius tyrimus gali atlikti tik 
kvalifikuota žmonių grupė.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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Tyrinėjant drenažo užsinešimo priežastis nustatyta, kad didelės įtakos už-
dumblėjimui turi Lietuvos dirvožemių įvairovė ir savybės. Jas nulemia uolienų, 
kuriose susidarė dirvožemis, kilmė ir aplinkos sąlygos (reljefas, klimatas, au-
gmenija) bei žmogaus ūkinė veikla, veikdami tarpusavyje tam tikrą geologinį 
laiką. Taigi galima teigti, kad kurio nors veiksnio nevienodumas lemia skirtingų 
dirvožemių susidarymą, o tose vietose (vietovėse), kur dirvodarinės uolienos, 
klimatas, reljefas, augmenija, žmogaus ūkinė veikla ir praėjęs laikas yra tokie 
patys, ten ir dirvožemiai panašūs. 

Dauguma Lietuvos dirvožemių (per 90 %) yra susidarę įvairios mineralinės 
ir cheminės sudėties nuosėdinių ledyninės kilmės sąnašų uolienose ir jų medžia-
gose, kurios vėliau buvo daugiau ar mažiau pakeistos vandens ir vėjo. Supelkė-
jusiuose ledyninės kilmės ežeruose (pelkėse), laikui bėgant iš augalijos lieka-

1 pav. Lietuvos dirvodarinių uolienų granuliometrinė sudėtis  
(Lietuvos dirvožemiai, 2001, © Valstybinis žemėtvarkos institutas, Dirvožemio skyrius, 1999)
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nų susidarė durpių klodai. Jų gali būti gerai susiskaidžiusių, panašių į puvenas 
(žemapelkės), ir nesusiskaidžiusių (aukštapelkės) ar tik dalinai susiskaidžiusių 
(tarpinės pelkės). Tokių skirtingo susiskaidymo durpių aptinkama visoje Lietu-
voje žemiausiose reljefo vietose įvairaus storio sluoksniais ir nevienodo dydžio 
plotais bei ploteliais.
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Mineralinės uolienos pagal granuliometrinę sudėtį (1 pav.) daugiausia yra 
smėlingas lengvas priemolis (34,3 %), smėlis (19,6 %), vidutinio sunkumo 
priemolis (17,8 %), ir dulkiškas molis (3,9 %). Jų karbonatingumas yra nevie-
nodas: karbonatingiausios dirvodarinės uolienos yra Vidurio žemumoje, ypač 
jos šiaurėje (karbonatų iki 30 %). Mažiau karbonatingos yra Baltijos aukštu-
mose (10–15 %), mažai – Žemaičių aukštumos vakaruose ir Pajūrio žemumoje 
(5–10 %), mažiausia – Medininkų aukštumoje.

2 pav. Lietuvos dirvožemių drėgmės režimas (Lietuvos nacionalinis atlasas,  
2014 © Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2014)

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Dirvodarinių uolienų granuliometrinės sudėties teritoriniai ypatumai lemia 
vyraujantį dirvožemio drėgmės režimą ir drėkinimo pobūdį (2 pav.). Akivaiz-
du, kad vyraujantis Lietuvos dirvožemių drėgmės režimas yra pusiau hidro-
morfinis (laikinai perteklinis), todėl susidaro sąlygos glėjiškiems (laikinai 
įmirkusiems) ir glėjiniams (nuolatos įmirkusiems) dirvožemiams formuotis.

Vertinant pagal granuliometrinę sudėtį, Lietuvoje vyrauja priemolingos ir 
molingos dirvodarinės nuogulos, o tai taip pat yra palankus veiksnys dides-
niam ar mažesniam dirvožemio užmirkimui atsirasti. Labiausiai dirvožemiai 
užmirksta hidromorfinio (nuolat perteklinio) ir fliuvialinio (potvynių vandens) 
drėkinimo atvejais, būdingais, atitinkamai, durpiniams ir aliuviniams (upių su-
neštiems) dirvožemiams.
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Sausinamas plotas 1995-1999 metais Sausinamas plotas 2005-2006 metais

Sausinamas plotas 2009-2010 metais Sausinamas plotas 2012-2013 metais

Sausinamas plotas 2015-2017 metais Sausinamas plotas 2018-2020 metais

3 pav. Drenažo sausinamo ploto būklė 1995-2020 metais
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Tyrinėjant drenažo uždumblėjimo sąlygas svarbu įvertinti situacijos kitimą 
per laiką. Tai leidžia nustatyti ortofoto nuotraukos, pateiktos geoportal.lt tin-
klalapyje.

Atlikti tyrimai Rietavo raj. Lėgų gyv., parodė, kad tiriamame lauke esan-
čios drenažo sistemos užneštos beveik 100 % (3,4,5 pav.). Viena iš priežas-
čių, galinčių turėti įtakos drenažo sistemų užsinešimui, neuždengtos vamz-
džių sandūros. Drenažo įrengimo metu anksčiau buvo naudojama geotekstilė 
„Melita“ arba stiklo audinio medžiaga „Stiklūnas“ (4 pav.). Daugelyje vietų, 
kuriose sandūros buvo neapvyniotos apsaugine geotekstile arba stiklūnu, nu-
statyti drenažo vamzdžių persislinkimai vertikalia ir horizontalia kryptimis. 
Tai buvo pastebėta ne tik Rietavo raj. objekte, bet ir kitose vietose. Tiriamame 
objekte tik nedidelė dalis atsikasto drenažo sandūrų buvo uždengtos stiklūno 
arba geotekstilės medžiagomis. Kitais atvejais drenažo vamzdžiai buvo užpilti 
tik augaliniu dirvožemiu, kuris per eksploatacijos laikotarpį mineralizavosi. 
Tai dar kartą įrodo, kad drenažo vamzdžių sandūrų apdėjimas organinėmis 
medžiagomis nėra efektyvus būdas ilguoju laikotarpiu. Organinės medžiagos 
būna veiksmingos tik 5 – 6 metus. Tai patvirtina ir Vandens ūkio instituto at-
likti tyrimai su spaliais, šiaudais, pjuvenomis 1992 metais. Dar viena iš tokių 
gedimų priežasčių gali būti aukščiau atsikasimo vietos lūžęs drenažo vamz-

4 pav. Drenažo vamzdžių apdėjimas apsauginėmis filtravimo medžiagomis.  
Fotografuota toje pačioje drenažo sistemoje
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dis (5 pav.). Tokią prielaidą leidžia daryti kitose Lietuvos vietose rasti sulūžę 
drenažo vamzdžiai užsinešusiose 100 % drenažo sistemose. Tokius gedimus 
sunku nustatyti.

Atskirų plotų užmirkimą lemia ne vien drenažo gedimai. Jeigu veikianti 
drenažo sistema blogai veikia dėl per didelio užsinešimo ar kitų gedimų, tai 
užmirkusius plotus galima matyti ortofoto nuotraukose praktiškai kiekvienais 
metais. Jeigu stebint tokius užmirkusius plotus užmirkimas per ilgesnį laiką 
išnyksta, tada yra tikimybė, kad po armens sluoksniu susidaręs mažai laidaus 
grunto sluoksnis (padas), kuris neleidžia vandeniui greitai nutekėti į drenažo 
vamzdžius. Tai patvirtino atlikti grunto tankio matavimai su penetrometru. Tir-
tose vietose nustatyta, kad daugeliu atvejų 18 – 30 cm gylyje yra susidaręs ma-
žai laidus sluoksnis, per kurį lietingais metų periodais vanduo nespėja susigerti 
ir telkšo žemės paviršiuje. Ši problema dar labiau išryškės dirvožemiuose, kur 
bus taikomas seklus arba gilus neariminis žemės įdirbimo būdas, tiesioginės 
sėjos būdas. Ypač tai bus pastebima vidutinio sunkumo ir sunkiuose dirvože-
miuose. Taikant minėtus žemės dirbimo ir sėjos būdus, jeigu prie jų nebus tai-
komos kitos dirvožemio vandens laidumą ir dirvos aeraciją gerinančios mecha-
ninės ir cheminės priemonės, tokiuose laukuose nepriklausomai nuo drenažo 
veikimo, vanduo ilgai gulės žemės paviršiaus įdubose.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

5 pav. Drenažo vamzdžių užsinešimas
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6 pav. Drenažo vamzdžių lūžiai ir persislinkimai.

Tyrinėjant drenažo uždumblėjimo priežastis pastebėta dar viena problema. 
Didesnio skersmens drenažo rinktuvuose (6 pav.) pastebimas drenažo vamz-
džių persislinkimas vertikalia ir horizontalia kryptimis. Tokių vamzdžių sandū-
rų atstumai tarp drenažo vamzdžių daugeliu atvejų būna didesni negu leidžiama 
normatyviniais dokumentais. Dažniausiai per tokias vietas gruntas įsiurbiamas 
į vamzdžius. Toks vamzdžių persislinkimas padidina drenažo vamzdžių siste-
mos šiurkštumą. Drenažo vamzdžių hidrauliniuose skaičiavimuose vamzdžių 
šiurkštumo koeficientas buvo priimtas daug mažesnis, negu šiandien yra fak-
tinis. Tais atvejais, kai į tokią drenažo sistemą prijungtas paviršinio vandens 
nuleidimo šulinys (filtras), sistemos pralaidumas bus daug mažesnis ir didelė 
tikimybė, kad didesnę laiko dalį tokiame vamzdyje bus slėginis tekėjimas. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Apibendrinant galima teigti, kad daugelį tyrimų metu nustatytų gedimų 
sudaro drenažo įrengimo technologijos žmogiškosios klaidos, geologinės ir 
hidrogeologinės sąlygos įrengiant drenažą. Šiuos gedimus sunku nustatyti be 
atsikasimų. Žinant Lietuvoje pakloto drenažo ir sausintuvų ilgį, kiekvienos 
drenažo sistemos neįmanoma apžiūrėti. Tyrime vadovautasi faktine situacija 
lauke, atsikasimo vietoje, taip pat anksčiau kitų mokslininkų atliktais tyrimais. 
Straipsnyje pateikta tik dalis tyrimų. Ateityje planuojame publikuoti ir kitus 
drenažo sistemų uždumblėjimo tyrimus.

Vilimanto Vaičiukyno nuotraukos
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Melioracija Vilniaus rajone
Ruslan NARUNEC 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Vilniaus rajonas yra vienas iš didžiausių rajonų Lietu-
voje, užimantis 212,9 tūkst. ha. Pagal 2020 m. sausio 1 d. 
duomenis rajone žemės ūkio naudmenos užima 83 tūkst. 
ha (iš jų arimai – 58,9 ha). Miškai užima 87,6 tūkst. ha (41 
proc.) rajono ploto.

Pagal Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus 
2021 m. sausio 1 d. duomenis rajone yra 38 tūkst. ha nu-
sausintos žemės (iš jos 34 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų), 
4,5 tūkst. km drenažo rinktuvų, 17 tūkst. km sausintuvų, 

1,1 tūkst. km su-
reguliuotų upelių 
ir magistralinių 
griovių, 69 km ap-
sauginių griovių, 
17 km pylimų, 150 
hidrotechnikos sta-
tinių (reguliatorių), 
1225 pralaidos, 24 
tiltai, 7 kiti įvairūs 
hidrotechnikos sta-
tiniai, 6 tvenkiniai 

Ruslan Narunec

Užslinęs griovys Rudaminos seniūnijoje Tas pats griovys po atliktų priežiros darbų

Žemės fondo pasiskirstymas  
pagal žemės naudmenų plotą (2021-01)
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(HTS), kurių plo-
tas – 111 ha ir 1 sau-
sinimo siurblinė, 
kurios sausinamas 
plotas – 158 ha. 

Uždaro sausina-
mojo tinklo nusi-
dėvėjimas siekia 66 
proc., sureguliuotų 
upelių ir magistra-
linių griovių – 94 
proc., apsauginių 
griovių – 100 proc. 
Kitų melioracijos 
statinių nusidėvėji-
mas – 70-80 proc. Melioracijos statinių balansinė vertė – 38,6 mln. Eur., likutinė 
vertė – 9,6 mln. Eur.

Daugumos rajono gyventojų pagrindinė veikla – žemės ūkis, todėl ypatinga 
reikšmė teikiama žemės ūkio naudmenų melioracijai, melioracijos statinių prie-
žiūrai ir remontui.

Iš viso Vilniaus r. 2020 m. melioracijos statinių priežiūros ir remonto dar-
bams panaudota – 577 tūkst. Eur (2019 m. – 765 556,49).

2020 m. melioracijos darbams skirta lėšų iš: valstybės biudžeto (Žemės ūkio 
ministerijos investicinės lėšos ir lėšos perduotoms funkcijoms vykdyti) – 442 
tūkst. Eur, savivaldybės lėšos – 135 tūkst. Eur. 

Savivaldybės lėšomis atliktų žemės melioravimo ir hidrotechnikos darbų kiekis

Eil. 
Nr. Atlikti darbai Vienetai Kiekis

1
Vilniaus r. Paberžės sen., Skliausčių k. užtvenkto 
Musios ež. hidrotechnikos statinio avarinės būklės 
likvidavimas

vnt. 1

2.
Vilniaus r. Glitiškių k.v. melioracijos projekto Nr. 1 
(1963 m.), Nr. 3 (1975 m.) ir Nr. 16 (1984 m.) griovių 
priežiūros darbai 

kmgp 7,467

3.
Vilniaus r. Glitiškių k.v. melioracijos projekto Nr. 3 
(1975 m.), Nr. 13 (1983 m.) ir Nr. 17 (1984 m.) grio-
vių priežiūros darbai 

pr
kmgp

1
7,791

4.
Vilniaus r. Giedraitiškių k.v. melioracijos projekto  
Nr. 7 (1986 m.) ir Nr. R2-11 (1989 m.) griovių priežiū-
ros darbai 

kmgp 4,507

Kiemelių tiltas Maišiagalos seniūnijoje. Atlikti priežiūros darbai
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5.
Vilniaus r. Didžiųjų Kabiškių k.v. melioracijos pro-
jekto Nr. R3-6 (1982 m.) ir Nr. 10 (1991 m.) griovių 
priežiūros darbai

kmgp 7,939

6. Drenažo sistemų pertvarkymas Rukainių kapinėse 
(2018/25-TDP-MS) kmr 0,119

7. Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k. griovio 
M-2 (t.pk. 0+00-26+98) remontas 

pr
kmgr

1
2,698

8.
Vilniaus r. Mickūnų sen. Vališkių k. melioracijos  
griovio V-0 (Mickūnų k.v. mel. proj. Nr. R1 1989 m.)  
pk. 3+27 g/b pralaidos d-0,75 m remontas

pr 1

9.
Vilniaus r. Mickūnų sen. Mažeikių k. melioracijos 
griovio K (pk. 8+54, Mickūnų k.v. mel. proj. Nr. 1 
1971 m.) pralaidos d-1,2 m remontas

pr
kmgr

1
0,387

10. Vilniaus r. Maišiagalos sen. melioracijos tiltų priežiū-
ros darbai vnt. 2

11.
Vilniaus r. Jadvygiškių tv., Akmenos tv., Maišiagalos 
tv., Kiemelių tv. ir Gilužio ež. hidrometrinių matuoklių 
įrengimas

vnt. 5

12. Esri programinės įrangos ArcGis atnaujinimas Lic. 5

13. Nepilotuojamas orlaivis DJI Mavic 2 PRO su Fly 
More Kit vnt. 1

Iš viso atlikta dabų už 135 tūkst. Eur.

kmgp – griovių priežiūra/remontas – 30,402 km
pr – pralaidų pertvarkymas – 3 vnt.

Avarinė Ailupio upelio pralaida Buivydžių seniūnijoje Ailupio upelio pralaida po remonto

kmr – drenažo rinktuvų pertvarkymas – 0,119 km
Užtvankos remontas – 1 vnt.
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Darbai atlikti Žemės ūkio ministerijos deleguotomis žemės melioracijos lėšomis

Eil.
Nr. Darbų ir objektų pavadinimas

Matavi-
mo
vnt.

Kiekis

1.1. Vandens kėlimo stoties eksploatacija (Pikeliškių siurblinės 
eksploatacija ir elektros energijos išlaidos) vnt. 1

1.2. Vilniaus r. Riešės sen. Pikeliškių vandens kėlimo stoties ba-
seino melioracijos griovių priežiūros darbai kmgp 4,011

2.1. Melioracijos įrenginių ir melioruotos žemės kadastro tvarkymas

3.1. Vilniaus r. Riešės sen. Leoniškių vs. griovio K-1 (1,3 km) 
priežiūra* kmgp 1,308

3.2. Vilniaus r. Riešės sen. Leoniškių vs. melioracijos griovio  
K-1 priežiūros darbai kmgp 1,308

3.3. Vilniaus r. Nemenčinės sen. melioracijos griovių priežiūros 
darbai kmgp 11,943

3.4. Vilniaus r. Šatrininkų sen. melioracijos griovių priežiūros  
darbai kmgp 5,471

3.5. Vilniaus r. Paberžės sen. melioracijos griovių priežiūros 
darbai kmgp 1,802

3.6.
Vilniaus r. melioracijos tvenkinių užtvankų (Kiemelių, Maišia-
galos, Jadvygiškių, Gilužio, Musios ir Akmenos) priežiūros 
darbai

vnt. 6

3.7. Vilniaus r. Buivydžių sen. Buivydžių k. sureguliuotos Ailupio 
up. priežiūros darbai kmgp 3,045

3.8. Vilniaus r. Sužionių sen. Pakryžės k. griovio GR.1 priežiūros 
darbai kmgp 1,466

3.9. Vilniaus r. Dūkštų sen. melioracijos griovių priežiūros darbai kmgp 14,794

3.10. Vilniaus r. Rudaminos sen. melioracijos griovių priežiūros 
darbai kmgp 2,973

3.11. Vilniaus r. Mickūnų sen. melioracijos griovių priežiūros 
darbai kmgp 10,180

3.12.
Vilniaus r. Nemenčinės sen. Gaukštonių k. g/b linijos Nr. 
24-a (d-300 mm) (D. Kabiškių k.v. mel. proj. Nr. 7 1983 m.) 
avarinio gedimo pašalinimas

kmkr

kmgr

0,04
0,4

3.13.
Vilniaus r. Buivydžių sen. Buivydžių I k. sureguliuotoje upėje 
Ailupis (Buivydžių k.v. mel. proj. Nr. 1 1968 m.) pk. 21+32 
g/b avarinės pralaidos d-0,75 m remontas

vnt. 1



39

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

3.14.
Vilniaus r. Paberžės sen. Lygialaukio k. g/b kanalizuotos 
linijos M-2 d-300 mm t.pk. 2+47-8+22 (Paberžės mel. proj. 
Nr. R3-7 1988 m.) avarinio gedimo pašalinimas

kmgr 0,375 

3.15. Vilniaus r. Sužionių sen. Veriškių k. griovio G-1 priežiūros 
darbai kmgp 0,654

3.16. Vilniaus r. Paberžės sen. Paberžės k. ir Anavilio k. meliora-
cijos griovių priežiūros darbai kmgp 3,316

3.17.
Vilniaus r. Medininkų sen. Šakiškių k. ir Keipūnų k. sure-
guliuotos up. Bienės ir melioracijos griovio B-2 priežiūros 
darbai

kmgp 3,300

3.18. Vilniaus r. Sudervės sen. Izabelinės k. griovio R-7 priežiūros 
darbai kmgp 1,530

3.19. Vilniaus r. Marijampolio sen. Rakonių k. melioracijos griovių 
priežiūros darbai kmgp 4,917

3.20. Vilniaus r. Buivydžių sen. melioracijos griovių priežiūros 
darbai kmgp 5,811

3.21. Vilniaus r. Šatrininkų sen. Verbuškių k. ir Dvarykščių k. 
melioracijos griovių priežiūros darbai kmgp 7,631

3.22. Vilniaus r. Kalvelių sen. Žvėryno vs melioracijos griovių 
priežiūros darbai kmgp 5,990

3.23.

