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LŽHIS SUVAŽIAVIMAS

Diskutuojant galima  
problemas spręsti

Balandžio 30 d. įvykusi Lietuvos žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos konferencija 
įpareigojo mane dvejus metus atstovauti profesinei 
bendruomenei. Šį pasitikėjimą pelniau antrą kartą, 
todėl žinau, kokia tai atsakomybė, ir suprantu darbų 
svarbą. Šis  nelengvas laikmetis, kolegų palaikymas 
paskatino  tęsti atliekamus darbus ir būti Sąjungos 
prezidentu. 

Sąjungos pagrindiniai tikslai – plėtoti bei sti-
printi žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų 
bendradarbiavimą, skatinti jų kūrybinę veiklą, ten-
kinti socialinius poreikius, rūpintis jų teisine padė-
timi, ugdyti etiką, pareigos jausmą, profesinę gar-
bę ir orumą, atstovauti ir ginti profesinius ir darbo interesus, padėti valstybės 
valdžios ir valdymo institucijoms įgyvendinti racionalaus žemės, vandenų ir 
kitų gamtos išteklių naudojimo, jų saugojimo programas bei priemones. Tai ir 
darome. Esame viena didžiausių profesinių visuomeninių organizacijų, turin-
čių  savas tradicijas ir veiklos sritis. Labai svarbu, kad  kiekvienas iš mūsų tai 
suprastų, vertinų, būtų aktyvūs ir puoselėtų tradicijas. Nuo to priklauso ir mūsų 
profesijos prestižas.

Kiekvienas laikmetis pateikia naujus iššūkius. Mūsų profesijos žmonėms 
tenkančių problemų taip pat nemažėja. Labai svarbu jas identifikuoti, kalbėtis 
apie jas su kolegomis ir ieškoti sprendimo galimybių, suvienyti jėgas su gimi-
ningomis profesinėmis sąjungomis ar asociacijomis. Sąjungos nariai aktyviai 
teikia pasiūlymus. Esame visuomet pasirengę geranoriškai bendradarbiauti su 
visomis institucijomis. 

Pastaraisiais metais jaučiamas žemėtvarkos ir hidrotechninės statybos inži-
nerijos specialistų stygius įmonėse, valstybės institucijose, savivaldybėse. Mūsų 
profesinės organizacijos narių skaičius taip pat mažėja. Turime kiekvienas pasi-
stengti kelti savosios profesijos prestižą, kad būtume išgirsti jaunimo, kuris dar 
tik renkasi  sau profesiją.

 Aktyvinant Sąjungos veiklą norėtųsi glaudesnio bendradarbiavimo skyriuo-
se ir grupėse, skatinti narystę ir kūrybingesnį požiūrį į LŽHIS veiklą. Labai  
svarbu bendrauti: įvairiomis formomis, kurias sąjunga turi – internetinę svetai-
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Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos 

suvažiavimas
Midona DAPKIENĖ, Romualdas SURVILA

Visuotinis ataskaitinis rinkiminis Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos (LŽHIS) suvažiavimas šiais metais dėl Covid-19 pande-

mijos persikėlė 
į virtualią erdvę. 
Renginys vyko 
2021 m. balan-
džio 30 d. inter-
netinėje „Zoom“ 
vaizdo konferen-
cijų ir pokalbių 
platformoje. Su-
važiavimą atidarė 
ir nuotoliniu būdu 
dalyvavusius jos 
narius pasveiki-
no pastaruosius 
dvejus metus Są-

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS

nę, žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“, profesinius susitikimus. Tikslinga 
atgaivinti anksčiau populiarius susitikimus „Jauskis savas“. Juk diskutuojant 
draugiškoje aplinkoje galima aptarti profesines problemas ir paieškoti kelių 
joms spręsti.

Labai džiaugiuosi išrinktąja taryba. Tai mūsų profesionalai, patriotai, ne 
vienerius metus aktyviai dirbantys Sąjungos ir savo specialybės labui, turintys 
daug gerų idėjų.  Tikiu, kad ši taryba atliks daug gerų darbų. 

Visus profesijos kolegas kviečiu vienytis, bendrauti ir bendradarbiauti. Bū-
dami vieningi ir aktyvūs, galvodami ne tik apie save  bet ir apie savo draugą, 
kolegą, profesiją, jos prestižą būsime gerbiami, labiau matomi ir stiprūs.

LŽHIS prezidentas
Giedrius Balevičius
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jungai vadovavęs prezidentas Vilimantas Vaičiukynas, toliau susirinkimo va-
dovavimą bendru nutarimu perdavęs viceprezidentams Giedriui Balevičiui ir 
Mindaugui Gudžiūnui. Sekretoriauti išrinkta Midona Dapkienė. 

Rinkiminiai ataskaitiniai suvažiavimai (konferencijos) rengiami ne rečiau 
kaip kas dveji metai. Šių metų suvažiavimas, skaičiuojant nuo 1989 m. Sąjungos 
atkūrimo, yra XVII-asis, išrinkęs valdymo organus 2021-2023 metų kadencijai. 
Nuotoliniame suvažiavime dalyvavo 194 LŽHIS nariai: 81 iš Žemėtvarkos sek-
cijos ir 113 iš Hidrotechnikos sekcijos. Išrinktos komisijos suvažiavimo rezo-
liucijoms (hidrotechnikos ir žemėtvarkos) rengti ir balsų skaičiavimo komisijos. 
Pagal suvažiavimo programą pagrindiniai suvažiavimo darbotvarkės klausimai: 
Sąjungos 2019-2021 m. veiklos ataskaitos, vadovavimo organų rinkimai bei 
diskusijos apie Sąjungos veiklą ir apie rūpimus žemėtvarkos, hidrotechnikos 
bei žemės melioravimo klausimus.

2019-2021 metų Sąjungos  
tarybos ataskaita

Sąjungos prezidentas  
Vilimantas VAIČIUKYNAS 

Per praėjusių dvejų metų kadenciją pagrindinės  
Sąjungos veiklos kryptys buvo:

1. Aktyviai dalyvauti rengiant, svarstant Sąjungos nariams aktualius teisės 
aktų projektus.

2. Plėtoti informacijos Sąjungos nariams sklaidą Sąjungos interneto svetai-
nėje, atitinkamai plečiant jo funkcionalumą. 

3. Kelti profesinės bendruomenės kvalifikaciją. 
4. Rūpintis profesiniu žurnalu „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. 
5. Organizuoti teritorinius renginius įtraukiant LŽHIS (skyrių, grupių) na-

rius vietose.
Veiklai koordinuoti buvo rengiami LŽHIS tarybos posėdžiai. Kol nebuvo pa-

plitusi Covid-19 viruso pandemija, buvo rengiami išplėstiniai tarybos posėdžiai, 
išvykstant į Sąjungos skyrius. Nuo 2020 m. posėdžiai vykdavo nuotoliniu būdu. 
Svarbesni posėdžiai įvyko: 2019 m. gegužės mėnesį Vytauto Didžiojo universi-
teto ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete; 2019 m. lapkričio mėn. – Ra-
seinių rajone, nuo 2020 m. keturi posėdžiai vyko nuotoliniu būdu.

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS
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Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas, metodinės  
medžiagos kursų klausytojams rengimas

LŽHIS Žemėtvarkos sekcijos organizuoti kvalifikacijos kursai  
2019-05 - 2021-03 laikotarpiu

Eil 
Nr. Kvalifikacijos kursų tematika Kursų  

skaičius
Dalyvių  
skaičius

1. Žemės konsolidacijos projektams rengti 3 69

2. Žemės reformos žemėtvarkos projektams 
rengti 3 77

3. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams 
rengti 5 168

4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektams rengti 5 295

5. Matininkų 13 706

6. Geodezininkų 13 433

7. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 3 49

8. Žemėtvarkos schemų rengimo 1 13

9. Hidrotechnikos 21 1139

10. Melioracijos

Iš viso 74 3628

Žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų atestacinės komisijos ir egzaminai 

Eil. Nr. Kvalifikacijos egzamino pavadinimas

1. Melioracijos profesinių žinių patikrinimo egzaminai (suorganizuota 14 posė-
džių, patikrintos 63 asmenų žinios)

2. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo profesinių žinių patikrinimo eg-
zaminai

Žurnalo vyr. redaktorės Vandos Vasiliauskaitės vardu dėkojame prisidėju-
siems leidžiant žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. Redakcija sako ačiū 
LŽHIS nariams: Pranui Aleknavičiui, Petrui Puniui, Arvydui Povilaičiui, An-
tanui Gudaičiui, Kaziui Sivickiui, Virginijai Gurskienei, Jolantai Valčiukienei, 
Gražinai Žibienei, Laimai Česonienei, Egidijui Kasiuliui, Algiui Kvaraciejui, 
Ryčiui Skominui, Raimundui Baubliui ir kitiems straipsnių autoriams. Bendra-

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS
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darbiaujama su Kraštovaizdžio architektų sąjunga, jos nario Stepono Deveikio 
rašiniai ne kartą publikuoti mūsų žurnale.