Vilniaus r. Paberžės sen. Anavilio k. kanalizuotos linijos 
R(A-2) d-400 mm (t.pk. 8+75-9+52), griovio A-2 (9+52-
10+60) ir kanalizuotos linijos R(A-2-1) (t.pk. 0+00-1+50) 
(Paberžės mel. proj. Nr. 13 1983 m.) avarinių gedimų 
pašalinimas

kmgr

kmkr

kmkr

0,108
0,060
0,150

3.24. Vilniaus r. Lavoriškių sen. Mostiškių k.v. melioracijos griovių 
priežiūros darbai kmgp 12,055

3.25. Vilniaus r. Mickūnų sen. Mickūnų mstl., Gaidūnų k. ir  
Mažeikių k. melioracijos griovių priežiūros darbai kmgp 2,302

3.26. Vilniaus r. Dūkštų sen. Dūkštų k.v., Daubarų k. ir Genių k. 
melioracijos griovių priežiūros darbai kmgp 7,029

3.27. Vilniaus r Dūkštų sen. Tintiniškių k. sureguliuotos Vilnojos 
upės (t.pk. 54+30-70+58) priežiūros darbai kmgp 1,628

3.28. Vilniaus r. Mickūnų sen. Kairėnų k. melioracijos griovio K  
(t. pk. 32+55-37+20) priežiūros darbai kmgp 0,465

3.29. Vilniaus r. Paberžės sen. Paberžinės k. melioracijos griovių 
K ir K-1 priežiūros darbai kmgp 2,070

3.30. Vilniaus r. Mickūnų sen. Skaisterių k. melioracijos griovio 
V-1-1 priežiūros darbai kmgp 2,000
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3.31. Vilniaus r. Mickūnų sen. Taurijos k., Linkų k. ir Uosininkų k. 
melioracijos griovių priežiūros darbai kmgp 4,723

3.32.
Vilniaus r. Dūkštų sen. Aliejūnų k. griovyje A-4 (Geisiškių k. 
v. mel. proj. Nr. 1 1965 m.) pk. 1+26 g/b avarinės pralaidos 
d-0,8 m remontas

vnt.pr 1

3.33. Vilniaus r. Paberžės sen. Glitiškių k.v., Akmenos k. ir  
Pustiltos k. melioracijos griovio Š-2 priežiūros darbai** kmgp 1,976

Iš viso rajone atlikta darbų už 442 tūkst. Eur

kmgp – griovių priežiūra – 124,965 km
kmkr – kanalizuotų linijų remontas – 0,250 km
kmgr – griovių remontas – 0,508 km
vnt.pr. – avarinių pralaidų remontas – 2 vnt.

2020 m. iš viso Vilniaus r. atlikta melioracijos darbų:
▪ Prižiūrėta, suremontuota griovių ir sureguliuotų upių – 155,367 km;
▪ Suremontuota 0,508 km. kanalizuotų griovių;
▪ Pašalinti 5 avariniai gedimai;
▪ Pikeliškių vandens kėlimo stoties eksploatacija, kuri nusausina 158 ha;
▪ 6 užtvankų priežiūra;
▪ 2 tiltų priežiūra

Pateikti 685 atsakymai į gyventojų ir įvairių institucijų prašymus meliora-
cijos klausimais. Melioracijos įmonėms parengtos 43 pažymos drenažo tinklų 

atstatymo dar-
bams. Pagal pa-
teiktas išpildomą-
sias geodezines 
nuotraukas susieta 
su LKS-94 k.s. 
ir vektorizuota 
4,919 km įvairių 
melioracijos tin-
klo mazgų (rink-
tuvų, sausintuvų, 
pajungimų ir t. t.). 
Skaitmenizuoti 43 
drenažo koordina-
vimo objektai, ku-
riais identifikuoti 
atkasimai: 7,15 km 

tv. – tvenkinių priežiūra – 6 vnt.
* - pereinamasis objektas iš 2019 m.
** - pereinamasis objektas 2021 m.

Vilniaus rajono žemės melioracijos finansavimas 2012-2020 m.
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rinktuvų ir sausintuvų. 
Po šių darbų sumažė-
jo drenažo apsaugos 
juostų režimas nuo 15 
m iki 5 m, kur lestina 
nauja statyba.

Atlikta 24 tiltų ir 6 
melioracijos užtvankų 
kasmetinė apžiūra. Va-
dovaujantis įstatymo 
XIII-2166 VI sk., II 
skirs. nuostatomis pa-
rengtos drenažo rink-
tuvų ir griovių apsau-
gos zonos. 

Priėmimo valando-
mis Skyriuje išnagri-
nėta ir suderinta 1821 
projektas: detalieji pla-
nai, dujotiekio, elek-
tros, geležinkelio, geo-
dezijos, išpildomosios 
nuotraukos ir t. t. Tarp 
jų – suderinti melio-
ruotoje žemėje rengti 
436 skaitmenizuoti 
projektai.

Nuolatinėje statybos komisijoje (ir nuotoliniu būdu) Žemės ūkio skyriaus 
atstovas dalyvavo 554 detaliųjų planų ir kaimo plėtros projektų derinime. 2024 
projektai suderinti „Infostatyboje“.

Nematomų, tačiau svarbių statybos projektų derinimo darbų mastai metams 
bėgant keitėsi: 2015 m. – 3328 derinimai, 2016 m. – 3432, 2017 m. – 3995, 
2018 m. – 3750, 2019 m. – 3608, 2020 m. – 4399 derinimai.

Vilniaus rajono gyventojai, suintensyvėjus gyvenamųjų namų statyboms, 
aktyviai teikė prašymus nurašyti melioracijos statinius. 2020 m. gavome 133 
prašymus (2019 m. – 65) nurašyti ir išbraukti iš apskaitos melioracijos stati-
nius: 207,48 – ha melioruotos žemės (2019 m. – 123,08 ha), rinktuvų – 15,541 
km (2019 m. – 7,278 km) ir sausintuvų – 121,348 km (2019 m. – 70,159 km). 
Nurašytų melioracijos statinių balansinė vertė – 100 867,13 eurų (2019 m. – 62 
701,27 eurų).

Atlikti griovių priežiūros darbai Lavoriškių seniūnijoje
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Žemės melioracijos srityje atlikti papildomi darbai

DARBAI 2015 
m.

2016 
m.

2017 
m.

2018 
m.

2019 
m.

2020 
m.

Išduota techninių sąlygų statiniams 
melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje 
projektuoti

211 144 244 436 239 183

Išduota techninių sąlygų miško įveisimui 8 – 9 9 5 3

Pateikta reikalavimų žemės sklypų 
formavimo bei pertvarkymo, ir kaimo 
plėtros projektams rengti

500 810 905 882 1064 1361

Suderinta topografinių nuotraukų 2430 2919 3627 3529 4111 4657

Išduota drenažo tinklų medžiaga meli-
oruotos žemės savininkams ar kitiems 
naudotojams bei įmonėms, rengian-
čioms topografines nuotraukas

3229 2913 3608 3525 4842 5090

Išnagrinėta piliečių prašymų ir parengta 
atsakymų 33 53 132 78 118 685

Parengta projektavimo užduočių ir pro-
jektavimo sąlygų 9 2 2 6 4 0

Parengta mėnesinių ataskaitų apie at-
liktus melioracijos ir polderio eksploata-
vimo darbus bei šių darbų finansavimo 
eigą biudžeto lėšomis („Žemės fondas“)

12 12 12 12 12 12

Surašyta remontuotų melioracijos 
statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir 
priežiūros darbų atlikimo aktų

14 17 17 23 21 44

Kultūros paminklų gausa, vandens telkinių ir miškų turtingi ištekliai, akį 
žavintys būdingi šiam regionui agrariniai kraštovaizdžiai pritraukia daug gam-
tos iškylautojų, turistų, todėl rajone kuriasi rekreaciniai centrai, kaimo turizmo 
sodybos. Melioracijos tikslas – išlaikyti ir pagausinti kraštovaizdžio išteklius, 
suderinant žemės naudojimą ir aplinkos apsaugą.
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Kada Krymas turės pakankamai 
geriamo vandens

Jau keletas metų Krymo pusiasalis, kurį 2014 m. aneksavo Rusija, susiduria 
su didele problema – gėlo vandens trūkumu.

Kryme jo stigo visada. Tačiau prieš 50 metų patvenkus Ukrainos pietuose 
Dniepro upę ties Kachovka ir 
iš susidariusio didelio tven-
kinio 1961–1971 m. įrengus 
403 km kanalą ši problema 
buvo išspręsta. Daugelį metų 
šiuo kanalu Dniepro vanduo 
(3,5 mlrd. m3  per metus) ap-
rūpindavo 85 proc. pusiasa-
lio reikmių. Tai leido išspręs-
ti ne tik geriamojo vandens 
stygiaus sausringose vieto-
vėse problemą, bet ir drėkinti 
apie 600 tūkst. ha žemės.

Po 2014 m. Krymo anek-
sijos vandens tiekimą Rusi-

jos užgrobtam pusiasaliui Ukraina nutraukė, uždariusi skydus kanalo pradžioje. 
Tad su drėkinamąja žemdir-
byste teko atsisveikinti. Bet 
pusiasalio bėdos dėl vandens 
trūkumo tuo nesibaigė. Jau 
keletą sausringų metų labai 
stokojama ir geriamojo van-
dens. Netgi sostinės Simfe-
ropolio gyventojams vanduo 
tiekiamas tik po keletą valan-
dų per parą. Vandens saugy-
klos, iš kurių buvo tiekiamas 
vanduo miestams, išsekusios. 

Vienas būdų gauti geria-
mojo vandens yra jūros van-
dens gėlinimas. Pietuose įsikūrusios turtingesnės šalys, kuriose trūksta geria-
mojo vandens, jau senokai taiko šį metodą. Tai Jungtiniai Arbų Emyratai, Saudo 

Krymas. Pusiasalio viduryje sausringa stepė

Krymo kanalo schema
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Arabija, Kuvei-
tas, kitos arabų 
šalys, Izraelis. 
Yra tokių įrengi-
nių ir JAV Flori-
dos valstijoje, 
Australijoje. Pa-
saulyje yra apie 
20 tūkst. tokių 
įrenginių (ne-
skaitant mažų 
gėlinimo įrengi-
nių laivuose). 

Padaryti sūrų jūros vandenį tinkamą gerti galima dviem būdais. Pirmasis, 
galima sakyti, klasikinis, yra terminis būdas. Vanduo išgarinamas, o garams 
atvėsus gaunamas kondensatas, t. y. gėlas vanduo. Kitas būdas: sūrus vanduo 
dideliu slėgiu spaudžiamas į sintetines membranas, kuriose sulaikomos drus-
kos molekulės.

Abiems būdams reikia labai daug energijos. Išgarinimui įrengiami dideli 
garo katilai, naudojama aukšta temperatūra, tad paprastai jie statomi prie di-
delių elektrinių. Tačiau Kryme trūksta elektros energijos, nes Ukraina nutrau-

Šarm - el - Šeichas. Egiptas Vandens gėlinimo įrenginys Šarm - el - Šeiche

Sausas Krymo kanalas

kė ir elektros energijos tiekimą. Iš dalies problema buvo išspręsta nutiesus 
elektros tiekimo linijas per Kerčės sąsiaurį, tačiau jos neužtektų gėlinimo 
įrenginiams.

Realesnis būtų antrasis, t. y. atbulinės osmozės būdas. Paskutiniaisiais me-
tais pasaulyje šis metodas daugiausia ir taikomas. Bet jis sudėtingas. Pirmiausia 
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reikia įrengti jūros vandens 
pirminės filtracijos įrengi-
nius. Kitaip bakterijos ir 
įvairūs teršalai greit suga-
dintų labai jautrias mem-
branas. Tik po to vanduo 
kelių dešimčių atmosferų 
slėgiu patenka į membranų 
įrenginius.

Paprastai tokie gėli-
nimo įrenginiai pastato-
mi per 2-3 metus. Tačiau 
Krymo atvejis ypatingas. 
Rusija negamina reikiamų 
įrengimų, o dėl sankcijų, 
paskelbtų po Krymo anek-
sijos, į pusiasalį negali būti 
tiekiami užsienyje gami-
nami siurbliai, membra-
nos ir kiti įrenginiai. Nors 
valstybinė korporacija 
„Roskosmos“ yra supro-
jektavusi nedidelius tokius 
įrenginius prie Kaspijos jū-
ros, tačiau Krymui reikėtų žymiai galingesnių. Tad realiai vandens gėlinimo 
įrenginiai Kryme galėtų pradėti veikti tik po kelerių metų (jeigu juos išvis bus 
nuspręsta statyti).

Kita medalio pusė – vandens kaina. Pasaulyje 1 m3 taip pagaminto geriamojo 
vandens kainuoja 0,7-1,7 dolerio. Tai tik gėlinimo kaina, o kur dar vandens tie-
kimo ir kiti kaštai. Krymas kasdien sunaudoja 450 tūkst. m3 vandens. Nors dalis 
vandens gaunama iš vietinių išteklių, bet sumažinus apribojimus, tektų gėlinti 
panašų kiekį. Tad vien tik gėlinimo įrenginiams pastatyti reikėtų apie 200 mln. 
dolerių. Tai labai didelė investicija. Ir apskritai dar nežinia, koks aprūpinimo 
vandeniu būdas bus pasirinktas. 

Tad jeigu klimatas nepasikeis, geriamojo vandens stygiaus problemos Kry-
me išliks dar ilgai. O drėkinamoji žemdirbystė Kryme galės būti atnaujinta tik 
tuo atveju, jei pusiasalis grįš Ukrainai arba bus susitarta dėl kitokių tarpusavio 
santykių.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Juozas Smilgevičius 

Tunisas

Vandens gėlinimo įrenginys Tunise, Džerboje kainavo 75 mln. 
eurų. Jo pajėgumas 50 tūkst. m3 gėlo vandens per parą
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Kliūtys Europos upėse
Lietuvoje vis garsiau kalbama, kad reikia griauti užtvankas. Viena – Bra-

žuolės užtvanka – jau ir buvo nugriauta praėjusiais metais, šiais metais 
ruošiamasi nugriauti antrąją – Salantų. Žalieji ir kiti gamtos mylėtojai džiau-
giasi, hidroelektrinių savininkai nerimauja. Apie užtvankų griovimo Euro-
poje, kaimyninėse Baltijos šalyse ir Lietuvoje ištakas, priežastis ir esamą 
situaciją išsamiai aprašė dr. Egidijus Kasiulis straipsnyje „Užtvankų griovi-
mas. Kas vyksta pasaulyje ir Baltijos šalyse?“ („Žemėtvarka ir hidrotechni-
ka“ Nr. 4, 2020). Publikacijoje nurodoma, kad aktyviausiai šiame procese 
dalyvauja Estija, sekdama Prancūzijos, Švedijos, Suomijos pavyzdžiu. O 
štai Latvijoje užtvankų griovimo darbai neplanuojami. Prieš pereinant prie 
veiksmų visada yra gerai įsitikinti, kokia yra reali situacija, ar tikrai pagrindi-
nė griovimo priežastis – upių vientisumo suardymas ir su tuo susijęs žuvų 
migracijos sutrikdymas, yra aktualus mūsų šalyje, o gal viskas ne taip jau 
ir blogai?

 2020 metų gruodį žurnale „Nature“ buvo publikuotas didelės moksli-
ninkų grupės iš įvairių Europos šalių ir JAV straipsnis „Daugiau nei milijo-
nas barjerų skaido Europos upes“ (angl. „More than one million barriers 
fragment Europe’s rivers“). Barjerais (kliūtimis) publikacijoje įvardijami hi-
drotechnikos statiniai, pastatyti Europos upėse įvairioms reikmėms (van-
dens kaupimui, hidroenergetikai, potvynių kontrolei ir kt.), todėl čia jie ir 
toliau bus taip vadinami.

Straipsnyje analizuojama upių fragmentacija Europoje remiantis empiriniu 
ir sumodeliuotu barjerų tankiu. Šios studijos autorių tikslas – padėti įgyvendin-
ti ES biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama iki 2030 metų atkurti 25 
tūkst. kilometrų Europos upių vientisumą. Iki tol išsamiausia informacija apie 
kliūtis Europos upėse buvo pateikta AMBER atlase (Horizon 2020 projektas 
AMBER „Adaptive Management of Barriers in European Rivers“, liet. „Pri-
sitaikantis kliūčių valdymas Europos upėse“). Jame buvo užfiksuota daugiau 
kaip pusė milijono tokių barjerų.

Mokslininkai palygino ir suderino duomenis iš 36 šalių 120 duomenų ba-
zių: 65 regioninių, 52 nacionalinių ir 4 pasaulio, stengdamiesi išvengti pasi-
kartojimo. Dėl duomenų trūkumo buvo ištirtos 147 upės 26 šalyse. Vėliau 
pritaikytas modeliavimas ir duomenys statistiškai apdoroti. Patikrinus gautų 
rezultatų kokybę, visi duomenys buvo sukelti į AMBER barjerų atlaso duo-
menų bazę, pašalintas dubliavimas, daugiau kaip 1000 skirtingų kliūčių tipų 
suskirstyta į šešias pagrindines funkcines grupes (užtvankos, slenksčiai, šliu-
zai, pralaidos ir kt.).
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Dirbtiniai barjerai Europos upėse. 
Žemėlapyje nurodyti 629 955 barjerai. 
Raudoni taškai rodo naujus šiame tyri-
me surinktus duomenis, juodi - dideles 
užtvankas (> 15 m aukščio) iš esamų 

pasaulio duomenų bazių  
(AMBER barjerų atlasas:  

https://amber.international/european-
barrier-atlas/)

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Modeliuojant barjerų tankį buvo remtasi žmogaus veiklos ir aplinkos veiks-
niais, susiejant juos su upių fragmentacija. Pavyzdžiui, pralaidos dažniausiai 
siejamos su kelių sankryžomis, mažos užtvankos su vandens malūnais, o tven-
kiniai – su netoliese esančiais miestais, žemės ūkiu ir hidroenergetika. Taip pat 
vadinamųjų kliūčių vietą lemia topografija, geologija ir klimatas. Kaip matyti iš 
lentelės, atlikus tokį modeliavimą, barjerų skaičius gerokai išaugo. 

Papildžius turėtus duomenis lauko tyrimais ir atlikus modeliavimą gauta, 
kad 36 Europos šalyse yra mažiausiai 1,2 milijono kliūčių upėse, 68 procentai 
iš jų yra mažiau nei dviejų metrų aukščio hidrotechnikos statiniai, jie sunkiau 
aptinkami, todėl daugelio nebuvo ankstesnėse duomenų bazėse.

Atliktas grandiozinis darbas siekiant patikslinti anksčiau surinktus duo-
menis, ir dabar yra galimybė palyginti, kokia situacija yra kiekvienoje Euro-
pos šalyje. Didžiausias kliūčių tankis yra stipriai pakeistose Vidurio Europos 
upėse, o mažiausias – retai apgyvendintose Alpių vietovėse. Visoje Europoje 
pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos barjerų tankiui, yra žemės ūkio veikla, 
upių ir kelių sankryžų tankis, paviršinių vandens telkinių dydžiai ir vandens 
lygiai.

Vidutinis tankis yra 0,74 barjero viename kilometre, jis kinta nuo 0,005 
Juodkalnijoje iki 19,44 Nyderlanduose. Didelis barjerų tankis taip pat yra Švei-
carijoje (8,11), Vokietijoje (2,16), Austrijoje (1,04) ir Belgijoje (1,19).
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Albanija 16717 210 308 518 0,03 0,51 8607

Andora 273 43 267 310 1,14 1,49 407

Austrija 41429 19379 8028 27407 0,66 1,04 43189

Belgija 8018 1504 5033 205 6742 0,84 1,19 9580

Bosnija ir  
Hercegovina 25295 20 12 182 214 0,01 0,2 5150

Bulgarija 42050 187 549 736 0,02 0,42 17800

Kroatija 21985 25 88 113 0,01 0,04 889

Kipras 2811 119 166 285 0,1 0,46 1280

Čekijos Respublika 26788 2210 3272 5482 0,2 0,78 20846
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Barjerai Europos upėse. AMBER barjerų atlaso ir natūrinių tyrimų suvestiniai duomenys

Publikacijoje pateiktas pakoreguotas kliūčių skaičius Lietuvos upėse – 
7800, jis gerokai didesnis nei buvo pateiktas anksčiau AMBER barjerų atlase 
(1257), iš kurių 125 užtvankos, kiti hidrotechnikos statiniai nedetalizuojami, o 
kokios kitos 1132 kliūtys, nenurodoma. Atlase buvo barjerų tankis 0,07 viena-
me upės kilometre, patikslinus gauta 0,45.

 Kaimyninėje Latvijoje barjerų tankis yra 0,39 viename upės kilometre, šis 
rodiklis panašus kaip ir mūsų šalyje, tik ten nežinomų kliūčių nurodoma vos 
viena, o pas mus per tūkstantį. Estijos upėse yra 187 užtvankos ir daugiau jo-
kių kliūčių nepateikiama, tankis siekia 0,8, t. y. beveik dvigubai didesnis negu 
Lietuvoje, Lenkijoje šis rodiklis yra 0,96.