Likvidavus Vilniuje, buvusio Žemėtvarkos instituto patalpose, veikusį žemė-
tvarkos muziejų, kad nebūtų pamiršta žemės tvarkymo bei melioracijos darbų 
istorija, žurnale nuolat spausdinamos dokumentinės nuotrupos iš prisiminimų, 
istorinių tekstų, praeityje atliktų darbų bei juos vaizduojančios nuotraukos.

Pasiteisino 2020 m. žurnalo redakcijos organizuotas nuotraukų konkursas 
„Žmonės ir darbai“, kuriame aktyviausiai dalyvavo ir nugalėtojais tapo Sąjun-
gos nariai Raimondas Šadzevičius (Kaunas), Justas Dikavičius (Kelmė),Vilma 
Kalendauskaitė (Alytus).

Pagirtina žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redkolegijos nario Gintauto 
Sabo idėja – išleisti 2021 m. sieninį kalendorių, panaudojant minėto foto kon-
kurso dalyvių autorines nuotraukas. Tai nauja ir tęstina tradicija.

Teikti raštai ir pasiūlymai.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui, Statybos, architektūros, 

inžinerijos veiklos ir susijusių techninių konsultacijų sektoriniam profesiniam 
komitetui – raštas „Dėl bendradarbiavimo“. 

LR Seimo Kaimo reikalų komitetui ir Žemės ūkio ministerijai ( kartu su Lie-
tuvos geodezininkų ir matininkų asociacija, Lietuvos matininkų asociacija) – 
„Dėl geodezijos ir kartografijos įstatymo IX-415 pakeitimo įstatymo projekto“ 
(2019 m.).

LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, Žemės ūkio ministerijai – „Dėl geode-
zijos ir kartografijos įstatymo IX-415 pakeitimo įstatymo projekto“ (2021 m.).

VĮ Registrų centrui – „Dėl dalyvavimo organizuojamuose seminaruose“.
Respublikos Vyriausybei, Seimo Kaimo reikalų komitetui, Aplinkos apsau-

gos komitetui, Žemės ūkio ministerijai, Aplinkos ministerijai – „Dėl Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo“ (2020 m.).

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui (kartu su Lietuvos geodezininkų ir 
matininkų asociacija, Lietuvos matininkų asociacija – „Dėl Lietuvos Respubli-
kos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo“ (2021 m.).

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui, Statybos, architektūros, 
inžinerijos veiklos ir susijusių techninių konsultacijų sektoriniam profesiniam 
komitetui – „Dėl statybos sektoriaus profesinio standarto 2018-04-29 projekto“.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministeri-
jai – „Dėl paramos Statybos ir aplinkos inžinerijos studijų krypties studentams“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – „Dėl Statybos ir aplinkos inžinierių 
specialistų rengimo“.

Nacionalinei žemės tarnybai, VĮ Registrų centrui, Valstybinei teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcijai, Kretingos rajono savivaldybės administracijai, 

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS
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Salantų regioninio parko direkcijai – „Dėl klaidingo patvankos aukščio nusta-
tymo Salantų hidromazge“.

Teiktos pastabos ir pasiūlymai Žemės ūkio ministerijai: „Dėl Melioracijos 
įstatymo naujos redakcijos“, „Dėl MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. 
Pagrindiniai reikalavimai“, „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo 
taisyklių“, „Dėl klimato kaitos programos priemonės „Reguliuojamas drenažas 
(Išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo siste-
mos) tvarkos aprašo“, „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų 
aprašo“, „Dėl Drenažo statinių katalogo“.

Kreiptasi kartu su Vytauto Didžiojo universiteto „ŽŪA ALUMNI“ klubu, 
Žemės ūkio rūmais, LR Žemės ūkio taryba, LR Agronomų sąjunga, Lietuvos 
miškininkų sąjunga į LR Seimo kaimo reikalų komitetą, Švietimo ir mokslo 
komitetą, Švietimo, mokslo ir sporto ministrą, Žemės ūkio ministrą, Aplinkos 
ministrą – „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės specialistų rengimo“.

Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl tarpusavio bendradarbiavimo su 
Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Asocia-
cija „Lietuvos keliai“, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos santechni-
kų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija.

Šia sutartimi partneriai, kooperuodami savo darbą ir žinias, susitaria ben-
drai vykdyti šias veiklas:

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS
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■ suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją asmenims, neįgiju-
siems teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo par-
eigų, t. y. neatestuotiems VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (VĮ 
SPSC);

■ suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją asmenims, įgijusiems 
teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, 
t.y. atestuotiems VĮ SPSC; 

■ išduoti statybos inžinieriaus kortelę;
■ sudaryti ir tvarkyti statybos inžinierių registrą;
■ kaupti Registre informaciją apie statybos inžinierių profesinę patirtį, ži-

nias, gebėjimus ir jų tobulinimą.
Kartu su šešiomis Lietuvoje veikiančiomis statybos organizacijomis (Lie-

tuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos statybininkų asociacija, Asociacija 
„Lietuvos keliai“, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Projektų ekspertizės ir 
gaisro saugos įmonių asociacija, Lietuvos santechnikų asociacija) parengti do-
kumentai: 

1) Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodeksas.
2) Statybos sektoriaus profesinis standartas.
3) Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo  

tvarkos aprašas.
4) Profesinių kvalifikacijų ekspertų darbo reglamentas.
5) Skundų ir apeliacijų dėl statybos inžinieriaus profesinės  

kvalifikacijos suteikimo taisyklės.

Dalyvauta profesiniuose susitikimuose.
LŽHIS Alytaus žemėtvarkos skyriuje – diskusija dėl Teritorijų planavimo 

įstatymo pakeitimų, Lietuvos statybininkų asociacijos 2019 m. statybininkų 
šventėje, LŽHIS 2019 m. profesinėje šventėje.

Atnaujintas LŽHIS internetinis puslapis, kuriame pateikiama aktuali mūsų 
profesijoms informacija.

Nuoširdus ačiū LŽHIS tarybai ir viceprezidentams, žurnalo „Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ redakcijai, Sąjungos darbuotojams ir nariams už nuoširdų ben-
dradarbiavimą, palaikymą ir pagalbą sprendžiant profesinei bendruomenei svar-
bius klausimus.

Finansinė ataskaita
LŽHIS finansininkė Ilona Džiautienė pateikė Sąjungos veiklos per 2019-

2020 metų ataskaitinį laikotarpį finansinę ataskaitą. Pajamos už žemėtvarkos 
specialistų kvalifikacijos kursus išaugo. Išaugo ir pajamos už profesinio žurna-
lo prenumeratą, bet mažiau pajamų gauta iš nario mokesčio. 2019 m. Sąjunga 
patyrė 5630 eurų nuostolio, o 2020 m. gavo 6209 eurus pelno. Žurnalo spaus-

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS
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Sąjungos vadovų ir tarybos rinkimai

Vadovaujantis LŽHIS įstatuose numatytu rotacijos 
principu, 2021 - 2023 metų laikotarpiui Sąjungos pre-
zidentu išrinktas Žemėtvarkos sekcijai atstovaujantis 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 

Žemėtvarkos ir geomatikos institu-
to lektorius Giedrius Balevičius.

LŽHIS Žemėtvarkos sekcijos 
viceprezidente išrinkta Naciona-
linės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos Žemės tvarkymo 
ir administravimo departamento vy-
resnioji specialistė Zita Kvietkienė.

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS

LŽHIS Hidrotechnikos sekcijos viceprezidentu iš-
rinktas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akade-
mijos Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas dr. 
Vilimantas Vaičiukynas. 

Į LŽHIS tarybą nuo Žemėtvarkos sekcijos išrinkti: Giedrius Balevičius, 
Jolanta Valčiukienė, Zita Kvietkienė, Daiva Mikalauskienė, Vilma Aleknavi-
čienė, Linas Dapkus, Audrius Petkevičius, Lijana Ramonaitienė, Vilma Kalen-
dauskaitė.