Pagal kliūčių tankį viename upės kilometre Lietuva tarp 36 šalių yra 18-ta, 
t .y. lygiai per vidurį. Nuo Europos vidurkio pagal šį rodiklį „atsiliekame“ 1,6 
karto, o nuo Nyderlandų – net 43 kartus! Taigi, mūsų šalies situacija šiuo po-
žiūriu tikrai nėra bloga, net publikacijos autoriai pažymi, kad Balkanuose, kai 
kuriose Skandinavijos ir Pietų Europos dalyse bei Baltijos valstybėse yra upių, 
kurių vientisumas suardytas nežymiai, o kliūčių mažiau nei Vakarų šalyse.  
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Danija 6723 333 1753 980 3066 0,46 0,62 4176

Estija 9981 187 187 0,02 0,8 7939

Suomija 87703 96 733 829 0,01 0,36 31876

Prancūzija 183373 8744 49564 3652 61960 0,34 0,35 63932

Vokietija 104142 4250 174737 9 178996 1,72 2,16 224658

Graikija 61994 143 75 218 0,00 0,36 22508

Vengrija 21483 781 2002 2783 0,13 0,15 3124

Islandija 16367 32 32 0,00 0,36 5826

Airija 19503 32 1484 16 1532 0,08 0,43 8436

Italija 134868 1406 30628 5 32039 0,24 0,49 65756

Latvija 16589 601 1 602 0,04 0,39 6474

Lietuva 17218 125 1132 1257 0,07 0,45 7800

Liuksemburgas 960 6 30 36 0,04 0,39 376

Juodkalnija 7621 5 33 38 0,00 0,005 38

Nyderlandai 3220 15 62571 62586 19,44 19,44 62610

Š. Makedonija 12876 7 166 173 0,01 0,37 4731

Norvegija 107079 3977 3 3980 0,04 0,08 9045

Lenkija 80401 1071 14832 268 16171 0,2 0,96 77530

Portugalija 31451 725 118 354 1197 0,04 0,51 16095

Rumunija 78829 305 311 175 791 0,01 0,23 18095

Serbija 25376 73 3 197 273 0,01 0,59 14901

Slovakija 20412 147 5 152 0,01 0,36 7378

Slovėnija 9891 23 1 669 693 0,07 0,13 1321

Ispanija 187809 5131 21408 3343 29882 0,16 0,91 171203

Švedija 128357 7628 11529 338 19495 0,15 0,24 31068

Šveicarija 21178 415 129933 15113 145461 6,87 8,11 171693

Jungtinė Karalystė 68719 1566 22153 23719 0,35 0,7 48293

Visos 1649489 61521 540576 27858 629955 0,38 0,74 1213874

Suma 1194629

Danija

Estija

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Graikija

Vengrija

Islandija

Airija

Italija

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Juodkalnija

Nyderlandai

Š. Makedonija

Norvegija

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Serbija

Slovakija

Slovėnija

Ispanija

Švedija

Šveicarija

Jungtinė Karalystė

Visos

*ECRINS - European Environment Agency European Catchments and Rivers Network System

Parengė Midona Dapkienė

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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 Geodezijos ir kadastro katedros 
Vilnius Tech veiklos apžvalga

Prof. dr. Jūratė SUŽIEDELYTĖ VISOCKIENĖ

 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Vilnius Tech) Aplinkos  
inžinerijos fakulteto Geodezijos ir kadastro katedros istorija:
▪ 1922 m. kovo 22 d. Kauno Vytauto Didžiojo Universitete (VDU) įsteigta 

Geodezijos katedra;
▪ 1930 m. sujungta su Kelių katedra ir pavadinta Geodezijos ir kelių katedra;
▪ 1940 m. VDU pervardintas į Kauno universitetą, kuriame Statybos fakul-

tete įsteigtas Geodezijos skyrius;
▪  1950 m. Kauno universitetas reorganizuotas į Kauno politechnikos insti-

tutą, Geodezijos skyrius tapo Hidrotechnikos fakulteto padaliniu;
▪  Nuo 1969 m. įkūrus Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI), Geode-

zijos katedra perkelta į Vilnių.
▪  1990 m. VISI pervardintas į Vilniaus technikos universitetą (VTU), o 

1996 m. rugpjūčio 22 d. LR Vyriausybės nutarimu tampa Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetu. Geodezijos ir kadastro katedra – Aplinkos 
inžinerijos fakulteto padalinys.

▪  1997 m. Geodezijos katedra pervadinta į Geodezijos ir kadastro katedrą.

Katedrai vadovavo doc. dr. A. Ražinskas (1969–1980), doc. dr. V. Tule-
vičius (1980–1990), doc. dr. A. Zakarevičius (1990–1995), prof. habil. dr. J. 
Skeivalas (1995–1998), doc. dr. E. Paršeliūnas (1998–1999), prof. habil. dr. A. 
Zakarevičius (1999–2005), prof. dr. V. Č. Aksamitauskas (2005–2015), doc. 
dr. J. Sužiedelytė Visockienė (2015–iki dabar). 2022 m. Geodezijos ir kadas-
tro katedra švęs 100 metų veiklos jubiliejų. Per šį ilgą laikotarpį parengta per 
2000 aukštos kvalifikacijos matavimų inžinerijos krypties geodezijos ir nekil-
nojamojo turto kadastro bakalaurų, magistrantų ir matavimų inžinerijos (10T) 
bei aplinkos inžinerijos (004T) doktorantų. Įstojusių 2012-2020 m. bakalaurų 
statistika pateikta (1 pav.):

Iš viso 2012–2020 metais mokėsi 137 bakalaurai, kurių gretas papildo išly-
ginamųjų po kolegijos mokslų studijų ir papildomų studijų studentai. Papildo-
mų studijų studentai renka trūkstamus kreditus, kad galėtų stoti į magistrantū-
rą, mokslai trunka vienerius metus, o išlyginamosios studijos – dvejus metus. 
Nuo 2016 metų stojančiųjų skaičius mažėja: stokojama specialybės viešinimo, 
didėja stojamasis balas į valstybės finansuojamas vietas. Geodezijos ir kadas-
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tro katedroje turi-
me Geodezijos ir 
geoinformatikos 
ketverių metų ba-
kalauro studijas. 
Trečiame kurse 
studentai renkasi 
geodezijos (GD) 
arba nekilnojamo-
jo turto ir kadastro 
(NTK) specializa-
cijas. Paminėtina, 
kad 2017, 2018 
metų studentai pa-
sirinko NTK specializaciją, 2019 – GD. Nuo studentų pasirinkimo priklauso 
dirbančių dėstytojų darbo krūviai. Magistrantūros studentų stojimo statistika, 
galima sakyti, stabili (2 pav.):

Magistrantų skaičiui įtakos turėjo 2016 metais pradėta vykdyti nauja jung-
tinė studijų pro-
grama „Inovaty-
vūs sprendimai 
geomatikoje“, kuri 
vykdoma kartu su 
Rygos technikos 
universiteto (RTU) 
Geomatikos kate-
dra. Į šią programą 
kasmet įstoja po 6 
studentus. Studijos 
vyksta anglų kal-
ba, pirmojo semes-
tro studijos vyksta 
RTU, antrojo – Vil-
nius Tech, trečiojo semestro pasirinktinai RTU arba Vilnius Tech. Tai yra 1,5 
metų studijos, po kurių studentai gauna du diplomus – matavimų inžinerijos 
(Vilnius Tech) ir geomatikos (RTU). 2020 metais nepavyko surinkti jungtinėje 
programoje 6 studentų, todėl bendras studijuojančių skaičius sumažėjo. Geo-
dezijos ir kadastro katedroje turime 2-jų metų studijų programą Geodezija ir 
kartografija (specializacija – Geografinės informacinės sistemos), kurioje studi-
jas tęsia matavimų inžinerijos, fizinių mokslų, geografijos, aplinkos inžinerijos 

1 pav. Bakalaurų skaičius 2012–2020 metais

2 pav. Magistrantų skaičius 2012–2020 metais
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bakalauro studijas pabaigę studentai. Studijų programa kasmet atnaujinama, 
įtraukiama naujų dalykų, kurie šiuo metu aktualūs. 

Geodezijos ir kadastro katedros prioritetinės mokslinių darbų 
kryptys ir tematika:
▪ Geodezinių tinklų sudarymas naudojant GPS;
▪ Vertikalaus geodezinio tinklo sudarymas;
▪ Žemės figūros ir gravitacinio lauko tyrimas;
▪ Geodinaminių procesų Lietuvos teritorijoje tyrimas;
▪ Inžinerinių įrengimų deformacijų tyrimas;
▪ Geodezinių ir fotogrametrinių matavimų rezultatų matematinis  

apdorojimas;
▪ Geodezinių tinklų, skaitmeninių žemėlapių ir kadastro  

informacinių sistemų kūrimas;
▪ Skaitmeninis kartografavimas;
▪ Nuotoliniai tyrimų metodai.

Šią tematiką galima įžvelgti ir doktorantų apgintuose darbuose (1 lentelė).

1 lentelė. 2003–2021 metų absolventai, apgynę daktaro laipsnį

Disertacijos tema Vardas Pavardė Studijų 
metai

1
Miesto kartografinių duomenų bazių sudary-
mo tobulinimas fotogrametrinių metodų pa-
grindu

Jūratė Sužiedelytė 
Visockienė* 1998-2003

2 Vertikaliųjų žemės plutos judesių įtakos nive-
liacijos tinklams vertinimas        Rūta Puzienė*  2003-2009

3 Geodezinių kampų prietaisų kalibravimo įran-
gos kūrimas ir tyrimas Domantas Bručas* 2004-2008

4
Dabartinių vertikaliųjų žemės plutos judesių 
tyrimas ir modeliavimas taikant geodezinius 
matavimus    

Asta Anikėnienė 2004-2008

5 Niveliavimo matuoklių skalių fotometrinis ka-
libravimas    Donatas Rekus 2006-2008

6 Dangaus kūnų įtakos geodeziniams matavi-
mams vertinimas    Darius Popovas* 2006-2011

7
Žemės plutos deformacijų ir įtempių tyrimas 
geodeziniais metodais (Baltijos regiono pa-
vyzdžiu)   

Daiva Levinskaitė 2008-2012
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8
Saulės audrų įtakos geodezinėms koordina-
tėms, nustatomoms globaline navigacine pa-
lydovine sistema, tyrimas    

Vilma Zubinaitė 2008-2012

9 Žemės dangos skaitmeninių rastrinių vaizdų 
klasterinė koreliacinė analizė Jurgita Mileškaitė 2008-2012

10
Antžeminių lazerinių skenerių kalibravimo 
metodikos parengimas ir skenavimo techno-
logijos taikymai žemės paviršiui modeliuoti  

Dominykas Šlikas* 2009-2013

11 Apskritiminių rastrinių skalių kompaktinėje 
laikmenoje tyrimas    Deividas Sabaitis 2009-2014

12 LIDAR matavimo ir taikymo technologijų to-
bulinimas fiziniam žemės paviršiui modeliuoti   Aušra Kalantaitė 2009-2015

13 Sunkio lauko nevienalytiškumo tyrimų meto-
dikos tobulinimas   Rosita Birvydienė* 2010-2014

14
Erdvinės informacijos modeliavimo ir harmo-
nizavimo tobulinimas skaitmeninėje kartogra-
fijoje 

Lina Papšienė* 2010-2014

15
Geodezinių prietaisų vertikaliųjų kampų ma-
tavimo sistemų kalibravimo metodų bei įren-
ginių tyrimas ir tobulinimas 

Lauryna  
Šiaudinytė* 2010-2014

16
Nepilotuojamų orlaivių sistemų taikymas me-
tano sklaidai sąvartyne stebėti ir modeliuoti 
(ruošiasi ginti)

Ignas Daugėla* 2016-2021

50 proc. apsigynusiųjų (lentelėje pažymėta žvaigždute) absolventų dirbo 
arba šiuo metu yra Vilnius Tech dėstytojai. Vilma Zubinaitė dirba pedagoginį 
darbą Norvegijoje Gjoviko universitete. Aušra Kalantaitė, Jurgita Mileškaitė ir 
Daiva Levinskaitė darbuojasi ministerijose. Asta Anikėnienė Vilniaus dizaino 
kolegijos dėstytoja, Donatas Rekus – Kauno technologijos universiteto (KTU) 
dėstytojas. Su visais absolventais glaudžiai bendraujame ir džiaugiamės jų pa-
siekimais. Vilnius Tech profesoriams už didelius nuopelnus Lietuvos valstybei, 
mokslui, kultūrai ir už bendradarbiavimo plėtrą nuo 1990 metų suteikiami Vil-
nius Tech Garbės daktaro vardai. Tarp trisdešimties apdovanotų mokslininkų 
du užsienio profesoriai geodezininkai: prof. dr. Kai Borre (Danija) ir prof. dr. 
Erich Weiss (Vokietija). Vilnius Tech profesoriams, prof. habil. dr. Algimantui 
Zakarevičiui (2012) ir prof. habil. dr. Jonui Skeivalui, (2001) Vilnius Tech Se-
nato sprendimu suteiktos garbingos emerito pareigos, kurios suteikia galimybę 
net ir sulaukus garbingo amžiaus neprarasti ryšio su Universitetu.
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Šiuo metu Geodezijos ir kadastro katedroje su studentais darbuojasi 10 kva-
lifikuotų dėstytojų: 2 profesoriai, 6 docentai, 2 lektoriai. Dėstytojų skaičius 
priklauso nuo studentų skaičiaus, t. y. nuo katedrai skiriamų etatų. Visu etatu 
šiuo metu dirba 50 proc. dėstytojų, kiti turi 0,75, 0,5 arba 0,25 etato. Dėsty-
tojams etatų trūkumą kompensuoja darbas Geodezijos institute (Vilnius Tech) 
ir projektuose. Geodeziniais prietaisais ir įranga rūpinasi du Geodezijos ir ka-
dastro laboratorijos darbuotojai, o visą dokumentaciją tvarko administratorė. 
Nors kolektyvas nedidelis, tačiau išleistų mokslinių straipsnių gausa rodo, kad 
dėstytojai aktyviai vykdo įvairius mokslinius darbus, dalyvauja konferencijose 
(2 lentelė). Straipsnių padaugėja, kai universitete vyksta tarptautinė Aplinkos 
inžinerijos konferencija. Deja, 2019 metais ji buvo atšaukta dėl Covid-19 pan-
demijos. Tačiau mokslininkų parengti straipsniai buvo paskelbti. Ši konferen-
cija vyksta kas 3-jus metus. Kiekvienais metais Geodezijos ir kadastro katedra 
rengia Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijas „Mokslas – Lietuvos atei-
tis“. 2020 metų pavasarį vyko jau 22-oji konferencija. Joje kartu su dėstytojais 
dalyvauja magistrantūros ir bakalauro studijų studentai, dalijasi savo tiriamai-
siais darbais. Pastarųjų metų pranešimus galima rasti tinklapio (http://jmk.msk.
vgtu.lt) archyve. 

2 lentelė. Mokslinių publikacijų skaičius

Leidybos metai 2007-2012

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuo-
se citavimo rodiklį

22

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturin-
čiuose citavimo rodiklio

7

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Procee-
dings“ leidiniuose

55

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose 118

Kiti straipsniai 94

Iš viso per 5-eris metus 296

Leidybos metai 2013-2018

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuo-
se citavimo rodiklį 30

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturin-
čiuose citavimo rodiklio 3

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Procee-
dings“ leidiniuose 24
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Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose 37

Kiti straipsniai 85

Iš viso per 5-eris metus 179

Leidybos metai 2019-2020

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuo-
se citavimo rodiklį 13

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturin-
čiuose citavimo rodiklio 4

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Procee-
dings“ leidiniuose 1

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose 4

Kiti straipsniai 26

Iš viso per vienerius metus 48

2007–2020 metais išleistos  
trys monografijos: 

1. Skeivalas, Jonas. GPS tinklų teorija ir 
praktika: monografija, Vilnius: Technika, 
2008. 287 p. 

2. Zakarevičius, Algimantas; Stanionis, 
Arminas. Dabartinis žemės plutos ak-
tyvumas Ignalinos atominės elektrinės 
rajone: monografija, Vilnius: Technika, 
2012. 244 p. 

3. Sužiedelytė Visockienė, Jūratė; Būga, 
Arūnas; Stanionis, Arminas; Paršeliūnas, 
Eimuntas Kazimieras; Viskontas, Povi-
las. UNESCO pasaulio paveldas: Struvės 
geodezinis lankas. Matavimai, analizė, 
išsaugojimas ir įamžinimas: monografija. 
Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. 148 p. (3 pav.)

Patvirtinti patentai, įtraukti į Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazę: 

1.  Domantas Bručas, Jūratė Sužiedelytė Visockienė. Kampų matavimo 
prietaisų kalibravimo būdas. LT 5735B. 

3 pav. UNESCO pasaulio paveldas: 
Struvės geodezinis lankas
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2. Vytautas Giniotis, Do-
natas Rekus, Petras 
Petroškevičius, Jonas 
Skeivalas, Vladislo-
vas Česlovas Aksa-
mitauskas, Domantas 
Bručas. Niveliavimo 
matuoklių brūkšnių 
padėties tikslumo ka-
libravimo įrenginys. 
LT 5559B. 

3. Deividas Sabaitis, 
Lauryna Šiaudinytė, 
Mindaugas Rybokas, 
Vytautas Giniotis. 
Optinių ir geodezinių 
prietaisų justavimo 
įrenginys. LT 5925 B. 

Parengta ir išleista stu-
dentams studijų literatūra 
(3 lentelė). Šiuo metu pa-
gal dėstytojų kvalifikacinius reikalavimus studijų literatūrą turi leisti lektoriai, 
todėl pastaraisiais metais vadovėlių ir studijų metodinės medžiagos sumažėjo. 
Kiti dėstytojai suinteresuoti leisti monografijas ir straipsnius, ypač „Clarivate 
Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo 
rodiklį (žr. 2 lentelę).

Naujausi išleisti vadovėliais (4 pav.):

1. Jūratė Sužiedelytė Visockienė, Rūta Puzienė, Arminas Stanionis. Skai-
tmeniniai sprendimai geomatikoje. Vilnius: Technika, 2018. 320 p. 

2. Česlovas Aksamitauskas, Dominykas Šlikas. Požeminių inžinerinių 
tinklų geodeziniai matavimai. Vilnius: Technika, 2015. 232 p. 

3. Rūta Puzienė, Arminas Stanionis. Nekilnojamojo turto administravi-
mas Lietuvoje. Vilnius: Technika, 2015. 280 p. 

Vadovėlio „Skaitmeniniai sprendimai geomatikoje“ tikslas – pateikti reika-
lingas teorines ir praktines žinias, būtinas studijuojant geodezijos, geodezijos 
ir kartografijos, inovatyvių sprendimų geomatikoje studijų programų dalykus, 
susijusius su geomatika. Leidinyje pateikiama geomatikos termino samprata, 
nagrinėjami aktualiausi fotogrametrijos – matavimo technologijos mokslo – te-

3 lentelė. 2007–2020 metų studijoms išleista literatūra.

Leidybos metai 2007-2012

Vadovėliai 1

Mokomosios knygos 10

Mokymo metodinės priemonės ir kita 
studijų literatūra 5

Iš viso per 5-eris metus 16

Leidybos metai 2013-2018

Vadovėliai 3

Mokomosios knygos 1

Iš viso per 5-eris metus 4

Leidybos metai 2019-2020  
(planuojama)

Mokomosios knygos 1

Mokymo metodinės priemonės ir kita 
studijų literatūra 1

Iš viso planuojama per 2020 metus 2
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oriniai ir praktiniai aspektai. Išsamiai apžvelgiami integruotos geoinformacinės 
sistemos technologiniai ypatumai, aprašoma Lietuvos erdvinės informacijos 
infrastruktūra ir Žemės informacinės sistemos struktūra, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir Europos Sąjungos rekomendacijomis, analizuojami 
aktualiausi nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos formavimo, taikant 
geoinformacinių sistemų technologijas, teoriniai ir praktiniai aspektai. Nagri-
nėjami geomatikoje taikomais matavimų metodais gautiems duomenims kaupti 
ir saugoti naudojamų duomenų bazių sudarymo principai, analizuojami galimi 
duomenų organizavimo modeliai ir normalizavimo procesai, duomenų bazės 
sudarymo principai (Sužiedelytė Visockienė ir kt., 2018).

Vadovėlyje „Požeminių inžinerinių tinklų geodeziniai matavimai“ pateikia-
ma išsami informacija apie požeminių inžinerinių tinklų skirstymą, funkcijas, 
klojimo būdus. Išsamiai apibūdinami vandentiekio tinklai, nuotakynai, drena-
žas, kolektoriai ir centralizuoto šilumos tiekimo, dujotiekio, elektros ir ryšių tin-
klai. Nurodomi požeminių inžinerinių tinklų išdėstymo principai gyvenvietėse, 
miestuose, gatvėse. Aprašomos požeminių inžinerinių tinklų planų sudarymo 
technologijos atliekant lauko ir kamerinius darbus. Pateikiami geodeziniai prie-
taisai, naudojami sudarant požeminių inžinerinių tinklų planus, taip pat pro-
graminė įranga, kuria braižomi požeminių inžinerinių tinklų planai, sudaromos 
šulinių inventorizacinės kortelės. Nemažai dėmesio skirta naujoms požeminių 
inžinerinių tinklų klojimo netranšėjinėms technologijoms (Aksamitauskas ir 
Šlikas, 2015).

Vadovėlis „Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje“ skirtas geode-
zijos ir kartografijos studijų programos studentams, tačiau informacija aktuali 
ir statybos inžinerijos, vandens ūkio inžinerijos, miestų inžinerijos, aplinkos 

4 pav. Vilnius Tech 2015–2020 metais išleisti vadovėliai
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apsaugos inžinerijos, pastatų energetikos, kelių ir geležinkelių, architektūros 
studijų programų studentams. Vadovėlyje pateikta teorinių ir praktinių žinių, 
būtinų studijuojant geodezijos programos dalykus, susijusius su nekilnojamojo 
turto administravimu. Leidinyje nagrinėjami nekilnojamojo turto kadastro klau-
simai, nekilnojamųjų daiktų formavimas, nekilnojamųjų daiktų kadastro duo-
menų nustatymas, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio sudarymas, žemės 
sklypo plano braižymas. Supažindinama su nekilnojamojo daikto kadastro duo-
menų bylos formavimu. Apžvelgiama nekilnojamojo turto registravimo esmė, 
raida, turto registravimo sistemos. Supažindinama su Nekilnojamojo turto re-
gistru, aptariami šio Registro objektai, jų registravimo eiga ir procesas. Pateikia-
ma hipotekos istorija, sąvoka, rūšys, hipotekos registravimo procesas Hipotekos 
registre. Aprašomos esamos žemės naudojimo paskirtys. Plačiai apžvelgiamas 
valstybės institucijų vykdomas žemės sklypų vertinimas. Supažindinama su 
duomenų bazių samprata, duomenų bazių modeliais. Išsamiai pateikiama me-
todika nekilnojamojo turto reliacinių duomenų bazių struktūrai projektuoti. Ap-
rašytas nekilnojamojo turto duomenų bazių kūrimas taikant MS Access pro-
graminį paketą. Vadovėlis skirtas geodezijos studijų programos nekilnojamojo 
turto kadastro specializacijos studentams. Juo galės naudotis ir kitų specialybių 
studentai, kurių studijos susijusios su nekilnojamojo turto administravimu (Pu-
zienė ir Stanionis, 2015).

Apibendrinant:
▪ Būtina rūpintis Geodezijos specialybės viešinimu, nes stojančiųjų skaičius 

mažėja, o aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis auga.
▪ Studentų skaičiaus mažėjimas lemia universitete dirbančių studijų progra-

moje kvalifikuotų dėstytojų skaičiaus mažėjimą. Naujų po doktorantūros 
studijų norinčių dirbti absolventų dėl etatų stokos priimti nėra galimybės. 
Pedagoginio personalo amžius senėja. 

▪ Pedagoginio Geodezijos ir kadastro katedros personalo mokslinė produkci-
ja yra labai didelė ir reikšminga ne tik Lietuvai. Išleisti straipsniai tarptau-
tiniuose žurnaluose, dalyvavimas konferencijose rodo, kad dėstytojai yra 
žinomi ne tik Lietuvoje.

Literatūros šaltiniai:
Aksamitauskas Česlovas, Šlikas Dominykas. Požeminių inžinerinių tinklų geodezi-

niai matavimai. Vilnius: Technika, 2015. 232 p. 
Puzienė Rūta, Stanionis Arminas. Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje. 

Vilnius: Technika, 2015. 280 p. 
Sužiedelytė Visockienė Jūratė, Puzienė Rūta, Stanionis Arminas. Skaitmeniniai 

sprendimai geomatikoje. Vilnius: Technika, 2018. 320 p. 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilnius Tech). Prieiga per internetą: 

www.vgtu.lt
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Nuotolinės paskaitos moksleiviams 
„Nuo nuotraukos iki žemėlapio“ 

Jolanta VALČIUKIENĖ,  
Daiva TIŠKUTĖ-MEMGAUDIENĖ 
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Po praėjusiais metais įvykusios Tarptautinės GIS dienos paminėji-
mo, kurį organizavo VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas, užsimezgė glaudūs ryšiai su 
kai kuriomis Kauno regiono gimnazijomis. Viena iš jų – Kazlų Rūdos 
Kazio Griniaus gimnazija, su kuria institutą susiejo ypatingas ryšys. 

Jau po minėto renginio gimnazi-
jos geografijos mokytojai ir instituto 
dėstytojai ėmė kurti bendrus planus 
apie galimus praktinius užsiėmimus 
ir jų vedimą šios gimnazijos moki-
niams. Deja, praeitą pavasarį tokius 
užmojus sumaišė staiga paskelbtas 
karantinas, todėl planuotus užsiėmi-
mus teko nukelti geresniems laikams. 
Vilties tolimesniam bendravimui su-
teikė tai, kad Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakultetas tapo Kazlų Rūdos 
Kazio Griniaus gimnazijos vykdomo 
projekto gabiems ir talentingiems 
mokiniams „Nuo teorijos iki prakti-
kos“ socialiniais partneriais.

Kadangi situacija ir šiais mokslo 
metais nė kiek negerėjo, buvo nu-
tarta planuojamų bendrų užsiėmi-
mų daugiau neatidėlioti. Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorė dr. Dai-
va Tiškutė-Memgaudienė nuotoliniu būdu pravedė paskaitą „Nuo nuotraukos 
iki žemėlapio“. Užsiėmime, kuris truko 2 akademines valandas, dalyvavo 14 
gimnazijos moksleivių. Mokiniai sužinojo, kas tai yra aerofotonuotrauka, kaip 
vyksta aerofotografavimo procesas bei kaip sudaromas aerofotografinis planas 
(ortofotoplanas). Paskaita parodė, kad moksleiviai labai domisi šiuolaikinėmis 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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technologijomis. Jie teigiamai at-
siliepė apie paskaitą ir džiaugėsi 
įgytomis naujomis žiniomis. 

Armantas Bilda, 3b klasė: „Per-
nai dalyvavau Tarptautiniame GIS 
dienos paminėjime, kuris vyko 
VDU Žemės ūkio akademijoje. 
Tad teorinė šios nuotolinės paskai-
tos dalis buvo labiau kaip praeitais 
metais išgirstos medžiagos prisi-
minimas, bet vis tiek buvo įdomu. 
Buvau pamiršęs, kad darant aero-
fotonuotrauką reikia koordinačių 
arba, kur yra naudojama GIS. Bet 
įdomiausia dalis buvo praktinė, kai 
dėstytoja pademonstravo ArcGIS 
programos naudojimą. Sužinojau, 
kiek daug atidumo ir tikslumo 
reikia sudarinėjant žemėlapius. 
Aišku, būtų buvę įdomiau mums 

tiesiogiai patiems pabandyti panaudoti ArcGIS, bet COVID-19 situacija daro 
savo…Tačiau, apskritai, ši GIS paskaita buvo įdomi. Visiems, kas dar nėra buvę 
nė vienoje tokioje paskaitoje, patarčiau sudalyvauti. Kas žino, gal susidomėsit 
ir atrasit savo ateities profesiją?“ 

Medeina Kairytė, 3b klasė: „Sužinojau, kad GIS duomenys skirstomi į gar-
delę, tašką, liniją ir poligoną. Šio dalyko nežinojau. Taip pat dar sužinojau, kad 
yra dvi vektorinių duomenų rinkimo grupės: rankinis skaitmenizavimas ir au-
tomatinis skaitmenizavimas. Buvo labai įdomu klausytis apie fotografiją, jos 
„pririšimą“ prie realios vietovės su koordinatėmis žemėlapyje. Ačiū.“ 

Labai džiugu, kad tokių gražių pavyzdžių, kuomet mokytojai kartu su savo 
mokiniais domisi su žemėtvarkos profesija susijusiomis technologijomis, yra ir 
daugiau. Jau keletą metų tęsiasi gražus bendradarbiavimas su VDU Ugnės Kar-
velis gimnazija. Šios gimnazijos aukštesnių klasių moksleiviai kiekvieną pava-
sarį išklauso paskaitas ir atlieka praktinių darbų ciklą, susijusį su geodeziniais 
matavimais bei žemės informacinės sistemos taikymu. 

Visada labai smagu, kuomet jaunus žmones galime supažindinti su savo pro-
fesija bei suteikti galimybę patiems prisiliesti prie šios profesijos praktinės pu-
sės. Kas žino, galbūt toks mini profesijos „pasimatavimas“ padės jiems atrasti 
savo gyvenimo kelią ir su kai kuriais iš jų susitiksime mūsų fakultete studijų 
metu.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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Lietuvos narystės UNESCO 
trisdešimtmetis

Romualdas SURVILA

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, 50 šalių susitarimu buvo įsteigta 
Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Netrukus prie JTO buvo įsteigta agen-
tūra, kuri rūpintųsi taikos kultūros vystymu – UNESCO (United Nations 
Eductional, Scientific and Cultural Organization). Trys pagrindinės UNESCO 
taikos sritys yra švietimas, mokslas ir kultūra. Šios organizacijos prioritetu 
visuomet buvo švietimas, nes, manoma, tik per švietimą galima išsaugo-
ti taiką, panaikinti skurdą ir atskirtį. Tačiau Europoje UNESCO daugiausiai 
siejamas su paveldu, kultūra ir mokslu. 1991 m. Generalinėje konferencijoje 
Lietuva buvo priimta į UNESCO, tapo jos nare.

UNESCO narės stodamos į ją pasirašo UNESCO Konstituciją ir įsipareigoja 
jos laikytis. Dabar UNESCO narėmis yra 193 valstybės ir 11 asocijuotų narių. 
Aukščiausias šios organizacijos organas – valstybių Generalinė konferencija. 
Tarp generalinių konferencijų per metus būna dvi sesijos, į jas renkasi vykdo-
moji taryba, kurią sudaro atstovai iš 58 valstybių narių.

JUBILIEJUS

Vilniaus istorinis centras į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytas 1994 m.
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Tapusi UNESCO nare, Lietuva įsteigė atstovybę prie UNESCO ir naciona-
linę UNESCO komisiją. Nacionalinės komisijos vadovaujasi nacionaline tei-
se, jose dirba konkrečių valstybių atstovai, tačiau juos visus jungia Naciona-
linių UNESCO komisijų chartija, apibrėžianti nacionalinių komisijų tikslus ir 
funkcijas, santykius su kitomis valstybėmis narėmis, pagalbą, kurią naciona-
linės komisijos teikia UNESCO, valstybių narių ir UNESCO įsipareigojimus 
nacionalinėms komisijoms ir kt. UNESCO nacionalinių komisijų tinklas vie-
nija visame pasaulyje esančias 199 nacionalines komisijas. Centrinė UNES-
CO būstinė yra Paryžiuje, kuri turi 54 biurus (Field offices) visame pasaulyje. 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas yra biudžetinė įstaiga 
prie LR Vyriausybės kanceliarijos. 

Lietuva yra prisijungusi ar ratifikavusi UNESCO konvencijas ir rekomen-
dacijas: Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvenciją ir 
jos protokolus (1954, 1999), Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo 
ir nuosavybės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją (1970), Pasau-

lio kultūros ir gamtos paveldo apsau-
gos konvenciją (1972), Povandeninio 
kultūros paveldo apsaugos konvenci-
ją (2001) ir Konvenciją dėl kultūros 
raiškos apsaugos ir skatinimo (2005). 
Dauguma UNESCO programų ir kon-
vencijų turi savo tarpvyriausybinius ko-
mitetus. Valstybė, kurios atstovas tampa 
komiteto nariu, apmoka jo dalyvavimo 
bei ekspertines išlaidas.

Konvencijų įgyvendinimą konkreti-
zuoja LR Seimas, priimantis įstatymą 
dėl konvencijos ratifikavimo ar prisi-
jungimo. Dažnai kartu priimamas įsta-
tymas ar teisės aktas, kuriuo Lietuvos 
Prezidentas, Seimas arba Vyriausybė 
konkrečią ministeriją skiria atsakinga 
už konvencijos įgyvendinimą. Atsa-
kingoji ministerija gali parengti papil-
domus teisės dokumentus, dalį veiklų 
deleguoti kitoms institucijoms.

Žemės ūkio ministerija atsakinga už 
Pasaulio paveldo objektą – Struvės ge-
odezinį lanką. Ministerija pasirašė ben-
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Struvės geodezinis lankas įrašytas 2005 m. 
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Kernavės archeologinė vietovė įrašyta 2004 m. 

Kuršių nerijos rezervatas įrašytas 2000 m.

1569 m. Liublino unijos aktas įrašy-
tas į UNESCO dokumentų registrą 
2017 m. 

nio lanko valdytojas (Site 
manager). Apie Struvės 
geodezinį lanką rašėme 
žurnalo „Žemėtvarka ir 
melioracija“ 2020 m. pir-
majame numeryje („Stru-
vės geodezinis lankas su 
UNESCO ženklu“). 

Tik už Povandeninio 
paveldo apsaugos kon-
venciją yra atsakinga ne 
ministerija, o Kultūros pa-
veldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos. 

Vienuolika Lietuvos 
vertybių yra įrašytos į 
įvairius UNESCO sąrašus 
ir registrus: 4 – Pasaulio 
paveldo sąraše (Vilniaus 
istorinis centras, Kerna-
vės archeologinė vietovė, 
Kuršių nerija ir Struvės 

dradarbiavimo sutartis su 
Vilniaus ir Rokiškio rajonų 
savivaldybėmis, kurių teri-
torijose yra trys dienovidinio 
lanko punktai, su Vilniaus 
Gedimino technikos univer-
sitetu ir UNESCO komisijos 
sekretoriatu. Žemės ūkio 
ministerijoje paskirtas dar-
buotojas – Struvės geodezi-
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geodezinis lankas), 3 reiškiniai UNESCO Reprezentatyviajame žmonijos ne-
materialaus kultūros paveldo sąraše (Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika, 
Dainų ir šokių šventės Baltijos valstybėse bei Lietuviškos daugiabalsės dainos 

sutartinės), į pasaulinį 
UNESCO programos 
„Žmogus ir biosfera“ 
biosferos rezervatų tin-
klą įrašytas Žuvinto 
biosferos rezervatas, į 
tarptautinį registrą „Pa-
saulio atmintis“ įrašytos 
3 su Lietuva susijusios 
dokumentų kolekcijos 
(„Baltijos kelias – žmo-
nių grandinė, sujungusi 
3 valstybes laisvės var-
dan“, Radvilų archyvai ir 
Nesvyžiaus bibliotekos 
kolekcija bei 1569 m. 
Liublino unijos aktas). 

Parengti vertybės 
nominaciją yra gana 
sudėtinga. Rengiant šį 
dokumentą dirba daug 
žmonių. Įtraukus ver-
tybę į elitinį UNESCO 
sąrašą, valstybė įsipar-
eigoja laikytis su kon-
vencija susijusių reika-
lavimų. 

Prie UNESCO pa-
veldo sąraše esančios 
Kernavės archeologinės 

vietovės, Kuršių nerijos bei Žuvinto biosferos rezervato saugojimo ir priežiū-
ros darbų prisidėjo ir Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (buv. Valstybi-
nis žemėtvarkos institutas), rengdamas šių objektų ribų nustatymo ir tvarkymo 
projektus.

UNESCO žmonijos vertybės padeda suprasti, kad gyvename nepaprastai 
spalvingame pasaulyje, paveldo sąvadai padeda įvertinti savosios tautos ir kitų 
tautų palikimą. 

Žuvinto biosferos rezervatas įrašytas į UNESCO  
rezervatų tinklą 2011 m.
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Žemės melioravimas 
1964, 1965 metais

Romualdas SURVILA

Žemės melioravimas 1964 m. Melioracijos darbus vykdė 41 Meliora-
cijos statybos valdyba (MSV), esanti kiekviename rajone. MSV priklausė Res-
publikiniam melioracijos statybos trestui, įeinančiam į Valstybinio melioracijos 
komiteto sudėtį. Kiekviena MSV darbus dažniausiai vykdė vieno rajono ribose. 
Trestas 1964 m. rangos darbų atliko už 53,9 mln. rublių. Prie geriausiai rangos 
darbus vykdžiusiųjų priskirtos Kupiškio, Plungės ir Mažeikių MSV, prie pras-
čiausiai – Eišiškių ir Švenčionių MSV.

1964 m. Respublikoje perduota naudotis 123 560 ha nusausintų plotų, iš jų 
89 460 ha drenažu. Iš bendro nusausinto ploto 11 010 ha perduota naudotis 
miškų ūkiams. 

Nors planuoti darbai apskritai įvykdyti 102,1 proc., tačiau atskiroms MSV 
darbus trukdė kvalifikuotų darbuotojų stygius, prastas darbų organizavimas ir 

net bloga darbo 
drausmė, taip pat 
įvairaus diametro 
drenažo vamzdžių, 
cemento ir metalo 
trūkumas.

Darbų sėkmei 
vis daugiau įtakos 
turėjo kompleksinis 
darbų vykdymo bū-
das, lėšų, technikos 
ir kadrų koncentra-
vimas pradėtuose 
vykdyti objektuose. 
Jeigu 1963 m. dar-
bai buvo vykdomi 
3 200 objektų, tai 

1964 m. – 2 500 objektų. Daugelyje MSV darbai buvo vykdomi statybų aikšte-
lėmis, pavyzdžiui: Šilutės MSV jų buvo 3, Kauno MSV – 4, Joniškio MSV – 8. 
Statybų aikštelės turėdavo kompleksines ir specializuotas brigadas. Aikštelėms 
vadovavo vyresnieji darbų vykdytojai arba MSV vyriausieji inžinieriai. Stam-
besniuose objektuose darbai vykdavo 1-3 metus. Aikštelės turėdavo statybinių 

Drenažo įrengimas pusiau mechanizuotai: tranšėja iškasta grioviakase, 
pagilinama rankiniu būdu, Šakių MSV, 1964 m. 
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medžiagų, degalų- tepalų ba-
zes, o kai kurios net kontorą.

Kompleksinėmis brigado-
mis darbus vykdė 11 MSV. Iš 
viso Respublikoje buvo apie 
240 brigadų, vidutiniškai po 
4-5 brigadas MSV, su skirta 
300 – 400 ha darbų užduoti-
mi per darbų sezoną (po 100 
ha/mėn.). Kompleksinė dar-
bų forma labiau tiko ten, kur 
buvo geros darbų sąlygos (ne-
buvo gilių, klampių durpynų, 
netrukdė pasėliai ir kt.). 

Specializuotos brigados 
atlikdavo tik vienos rūšies 

darbus. Buvo sudarytos vandens nuleidžiamojo tinklo, drenažo įrengimo, kul-
tūrtechninių darbų, kalkinimo, akmenų realizavimo, kultūrinių pievų įrengimo, 
tiltų, pralaidų bei specialios paskirties (žuvininkystės tvenkinių, vandens kėlimo 
stočių) statybos brigados. Pavyzdžiui, vandens nuleidžiamojo tinklo statybos 
brigada turėjo 2-3 vienkaušius ekskavatorius magistralinių kanalų kasimui, 2-3 
buldozerius grunto paskleidimui ir latakų įrengimui, 1-2 traktorius velėnų, žabų 
gabenimui, 20-50 darbininkų grioviams stiprinti bei statyti pralaidoms ir 2-3 
techninius darbuotojus. Drenažo įrengimo specialioji brigada turėjo 2-4 dau-
giakaušius ekskavatorius, 2-3 buldozerius, 1-2 ratinius traktorius, vamzdelius 

išvežiodavo 2-3 vežikai, dir-
bo 1-3 techniniai darbuotojai. 
Žuvininkystės tvenkinius sta-
tė 9 MSV, tačiau pagrindinius 
darbus atliko Vilniaus, Kau-
no, Šiaulių ir Šilalės MSV. 
Statant tvenkinius darbams 
trukdė projektinės dokumen-
tacijos vėlavimas bei reikia-
mų medžiagų, įrengimų ir 
mechanizmų stygius. 

Ekskavatoriais iškastų 
magistralinių kanalų šlaitai 
buvo planiruojami rankiniu 
būdu. Tačiau buvo pirmieji 

Griovio šlaito planiravimas. Pasvalio MSV, 1964 m.