Hidrotechnikos sekcijai taryboje atstovaus: Algis Kvaraciejus, Rytis Sko-
minas, Vilimantas Vaičiukynas, Vytautas Milius, Mindaugas Gudžiūnas, Alek-
sas Smilgys, Darius Šapkauskas, Darius Valeika, Apolinaras Jasatis, Gintautas 
Sabas (aplinkosauga).

Išrinkta Revizijos komisija iš trijų Sajungos narių: Gitanos Vyčienės, Virgi-
nijos Gurskienės ir Jono Račo.

dinimo išlaidos sudaro 56 proc. (6000 eurų) visų žurnalo leidybos išlaidų. 
Su Revizijos komisijos išvadomis supažindino šios komisijos pirmininkė 

Gitana Vyčienė, ji konstatavo, kad finansinių pažeidimų nenustatyta. Po dis-
kusijų suvažiavimo dalyviai pritarė Sąjungos veiklos, finansinei ir revizijos 
komisijos ataskaitoms.

Suvažiavimas priėmė Algirdo Radzevičiaus pristatytą Hidrotechnikos sek-
cijos ir A. Petkevičiaus pristatytą Žemėtvarkos sekcijos rezoliucijas.
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MŪSŲ GYVENIMAS

LŽHIS visuotinio susirinkimo
Racionalaus žemės tvarkymo klausimais

REZOLIUCIJA

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos visuotinio susirinkimo da-
lyviai, įgyvendindami Sąjungos įstatuose numatytus tikslus – atstovauti ir ginti Sąjungos 
narių profesinius interesus, padėti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms įgyvendinti 
racionalaus žemės, vandenų ir kitų gamtos išteklių naudojimo bei saugojimo programas ir 
priemones, bei atsižvelgdami į tai, kad:

- teisiškai neįregistruota apie 700 tūkst. ha valstybės turto – valstybinės žemės,
- vyksta nesibaigiančios valstybės institucijų reorganizacijos bei funkcijų nuolatiniai 

perskirstymai, 
- nenumatytas papildomas finansavimas  specialistų rengimui bei moksliniams dar-

bams vykdyti. Atsakingos institucijos vis mažiau bendrauja ir bendradarbiauja svars-
tant profesinius klausimus ar pasiūlymus. 

Atkreipia dėmesį į esamą situaciją  ir  s  i  ū  l  o :

1. Parengti žemės tvarkymo ir administravimo/gaires viziją ir priimti atitinkamus teisės 
aktus šios vizijos įgyvendinimui. Minėtame dokumente reikėtų aptarti vykdytinus 
darbus, jų atlikimui reikalingą institucinę struktūrą ir specialistus, darbų finansavimo 
šaltinius, reikalingus teisės aktų pakeitimus ar naujų parengimą. Į tokio dokumento 
rengimą įtraukti Sąjungos atstovus. 

2. Artimiausiu metu peržiūrėti pasenusius ir naujausių teisinių – technologinių reika-
lavimų nebeatitinkančius nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymą re-
glamentuojančius teisės aktus bei parengti jų pakeitimų projektus, kuriuose būtų 
sprendžiamas elektroninių  dokumentų naudojimas, planavimo ir kadastro duome-
nų teikimo procedūras perkeliant į elektroninę erdvę.

3. Užtikrinti racionalų valstybinės ir privačios žemės naudojimą, didinti  valstybės bei 
savivaldybių biudžetų pajamas, bei užtikrinti investicijų pritraukimą į regionus. Tam 
tikslinga:
- artimiausiu metu suformuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti visus lais-

vos, neužstatytos valstybinės žemės sklypus, tam tikslui skiriant reikiamą finansa-
vimą;

- nustatyti ekonomines priemones, skatinančias statinių savininkus ir naudotojus 
inicijuoti ir finansuoti naudojamų valstybinės žemės sklypų formavimą ir įregistra-
vimą Nekilnojamojo turto registre;

- nustatyti valstybinės žemės sklypų priskyrimo parduodamiems ar nuomojamiems 
aukcione kriterijus ir tvarką;

- spartinti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų (nepriskirtų valstybinės 
reikšmės miškams) pardavimą aukcionuose; 

- supaprastinti valstybinės žemės nuomos bei privačios žemės įsigijimo tvarkas;
- teisingai apmokestinti visus valstybinės žemės naudotojus.
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4. Siekiant mažinti perteklinę biurokratiją bei greitinti sprendimų priėmimą tikslinga:
▪ atsisakyti valstybės institucijoms nebūdingų funkcijų;
▪ peržiūrėti sprendimų priėmimo terminus ir maksimaliai juos sutrumpinti;
▪ sukurti ir įdiegti:

a) elektroninių topografinių duomenų rinkimo, derinimo, kaupimo bei platinimo 
informacinę sistemą;

b) elektronines paslaugas, kurios užtikrintų vieno langelio principo taikymą Nekil-
nojamojo turto registre registruojant statinius juos pastačius, rekonstravus ar 
atlikus kitus statybos darbus;

c) atverti ir laisvai teikti VĮ „Registrų  centras“ duomenis; 
d) supaprastinti ir pagreitinti valstybinių žemės sklypų formavimą. Valstybinių že-

mės sklypų formavimą turi finansuoti valstybė. 
5. Svarstant dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kaip cen-

tralizuotos, valstybės interesus atstovaujančios, žemės administravimo institucijos, per-
tvarkymo, užtikrinti, kad ji vykdytų valstybei ir žmonėms svarbias funkcijas, atsisakant pa-
šalinių funkcijų, mažinant biurokratiją. Tas pats sakytina ir apie VĮ Valstybės žemės fondą. 
Savivaldai perduoti su statyba ar statybos kontrole susijusias funkcijas. 

6. Skirti papildomą finansavimą žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų rengimui ir 
mokslinių darbų vykdymui, ypač racionalaus  žemės naudojimo ir paskirčių keitimo srityse.  

LŽHIS prezidentas 
  Giedrius Balevičius

LŽHIS visuotinio susirinkimo
Hidrotechninės statybos ir žemės melioravimo klausimais

REZOLIUCIJA
 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos visuotinio susirinkimo da-

lyviai, įgyvendindami Sąjungos įstatuose numatytus tikslus – atstovauti ir ginti Sąjungos 
narių profesinius bei darbo interesus, padėti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms 
įgyvendinti racionalaus žemės, vandenų ir kitų gamtos išteklių naudojimo bei saugojimo 
programas, vertindama susidariusią situaciją šalies žemės ūkyje siūlo atkreipti dėmesį į 
susidariusias problemas hidrotechnikos srityje bei imtis priemonių jas spręsti.

Jau kelinta Vyriausybė bando pakeisti Melioracijos įstatymą, tačiau kol kas nesėkmin-
gai. Trūkstant įstatyminių nuostatų nėra galimybės suformuoti tinkamą melioracijos po-
litiką, sukurti finansinį fondą, kuris leistų pasiekti stabilumą melioracijos srityje, užtikrin-
tų normalesnį melioracijos inžinerinių statinių techninės būklės palaikymą ir atstatymą. 
Naujos Melioracijos įstatymo nuostatos leistų racionaliau nustatyti melioracijos inžineri-
nių statinių nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius, žemės sklypų savininkų ir kitų 

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR 
HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ 

SĄJUNGA

Kodas 290789750 Universiteto 10,  
LT-53361 Akademija, Kauno r.,  

Tel. 752260, Fax 752392 
E-paštas lzhis_@hotmail.com



naudotojų teises ir pareigas, susijusias su esamų šių statinių rekonstravimu, modernizavi-
mu, remontu, priežiūra ir apsauga. 

Ilgalaikės valstybės melioracijos politikos nebuvimas, skurdus finansavimas, neaiškus 
melioracijos inžinerinių statinių valdymas ir kitos problemos atvedė melioracijos šaką į 
katastrofišką situaciją. Šalyje reikalinga rekonstruoti daugiau kaip 1,5 mln. ha nusausintų 
žemės ūkio naudmenų, kuriose drenažas eksploatuojamas daugiau kaip 50 metų, ir jo tar-
navimo laikas baigėsi. Drenažo rekonstravimo apimtys turėtų būti bent 6 kartus didesnės 
negu yra dabar.

Bloga padėtis su žemių užtvankomis ir perteklinio vandens pralaidomis, kurių Lietuvoje 
yra per 1100 ir iš jų daugiau kaip ketvirtadalis yra blogos ir avarinės būklės. 

Atkreipiame dėmesį į Lietuvos dirvožemių degradaciją: organinės medžiagos kiekio ma-
žėjimą ir dirvožemių rūgštėjimą. Tyrimais nustatyta, kad organinės medžiagos kiekis juo-
se per paskutinį trisdešimtmetį sumažėjo beveik du kartus. Ežerų, tvenkinių valymas ir jų 
dumblo panaudojimas dirvožemių pagerinimui būtų geriausias sprendinys dabartiniame 
etape.