Sprogdinimu iškastas griovys. Panevėžio MSV, 1964 m.
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bandymai šį darbą mechanizuoti, panaudojant specialią konstrukciją, kabinamą 
prie traktoriaus. Griovių šlaitų papėdė beveik visur buvo stiprinama žabų tvore-
lėmis, kai kur – betoninėmis plokštėmis arba akmenų grindiniais. Šlaitai buvo 
apsėjami žolėmis arba velėnuojami. Pravažiavimui per magistralinius griovius 
buvo statomi gelžbetoniniai tiltai ir pralaidos. Surenkamos tiltų dalys (poliai, 
perdengimai ir kt.) buvo gaminamos Kauno, Kretingos ir Vilniaus MSV be-
tono cechuose, centralizuotai pagaminant tik 72 proc. gelžbetoninių gaminių. 
Pribrendo reikalas Lietuvoje sukurti 4-5 stambius betono cechus. Nuo 1964 m. 
pradėtos steigti tarprajoninės tiltų statybos brigados.

Iš viso nusausinto 112,5 tūkst. ha ploto 89,5 tūkst. ha (80 proc.) nusausinta 
molinių vamzdžių drenažu, likusioji dalis – atvirais grioviais. Vienam drenažo 
hektarui tenka apie 520 m rinktuvų (19 proc.) ir sausintuvų (81 proc.) bei 20 kub. 
m nuleidžiamųjų griovių. 1964 m. įvykdyto drenažo vidutinė 1 ha kaina 450 - 500 
rub. (kartu su tyrinėjimo – projektavimo išlaidomis). Drenažui panaudoti įvai-
raus diametro (cm) vamzdeliai: 4 (68,8 proc.), 5 (18,4), 7,5 (6,1), 10 (3,7), 12,5 
(1,8), 15 (0,6) 17,5 (0,3) ir 20 (0,1). Nepasiteisino dulkinguose dirvožemiuose 

drenų izoliavimui 
naudoti armens 
sluoksnį, pereita 
prie aukštutinio 
tipo durpių pa-
naudojimo. 1964 
m. padaryti pir-
mieji žingsniai 
drenavimui pa-
naudoti ištisinį 
perforuotą 39 mm 
diametro polieti-
leninį vamzdį.

1964 m. pa-
kalkinta 60 tūkst. 
ha rūgščių dirvų 

(iš jų: 35 tūkst. ha antžeminiu būdu ir 25 tūkst. ha aviacijos pagalba). Sunaudota 
354,5 tūkst. tonų kalkinių medžiagų (iš jų: Akmenės ir Šiaulių statybinių me-
džiagų kombinatų 241,6 tūkst. t, vietinių telkinių 88,7 tūkst. t, cukraus fabrikų 
defekato 12,7 tūkst. t ir cemento dulkių 11,5 tūkst. t). Kalkinimo darbai buvo 
atliekami beveik visose MSV, kur buvo suorganizuotos 1-2 specialios brigados. 
Kalkinimo darbai iš dalies buvo vykdomi ir žiemos metu. Išbandytas naujas 
kalkių išbarstymo būdas – sprogdinimas.

Daugiausia sunkumų melioruojant žemę kėlė kultūrtechniniai darbai – nebu-

Dirvų kalkinimas cemento dulkėmis agregatu AKG-1.  
Mažeikių MSV, 1964 m. 
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vo šiems darbams tinka-
mų mechanizmų kom-
plekso. Išrauti kelmai 
turėjo būti išvežami ku-
rui, tačiau, atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir didelę 
darbų savikainą, kelmai 
buvo deginami arba lai-
dojami. 10,8 tūkst. ha 
krūmynų buvo pašalinta 
(proc.): rankiniu būdu – 
81, krūmapjovėmis – 
10, aparimu – 4, chemi-
niu būdu – 3, bėginėmis 
akėčiomis – 2. 

Melioruotų plotų 
kurminimas dėl kur-
mintuvų stokos buvo at-
liktas tik keliose MSV: 
Vilkaviškio – 1300 ha, 
Šakių – 1106 ha, Rasei-
nių – 893 ha, Tauragės – 
874 ha. 

1964 m. įrengta 14,2 
tūkst. ha kultūrinių pie-
vų. Ateityje kultūrines 
pievas numatoma rengti 
ne tais pačiais metais, o 
tik prieš metus melio-
ruotoje žemėje.

Iškasta 3 435 tūkst. 
tonų kraikinių durpių. Ateityje MSV kraikinių durpių gamyba neplanuojama. 

Šalies MSV realizavo 264 tūkst. kub. m susmulkintų akmenų. 70 proc. akme-
nų susmulkinta sprogdinant. Akmenų realizavimas būtų buvęs geresnis, jeigu 
užsakovai būtų priėmę nesprogdintus akmenis: būtų geresnis akmenų mechani-
zuotas pakrovimas, laukai nebūtų užteršiami skaldos atliekomis, kurių būna net 
iki 15 procentų.

Respublikos melioracijos statybos tresto organizacijose 1965 m. sausio 1 d. 
buvo pagrindinių mechanizmų: vienakaušių ekskavatorių – 619, daugiakaušių 
ekskavatorių – 601, buldozerių – 1000, kelmarovių – 577, krūmapjovių – 110, 

Krūmų naikinimas bėginėmis akėčiomis. Kaišiadorių MSV, 1964 m.

Kraikinių durpių gamyba Plynosios durpyne, 1964 m.
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MSV žemėlapis, 1965 m.

skreperių – 76, greiderių – 123, grioviakasių – 184, traktorių – 1670, automa-
šinų – 1539. Melioracijos technika objektuose buvo priskirta baro mechanikui, 
kuriam teko po 25-30 įvairių savaeigių mechanizmų. Mechanizmų remontas 
buvo atliekamas 44 dirbtuvėse, iš kurių 20 nepritaikytos remontui. Dalis darbų, 
netgi žiemą, buvo atliekama lauke. Labai reikėjo kilnojamųjų auto dirbtuvių.

1965 m. sausio 1 d. žemės melioravimo sistemoje dirbo 1 178 inžinerinio 
techninio personalo darbuotojai, iš jų: vyriausieji darbų vykdytojai – 23, vy-
resnieji darbų vykdytojai – 245, meistrai ir technikai – 745, mechanikai – 165.

Žemės melioravimas 1965 m. Melioracijos darbus vykdė 43 MSV. Nu-
sausinti (perduota eksploatuoti) 99,1 tūkst. ha, iš jų drenažu 86,4 tūkst. ha. Nu-
sausinta 8,3 ha miškų. 

1965 m. žemės melioruota mažiau, negu 1964, nes buvo parengta tik 50 
proc. planuotų sausinimo grioviais projektų. Daug sunkumų kėlė drenažo vamz-
džių tiekimas. Ypač stigo didesnio diametro vamzdžių. Anykščių ir Raseinių 
gamyklos labai blogai tiekė vamzdžius sezono pradžioje. Vis dar didelis vykdo-
mų objektų skaičius, nors palyginti su ankstesniaisiais metais buvo sumažėjęs 
(1964 m. – 1671, 1965 m. – 1533), todėl buvo vėluota pateikti projektų doku-
mentaciją. 
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Tas pats raistas po melioracijos. Radviliškio MSV, 1965 m.

Raistas prieš drenažo darbus

Grindiniu sustiprinti Aisės upelio šlaitai. Klaipėdos MSV, 1965 m.

Kaip ir ankstesniais metais 
pagrindinė darbų organizavimo 
forma – statybų aikštelės (iš viso 
160). Šalies MSV dirbo 90 spe-
cializuotų brigadų. Darbų sezo-
niškumui sumažinti žiemą buvo 
kasami grioviai, kertami krūmai, 
raunami kelmai, kalkinamos dir-
vos, sklaidomi anksčiau sustumti 
kelmų volai, gaminamas dur-
pių kompostas, tiesiami keliai 
ir realizuojami akmenys. Tačiau 
drenažo tiesimas žiemos metu 
sunkiai įdiegiamas. Atliktų dar-
bų kokybę tikrino Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijos Meli-
oracijos darbų kokybės skyriaus 
darbuotojai. Respublikinis meli-
oracijos statybos trestas parengė 
„Nurodymų melioravimo dar-
bams vykdyti“ rinkinį. 

Dažniausiai pastebėti vyk-
dymo trūkumai: netiksliai nužy-
mėtos vietovėje drenažo linijos, 
mažai užberti juodžemiu dre-
nažo vamzdeliai, nekokybiškai 
sujungti drenažo vamzdeliai, 
blogai įrengti filtrai ir latakai 
paviršinio vandens nuleidimui į 
griovius. 

Grioviai daugiausia buvo 
kasami ekskavatoriais E-352 ir 
E-652 (0,35 ir 0,5 kub. m tal-
pos kaušais). Kasant klampiuose 
gruntuose buvo naudojami kloji-
niai. Griovių šlaitų planiravimui 
buvo naudojami Pasvalio MSV 
konstrukcijos metalinių lakštų 

(PP-7) ir geležinkelio bėgių lygintuvai. Šlaitai buvo velėnuojami, apsėjami dau-
giametėmis žolėmis, trūkstant žolių sėklų – apsėjami rugiais.
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67 proc. drenažo 
įrengta panaudojant 
daugiakaušius ekska-
vatorius. Šie ekska-
vatoriai neužtikrino 
tikslaus nuolydžio, 
todėl nuolydžio kon-
trolei buvo naudo-
jami kampainiai su 
horizontaliais ir ver-
tikaliais gulsčiukais. 
Be molinių vamzdžių 

Drenažo patikrinimas su kampainiu. Skuodo MSV, 1965 m. 

Tiltas per Žadikės upę. Radviliškio MSV, 1965 m.
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drenažo, buvo įrengiamas ir 
polietileninių vamzdžių dre-
nažas (134 km linijų, 372 ha). 

1965 m. buvo įvykdyti trys 
dvigubo drėgmės reguliavimo 
projektai (iš viso 296 ha). Me-
lioracijos 18-oje objektų buvo 
nutiesta 110 km naujų kelių 
ir pagerinta 102 km esamų 
kelių. Kelių statybai stokota 
kumštinių volų, automobilinių 
greiderių, žvyro gabenimo au-
totransporto. Melioracijos sta-
tyboje sunaudota 57,2 tūkst. 
kub. m betono ir gelžbetonio, 
iš šio kiekio 30,2 tūkst. kub. 
m surenkamojo gelžbetonio. 
Betonas ir gelžbetonis buvo 
gaminamas kiekvienoje MSV 
mažuose primityviuose lau-
ko poligonuose. Tik 10 proc. surenkamo gelžbetonio pagaminta centralizuotai. 
1965 m. pastatyta 90 surenkamo gelžbetonio tiltų. Stokota poliakalių ir didesnio 
pajėgumo kranų. Pastatytos 4 394 pralaidos, 6 vandens kėlimo stotys (be siur-
blių paleidimo automatizavimo).

Pašalinti krūmai ir išrauti kelmai nuo 580 ha. Plačiai panaudotos bėginės 
akėčios. Surinkta mediena būdavo sudeginama arba užkasama senvagėse ar 
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Traktorinis grėblys. Radviliškio MSV, 1965 m.

Vibracinė kalkių barstymo mašina. Kauno MSV, 1965 m.

Vandens kėlimo stotis Švenčionių žuvininkystės ūkyje.  
Vilniaus MSV, 1965 m.

duobėse. Buvo išlygintas 16 
360 ha drenuotos žemės pa-
viršius. Lyginant plotus dur-
pynuose gerai pasiteeisino 
greideris ant volo. 13,6 tūkst. 
ha atliktas drenuotos žemės 
kurminimas. Manoma, kad 
kasmet reikėtų kurminti apie 
pusę drenuotos žemės. 

MSV įsėjo 11,3 tūkst. ha 
kultūrinių pievų (po 25 kg/
ha daugiamečių žolių sėklų). 
Pats sunkiausias ir daugiausia 
laiko reikalaujantis darbas – 
pievos paviršiaus lyginimas. 
Užpiltuose gruntuose pavir-
šius suslūgsta ir randasi di-
deli nelygumai, kurie trukdo 
pievas eksploatuoti mechani-
zuotai.

Pakalkinta 66 287 ha rūgš-
čių dirvų. Kalkinimui panau-
dotos Akmenės kalkės (85 
proc.), vietinės kalkės (11,3 
proc.), cemento dulkės (2,8 
proc.), defekatas (0,9 proc.). 
Vietiniai telkiniai buvo eks-
ploatuojami 15 rajonų. Avi-
acijos pagalba kalkino 24 
MSV (40 proc. pakalkinto 
ploto). Likęs plotas pakalkin-
tas antžeminėmis priemonė-
mis: kratytuvais, cementove-
žiais ir sprogdinimo būdu.

Įrengta 258 ha žuvinin-
kystės tvenkinių. Tvenkinių 
įrengimo plano įvykdyta tik 
48 proc. Svarbiausia priežas-
tis – techninės dokumentaci-
jos trūkumas.
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Pagaminta durpių 
kraiko 171 tūkst. tonų. 
MSV žinioje esami dur-
pynai kelmuoti, nenusau-
sinti, džiovinimo lauke-
liai labai siauri. Durpės 
kasamos, pakraunamos, 
iškraunamos ir džiovi-
namos rankiniu būdu. 
Durpių kompostui buvo 
pagaminta 1 111 tūkst. 
t durpių. Dėl mažos pa-
klausos jų gamyba metai 
iš metų mažėjo. 

Realizuota 321 tūkst. 
kub. m akmenų. Iš meli-
oruojamų plotų akmenys 
buvo išraunami kelma-
rove, metaliniais lakštais 
suvežami į krūvas. Po 
sprogdinimo suskaldyti 
akmenys buvo išveža-
mi į geležinkelio stotis. 
Susprogdinama apie 70 
proc. akmenų. 

1966 m. sausio 1 d. 
MSV panaudota techni-
ka: vienakaušiai ekskava-
toriai – 618, daugiakau-
šiai ekskavatoriai – 694, 
buldozeriai – 952, skreperiai – 53, greideriai – 110, grioviakasės – 190, kelma-
rovės – 635, krūmapjovės – 118, kurmintuvai – 61, traktoriai – 1625, autokra-
nai – 49, automobiliai (sunkvežimiai) – 1481. Turimą MSV techniką aptarnavo 
198 barų mechanikai. Kai kuriose MSV buvo organizuotos specialios techninės 
priežiūros grandys. Respublikos melioracijos sistemoje nebuvo nė vienos speci-
alizuotos remonto gamyklos. 

1966 m. sausio 1 d. šalies MSV dirbo: vyriausieji darbų vykdytojai – 36, dar-
bų vykdytojai – 256, meistrai ir technikai – 821, baro mechanikai – 195. MSV 
stigo 347 inžinerinių techninių darbuotojų.

Šaltiniai: Respublikinio melioracijos statybos tresto  
1964 ir 1965 metų techninės ataskaitos.

Frezavimo mašina MPG-1. Radviliškio MSV, 1965 m.

Laikina naftos bazė. Radviliškio MSV, 1965 m.

ISTORIJA
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Jubiliatas gimė 
1931 m. sausio 24 
d. Rokiškio aps. Jo-
navos k. 1957 m. 
išvyko gyventi ir mo-
kytis į Kauną. 1963 

m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademi-
ją ir įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją. Dirbo Respublikinio van-
dens ūkio projektavimo instituto (RVŪ-
PI) Žuvininkystės skyriuje inžinieriumi. 
Atidirbęs trejus metus, 1966 m. įstojo į 
Lietuvos Hidrotechnikos ir melioracijos 
mokslinio tyrimo instituto (LHMMTI) 
aspirantūrą. Ją baigęs dirbo šio instituto 
Hidrotechnikos laboratorijos moksliniu 
bendradarbiu, atliko drenažo vamzdžių 
hidraulinio modeliavimo tyrimus ir pa-
rašė daktaro disertaciją tema „Hidrauli-
nių pasipriešinimų ir nešmenų judėjimo 
dalinai uždumblintose drenose tyrimai“, 
kurią apgynęs 1973 m. įgijo technikos 
mokslų daktaro laipsnį.

1975–1979 metais jubiliatas dirbo 
Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės 
bandymų stoties moksliniu bendradar-
biu, kur atliko sodų ir daržovių drėki-
nimo bandymus. Nuo 1979 metų iki iš-
ėjimo į užtarnautą poilsį dirbo Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje Hidroįrengimų, 
Grafikos ir braižomosios geometrijos, 
Statybinių konstrukcijų katedrų asisten-
tu, dėstytoju, nuo 1989 metų – docentu.

P. Žagarys palaiko ryšį su savo gim-
tine. Išėjęs į užtarnautą poilsį, jis inte-
lektualios veiklos nenutraukė, ėmė ra-
šyti knygas. Viena iš jų skirta gimtajam 
Jonavos kaimui ir jo apylinkėms. Daug 
dienų Pranas praleido Lietuvos valsty-
bės Centriniame bei Istorijos archyvuo-
se. Juose Pranas suieškojo dokumentus 
apie Lietuvos kaimą nuolat iš esmės 

keitusias reformas ir jose dalyvavusius 
žmones.

Maloniai leidus J. E. Panevėžio vysku-
pui Jonui Kauneckui, Pranas pasinaudo-
jo R. K. bažnyčios Panevėžio vyskupijos 
kurijos archyvu, kur surinko Suvainiškio 
parapijos, kuriai priklausė Prano tėviš-
kė, istorijos duomenis.   Įdomu, kad iki 
tapdamas kunigu 1977 metais, J. Kau-
neckas 1958 metais baigė Panevėžio 
hidromelioracijos technikumą ir dirbo 
Tauragės bei Alytaus MMS, MSV, SSV. 

Prano Žagario knygą apie Jonavos 
kaimą išleido gerai žinoma Versmės lei-
dykla: Žagarys, Pranas. Jonavos kaimas. 
Tarp istorijos ir memuarų. Vilnius: Vers-
mė, 2015. 528 p. Antroji knyga: Žaga-
rys, Pranas. Penktasis smūgis. Kaunas: 
Vitae Litera, 2018. 202 p. Joje Pranas, 
aprašydamas kelių dešimtmečių senu-
mo įvykius, pateikia sąsajų su nūdiena, 
įtraukia į veiksmą šių dienų aktualijas 
ir veikiančius asmenis, skatina diskusiją 
su skaitytoju, pateikdamas savo ir isto-
rikų įžvalgas, kurios ne visada sutampa. 
Prano Žagario knygas teigiamai vertina 
žurnalistai, jos yra originalios, jose isto-
rija persipina su autoriaus memuarais. 

Prano žmona Anastazija – muzikė, 
dainavo Kauno Valstybiniame chore 20 
metų. Šeimoje užaugo dvi dukros ir sū-
nus. Giminę tęsia keturi vaikaičiai ir vie-
nas provaikaitis.

Jubiliejaus proga Suvainiškio biblio-
teka suruošė parodą tema „Suvainiškio 
krašto sūnui Pranui Žagariui – 90“.

Sveikiname docentą Praną Žagarį 
Garbingo Jubiliejaus proga, linkėdami 
pelnyto pasididžiavimo nuveiktais dar-
bais, sveikatos, kūrybinės sėkmės ir lai-
ko pradėtiems darbams užbaigti.

Buvusių bendradarbių ir kurso draugų 
vardu Akad. Albinas Kusta

Pranui Žagariui – 90
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Sausio 3 d. hidro-
technikos inžinie-
rius Antanas Kropas 
atšventė solidžią ir 
garbingą 80 metų su-
kaktį.

Jubiliatas gimė ir 
užaugo gražiojoje Aukštaitijoje, Panevė-
žio rajone, Limeikių kaime. 1958 m. bai-
gė Raguvos vidurinę mokyklą ir pradėjo 
studijas LŽŪA Hidromelioracijos fakul-
tete. Patekti į fakultetą tuo metu buvo ne-
maži konkursai – po kelis pretendentus į 
vieną vietą, ko, deja, seniai nėra stojant 
į inžinerines specialybes nepriklauso-
moje Lietuvoje. Antanas buvo darbštus, 
energingas, supratingas studentas, giliai 
domėjosi ne tik specialybės, bet ir ben-
draisiais dėstomais dalykais, buvo ak-
tyvus mokomųjų ir gamybinių praktikų 
dalyvis. Laisvalaikiu atidžiai sekė Kau-
no miesto ir Lietuvos sportinį gyvenimą. 
1958-1963 studijų metais Kauno sporto 
halėje dažnai vykdavo TSRS krepšinio 
pirmenybių turai. Studentai turėjo gali-
mybes stebėti geriausių krepšinio klubų 
iš Maskvos, Kijevo, Tbilisio ir, be abe-
jo, Kauno „Žalgirio“ rungtynes. TSRS 
krepšinis tuomet buvo aukščiausio lygio, 
nuolat su amerikiečiais ar serbais buvo 
rungiamasi dėl pasaulio čempionų var-
dų. „Žalgirio“ klube tuo metu žaisdavo 
tik Lietuvos krepšininkai. Todėl sirgalių 
palaikymas būdavo ypač aktyvus, o Jubi-
liatas buvo aistringas krepšinio sirgalius.