Daugiau kaip 1 mln. ha Lietuvos dirvožemių yra per rūgštūs ir juos būtina kalkinti. Pažy-
mime, kad rūgščių dirvožemių kalkinimas Lietuvoje nevykdomas jau daugiau kaip 20 metų, 
todėl dirvožemių našumas, ypač Žemaitijoje, Pietryčių Lietuvoje sparčiai mažėja.

1. Kreipiamės į LR Seimą ir LR Vyriausybę dar šiais metais  priimti pertvarkytą ir papil-
dytą Melioracijos įstatymą, kuriame būtų aiškesnės teisinės nuostatos sprendžiant 
aplinkosaugos problemas melioracijos srityje, taikant efektyvesnes ir pažangesnes 
melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo priemones, atsižvelgiant į klimato 
kaitos ypatumus, atestuojant hidrotechnikos specialistus ir melioracijos įmones kon-
krečioms techninėms veikloms atlikti.

2. Kreipiamės į LR Seimą ir LR Vyriausybę šiais metais sukurti reikiamą teisinę bazę me-
lioracijos fondui įkurti, kuris leistų sparčiau gerinti melioracijos inžinerinių statinių 
techninę būklę ir sudarytų tinkamas sąlygas ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms 
efektyviau panaudoti nusausintų žemės ūkio naudmenų plotus.

3. Kreipiamės į LR Aplinkos ministeriją, kad kartu su savivaldybėmis išspręstų užtvankų 
techninės būklės įvertinimą, jų rekonstravimo ir tolimesnio naudojimo klausimus. Už-
tvankų griovimo sprendimus priimtų tik atlikus pilną poveikio aplinkai vertinimą.

4. Kreipiamės į LR Žemės ūkio ministeriją numatyti Kaimo plėtros programoje 2021-
2027 metams priemonę ar veiklos sritį, pagal kurią melioracijos įmonės galėtų teikti 
paraiškas ES paramai (bent su 50 proc. intensyvumu) gauti naujai melioracijos darbų 
vykdymo technikai įsigyti. 

5. Atkreipiame dėmesį, kad Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valstybinės priežiūros 
rūgščių ir eroduotų žemių pagerinimas jas kalkinant ir praturtinant ežerų dumblu val-
dymas turėtų būti vykdomas LR Žemės ūkio ministerijos ar jos pavaldžių institucijų.

6. Jau kelinti metai jaučiamas žemėtvarkos ir hidrotechninės statybos inžinerijos speci-
alistų stygius gamybinėse įmonėse, valstybės institucijose, savivaldybėse. Rekomen-
duojame grįžti prie anksčiau galiojusios geros praktikos – skirti valstybės tikslines 
lėšas specialistų rengimui pagal studijų programas – tame tarpe skirti lėšas vandens 
ir žemės inžinerijos studijų programai. 

LŽHIS prezidentas
Giedrius Balevičius
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Pokyčiai Vytauto Didžiojo  
universiteto Žemės ūkio akademijos 

inžineriniuose fakultetuose
Algis KVARACIEJUS, Rolandas DOMEIKA

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (ŽŪA) inžinerijos mokslų 
(Vandens ūkio ir žemėtvarkos (VŪŽF), Žemės ūkio inžinerijos (ŽŪIF)) fakultetai 
šiemet mini 75-erių metų savo veiklos sukaktį. Tuometėje Lietuvos žemės ūkio aka-
demijoje 1946 m. birželio 25 d. buvo įsteigtas Inžinerinių mokslų fakultetas. Tų 
metų rudenį buvo priimta po 50 studentų į hidromelioracijos, žemėtvarkos ir žemės 
ūkio mechanizacijos specialybes. 

Per 75 metų laikotarpį abu fakultetai išleido daugiau kaip 20 tūkst. absolven-
tų, o fakultetų vidinė struktūra nuolat kito. Praėjusiame, o ir šio amžiaus pradžioje, 
inžinerinių fakultetų studijos buvo gana paklausios, todėl ir fakultetų struktūra tik 
plėtėsi. Tačiau pastarąjį dešimtmetį sumažėjęs stojančiųjų skaičius, neišvengiamai 
iššaukė ir pertvarkas. Šių metų vasario 1 d. VŪŽF ir ŽŪIF visose trijose pakopose 
buvo 374 studentai.

Pagrindinis ŽŪA struktūros pertvarkos tikslas – ją racionalizuoti pritaikant prie 
dabarties ir artimos perspektyvos pokyčių, sudarant bendruomenei palankesnes sąly-
gas užsibrėžtai misijai įgyvendinti ir konkurencingumui mokslo bei studijų erdvėje 
stiprinti. 

 Abiejų fakultetų, o vėliau ŽŪA bei VDU tarybų posėdžiuose buvo pritarta, kad 
ŽŪA struktūroje tikslinga išlaikyti Inžinerijos fakultetą apjungiant šiuos du dabar-
tinius fakultetus. Priimant tokį sprendimą, visų pirma buvo atsižvelgiama į tai, kad 
abu fakultetai dirba technologijos mokslų srityje, o studijas vykdo inžinerijos mokslų 
krypčių grupei priklausančiose studijų programose. Atliekant mokslinės veiklos ver-
tinimą 2012 ir 2018 m. abu fakultetai jau buvo apjungti į vieną vertinamąjį vienetą.

Šiuo metu inžineriniuose fakultetuose vidurinio ugdymo programų abiturientai 
kviečiami studijuoti Sumaniosios inžinerijos, Vandens ir žemės inžinerijos (trys spe-
cializacijos – akvakultūros inžinerija, hidrotechnika, žemėtvarka), Žemės ūkio me-
chanikos inžinerijos bakalauro studijų programose. Sėkmingai baigusiems bakalauro 
studijas, siūloma rinktis vieną iš 6 magistrantūros studijų programų: Hidrotechninės 
statybos inžinerija, Transporto mašinų inžinerija, Tvarioji energetika, Žemės ūkio 
inžinerija ir vadyba, Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Žemėtvarka. Yra trys dokto-
rantūros mokyklos technologijos mokslų srityje: Aplinkos inžinerijos, Mechanikos 
inžinerijos ir Transporto inžinerijos.

Tiek VŪŽF, tiek ŽŪIF bendruomenės tiki Inžinerijos fakulteto ateitimi ir viliasi, kad 
susijungus dviem dabartiniams fakultetams inžinerijos studijos ir mokslas sustiprės, bus 
matomi ir sėkmingai prisidės įgyvendinant tiek ŽŪA, tiek VDU misiją ir viziją.

AKTUALIJOS
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Kam rūpi melioracija?
Sakoma, kad ekonominės naudos žemės ūkyje galima tikėtis tik esant 

palankioms oro sąlygoms ir taikant pažangią techniką bei teisingus agro-
nominius sprendimus. Patyrę žemdirbiai priduria, kad sėkmės netgi šiuo 
atveju neturėsime, jeigu deramai neveiks melioracijos sistemos.

Kokios žemdirbių nuotaikos kalbantis šia tema? Kaip jie prižiūri savo lau-
kus, su kokiomis melioracijos problemomis susiduria, kokių gerų pavyzdžių 
turi ir kokius sprendimo būdus mato? Mintimis apie tai pasidalyti paprašė-
me savo pašnekovus.

 
Siponių k. Dotnuvos sen. (Kėdainių r.) ūkininkas Algimantas KIŽAUSKAS: 
„Verčiuosi augalininkyste, kartu su dviem sūnumis ūkininkaujame beveik 

1000 ha ūkyje. Drenažo tinklas ūkio lau-
kuose senas, tad melioracijos problemų 
prižiūrimose žemėse turėjome. Šiandien, 
jau įdėjus nemažai iniciatyvos ir lėšų, laukų 
kokybe esu patenkintas, o metams bėgant 
įsitikinau, kad įvairūs gedimai ir melioraci-
jos įrenginių defektų taisymas – paties ūki-
ninko reikalas.

Prieš keletą metų buvo raginama rajo-
nuose steigti Melioracijos sistemų naudo-
tojų asociacijas, buvo tam tikros nuostatos, 
kooperavosi po keletą naudotojų, savival-
dybė skirdavo tam tikrą procentą lėšų, ta-
čiau lūkesčiai nelabai pasiteisino. Gyveni-
mas parodė, kad stambesni ūkiai prižiūrėjo 

Ūkininkas Algimantas Kižauskas  
(pirmame plane) savo laukuose

Lauko diena Albino ir Martyno Navickų ūkyje –  
(Klovainių sen. Pakruojo r.)
Lauko diena Albino ir Martyno Navickų ūkyje –  
(Klovainių sen. Pakruojo r.)
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ir valė griovius, bandė taisyti me-
lioracijos defektus, o smulkieji 
žemės naudotojai net neprisidėjo. 
Aš asociacijos veikloje nedalyva-
vau. Savo žemėje tvarkėmės pa-
tys. Įsigijome griovių šienavimo 
agregatą, rankiniu būdu valėme 
rinktuvus... Kartą Noreikiškėse 
parodoje „Ką pasėsi...“ susido-
mėjau pamatęs melioracinių sis-
temų valymo ir plovimo įrenginį, 
jį pristatė latvių kompanija. Vė-
liau mūsų ūkyje buvo organizuota 
Lauko diena, pagalvojau, kad tą 
įrenginį būtų gerai patiems turėti. 
Tai pasiteisino. Žinoma, reikalin-
gos žinios, turi būti organizuojami 
mokymai. Reikia ir lėšų, tai nepi-
giai kainuoja. Bet... kai pagalvo-
ji, kad ūkininkui reikalingas plūgas, kombainas, skutikas, griovių priežiūros 
agregatas, tai ir šį įrenginį įsigijome. Kilo idėja steigti bendrą įmonę su latviais 
melioracijos paslaugoms vystyti.

Matau daug taisytinų dalykų melioracijos srityje. Suprantu, kad privalau 
prižiūrėti melioracijos įrenginius savo žemėje, bet už tai, kad išvaliau men-
kaverčiais berželiais ir alksniais apžėlusį griovį, einantį mano ūkio pakraščiu, 

buvau nubaustas. 
Kaimynas sako – 
„medžiai mūsų“. Jis 
teisus, sklypų riba su 
gretimu naudotoju 
eina griovio viduriu. 
O kaip turėjau elgtis 
ir kokia būtų darbų 
kokybė teišvalius 
pusę griovio? Kuri-
ozai ir dėl melioraci-
jos vamzdynų prie-
žiūros (nurodomas 
skersmuo iki 12,5 
cm.). Šias ir daugiau 

Melioracijos sistemų valymo – plovimo įrenginys Hidro – Jet 300 Plus

Gerai prižiūrimas griovys
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problemų ne kartą esame iš-
sakę ŽŪM atstovams, tačiau 
sulig kiekviena nauja kaden-
cija keičiasi valdininkai, nau-
jai atėjusieji problemas turi iš 
naujo išgirsti. Deja, kol ne-
bus tobulinamas Melioracijos 
įstatymas, kol Žemės ūkio ir 
Aplinkos ministerijose nebus 
girdimi konkretūs ūkininkų 
nuogastavimai – žemdirbių 
rankos bus „surištos“. O pa-
sekmes ir nuostolius patirs 
valstybė.“

Kėdainių r. Ažytėnų žemės ūkio bendrovės vadovas Šarūnas ŠIUŠĖ: „Ažy-
tėnų ŽŪB veikla – mišrus ūkis. Turime gyvulių fermas, auginame javų, run-

kelių, rapsų, bendrovės 
reikmėms naudojame apie 
1000 ha žemės.

Melioracijos priežiū-
ra – skaudi tema, nes me-
lioracijos sistemos sensta, 
dauguma jų įrengtos prieš 
70 metų. 2017 metai buvo 
labai prasti, drėgmės per-

Griovių valymas

ŽŪB „Ažytėnai“ vadovas Šarūnas Šiušė (iš kairės) 
prižiūri atliekamus darbus

teklius išryškino melioracijos minusus, 
laukai buvo įmirkę, kombainai negalėjo 
derliaus nuimti. Šį pavasarį pamatėme 
keletą naujų defektų. Pastoviai tvarko-
me melioracijos sistemas, bandome su-
prasti reguliuojamo drenažo ypatumus. 
Gerai, jeigu būna sausra, o kai susidaro 
vandens perteklius – tenka jį nuleidinėti.

Užlietas gyventojo kiemas
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Kiek įmanoma, problemas stengiamės spręsti bendrovės jėgomis: apmokė-
me žmones skaityti planus, vienas darbuotojas metus laiko tobulinosi kursuo-
se. Tai, ko patys nesuprantame – kreipiamės į tuos darbus atliekančias kom-
panijas. Įsigijome įrangą, kuri leidžia efektingai nustatyti gedimus ir išplauti 
drenažo sistemas, pirkome ekskavatorių. Per pastaruosius trejus metus investa-
vome apie 300 tūkst. Eur melioracijos defektams tvarkyti, nes nuo to priklauso 
bendrovės darbų sėkmė.

Prieš 5-10 metų būdavo problemų ieškant reikalingos planinės medžiagos, da-
bar tai elektroninėje erdvėje lengviau surandama. Turėdami progą, susitikimuose 
su valdžios atstovais išsakome problemas, nes drenažo sistemos kaip gyvas or-
ganizmas, didesnių krūvių neatlaiko, o melioracija turi rūpėti visiems, juolab, kai 
sistemos priklauso keliems šeimininkams, deja, vieni jas prižiūri, kiti – ne.

Pastaraisiais metais savivaldybių požiūris į melioracijos griovių tvarkymą, 
žiočių valymą, keliukų ir tiltų priežiūrą yra pagerėjęs, svarbu, kad tai nesikeis-
tų, finansavimas būtų stabilus kasmet, juk melioracija – didžiulis turtas, įdėta 
daug lėšų, kad jis duotų naudą Lietuvai.“

Albinas Navickas savo ūkyje 
(Klovainių sen.)

Klovainių sen. (Pakruojo r.) 
ūkininkas, LŪS Pakruojo sky-
riaus pirmininkas Albinas NA-
VICKAS: „Su melioracija pro-
blemų neturi tik Žemės ūkio 
ministerija. Nes jau iš kažkelinto 
ministro girdžiu, kad melioracijos 
grovių ir juose esančių statinių 
remontui reikia milžiniškų lėšų, o 
jų biudžete nėra. Sako, kad reikia 
kurti melioracijos fondą, bet tur-
būt nežino kaip, kad reikia tobu-

AKTUALIJOS
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linti melioracijos įstatymą, 
bet nesudelioja prioritetų. 
Vargu ar rastume Europoje 
šalį, kurioje griovys vals-
tybės, o griovio dugnas, 
šlaitai ir kraštai – žemės 
savininkų.

Ankščiau per du mūsų 
šeimos ūkius užmirkdavo 
apie 20 ha žemės ir žūda-
vo pasėliai. Labai paprasta 
suskaičiuoti, kiek patirda-
vome nuostolių kasmet. 
Pradėjome nuo paprasto 
dalyko – ūkių lėšomis išsi-
kirtome krūmus 11 km griovių tekančių per mūsų, arba mūsų nuomotojų žemes. 
Po to geoportalo pagalba susiradome drenažo žiotis, kai kuriose vietose rankiniu 
būdu teko atsikasti, nes griovių dugnas užneštas sąnašomis ir yra žymiai aukš-
čiau nei drenažo žiotys. Iš UAB „AgroDotnuva“ įsigijome melioracijos sistemų 
plovimo įrenginį „Hidro-Jet 300“. Žiotys dažniausiai būdavo užkimštos karklų 
šaknimis, o laukų probleminėse vietose drenažo vamzdeliai asiūklių šaknimis, 
smėliu, kurie stabdė vandens pratekėjimą. Atskirais atvejais rasdavome drena-
žo įrengimo broką (susikraipę vamzdeliai, nekokybiškos jungtys ir t.t.). Ir nors 
drenažas senas, bet daugeliu atveju jo kokybė išlikusi. Drenažo plovimo įrangos 
pagalba turime susitvarkę apie 240 ha dirbamos žemės.

Kodėl taip darome? Pakruojo rajone sureguliuotų upelių ir magistralinių 

Ūkio darbininkai apmokomi dirbti su melioracijos sistemų 
valymo ir plovimo įranga

Tokie šaknų ir žemių suformuoti 
kamščiai randami valant ir 
plaunant melioracijos sistemas
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griovių yra 1383,4 km, o vyriausybė lėšų kasmet skiria vidutiniškai iki 25 km 
melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbams. Pakaičiuokime 
po kiek metų loterijos bilietas aplankytų Navickų ūkius!