Baigęs studijas Antanas 1963 m. pra-
dėjo dirbti Kauno MSV darbų vykdytoju, 
nors turėjo paskyrimą į Ignaliną. Kaune 
likti padėjo sportas, nes jau trejus metus 
žaidė LŽŪA „Pilėnų“ rankinio komando-
je. Tais pačiais metais buvo pašauktas į 
armiją. Grįžęs 1965 m. pabaigoje, pradė-
jo dirbti RVŪP institute, nes čia, mecha-

nizacijos grupėje dirbo Jonas Kuraitis, 
„Pilėnų“ komandos žaidėjas.

Institute darbą pradėjo Hidrotechni-
kos skyriaus drėkinimo grupėje vyres-
niuoju inžinieriumi. Antanas per trumpą 
laiką įgudo sudaryti drėkinimo projek-
tus, projektavo ne tik drėkinimo tinklą, 
bet ir hidrotechninius statinius, siurbli-
nes, inicijavo naujoves. Buvo geras or-
ganizatorius, mėgstamas bendradarbių, 
pareigingas ir drausmingas darbuoto-
jas. 1967 m. tapo vyr. specialistu, 1969 
m. drėkinimo grupės vadovu, o 1970 m. 
techninio skyriaus vyriausiuoju inžinie-
riumi. 

Prasidėjo brandžiausias savarankiško 
darbo periodas, didelė atsakomybė už 
projektuotojų grupės kolektyvą, jų dar-
bus, darbų kokybę. Tam buvo atiduota 11 
metų. Ir dabar su liūdesiu tenka konsta-
tuoti, kad tai, kam buvo skirta tiek energi-
jos ir darbo, „nuėjo šuniui ant uodegos“. 
Pasikeitus žemės savininkams, stambios 
drėkinimo sistemos tapo nerentabilios, 
buvo apleistos ir išardytos. Tik miškinin-
kai, kurių valdose yra medelynai, suprato, 
kad be užtikrinto drėgmės režimo palai-
kymo, nebūsi garantuotas dėl auginamų 
miško sodinukų kokybės, todėl išlaikė ir 
prižiūri drėkinimo sistemas.

1982 m. Jubiliatui pasitaikė proga 
pakeisti darbo pobūdį ir padirbėti geo-
dezininku Irake. Ten praleido 4 metus, 
trejus metus dirbo prie kanalo Tarta-
ras-Tigras įrengimo ir vienerius metus 
Feludžos hidromazgo ant Eufrato upės 
eksploatacinės tarnybos viršininku. Grį-
žęs iš Irako 1986 m. dirbo vyriausiuoju 
specialistu automatizuoto projektavimo 
skyriuje, vadovavo automatizuoto pro-
jektavimo sistemos kūrimui.

1991 m. pradėjus dirbti Hidrotechni-
kos skyriaus viršininko pavaduotoju ir 

Antanui Kropui – 80
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ženkliai sumažėjus melioracijos darbų, 
Antanui buvo pavesta išplėsti instituto 
galimybes projektuoti miestelių ir gyven-
viečių nuotekų valyklas. Buvo užmegzti 
kontaktai su Danijos firma Hedesels-
ksbet. Šiuo periodu vyko keli svarbūs 
procesai: naujo direktoriaus rinkimai, 
instituto filialų atsiskyrimas ir savaran-
kiškų bendrovių kūrimas, privatizacijos 
procesas ir naujų šeimininkų „Finasta“, 
o vėliau „Sweco“ atėjimas. Daugumoje 
šių procesų Jubiliatas aktyviai dalyvavo 
kaip stebėtojų tarybos pirmininkas, vė-
liau kaip valdybos pirmininkas. 1993 m. 
Antanas buvo paskirtas AB „Hidropro-
jektas“ techniniu direktoriumi. 2011 m. 
baigė darbą šiose pareigose ir dar dve-
jus metus dirbo vadovaujančiuoju inži-
nieriumi. Išdirbęs beveik 48-eris metus, 
2013 m. išėjo į užtarnautą poilsį.

Svarbų vaidmenį Antano gyvenime 
suvaidino jo sportinė veikla. Dar moky-
damasis vidurinėje mokykloje, atstovavo 
mokyklai visose rajoninėse moksleivių 
spartakiadose lengvosios atletikos, vė-
liau krepšinio ir šaudymo varžybose. 
Pomėgis sportuoti išliko ir studijuojant 
Akademijoje: pirmaisiais studijų metais 

treniravosi sunkumų kilnojimo, vėliau 
rimtai susidomėjo rankiniu, kurio tre-
niruotes vedė trenerė Fausta Bimbienė. 
Tai buvo pradžia rimto sporto, turėjusio 
ateityje labai didelę įtaką Antano gyve-
nime ir jo sprendimams. 1970 m. Anta-
nas su „Pilėnų“ vyrų rankinio komanda 
pirmą kartą tapo Lietuvos pirmenybių 
nugalėtoju – čempionu, o 1972 m. tapo 
Lietuvos televizijos taurės laimėtoju. 
1974 m. ir 1977 m. su „Kaspino“ vyrų 
rankinio komanda antrą ir trečią kartą 
tapo Lietuvos pirmenybių nugalėtoju. 
Be to, dar nemažai metų su „Kaspino“ 
ekipa buvo Lietuvos rankinio komandų 
prizininku, Lietuvos televizijos rankinio 
taurės prizininku. 

Tapęs pensininku Jubiliatas dar akty-
viau susidomėjo žvejyba ir sodininkyste. 
Su Antanu, ypač žvejyboje, žiemą ir va-
sarą visuomet kartu būna jo žmona Ina. 
Kartu jie išaugino dukrą Eglę, džiaugia-
si anūku Mariumi ir abu yra užkietėję 
„Žalgirio“ krepšinio klubo sirgaliai.

Garbingo jubiliejaus proga linkime 
Antanui tvirtos sveikatos, optimizmo ir 
jaunatviškos energijos!

Kurso draugų vardu buvęs grupės 
seniūnas doc. Juozapas Vyčius 

Baigiantis žie-
mai reikšmingą 
jubiliejų pažymėjo 
ilgametis ir akty-
vus LŽHIS narys, 
UAB „Plungės la-

gūna“ techninio direktoriaus pavaduo-
tojas, Bronius Simaitis.

Jubiliatas gimė 1951 m. vasario 27 
d. tremtyje, Sibire, Buriatijos respubli-
koje. Tik 1956 m. šeima grižo į gimtąjį 

Stalgo kaimą (Plungės r.). Meliorato-
riaus profesiją Bronius pažino dar būda-
mas mokinys, kai vasaros atostogų metu 
dirbdavo pagalbiniu darbininku netolie-
se vykdomuose melioracijos objektuose. 
Baigęs vidurinę mokyklą, su Plungės 
MSV stipendija studijavo LŽŪA Hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakultete 
ir 1975 m. įgijo hidrotechnikos inžinie-
riaus kvalifikaciją.

Pradėjo dirbti meistru vienintelėje 

Broniui Simaičiui – 70 
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savo darbovietėje – Plungės MSV (da-
bar – UAB „Plungės lagūna“). Jo pir-
muoju vadovu buvo patyręs darbų vyk-
dytojas Pranas Bajoras. Daug dėmesio 
Bronius skyrė kelti kvalifikacijai, todėl, 
įgijęs praktinio darbo patirties, buvo pa-
skirtas gamybinio skyriaus inžinieriumi, 
o netrukus – šio skyriaus viršininku. Šias 
pareigas ėjo iki pat įmonės reorganizavi-
mo. Prisimindami šį laikotarpį Broniaus 
kolegos juokauja, kad tokiais planavimo 
gabumais, kokius turėjo Bronius, galėjo 
pasigirti nedaugelis – jo rengti gamybos 
planai ir ataskaitos beveik be paklaidų 
atitikdavo „vadovybės poreikius“. Da-
bar šių, Broniaus ir jo kolegų ruoštų ir 
išsaugotų, ataskaitų kopijos yra didelė 
vertybė besidomintiems ne tik melioraci-
jos, bet ir viso krašto istorija.

1993 m. reorganizavus įmonę, B. Si-
maitis buvo paskirtas techninio direk-
toriaus pavaduotoju, juo dirba iki šiol, 
tačiau nemėgsta sėdėti kabinete – visada 
objektuose, dalijasi patirtim su jaunimu, 
padeda spręsti bet kokias iškylančias 
problemas. Bendrovės vadovai su didele 
pagarba prisimena jo energiją bei atsa-
kingumą, parodytus tuo laiku, kai buvo 

dirbama Rusijoje ir reikėjo didelių pa-
stangų, puikių diplomatinių gebėjimų, 
norint pasiekti susitarimus ar atgauti už-
dirbtus pinigus. Iki šiol, jei kolegos jau 
nebemato galimybės pasiekti sutarimą 
su užsakovais, gyventojais ar valdžios 
atstovais, kreipiasi į Bronių, o šis grįž-
ta šypsodamasis – „viskas tvarkoje“. 
Dažnas nustemba išgirdęs, kad Bronius 
darbuojasi toje pačioje darbovietėje, ku-
rioje pradėjo dirbti prieš 45 metus.

Jubiliatas su žmona Adelija užaugino 
du sūnus, kurie jiems padovanojo ketu-
ris anūkus. Vyresnysis sūnus Rokas dirba 
programuotoju, o Donatas 2008 metais 
baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, 
o dirbdamas toje pačioje UAB „Plungės 
lagūna“, baigė LŽŪU aplinkos inžineri-
jos magistro studijas ir dabar dirba sta-
tybos darbų vadovu.

Sveikindami Bronių gražaus Jubi-
liejaus proga, linkime jam tvirtos svei-
katos, neišsenkančios energijos, būti 
nepalaužiamam gyvenimo vėjų ir toliau 
išlikti neprarandančiu geros nuotaikos, 
paslaugiu draugams ir kolegoms. 

Bendradarbių vardu 
UAB „Plungės lagūna“ valdybos  
pirmininkas Almutis Bieliauskas

Kaziui Sivickiui – 70
Sausio 23 d. Lie-

tuvos melioracijos 
įmonių asociacijos 
pirmininkas hidro-
technikos inžinie-
rius Kazys Sivickis 
pažymėjo gražų 70 

metų jubiliejų.
K. Sivickis gimė 1951 m. Žarėnuose, 

Telšių rajone. 1969 m. baigė Žarėnų vi-
durinę mokyklą, o 1974 m. – Lietuvos 

žemės ūkio akademijos Hidromelioraci-
jos ir žemėtvarkos fakultetą, įgydamas 
hidrotechnikos inžinieriaus specialybę. 
1985 - 1989 m. buvo Maskvos hidrome-
lioracijos instituto aspirantas (neakiv. 
sk.), 1991 m. Baltarusijos melioracijos 
ir vandens ūkio mokslinio tyrimo insti-
tute apgynė technikos mokslų kandidato 
disertaciją, nuo 1993 m. technikos moks-
lų daktaras.

K. Sivickis darbo veiklą pradėjo 1974 
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Sausio 9 d. hi-
drotechnikos in-
žinieriui Vaclovui 
Poškui sukako 70 
m. Jubiliatas gimė 
Radviliškio r. Pa-

šušvio apyl. Gulbinų kaime ūkininko šei-
moje. Vaikystė prabėgo gražioje Marti-
naičių miško ir Žadikės upelio aplinkoje. 

Vaclovui Poškui – 70
Mokėsi Pašušvio septynmetėje, vėliau 
Grinkiškio vidurinėje mokyklose. Po pa-
mokų ir moksleivių atostogų metu Vaclo-
vas padėdavo tėvams kolūkio laukuose.

Aplinkinių kaimų laukuose prasidėję 
žemės melioravimo darbai lėmė Vaclovo 
profesinį pasirinkimą: 1969 m. jis įsto-
jo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą. Pažangus studentas 

m. Žemės ūkio ministerijos Vyriausiojoje 
tarybinių ūkių valdyboje. Iki 1978 m. ėjo 
vyresn. inžinieriaus melioratoriaus par-
eigas ir rūpinosi valstybinių ūkių žemės 
melioracija, melioruotų žemių našesniu 
naudojimu, hidrotechninių priešerozi-
nių priemonių įgyvendinimu bei vandens 
apsauga. 1978 - 1981 m. dirbo LKP CK 
Žemės ūkio skyriaus instruktoriumi ir ku-
ravo Lietuvos žemės ūkio melioracijos bei 
kaimo statybų sritis. 1981 m. K. Sivickis, 
kaip iniciatyvus ir turintis organizacinių 
gebėjimų specialistas, buvo paskirtas Me-
lioracijos ir vandens ūkio ministro pava-
duotoju. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už 
pagrindinio ministerijos padalinio – Vy-
riausiosios melioracijos valdybos – ir ra-
jonų melioracijos eksploatavimo valdybų 
veiklą.

1988 m., panaikinus Melioracijos 
ir vandens ūkio ministeriją, K. Sivickis 
dirbo gamybinio statybos ir montavimo 
susivienijimo „Lietuvos melioracija“ 
pirmininko pirmuoju pavaduotoju, o nuo 
1990 m. – šio susivienijimo vyriausiuoju 
inžinieriumi. 1991 m. kovą K. Sivickis 
paskiriamas Valstybinės firmos „Lietu-
vos melioracija“ technikos direktoriumi, 
o liepą – šios firmos direktoriumi. 

Lietuvos melioracijos įmonių asoci-
acijos, įkurtos 1991 m., vadovų taryba 
jį išrenka asociacijos vicepirmininku, o 
jau 1993 m. birželį šios asociacijos pir-
mininku. 2005 m. K. Sivickis laimi Že-
mės ūkio misterijos paskelbtą konkursą 
ministerijos sekretoriaus pareigoms. 
Dirbdamas šiose pareigose, kuravo me-
lioracijos ir žemėtvarkos reikalus. Nuo 
2009 m. rugsėjo Lietuvos melioraci-
jos įmonių asociacijos vadovų tarybos 
sprendimu vėl paskiriamas šios asocia-
cijos pirmininku.

K. Sivickis aktyviai dalyvauja ir kitų 
visuomeninių organizacijų veikloje. 
Daug prisidėjo atkuriant Lietuvos že-
mėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos (LŽHIS) veiklą, profesinį žur-
nalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. K. 
Sivickis yra LŽHIS Garbės narys. Jis yra 
ilgametis LŽŪU Valstybinių kvalifikaci-
jos komisijų narys, Vandens problemų 
prie Lietuvos MA Prezidiumo, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos Prezidiu-
mo narys.

Sveikindami su gražiu jubiliejumi, 
Kaziui linkime geros sveikatos, gerų 
darbų hidrotechnikos baruose ir nuosta-
bių gyvenimo dienų.

Kolegų vardu Jonas Račas
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SVEIKINAME

aktyviai dalyvavo studentų mokslinės 
draugijos veikloje, o nuo trečiojo kurso 
talkino fakulteto dėstytojams įrengiant 
ir vykdant tyrimus jų bandymų objektuo-
se, grindžiant vandens telkinių valymo 
technologiją ir tobulinant žemsiurbės 
darbą Druskonio ežerui valyti. 1974 m. 
sėkmingai apgynęs diplominį projektą 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifika-
cijai, gavo paskyrimą į Lietuvos hidro-
technikos ir melioracijos mokslinio ty-
rimo institutą. Pradžioje dirbo instituto 
Konstravimo biure konstruktoriumi, o 
nuo 1976 m. – projektavimo skyriaus ve-
dėju. Eidamas šias pareigas, V. Poškus 
važinėjo po visą Lietuvą: vykdė topogra-
finius ir hidrogeologinius tyrinėjimus, 
vadovavo geologinei brigadai gręžiant 
gręžinius, ėmė grunto pavyzdžius labo-
ratoriniam tyrimui, įrengė daugybę po-
žeminio vandens stebėjimo šulinėlių bei 
įvairius mokslinių bandymų objektus.

Panaikinus instituto Konstravimo 
biurą, Vaclovas savo gyvenimą susiejo 
su mokslu. Dirbo moksliniu darbuotoju 
Lietuvos melioracijos institute (Lietuvos 
vandens ūkio institute). Kvalifikaciją 
kėlė doktorantūroje. Mokslinės veiklos 
laikotarpiu V. Poškus buvo daugelio 
mokslo tiriamųjų darbų vykdytojas ir jų 
ataskaitų rengėjas, ūkio subjektų užsa-
komųjų darbų vadovas bei vykdytojas. 
Įvairiuose mokslo leidiniuose vienas 
arba su bendraautoriais paskelbė dau-
giau kaip 40 straipsnių.

1991–2012 m. darbą institute derino 
su antraeilėmis vyriausiojo inžinieriaus 
pareigomis firmoje „Hidroveda“. Užsa-
kovams rengė žemių ir miškų sausinimo, 
vandentiekio ir kanalizacijos, vietinių 
kelių įrengimo bei žemės užtvankų re-
monto projektus, vykdė jų statybos arba 
remonto darbų techninę priežiūrą. Kva-
lifikuotą specialistą gerbia ir jo paslau-
gomis dažnai naudojasi ne tik Kėdainių, 

bet ir kitų rajonų užsakovai. 2012 m. jis 
skaitė paskaitas A. Stulginskio universi-
teto (dabar VDU ŽŪA) studentams. Nuo 
2016 m. vykdo UAB BALTIC HYDROE-
NERGY nuomojamų tvenkinių nuolatinę 
hidrotechninių statinių eksploatacinę 
priežiūrą Kėdainių ir Pakruojo rajo-
nuose. 2010 m. panaikinus Vandens ūkio 
institutą, jo patalpas perėmė Lietuvos 
žemės ūkio universitetas (dabar VDU 
ŽŪA). Vaclovui buvo pavesta Vilai-
niuose likusių buvusio instituto patalpų 
ir infrastruktūros tinklų eksploatacinė 
priežiūra. Iki 2019 m. Jis buvo nuolati-
nis Vilainių mokslo darbuotojų patarė-
jas ir padėjėjas jų bandymų objektuose.

Vaclovas su žmona Alfreda užaugi-
no dukrą Vilmą. Nors gyvena ir dirba 
Vilniuje, ji dažna ir rūpestinga tėvo pa-
galbininkė. Atostogaudami kartu jiedu 
aplankė ne vieną užsienio šalį.

Jubiliato pažįstami vertina Vaclovą 
kaip išskirtinio kuklumo ir sąžiningumo, 
ypač pareigingą žmogų, kuris niekada 
neatsisako padėti. Vaclovas pasižymi ne 
tik profesine hidrotechniko kompeten-
cija, bet išmanymu ir gebėjimais dau-
gelyje technikos sričių. Jei reikia, pats 
sukonstruoja ir pagamina įvairias prie-
mones ūkio, buities ar mokslinio tyrimo 
reikmėms. 

Jubiliejaus proga linkime Vaclovui 
ilgų gyvenimo metų ir daugiau rūpintis 
sveikata.

Buvusių bendradarbių vardu
Aurelija Rudzianskaitė ir  

Povilas Šukys
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Sausio 24 d. 
VDU ŽŪA Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto Hidro-
techninės statybos 
inžinerijos instituto 

lektoriui Dainiui Ramukevičiui sukako 
gražus metų skaičius – 50. 

Dainius kilęs iš Dzūkijos. 1989 m. 
baigęs vidurinę mokyklą Druskinin-
kuose, pasirinko LŽŪA Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto hidrotechni-
nės statybos inžinieriaus studijas. Jas 
baigęs 1994 m., studijavo magistrantū-
roje. 1997 m. jam suteiktas hidrotech-
nikos magistro kvalifikacinis laipsnis. 
Tuo mokslai nesibaigė – 1998–2002 m. 
studijavo LŽŪU Aplinkos inžinerijos ir 
kraštotvarkos mokslo krypties dokto-
rantūroje. Baigęs doktorantūrą, pradėjo 
dirbti LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvar-
kos fakultete. Dėsto Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos bei Žemės ūkio inžinerijos 
fakultetų studentams statybos pagrindų, 
inžinerinių konstrukcijų, siurblių ir hi-
droelektrinių bei kitus statybų dalykus, 
vadovauja hidrotechninės statybos in-
žinerijos studijų programos bakalaurų 
baigiamiesiems darbams. Kartu su ben-
draautoriais parengė ir išleido metodi-
nių priemonių studentams. Mokslinio 
tiriamojo darbo sritis – vietinių statybi-

nių medžiagų bei žemės ūkio gamybinių 
pastatų zonoje esančių gruntų tempe-
ratūrinės būklės tyrimai. Yra parašęs 
apie 30 mokslinių straipsnių, dalyvavo 
mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir 
užsienyje. D. Ramukevičius yra Lietuvos 
melioracijos įmonių asociacijos statybos 
taisyklių, knygos „Molio namas, skiedrų 
stogas“ bendraautoris.

Nuo 2000 m. Lietuvos žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 
(LŽHIS) narys. Skaito paskaitas LŽHIS 
kartu su LŽŪU Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakultetu organizuojamuose 
kvalifikacijos kėlimo kursuose. Už gerą 
darbą yra apdovanotas Universiteto Pa-
dėkos raštais. 

Dėkingi Dainiui už paslaugumą, jis 
niekada neatsisako padėti aiškinantis 
darbo su kompiuteriais niuansus mums 
dirbantiems, sutvarkant užstrigusius kom-
piuterius buvusiems bendradarbiams.

Dainius laisvu nuo darbo laiku mėgs-
ta meškerioti, tad linkime pagauti svajo-
nių žuvį, taip pat linkime rasti laiko pa-
grybauti gimtosios Dzūkijos miškuose. 

Jubiliatas su žmona Rasa – Žemėtvar-
kos ir hidrotechnikos žurnalo redakcijos 
darbuotoja, augina sūnų ir dukrą.

Bendradarbių vardu sveikinu Dainių 
su gražiu jubiliejumi, linkiu gražių sva-
jonių ateičiai ir sėkmės jų siekiant.

Kolegų vardu Vincas Gurskis

Dainiui Ramukevičiui – 50
SVEIKINAME

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

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

garbingų jubiliejų proga:

Povilą Šukį – 80
Joną Banį – 70     Dalią Štuikienę – 70
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Sekėme karštomis 
valstybės pėdomis

Antanas JONIKAS

Matininkas Antanas Jonikas gimė 1897 m. balandžio 20 d. 1921 m. įsto-
jo mokytis į matininkų kursus Dotnuvoje. Juos baigė 1923 m. ir tais pačiais 
metais pradėjo dirbti Žemės tvarkymo departamente. 1924 m. kovo 22 d. 
įstojo į Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungą. Nuo 1936 m. dirbo ma-
tininko darbą privačiai. 1939 m. gavo privataus matininko leidimą. Matininko 
darbą baigė pokaryje, 1957 m. – išėjo į pensiją. Mirė 1983 m. gruodžio 6 d.

A.Jonikas dirbo neramiais Lietuvos valstybėje laikais. Dar Prancūzija val-
dė Klaipėdos kraštą.1921 m. kovo 30 d. pagal arbitražo komisijos nutarimą 
Lietuva atgavo pajūrio žemes, latvių kariuomenė ir civilinė valdžia pasitrau-
kė iš Palangos. Gegužės mėnesį A. Jonikas jau matavo pajūrio sieną. Ma-
tavo žemės ribas neramiame Lenkijos pasienyje, parceliavo dvarų žemes, 
sukeldamas dvarininkų nepasitenkinimą ir skundus. Pokaryje, partizaninio 
judėjimo metais, buvo priverstas kurti kolūkius. 

Studijos matininkų kursuose
1921 metais gegužės mėnesį iš Dotnuvos matininkų kursų mane siuntė prak-

tikos darbams į Kretingos rajoną vyriausiojo žemės tvarkytojo Buivydo (Stasys 
Buivydas, matininkas revizorius, baigęs buv. Rusijos matininkų mokyklą. Red.) 
žinion. Šis mane pasiuntė į Palangos valsčių pas inžinierių Nemcenavičių (ma-
tyt, autorius neprisiminė Mečislovo Niemčinavičiaus pavardės, kuris yra baigęs 
Maskvos aukštąją matavimo mokyklą ir nuo 1921 m. dirbo Žemės tvarkymo 
departamente. Red.), kuris gyveno Palangoje, Kęstučio g. 12. Atvykęs prisista-
čiau savo šefui. Jis maloniai mane priėmė, supažindino su šeima. Pradžioje man 
inžinierius atrodė griežtas, bet vėliau tai nepasitvirtino.

Išėjome į jam skirtų darbų objektą pajūrio kopose. Man paaiškino, kad mums 
reikės išmatuoti pajūrio ribą nuo Klaipėdos krašto (tuo metu Rytų Prūsija, val-
doma Prancūzijos. Red.) iki Latvijos sienos. Turėsime atlikti pajūrio kopų, Bi-
rutės kalno, grafo Tiškevičiaus parko, Naglio kalno, žydų kapinių ir kitų vietų 
topografinę nuotrauką. Pagalvojau, kad man, pirmojo kurso praktikantui bus 
nelengva, ar sugebėsiu patenkinti inžinieriaus reikalavimus.

Klaipėdos krašto sienos riba buvo aiški, ėjo vingiuotu taku. Latvijos sienos 
riba buvo neaiški, ėjo per smėlio kopas ir krūmus. Bematuodami peržengėme 
Latvijos sieną. Išgirdome šaukiant ir pamatėme latvių policininką mojuojantį 
balta vėliavėle. Jis mums atidavė pagarbą ir lietuviškai paaiškino, kad peržengė-
me sieną. Grįžome atgal. Buvusią neaiškią sieną pažymėjome pasienio ženklais.

Toliau prasidėjo topografinės nuotraukos darbai: inžinierius su teodolitu ma-
tavo kampus, o aš su juosta – linijas. Kalvotose kopose matuojant linijas rei-
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kėjo eklimetru išmatuoti linijų polinkių kampus. Darbas truko keletą savaičių. 
Suderinome matavimo duomenis. Išbraižėm ir nuspalvinom topografinį planą. 
Gražiai atrodė Palangos pajūrio kopos.

Kiti mano praktikos žemės parceliavimo darbai vyko grafui F.Tiškevičiui 
priklausančiame Virbališkių palivarke prie Palangos. Nustatant palivarko ribas 
nuo gretimųjų žemių, dalyvavo ir grafas. Jį atveždavo vežikas gražiu dvikinkiu 
briku. Kol vykdėme matavimo darbus, grafas paskyrė savo vežiką mus vežioti 
į darbą ir parvežti pietų pas grafą. Pietūs tęsdavosi 2-3 valandas. Dažnai atsi-
sakydavome pietauti dėl laiko stokos. Palivarkas buvo parceliuotas, sudalytas 
sklypais. Komisija tuos sklypus perdavė bežemiams ir mažažemiams.

Baigėsi praktikos matavimo darbai. Inžinierius Niemčinavičius išdavė pažy-
mą apie atliktus darbus. Patenkintas grįžau į Dotnuvą tęsti mokslą.

1922 m. gegužės mėnesį keletas matininkų kursų klausytojų iš Dotnuvos 
išvykome į paskyrimo vietas atlikti keturių mėnesių žemėtvarkos praktiką. Išvy-
kau į Utenos apskrities Kuktiškių valsčiaus Šatbarų kaimą pas vyriausiąjį mati-
ninką Abraomą Slonimską. Sutikęs to kaimo žmogų paklausiau kur apsigyveno 
matininkas. Šis man nurodė ir pasakė, kad dabar jo nėra, išvyko į Uteną. Susi-
tikau su kaimo įgaliotiniu, kuris pakvietė į trobą, kur apsigyvenęs matininkas. 
Man besižvalgant po matininko kambarį pasidarė nejauku: maži langeliai šiauri-
nėje pusėje, rąstų sienos tamsiai aprūkusios. Pagalvojau, žmonės čia neturtingi. 
Paklausiau įgaliotinį, kiek tas kaimas turi žemės. Atsakė – apie 265 dešimtines, 
kurios priklauso 32 savininkams.

Praėjo keletas dienų. Matininkas nepasirodė. Nuvykau į Uteną pas žemės 
tvarkytoją. Šis pasakė, kad Slonimskas išvyko į Ukmergę švęsti Velykų. Pa-
skambinau į Ukmergę, matininkui paaiškinau, kad atvykau į praktiką. Jis mane 
pasveikino ir nurodė, jei sugebėsiu, Šatbarų kaime ruošti stulpus matavimui, nu-
statyti kaimo žemės aplinkinę ribą, atlikti kampų ir linijų matavimus, užpildyti 
jo vardu lauko žurnalą, surinkti kaimo įgaliotinių ir gretimųjų žemės savininkų 
parašus. Man to ir tereikėjo.

Sugrįžęs į Šatbarų kaimą sukviečiau kaimo įgaliotinius, paprašiau darbinin-
kų stulpams pagaminti ir sužymėti valstybiniu ženklu. Vėliau nuvykome nu-
statyti kaimo aplinkinę ribą. Po pirmuoju riboženkliu įkasėme butelį. Sukasus 
visus riboženklius, surašiau lauko žurnalą ir surinkau parašus. Išmatavau poli-
gono kampus ir linijų ilgius, išlyginau neatitikimus, apskaičiavau koordinates ir 
kaimo žemės plotą. Taip besidarbuojant sugrįžo mano šefas. Patikrinęs darbą, 
pagyrė. Man, jaunam matininkui, buvo malonu.

Išbraižius kaimo planą, matininkas man pavedė apmatuoti atskirų savininkų 
faktiškai valdomus žemės sklypus. Buvo taip, kad man bematuojant atbėgo se-
nyvas žmogus su kuolu šaukdamas, kad neisi per mano rėžį – aš jūsų matavimų 
nenoriu. Jis iš caro valdžios už 25 metų tarnybą kariuomenėje gavo vieną dešim-
tinę ir jos niekam neatiduosiąs. Turėjau jam išaiškinti, kad kiekvieno savininko 
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žemę įkainuosim ir 
jeigu jo žemė bus ge-
resnė – jis gaus dau-
giau žemės. Žmogus 
pagalvojo, pagalvojo 
ir sutiko sakydamas – 
matininko žodis šven-
tesnis už kunigo, jis 
manęs neapgaus.

Išbraižiau rėžius 
plane. Žemę surūšia-
vome ir įkainojome. 
Šiuos duomenis pa-
skelbėme kaimo su-
eigoje. Paklausėme, 

kaip žmonės pasirinks naujus suprojektuotus sklypus: pagal įkainojimą ar lais-
vu susitarimu. Visi savininkai nutarė sklypus pasirinkti laisvu noru. Pasirinkus 
sklypus, vėliau jokių ginčų nebuvo.

Sklypus pažymėjau riboženkliais (kapčiais), parodžiau savininkams. Projek-
tą pasirašė visi savininkai. Buvo suruoštos išleistuvės. Mergaitės palydėjo su 
gėlių puokštėmis.

Mano šefas įteikė pažymą perduoti kursų vedėjui. Aš grįžau į Dotnuvą baigti 
mokslą.
Matininko darbas

1923 m. baigiau mokslą ir buvau paskirtas parceliuoti Klampučių dvarą, pri-
klausiusį Pranui Mlynarskiui, Vilkaviškio rajone, Lankeliškių valsčiuje. 

1924 m. parceliavau Šlavantų I-ąjį dvarą Marijampolės rajone Veisėjų vals-
čiuje, priklausantį savininkui Goldbergui. Jis liko labai nepatenkintas, darė 
įvairias intrigas, rašė skundus, bet viskas baigėsi sėkmingai. Tais pačiai metais 
parceliavau ir Šlavantų II-ąjį dvarą, priklausantį Šurnilai. Dvarininkams buvo 
palikta po 80 ha. Jie buvo labai nepatenkinti. Parceliacijos sklypai buvo perduoti 
bežemiams ir mažažemiams.

Kadangi pamėgau Suvalkijos kraštą, 1925 m. mane skyrė išskirstyti Veisėjų 
miestelio savininkų žemę į vienkiemius. Darbas buvo gana sunkus. Reikėjo iš-
siaiškinti kiekvieno žemės savininko atskirus sklypus, juos surūšiuoti, įkainoti, 
parengti projektą. Vienas kitas savininkas buvo nepatenkintas, bet darbą baigiau 
sėkmingai.

Kitas įdomesnis darbas buvo – nustatyti Kapčiamiesčio valsčiuje esančio 
Igorkos dvaro žemės (buvusio caro kunigaikščio nuosavybėje) aplinkinę ribą. 
Paaiškėjo, kad dvaro riba eina Igorkos upės viduriu, kurios kitoje pusėje buvo 
Lenkija. Prisiėjo tartis su lenkų pasienio viršininku, kad leistų matuoti ir pats 

Klampučių dvaras
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dalyvautų. Susitarėme taip: iš lenkų pusės dalyvaus 3 pasieniečiai, tiek pat pa-
sieniečių dalyvaus ir iš Lietuvos pusės. Ir taip, lydimas ginkluotų pasieniečių, 
nustačiau sienos ribą. Reikėjo apsaugos, nes pasienyje įvykdavo incidentai. Čia 
neseniai, dėl neatsargumo, buvo nušautas kaimo mokytojas.

Taip ir žygiavau matuodamas nuo Baltijos pajūrio iki Lenkijos sienos pietuose.
Tarybinė žemėtvarka

1944 m. pradėjau vykdyti tarybinės santvarkos žemės tvarkymo darbus. Rei-
kėjo iš buožėmis pavadintų ūkininkų nusavintą žemės fondą Tauragės apskrities 
Eržvilko, Gaurės, Batakių, Skaudvilės ir Upynos valsčiuose išdalinti mažaže-
miams ir bežemiams. 

1947 - 1948 metais pradėjau organizuoti naujai sukurtame Skaudvilės rajone 
kolūkius. Išdalintą žemę mažažemiams ir bežemiams, bet dabar nusavintą, bei 
ūkininkų nuosavybėje buvusią žemę įjungiau į atskirus kolūkius. Kolūkiai buvo 
nuo 350 iki 1250 ha dydžio. Darbas, steigiant kolūkius, buvo sunkus ir pavojin-
gas. Iš vienos pusės nepatenkinti ūkininkai, iš kitos – ginkluoti partizanai.

Į Skaudvilės rajoną 1951 m. buvo atvažiavęs peržiūrėti atliekamus darbus 
Žemės tvarkymo ir sėjomainų valdybos vadovas Povilas Tryčius. Išvykdamas 
pasuko į Nemakščių valsčiuje esantį Balčių kolūkį paraginti pirmininką prista-
tyti prievoles valstybei. Ten jis buvo partizanų nušautas.

Po 1951 m. buvau paskirtas vyriausiuoju žemės tvarkytoju Šilutės rajone. Čia 
tvarkiau kolūkių žemes, Nemuno deltos užliejamas pievas ir atlikau kitus žemės 
tvarkymo darbus. Bedirbdamas Šilutėje, 1957 m. rugpjūčio mėnesį išėjau į pensiją.

Prisiminimus iš rankraščių parengė
Romualdas Survila

PRISIMINIMAI

Rekvizuojami arkliai ir žemės ūkio padargai



85

Edmundas Dervinskas
(1931 - 2020)

2020 m. gruodžio 15 d., eidamas 90-uosius metus, mirė 
melioracijos veteranas, hidrotechnikos inžinierius Edmun-
das Dervinskas. Anapilin išėjo vienas svarbiausių didelių 
melioracijos darbų Lietuvoje organizatorių, buvęs ilgametis 
melioracijos sistemos įmonių techninės tarnybos vadovas, 
Lietuvos nusipelnęs melioratorius. 

Velionis gimė 1931 m. lapkričio 16 d. Žasliuose (Kaišiadorių r.). 1951 m. 
baigęs Kaišiadorių vidurinę mokyklą įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir že-
mėtvarkos fakultetą. Jį baigęs 1956 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kva-
lifikaciją.

Profesinę melioratoriaus veiklą pradėjo tuometiniame Respublikiniame me-
lioracijos ir vandens ūkio statybos treste. Iš pradžių ėjo meistro, vėliau darbų 
vykdytojo pareigas, vadovavo melioracijos darbams Kauno bei kituose rajo-
nuose. Kurį laiką vadovavo sudėtingiems Kirsnos upės (Lazdijų r.) reguliavimo 
darbams. 1962 m. reorganizavus Respublikinį melioracijos ir vandens ūkio sta-
tybos trestą, E.Dervinskas, jau žinomas energingas specialistas, buvo paskirtas 
Kauno melioracijos statybos tresto, vėliau pervadinto į Kauno MSV, vyriausiuo-
ju inžinieriumi.

Melioracijos darbams Lietuvoje įgaunant didelį mastą buvo tobulinamas me-
lioracijos darbų organizavimas. Tuo tikslu 1963 m. buvo įkurtas Respublikinis 
melioracijos statybos trestas. E. Dervinskas buvo paskirtas šios respublikinės 
organizacijos, vadovavusios visų tuometinių melioracijos įmonių (MSV) vei-
klai, vyriausiuoju inžinieriumi. Įmonių vyriausieji inžinieriai tais laikais buvo 
pirmieji vadovų pavaduotojai. Šias pareigas Jubiliatas ėjo 32-jus metus, buvo 
Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos kolegijos narys. Jis buvo atsakingas už 
melioracijos darbų kokybę, mokslo bei pažangių darbo metodų įgyvendinimą 
melioracinėje statyboje, už melioracijos specialistų mokymą, jų kvalifikacijos 
kėlimą, išradėjų ir racionalizatorių veiklą. Vyriausiojo inžinieriaus pareigas ėjo 
ir trestą pervadinus į Lietuvos melioracijos statybų valdybą. Ministeriją reorga-
nizavus į susivienijimą „Lietuvos melioracija“, 1988–1991 m. ėjo pirmininko 
pavaduotojo pareigas, kurį laiką buvo firmos „Lietuvos melioracija“ direktorius 
komercijai. 

Velionio veikla melioracijoje daug prisidėjo prie Lietuvos žemės melio-
ravimo ir kultūrinimo plėtros, šių darbų kompleksiškumo, geresnės kokybės. 
Jam einant tresto vyriausiojo inžinieriaus pareigas buvo įrengta 95 proc. šalies 
drenažo, buvo nutiesta 17 tūkst. km kaimo kelių, įrengtos drėkinimo sistemos, 
tvenkiniai. Dauguma šių darbų ir dabar tarnauja šalies žemės ūkiui. 

UŽJAUČIAME
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Juozas Petronis
(1933 - 2021)

Mus pasiekė skaudi žinia – 2021 m. sausio 13 d. į amži-
nybę iškeliavo vienas iš pirmųjų pokario metų hidrotechni-
kos inžinierių Juozas Petronis.

Juozas Petronis gimė 1933 m. kovo 18 d. Kupiškio r., 
Skverbų kaime. 1958 m. baigė LŽŪA ir įgijo inžinieriaus 
hidrotechniko specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirb-

ti Rokiškio MMS darbų vykdytoju, vėliau – iki 1980 m. dirbo Rokiškio MSV 
viršininku. Vadovaujant Juozui Kavoliškio gyvenvietėje iškilo MSV adminis-
tracijos pastatas, mechaninės dirbtuvės, sandėliai, autokolonos pastatas, keletas 
daugiabučių gyvenamųjų namų, prie Sartų ežero MSV darbuotojams pastatyta 
poilsiavietė.

 1979–1980 metai buvo ypač nepalankūs melioracijos darbams. Dėl dide-
lių liūčių ėmė strigti vykdomi darbai, o dėl nepalankaus tuometinio partkomo 
vertinimo 1980 m. Juozas perkeltas dirbti Rokiškio MEV viršininku. 1988 m. 
prijungus MEV prie melioracijos įmonės, iki užtarnauto poilsio 1993 m. dirbo 
Rokiškio MSV viršininko pavaduotoju.

Darbų sūkuryje Juozas visada rasdavo laiko savo mažosioms atžaloms Aldui 
ir Robertui. Vaikams sukūrus šeimas pergyvendavo dėl jų nesėkmių, džiaugda-
vosi pasiekimais.

UŽJAUČIAME

Kad melioracijos darbų kokybė gerėtų, E. Dervinskas daug dėmesio skyrė 
melioracijos specialistų mokymui dirbti pažangiais metodais. Jam vadovaujant 
buvo sukurta darbų kokybės valdymo sistema. Jis buvo ilgametis Lietuvos meli-
oracijos organizacijų mokslinės techninės tarybos vadovas, techninės pažangos 
grupės pirmininkas. 

Už nuopelnus plėtojant melioraciją E. Dervinskui 1981 m. buvo suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio melioratoriaus Garbės vardas.