Daug metų Lietuvos ūkininkų sąjunga rašo rezoliucijas, melioracijos klau-
simais, kuriamos darbo grupės. Viskas lyg ir į gerą, bet pasikeičia poolitinė val-
džia – trukt už vadžių ir vėl iš pradžių. Negana to, einama prie tokio apsurdo – 
atstatyti sureguliuotus upelius į senas vagas, kaip kad buvo prieš melioracijos 
įrengimą. Mūsų rajonas – duonos augintojų kraštas. Reiktų ministrui patarti: 
„Pelkėse grūdai neauga!“ Raistus tegul prie Vilniaus kuria – bus purvabry-
džiams pramogų!

Kadangi Pakruojo rajone vyrauja lygumos, tai ir melioruojamų plotų masy-
vai vienam rinktuvui gan dideli ir tvarkant čia melioraciją be kaimyno, ar kelių 
kaimynų suderinimo sistemos neįrengsi, arba nerenovuosi. Manau tikslinga 
būtų, kad ūkininkų grupės, asociacijos, kooperatyvai galėtų vykdyti krūmų pa-
šalinimo, sąnašų išvalymo, griovių šlaitų pjovimo ir smulkius drenažo remonto 
darbus, dalyvaudami reikiamos technikos įsigijimo priemonėje, kurių intensy-
vumas būtų 70 proc. Rajonų žemės ūkio skyriuose vis dar dirba (nors kasmet 
jų gretos retėja) kompetetingi melioracijos sistemų specialistai, gebantys tuos 
darbus prižiūrėti.“

Inžinierius – melioratorius Rimantas ŠIKŠNYS, Biržų rajono savivaldybės 
žemės ūkio skyrius: „Ūkininkas ūkininkui nelygu. Yra tokių, kurie ir planus 
pasidaro, ir remontuoja drenažą, ir griovius prižiūri, stebi, kad rangovai gerai 

darbus padarytų. Bet yra žmonių, 
kurie nesivargina mąstyti, neturi 
šeimininkiško požiūrio: užverčia 
nuleistuvus, kasa, vaismedžius so-
dina, mėšlo krūvas krauna kur pa-
norėję. Dažniausiai tai smulkūs že-
mės naudotojai, kolektyvinių sodų 
savininkai.

Ateina žmogus, sako – man 
bulves reikia sodinti, lauke bala. 
Tam reikia laiko. Registruojame 
prašymą, važiuojame į vietą, įver-
tiname, sudarome sąmatą, skelbia-
me konkursą rangovui, rašome į 
eilę... O ir rangovas turi ne tą vie-
ną darbą, jeigu kur didesnį objektą 
pradėjęs, dėl nedidelio defekto tai-
symo pradėto darbo nemes. Tenka 

Inžinierius melioratorius Rimantas Šikšnys
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palaukti. Mes, savi-
valdybės specialistai 
sukame tą darbų ratą, 
bet procesas užtrunka, 
kartais ir kelias savai-
tes tenka palaukti. Ne 
visiems galime padė-
ti, ir tai ne nuo mūsų 
priklauso. Didžiulė 
problema lėšų sty-
gius, valstybės biu-
džeto skiriamos lėšos 

tenkina tik 20-30 proc. poreikio. Dėl drenažo remonto ypatingai daug prašymų 
sulaukiame šiais metais. Melioracijos statiniai dėvisi, sensta ir reikia juos atnau-
jinti. Daug prašymų gauname dėl vandens pralaidų, tiltų avarinių gedimų taisy-
mo. Vietos gyventojai, seniūnijos rašo prašymus, o savivaldybė neturi tam finan-
sinių galimybių. Žemės ūkio ministerija turi priimti sprendimus dėl tiltų, pralaidų 
užtvankų hidrotechninių užtvankų įrenginių, ar tai melioracijos statiniai, gal juos 
reikėtų perduoti eksploatuoti 
kitoms žinyboms. Meliora-
cijos statinių teisinė bazė yra 
visiškai pasenusi ir neatitinka 
šių dienų reikalavimų. Daugelį 
metų šnekama apie melioraci-
jos fondą, tačiau tik šnekama, o 
jo nėra. Melioracijos įstatymas 
pasenęs. Aplinkos ministerija 
melioracijos griovius pavertė 
upėmis, kurias remontuoti ar 
rekonstruoti darosi sudėtinga. 
Taikomi gamtosauginiai reika-
lavimai, siūloma į melioracijos 
griovį (upę) primesti akmenų, 
kelmų, tai griovio vaga bus 
panaši į natūralią. Tai sunkiai 
suvokiama, nes bus patvenkia-
mos drenažo žiotys ir pablogin-
tas drenažo sistemų veikimas.

Ūkininkas pirkdamas žemę 
ir 5-6 tūkst. eurų už hektarą 

Gerai prižiūrimas griovys Biržų r.

Melioracijos tvarkymo darbai Biržų r. laukuose
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sumokėjęs, o laukuose balos telkšo, tada ateina ir klausia: „Ką daryti?“ Žmo-
gus turėtų galvoti apie tai žemę pirkdamas, į žemės sklypo kainą melioracijos 
darbų kaina, neįskaičiuota. Biržų rajone yra įkurta apie keturiasdešimt Melio-
racijos statinių naudotojų asociacijų. Jos kūrėsi tam, kad gautų paramą, buvo 
vykdomi europiniai projektai, sutvarkytos drenažo sistemos rekonstruoti me-
lioracijos grioviai. Įgyvendinus projektą melioracijos statinių naudotojų asoci-
acijos tampa negyvybingos, pasibaigus projekto priežiūros laikotarpiui jos li-
kviduojamos. Žemės ūkio ministerija turėtų priimti sprendimą dėl melioracijos 
statinių naudotojų asociacijų skatinimo, skiriant finansinę paramą ilgalaikiai 
sutvarkytų melioracijos statinių priežiūrai. 

Kiekvienais metais savivaldybė iš savo biudžeto melioracijos darbams 
skirdavo apie 20-30 tūkst. eurų. Tos lėšos buvo naudojamos drenažo sistemų 
tvarkymui gyvenvietėse. Šiemet dėl lėšų trūkumo savivaldybės biudžeto lėšos 
nebuvo skirtos.“

Efektyvus melioracijos sistemų užstrigimo vietų radimas panaudojant ieškiklį

Neveikianti melioracijos sistema
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Dr. Vilimantas VAIČIUKYNAS, VDU Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto docentas: „Gera melioracijos sistemų būklė Lietuvoje 
turėtu rūpėti ne tik žemės ūkiui. Pamirštama, kad drenažo sistemos sausina ne 
tik žemės ūkio laukus, bet ir kelius, geležinkelius, gyvenvietes, įvairius logis-
tikos centrus ir kitokius statinius bei aplink juos esančias teritorijas. Grioviais 
nuvedamas lietaus vanduo iš gyvenviečių, aerouostų, logistikos centrų ir kitų 
teritorijų, kur perteklinis vanduo nėra pageidaujamas. Labai gaila, bet šiandieną 
visą melioracijos sistemų priežiūros naštą bandoma perkelti ūkininkams, nors 
naudą iš to gauna žymiai daugiau 
naudotojų. Viliuosi, kad kada nors 
tai bus suprasta.

Dažnai girdime, kad valstybė 
neskiria lėšų melioracijos sistemų 
priežiūrai, remontui, rekonstrukci-
jai. Valstybės institucijos, kad ir ta 
pati Žemės ūkio ministerija, mūsų 
mokesčių mokėtojų pinigus tiktai 
perskirsto, pati ministeriją tų pinigų 
neuždirba, todėl turėtu būti svarbus 
teisingumo principas perskirstant 
gautas lėšas. Jeigu gaunama nauda 
iš melioracijos sistemų padeda su-
rinkti daugiau mokesčių į valstybės 
biudžetą, tai proporcingai pagal gau-
namą naudą turėtu būti ir perskirstyti 
pinigai iš biudžeto melioracijos siste-
mų priežiūrai, remontui, rekonstruk-
cijai. Galbūt vienas optimaliausių 
būdų galėtų būti atskiro melioracijos fondo įsteigimas, kuriame būtų kaupiamos 
perskirstytos lėšos melioracijos sistemų remontui, rekonstrukcijai. Melioracijos 
fondo steigimo idėja labai sena, apie jo galimybes dar 1999 m. ne vieną straipsnį 
parašė ir ne vieną pranešimą padarė VDU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulte-
to prof. Leonas Katkevičius. O kodėl tokio fondo neturime arba kodėl šiandiena 
tiek mažai skiriama lėšų melioracijai, manau kad tiems, kurie atsakingi už vals-
tybės pinigų perskirstymą, paprasčiausiai stinga valstybinio požiūrio.

Turime džiaugtis, kad iki šiol nemaža dalis drenažo sistemų veikia, kad ir 
nepilnu pajėgumu. Lietingi 2017 m. parodė, kaip yra svarbu prižiūrėti griovius, 
neleisti juose augti medžiams, sumedėjusiai augalijai, tvarkyti nuslinkusius šlai-
tus. Kur buvo prižiūrimi grioviai, ten didesnių problemų su perteklinio vandens 
nuvedimu, iš drenažo sistemų, nebuvo, laukus ilgai nesėmė. Noriu pasidžiaugti, 

Mokslininkas Vilimantas Vaičiukynas atkastoje 
tranšėjoje tiria gruntą
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kad atskiri ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės imasi iniciatyvos ir patys tvarko 
drenažo sistemas, prižiūri griovius. Kaip pavyzdį galiu paminėti UAB „Agro-
Dotnuva“ ir ūkininkus Kižauskus, jie sėkmingai pradėjo naudoti seną drena-
žo priežiūros ir remonto priemonę – drenažo vamzdžių praplovimą. Žinoma, 
dabartinė drenažo praplovimo technika labai skiriasi nuo ankščiau naudotos. 
Šiandiena naudojant šią priemonę kelių centimetru tikslumu galima nustatyti 
drenažo gedimo vietą, užsinešusius drenažo ruošus praplauti. Taip organizuo-
jant darbus sutaupoma laiko, mažinamos darbų sąnaudos. Įvertinant dabarti-
nius drenažo gedimų paieškos naudojamus būdus, ši priemonė bus viena iš 
efektyviausių nustatant drenažo gedimo vietas ir prižiūrint drenažo sistemas.

Gerai nuteikia ūkininkų žingeidumas, o kad trūksta kai kurių žinių, tai nėra 
problema. Žinios įgyjamos. Manau, turėtų būti organizuojami specialūs kur-
sai ūkininkams, kuriuose jie būtų supažindinami su pagrindiniais melioracijos 
sistemų priežiūros, smulkaus remonto darbais. Po tokių kursų jiems turėtu būti 
išduodami registruoti pažymėjimai.

Didesnę problemą matau su smulkiaisiais ūkininkais. Ne visi jų turi pakan-
kamai finansinių resursų, kaip didieji ūkininkai įsigyti naujausią techniką, kuri 
jiems leistu ekonomiškai efektyviai atlikti melioracijos priežiūros ar nedide-
lius drenažo remonto darbus. Žinant, kokios pažangios technologijos ateina į 
žemės ūkio sektorių, smulkiems ūkininkams, be apsijungimo, be kooperacijos 
sunku bus išlikti rinkoje konkurencingiems. Naujos technologijos visais laikais 
labai brangiai kainavo. Kiekvienam smulkiam ūkininkui turėti brangią, kad ir 
tą pačią melioracijos sistemų priežiūros, drenažo praplovimo ar griovių šiena-
vimo techniką tikrai ekonomiškai neapsimoka. Tuo labiau, kad dažnu atveju 
viena drenažo sistema sausina ne vieno ūkininko žemę. Nekalbant jau apie 
projektavimo paslaugą rekonstruojant drenažo sistemas. Kad ir kaip nenori ko-
operuotis šiandien smulkieji ūkiai, jeigu norės išlikti rinkoje konkurencingi, jie 
tai privalės vėliau ar anksčiau padaryti.

Ūkininkams linkėčiau optimizuoti drenažo sistemas. Jos turi tarnauti ne tik 
sausinimui, bet jos turi padėti sušvelninti sausros pasekmes. Šiandiena naudo-
jami drenažo sistemose įrenginiai patvankai sudaryti yra geras pirmas nedide-
lis žingsnis link modernių, išmanių drenažo sistemų. Todėl negalima sustoti. 
Reikia judėti į priekį.“

Kalbėdamiesi apie melioracijos problemas, norėjome pakalbinti ir žemės 
ūkio viceministrą Donatą Dudutį, kuruojantį žemėtvarkos, melioracijos, nekil-
nojamo turto, geodezijos, žuvininkystės, mokslo bei inovacijų, kooperacijos 
ir verslumo skatinimo sritis. Jam prašant, klausimus nusiuntėme raštu, tačiau 
atsakymų nesulaukėme.

Su pašnekovais kalbėjosi Vanda Vasiliauskaitė
Martyno Navicko, Dainiaus Kižausko, Rimanto Šikšnio nuotraukos
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Apie žemės melioracijos  
sistemų valymą

Dainius KIŽAUSKAS  
UAB „AgroDotnuva“ vadovas 

Ar reikia tvarkyti ir remontuoti melioracijos sistemas? Ar reikia jas 
keisti naujomis? Kokie galimi sprendimai ir tvarkymo būdai Lietuvos 
žemės ūkyje? Kokia efektyviausia ir pigiausia melioracijos sistemų 
priežiūra? 

Tai klausimai, kurie 
keliami jau gerą pen-
kmetį, ypač gausesnio 
lietaus metais. Tai buvo 
itin aktualu 2017 metų 
rudenį ir 2018 metų pa-

vasarį. Tuomet visos problemos ir išryškėjo: 
kur melioracijos sistemos veikia, kur – tik iš 
dalies, arba visiškai neveikia. Kad sistema 
veiktų nepriekaištingai, pirmiausia būtina 
melioracijos griovių priežiūra, nes tai vienas pagrindinių ir esminių sistemos 
elementų, kad būtų nutekėjimas, neapsemtos žiotys ir pan. Jei grioviai nevalo-
mi, nekertami krūmai, nepjaunama žolė, tai ir pačios sistemos – rinktuvai kar-
tu su sausintuvais – veikti negali, nes pilni stovinčio vandens. Juolab stovintis 
vanduo sistemose sukelia ir kitų problemų, ypač žiemą, kuomet iškilnoja žiotis, 
vamzdynus, susiformuoja augalų ir žemių kamščiai. Pagrindines priežastys, dėl 
kurių melioracijos sistema neveikia efektyviai:

1. Melioracijos kanalai ir grioviai apaugę žolėmis, krūmais, medžiais;
2. Gausu netvarkomų bebrų užtvankų apleistuose grioviuose;
3. Sulaužytos drenažo sistemos dėl intensyvaus sunkios technikos ar kito-

UAB „AgroDotnuva“ vadovas Dainius Kižauskas
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kios įrangos naudojimo, 
ypač drėgnuoju metų laiku 
(pvz., cukrinių runkelių ka-
simo technika ar pan.);

4. Klaidos tiesiant drenažo 
sistemas (tiek rinktuvus, 
tiek sausintuvus);

5. Smėlio, molio ar kitų že-
mių sąnašos, nuosėdos bei 
augalų šaknų kamščiaiį 
vamzdynuose;

6. Surenkamo vandens nu-
tekėjimas į magistralinius 
griovius – apleistose zono-
se, miškuose, neprižiūri-
muose dirbamuose plotuo-
se, saugomose teritorijose, Vamzdynai žemėje Asiuklio šaknys

Iš vidaus vamzdyno lūžiai Išplovimai

Taip iš paukščio skrydžio atrodo  
anksti pavasarį apsemti žemės plotai  
ir melioracijos sistemos

Taip iš paukščio skrydžio atrodo  
anksti pavasarį apsemti žemės plotai  
ir melioracijos sistemos
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Rastas augalų šaknų 
kamštis vamzdyne

Bebrų užtvanka

Sistemos sujungimai

nacionaliniuose parkuose ir pan.;
7. Gyventojų savarankiškas pasijun-

gimas prie drenažo sistemų su ka-
nalizacijos nuotekų vamzdžiais.

8. Kitos galimos priežastys – meli-
oracijos sistemos neįrengtos, išsi-
plėtusios miškų ar apleistų pievų 
teritorijos, kurios ribojasi su dir-
bamais plotais, ūkiškumo stoka.

Visa tai lemia blogą melioracijos 
Įdomybės iš melioracijos vamzdynų

sistemų funkcionavimą. Jau keletą metų vyksta diskusijos dėl reikalingų dide-
lių finansinių lėšų, kad būtų galima viską atnaujinti, sutvarkyti, suremontuoti ir 
turėti efektyviai veikiančią visą sistemą. Pavieniai finansiniai projektai įgyven-
dinami regionuose, kuomet keliasdešimt hektarų sutvarkoma, bet tai ne išeitis. 
Tad tokiu keliu pasukus, rasti finansinių lėšų ir renovuoti visą melioracijos sis-
temą Lietuvoje, kol kas sunkiai tikėtina.