Velionio iniciatyva ir jam aktyviai dalyvaujant buvo sukurta melioracijos 
gelžbetonio gamybos pramonė, tarp jų Raseinių, Utenos, Vilniaus gelžbetonio 
konstrukcijų gamyklos. 

1991–1997 m. E. Dervinskas buvo Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos 
vyriausiasis inžinierius techninei pažangai. Jau būdamas pensijoje velionis 1998 
m. įkūrė ir vadovavo UAB „Polimega“, organizavusiai Lietuvos sienų su Latvija 
ir Baltarusija nužymėjimo ir demarkavimo darbus.

Netekome puikaus melioracijos specialisto, energingo, tvirto charakterio 
žmogaus, vieno pagrindinių didelių melioracijos darbų Lietuvoje organizatorių.

Juozas Smilgevičius
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Audronė Kardinskienė 
(1958 - 2021)

Eidama 63-sius metus 2021 m. sausio 28 d. po sunkios 
ligos mirė hidrotechnikos inžinierė, LŽHIS narė Audronė 
Kardinskienė (Martinaitytė).

Velionė gimė 1958 m. liepos 21 d. Joniškyje. Ten įgijusi 
pradinį ir vidurinį išsilavinimą, studijavo LŽŪA, kur 1983 
metais jai buvo suteikta hidrotechnikos inžinierės kvalifi-
kacija.

1986 m. Audronė kartu su vyru Kastučiu Kardinsku, taip pat hidrotechnikos 
inžinieriumi, iš Zarasų MSV atvyko ir įsidarbino RVŪPI Šiaulių skyriuje (dabar 
UAB „Šiaulių hidroprojektas“). Darbovietės pakeitimą lėmė tai, kad Audronė, 
kūrybinga, muzikali moteris (baigusi Joniškio muzikos mokyklos pianino kla-
sę), suvokė, jog jai būtų priimtinesnis darbas susietas su kūryba, svarstymu, 
projektavimu, be to, arčiau gimtojo Joniškio, artimųjų. Siekiai išsipildė, Au-
dronė ir Kastutis Kardinskai visam laikui liko Šiauliuose ir Šiaulių rajone, tapo 
kūrybingais projektuotojais.

Melioracijos, hidrotechnikos ir kitus panašios paskirties projektus Kardinskai 
daugiausia rengė Akmenės ir Mažeikių rajonams. Jų atlikti tyrinėjimai ir parengti 
projektai buvo kokybiški. Audronė buvo pareiginga ir moteriškai kruopšti.

Darbo veiklą „Šiaulių hidroprojekte“ Audronė baigė 2006 metais, o nuo 
2008 m. kartu su vyru dirbo K. Kardinsko individualioje įmonėje.

Audronę ir Kastutį jungė ne tik bendras darbas, bet ir laisvalaikio pomėgiai: 
slidinėjimo sportas, turizmas, ūkinė veikla, dainavimas Šiaulių kameriniame 
chore „Bičiuliai“. Šiaulių užmiestyje įsigiję žemės sklypą, savo jėgomis pasi-
statė namus, įsirengė tvenkinį, sodą. Velionė puoselėjo aplinką, gėlynus.

Audronė išėjo negrįžtamai. Liūdesio prislėgtus paliko vyrą Kastutį, dukterų, 

Kol leido sveikata, Juozas buvo entuziastingas medžiotojas, prie Salų ežero 
ištisas dienas triūsė savo sodyboje. Išėjęs į užtarnautą poilsį dainavo „Bočių“ 
chore, giedojo Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios chore, domė-
josi Lietuvos melioratorių aktualijomis, kolekcionavo ir nuolat skaitė žurnalą 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“.

Kartu su šeimos nariais ir artimaisiais liūdime netekę tolerantiško, nuošir-
daus ir garbingai nuėjusio jam skirtą gyvenimo kelią kolegos.

Rokiškio melioratorių vardu
Jonas Smalinskas
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Emilis Balodis
(1938 - 2021)

2021 m. vasario 15 d., vos sukakus aštuoniasdešimt tre-
jiems metams, po sunkios ligos mirė  hidrotechnikos inži-
nierius  Emilis Balodis.

Emilis gimė 1938 m. vasario 12 d. Neciūnų kaime Biržų 
rajone. Čia prabėgo vaikystė, baigė septynmetę mokyklą. 
Anksti  netekus tėvų, teko pačiam kabintis į gyvenimą  ir 

užsidirbti lėšų mokslui ir pragyvenimui. Nuo 1954 m. dirbo stebėtoju Biržų 
hidrometeorologijos stotyje ir mokėsi vakarinėje vidurinėje mokykloje. Ją bai-
gęs, 1959 metais įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Ga-
vęs inžinieriaus hidrotechniko diplomą, nuo 1965 m. savo darbo veiklą pradėjo 
Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šilutės skyriuje inžinieriu-
mi, vėliau grupės vadovu. 1969–1974 metais net du kartus buvo išvykęs į Kubą 
projektuoti drėkinimo sistemų. 1975–2003 metais dirbo Lietuvos hidrotechni-
kos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto (LHMMTI), Lietuvos vandens 
ūkio instituto (LVŪI)  Polderių skyriaus, Polderių laboratorijos Šilutės sekto-
riaus vedėju.

Tiek studijų metais, tiek dirbdamas Emilis buvo nuoširdus draugas kole-
goms, energingas, kruopštus ir sumanus įvairiose veiklos srityse. Daug prisidėjo 
projektuojant hidrotechnikos įrenginius, apsaugančius nuo potvynių gyvenvie-
tes ir vešlias kultūrines pievas Nemuno deltoje, vėliau tiriant vandens režimo re-
guliavimo priemones, polderių eksploataciją. Paskelbė straipsnių apie tai, kaip 
geriau tvarkyti ir naudoti  dažnai užliejamas Pamario krašto žemes.

Per 55-ris metus atidavęs Pamario krašto problemų sprendimui, Emilis kartu 
su žmona Angele užaugino dukras Ramunę ir Aušrą, sūnų Darių. Išėjęs į už-
tarnautą poilsį, daug laiko skyrė krašto žmonių švietimui, daug širdies atidavė 
skleisdamas žmogiškąsias vertybes, tikėjimo žodį tikintiesiems.

Gedime netekę studijų draugo, puikaus specialisto, palikusio ryškų pėdsaką 
Pamario krašto žemių kultūrinimo istorijoje ir žmonių atmintyje.

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Angelę, dukras Ra-
munę ir Aušrą, sūnų Darių, anūkus ir kitus artimuosius.

Kurso draugų ir kolegų vardu
Jonas Jašinskas

UŽJAUČIAME

chemikės Sandros ir mikrobiologės Rūtos šeimas. Keturi vaikaičiai neteko rū-
pestingos močiutės.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl skaudžios netekties.
Petras Raudonis, Arūnas Adomaitis
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Itaipu hidroelektrinė
Itaipu elektrinė, pastatyta Pietų Amerikoje ant Paranos upės, priskiriama prie 

šiuolaikinių inžinerinių pasaulio stebuklų. Jos konkurentė – Kinijoje statoma 
Trijų tarpeklių užtvanka – bus didesnio nominalaus galingumo, tačiau speci-
alistai mano, kad 
pagal metinį pa-
gamintos elektros 
energijos kiekį ji 
Itaipu nepralenks. 

Paranos upė, 
tekanti Brazili-
jos, Argentinos 
ir Paragvajaus 
valstybių teritori-
jomis, yra antroji 
pagal ilgį upė po 
Amazonės. Jos ilgis 2570 km (su Paranaiba – 3998 km). Ji prasideda susilie-
jus Rio Grandės ir Paranaibos upėms Brazilijoje ir teka į pietryčius apie 620 km 
iki Itaipu užtvankos, tada suka į pietus ir 190 km teka Brazilijos ir Paragvajaus 

pasieniu iki santakos 
su Iguasu upe, o nuo 
Brazilijos, Paragvajaus 
ir Argentinos sienos 
sandūros skiria Argen-
tiną ir Paragvajų. 

Didelis Paranos 
baseinas apima Pa-
ragvajų, dalį pietinės 
Brazilijos, šiaurės Ar-
gentinos, šiek tiek Bo-
livijos ir didžiąją Uru-
gvajaus dalį. Paranos 
debitas žiotyse prilygs-
ta Misisipės deltos de-
bitui. Didžioji Paranos 
vagos dalis naudojama 
laivybai, todėl yra svar-
bi regioninė vandens 

Paranos upės baseinas
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transporto arterija.
Itaipu elektrinė pra-

dėjo veikti 1984 m., pa-
skutiniai du iš planuotų 
18 generatorių paleis-
ti 1991 m. 2007 m. pa-
leisti dar du papildomi 
generatoriai. 

Elektrinės užtvan-
kos ilgis 7,7 km, vi-
dutinis debitas 10 651 

m³/s, aukščių skirtumas 
120,3 m (nuo 220,3 iki 
100 m altitudės). Pasta-
čius elektrinę, susifor-
mavo 200 km ilgio ir 
1400 km² ploto marios. 

18 turbinų po 700 
megavatų (suminis di-
džiausias galingumas 
12,6 gigavatų) per 
metus pajėgia paga-
minti vidutiniškai 108 
teravatvalandes elek-
tros energijos, tačiau 
faktinė gamyba siekia 
90 TWh per metus. 
Paleidus dar du gene-
ratorius po 700 MW ir 
padidinus bendrą galin-
gumą iki 14 GW, ener-
gijos gamyba sieks 100 
TWh.

Elektrinės staty-
ba buvo finansuoja-
ma perpus Brazilijos 

Paranos žiotys iš kosmoso

Paranos upės tvenkiniai
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ir Paragvajaus lėšomis. Paragvajus didžiąją pagamintos energijos dalį parduoda 
Brazilijai, o likusios elektros energijos pakanka finansuoti 90 proc. Paragvajaus 
poreikių. Brazilijos energetinėje sistemoje Itaipu pagamina 25 proc. visos ša-
lyje sunaudojamos 
elektros energijos. 
Paragvajaus pusėje 
esantys generato-
riai tiekia 50 Hz, o 
Brazilijos – 60 Hz 
srovę. 

Pastačius Itaipu 
užtvanką, buvo už-
lietas buvęs svarbus 
turistinis objektas – 
Gvairos krioklys. 
Krioklį sudarė 18 
kataraktų, susitel-

Itaipu hidroelektrinė
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Buvęs Gvairos krioklys

kusių į 7 grupes (dėl to brazi-
lai jį vadino „septynių šuolių 
kriokliu“). Ties ta vieta Pa-
rana tekėjo siauru tarpekliu, 
vagos plotis svyravo tarp 
380-61 m. Krioklio aukštis 
buvo 114 m, o didžiausias 
atskiros kataraktos aukš-
tis – 40 m. Tai buvo vienas 
vandeningiausių krioklių 
pasaulyje (debitas 13 000 – 
50 000 m³/s). Krioklio gaus-
mas girdėjosi toliau nei už 
30 km. Į gamtosaugininkų ir 
vietinių gyventojų protestus 
atsižvelgta nebuvo. Statant 
užtvanką prie Gvairos krio-
klio suplūdo daug turistų, 
norėdami jį pamatyti pa-
skutinį kartą. Jau susidarius 
tvenkiniui brazilai išsprog-
dino dalį uolų laivybai pa-
lengvinti.

Parengė  
Romualdas Survila

Itaipu užtvanka
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Naujas žemės ūkio viceministras
Darbą Žemės ūkio ministerijoje pradėjo viceministras 

Donatas Dudutis, kuruosiantis žemėtvarkos, melioracijos, 
nekilnojamo turto, geodezijos, žuvininkystės, mokslo bei 
inovacijų, kooperacijos ir verslumo skatinimo sritis.

Miškotyros magistro laipsnį turintis D. Dudutis pasta-
ruosius metus dirbo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijoje miškų ūkio politikos ir valdymo ekspertu. 
2016–2019 m. jis Aplinkos ministerijoje vadovavo Miškų 
departamentui, buvo Gamtos apsaugos ir miškų politikos 
grupės vadovas.

Prieš tai viceministras penkerius metus vadovavo privačiai įmonei, taip pat yra 
dirbęs verslo konsultantu. 2001–2010 m. D. Dudutis dirbo Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėju, iki tol jis buvo Miškų 
ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų ūkio plėtros 
skyriaus viršininkas. 

Karjerą valstybės tarnyboje D. Dudutis pradėjo 1997 m. Žemės ir miškų ūkio 
ministerijos Miškų ūkio departamento Miškų strategijos skyriuje.                                                                                              

ŽŪM informacija

Aplinkos ministerija nori perimti  
šalies žemės tvarkymą

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pranešė apie planus iki 2021 metų pa-
baigos pertvarkyti NŽT. Aplinkos ministerija norėtų savo rankose sutelkti visus že-
mėtvarkos politikos klausimus, perimant NŽT, kai kurias jos funkcijas perduodant 
savivaldybėms.

„Vyriausybės programoje yra numatyta savivaldai atiduoti žemės formavimo 
klausimus ir iš esmės perduoti Nacionalinės žemės tarnybos pavaldumą Aplinkos 
ministerijai, kuri sutelktų savo įrankius vienoje dėžutėje: nuo statybų planavimo 
iki žemės politikos formavimo. NŽT funkcijos būtų perduotos savivaldybėms, o 
kompetencija išskaidyta tarp centrinės valdžios ir savivaldos. Aplinkos ministe-
rijai pereitų žemės politikos formavimas, nes matome, kad žemėtvarkos politika 
yra neatsiejamas instrumentas formuojant teritorijas. Ir jei mes kalbam apie darnų 
vystymąsi, priemiesčių plėtros koncepcijas, tai negalime šito užtikrinti be žemės 
politikos formavimo, o Aplinkos ministerija yra atsakinga ir už biudžetą, ir už te-
ritorijų planavimą, ir už architektūrą, ir už statybas. Tai bus numatyta rengiamame 
Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane.“, – Lietuvos nekilnojamojo 
turto asociacijos konferencijoje, įvykusioje vasario pradžioje, sakė S. Gentvilas.

Dabartiniu metu NŽT priskirta Žemės ūkio ministerijos pavaldumui. Jos funkcijos 
yra daug platesnės nei žemės politikos formavimas priemiesčių plėtrai ar statyboms.

ŽH informacija
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Norima geresnės darbų kokybės
NŽT vykdydama matininkų ir geodezininkų veiklos kvalifikacijos kėlimo prie-

žiūrą bei kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, apibendrino svarbiausius 2020 m. 
šių veiklos sričių rodiklius ir palygino juos su ankstesniųjų metų rodikliais. 2020 m. 
kvalifikacijos egzaminus išlaikė tik mažiau nei 30 proc. juose dalyvavusių asmenų, 
o 2019 m. šiuos egzaminus išlaikė apie 50 proc. Dalyvavusiųjų.

„NŽT, matydama, kad jau kelerius metus iš eilės kvalifikacijos egzaminų lai-
kyti ateina didelė dalis prastai pasirengusių arba iš viso nepasirengusių asmenų, 
nuo praėjusių metų sugriežtino egzaminų laikymo tvarką. Siekiame, kad teisę atlikti 
šiuos darbus įgytų tik aukštą kvalifikaciją turintys specialistai ir tokiu būdu būtų 
išvengta nekokybiško darbo ir klaidų. Egzaminų metu nuodugniai tikriname tiek 
teorines, tiek praktines dalyvių žinias, – teigia NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis 
Bagdonas. – Mums itin svarbu, kad dirbdami matininkai ir geodezininkai profesio-
naliai atliktų savo darbus ir nuolat tobulintų kvalifikaciją. Dabar, matydami jų dar-
bo rezultatus, dažnai to pasigendame – štai praėjusiais metais tarnybos darbuotojai 
patikrinę atmetė net 29 proc. visų 2020 metais NŽT pateiktų tikrinti žemės sklypų 
kadastro duomenų bylų“.

Per 2020 m. NŽT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
kadastro, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymų nuostatomis, 
išdavė 32 matininko ir 31 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus. Tai mažiau-
sias išduotų naujų kvalifikacijos pažymėjimų skaičius per dešimtmetį. Dėl 2020 m. 
šalyje galiojusių karantino suvaržymų, surengta mažiau matininkų ir geodezininkų 
kvalifikacijos egzaminų nei ankstesniais metais. Tai turėjo įtakos ir naujai išduotų 
kvalifikacijos pažymėjimų skaičiui.

Šiuo metu 2103 asmenys turi galiojančius matininko kvalifikacijos pažymėji-
mus, 1505 asmenys – galiojančius geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus. Ir ma-
tininko, ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus turi 1364 asmenys.

NŽT informacija

Didėja skaidrumas
Naujausio sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“ duomeni-

mis, nei šalies gyventojai, nei verslo įmonių vadovai NŽT nepriskiria prie labiausiai 
korumpuotų įstaigų. Palyginus šio tyrimo rezultatus su 2019 m. analogiško tyrimo 
rezultatais, matyti, kad visos tikslinės respondentų grupės žymiai palankiau vertino 
NŽT veiklą.

NŽT ir toliau sieks gerinti Tarnybos teikiamų administracinių ir viešųjų paslau-
gų teikimo kokybę, padidinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskai-
tingumą visuomenei, dar labiau sustiprinti NŽT atsparumą korupcijai.

NŽT direktoriaus Laimono Čiako nuomone, ambicingus tikslus padeda pasiek-
ti ir pagal geriausią pasaulinę kovos su korupcija praktiką sukurta antikorupcinės 
vadybos sistema, atitinkanti tarptautinius ISO 37001 standarto reikalavimus. Na-
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cionalinė žemės tarnyba yra pirmoji Lietuvoje biudžetinė įstaiga, įdiegusi minėtą 
antikorupcinės vadybos sistemą.

Didelė pagalba yra ir NŽT ne pirmus metus veikianti Pasitikėjimo linija, ku-
ria galima informuoti apie netinkamus darbuotojų veiksmus. Pranešimus asmenys 
gali saugiai palikti NŽT svetainėje arba visą parą veikiančia telefono linija Nr. 
8 706 85555. Gauta informacija yra nuolat analizuojama, o nustačius pažeidimų – 
skubiai imamasi jų šalinimo priemonių.

Sociologinį tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“, Lietuvos Respubli-
kos specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu, 2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio 
mėnesiais atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Kaip 
ir kasmet, buvo tiriamos trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai, verslo įmonių 
vadovai ir valstybės tarnautojai. Iš viso buvo apklausti 1006 Lietuvos gyventojai, 
510 verslo įmonių vadovų, 554 valstybės tarnautojai.                                  

NŽT informacija

Numatomi valstybinės žemės  
valdymo pokyčiai

Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LŽŪDPSF) 2020 
m. gruodžio mėnesį atviru laišku kreipėsi į Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę, 
dėl Vyriausybės programoje numatyto valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms. 
Valstybinės žemės valdymo decentralizavimas gali sukelti neigiamų pasekmių ir net 
prieštarauti pagrindiniam šalies įstatymui.

Seime patvirtintos XVIII LR Vyriausybės programos 12.2.4 punkte rašoma: 
„Inicijuosime, kad žemės naudojimo politika būtų perduota Aplinkos ministerijai, o 
Nacionalinės žemės tarnybos funkcijos – savivaldai. Miesto teritorijose esančią vals-
tybinę žemę perduosime savivaldybėms patikėjimo teise. Gyventojai taps savo gy-
venimo vietos savininkais, jiems perduosime daugiau nuosavybės ir teisių spręsti“.

Valstybinė žemė tarnauja viešajam interesui ir visos tautos gerovei. Konstituci-
nis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, 
pagal kurį valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų valdomas, naudoja-
mas, juo būtų disponuojama taip, kad būtų tenkinami tik vienos socialinės grupės 
ar atskirų asmenų interesai arba poreikiai ir šis turtas netarnautų viešajam interesui, 
visuomenės poreikiui, tautos gerovei, arba pagal kurį valstybei nuosavybės teise 
priklausantis turtas būtų perduotas kitų subjektų nuosavybėn tam, kad būtų tenkina-
mi tik vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesai arba poreikiai, jeigu tai 
neatitinka viešojo intereso, visuomenės poreikių, netarnauja tautos gerovei.

Valstybinės žemės valdymas Lietuvoje buvo decentralizuotas, kai jos teritorija 
buvo suskirstyta apskritimis. Prieš 10 metų centralizavus valstybinės žemės valdy-
mą ir perėmus valstybinės žemės valdymo funkcijas iš 10-ies apskričių viršininkų 
administracijų, išaiškėjo nevienodas teisės aktų taikymas skirtingose apskrityse ir 
neigiamos teisinės pasekmės. Valstybinės žemės perdavimas savivaldybėms patikė-
jimo teise būtų žingsnis atgal.

LŽŪDPSF informacija

KRONIKA
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