Prieš gerą penkmetį Valstybės kontrolė pateikė Žemės ūkio ministerijai re-
komendacijas dėl efektyvesnės valstybės politikos melioracijos srityje. Jose 
buvo įvertintas melioracijos sistemų turto pertvarkos modelis bei pavedimas 
savivaldybėms prižiūrėti valstybei priklausantį melioracijos turtą iki naujo me-
lioracijos įstatymo įgyvendinimo. Turto balansinė vertė apie 2,2 mlrd. Eur. Po 
naujų teisės aktų priėmimo dalis, t. y. apie 1 mlrd. vertės melioracijos sistemų 
turto, rekomenduojama perduoti žemdirbiams jų nuosavybės teise valdomuo-
se plotuose. Nors šiandien situacija sudėtinga, nes nežinoma visos melioruotos 
žemės ir melioracijos statinių būklė bei jos pokyčiai, negalima efektyviai pla-
nuoti melioracijos darbų, biudžetų ir t. t., žemdirbiai perimti tokio turto nenori. 
Jie logiškai ir ūkiškai reikalauja, kad sistemos būtų perduotos sutvarkytos arba 
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sumažintas naujų reikalavimų (pagal naujus teisės 
aktus) sąrašas jas tvarkant. Tam yra pigių ir efek-
tyvių sprendimų.

 Paprasčiausias žemdirbiams melioracijos sis-
temų tvarkymo ir priežiūros būdas būtų savo val-

domų laukų melioracijos sistemų savarankiška priežiūra – plovimas ir valymas. 
Taip būtų taupomos tiek asmeninės žemdirbių lėšos, tiek ir valstybei nebūtų 
didelės finansinės naštos. Mes patys esame ūkininkų šeima ir įmonė, teikianti 
drenažo sistemų priežiūros sprendimus jau penkerius metus visoje Lietuvoje. 
Latvijoje daugiau kaip 10 metų šis būdas labai efektyvus, galima drąsiai teigti, 
kad melioracijos sistemų būklė tiesiogiai priklauso nuo šeimininkų priežiūros. 
Svarbu paminėti, kad tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje pačių sistemų vamzdynai – 
rinktuvai ir sausintuvai, yra geros būklės, bet sąnašos, kamščiai, nuosėdos yra 
pagrindinė problema, kodėl sistemos nefunkcionuoja efektyviai. Patys vamz-
deliai, nors ir įrengti prieš 50 ar 60 metų, yra geros būklės, nes žemėje negau-
dami tiesioginių saulės spindulių ir neveikiami didelių temperatūros skirtumų, 
jie tarsi užkonservuoti. Štai kodėl būtina prižiūrėti melioracijos sistemas jas 
plaunant ir valant, o ne dažnu atveju tvarkant fiziškai.

1. Sutvarkytos melioracijos sistemos garantuoja stabilesnes pajamas  
iš dirbamo ploto. Sutvarkius melioracijos sistemas:

- derliaus priedas padidėja iki 10 proc.;
- ūkio darbai pavasarį prasideda anksčiau (iki 2 savaičių);
- padidėja dirbamos žemės vertė;
- sumažėja gamybos kaštai;

2. Keli ūkių pelningumo didinimo pavyzdžiai:
2.1  Lietuvoje: iki susitvarkymo ūkininkas iš 1 ha dirbamos žemės gavo 

Įrenginio montavimo darbai prieš pradedant plauti 
melioracijos sistemas

Plovimo galvutė

Purškimo galvutė

AKTUALIJOS
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daugiausiai 4 t kviečių, nes pavasarį ir rudenį apie 40 proc. dirvos pavir-
šiaus telkšodavo vanduo. Po sistemų išplovimo (išvalymo) derlius išau-
go iki 6 t/ha (finansine išraiška – pajamos padidėjo 400 Eur./ha, kuomet 
rinkoje kviečių kaina buvo 1 t – 200 Eur.).

2.2  Latvijoje: ūkininkas dirba 500 ha plotą. Po melioracijos sistemų išplo-
vimo (išvalymo) per 3 metus derliaus priedas laikosi apie 10 proc. ir 
daugiau (išraiška eurais – apie 50 tūkst. Eur. priedas per metus).

Vadinasi, drenažo valymas – plovimas leidžia efektyvinti veiklą ir siekti ge-
resnių rezultatų iš to paties dirbamo ploto.

Pristatysiu valymo-plovimo įrenginį ir jo privalumus:
1. Paprastas ir veiksmingas melioracijos sistemų plovimas;
2. Unikali, patentuota stebėjimo-ieškojimo sistema rasti lūžius, kitus užstri-

gimus;
3. Rezultatas – geresnė dirbamos žemės būklė, tolygesnis augalų dygimas ir 

augimas, garantuotas gausesnis derlius, mažesni nuostoliai dėl šlapių ar 
nuolat semiamų vietų;

4. Galimybė GPS prietaisų pagalba braižyti savo plotų žemėlapį.

Įrenginio komplekte yra: 
- pakabinamas rankinis Hidro Jet 150, su 150 metrų plovimo žarna rinktuvų 

valymui ir plovimui;
- pakabinamas hidraulinis Hidro Jet 300 su 300 metrų plovimo žarna rink-

tuvų valymui ir plovimui;
- pakabinamas hidraulinis Hidro Jet 300 Plus su 300 metrų plovimo žarna 

rinktuvų ir 100 metrų žarna sausintuvų valymui ir plovimui;
- prikabinamas hidraulinis Hidro Jet 300 Plus Agro, su 300 metrų plovi-

možarna rinktuvų ir 100 metrų žarna sausintuvų valymui ir plovimui, turi 
autonominį vandens rezervuarą.

Naudojant melioracijos sistemų plovimo-valymo įrenginį, sistemos plovi-
mas yra paprastas ir saugus. Speciali valymo-plovimo žarna su hidrauline pa-
vara yra įleidžiama per žiotį į drenažo sistemą – rinktuvą ar sausintuvą ar net 
drenažo šulinio vamzdį. Tuomet įrenginio žarnos galvutė su 6+1 ar 12+1, 12+4, 
12+6 skylutėmis kartu valo vamzdynus ir išplauna dumblą, sąnašas ar augalų 
šaknis. Lengvai galima reguliuoti įrenginio hidraulinį aukštį ir ilgį, prisitaikyti 
prie žiočių, taip pat horizontalaus valdymo svirties petį. Tai visą atliekamą dar-
bą, kuriam naudojamas toks įrenginys, padaro patogų ir efektyvų.

Belieka kolegoms žemdirbiams palinkėti nesikratyti tos naštos, kuri tiesiogiai 
ūkiuose kuria pridėtinę vertę, ir su šiais darbais stengtis pasiekti maksimalių įma-
nomų rezultatų patiems nelaukiant pagalbos iš šalies. Didžiausios sėkmės! Tikiu, 
kad informacija padės labiau suprasti sprendimo būdus ir taikymo metodus.

Dainiaus Kižausko nuotraukos

AKTUALIJOS



Profesines šventes prisimenant...
Midona DAPKIENĖ

„Vienintelė vertybė žemėje – žmogaus ryšys su žmogumi“, – teigė An-
tuanas de Sent-Egziuperi, laikui nepavaldaus „Mažojo princo“ autorius. 
Bendravimo svarbą gana skausmingai pajutome COVID-19 pandemijos 
metu, kai ši, esminė, mūsų gyvenimo dalis persikėlė į virtualią erdvę. Jau 
antrus metus karantinas atima galimybę iš hidrotechnikos, žemėtvarkos ir 
kitų giminingų profesijų brolių ir sesių susitikti profesinėje šventėje, atvirai 
pasišnekėti apie problemas, pasidžiaugti laimėjimais, pasidalinti planais ir 
lūkesčiais. Daugelis Sąjungos narių apgailestauja, kad nutrūko graži tradi-
cija kartu pabūti gamtoje, dalyvauti profesinėse diskusijose, susirungti įvai-
riose sporto varžybose, o vakare smagiai pašėlti grojant kokiai nors mėgs-
tamai grupei. Nostalgijos kamuojamiems kolegoms tikriausiai bus malonu 
prisiminti šiuos, du dešimtmečius vykusius renginius, sužinoti tam tikrus 
faktus, jau tapusius mūsų profesijos atstovų kultūrinio gyvenimo istorija.

Mūsų profesinės šventės istorija prasidėjo, kai 2000 metų pavasarį LŽHIS 
tarybos iniciatyva, pritarus tuometiniam žemės ūkio ministrui E. Makeliui, kie-
kvienų metų birželio pirmasis šeštadienis buvo paskelbtas žemėtvarkos ir meli-
oracijos darbuotojų profesine diena. Šiai dienai paminėti skirta pirmoji šventė 
įvyko 2000 m. birželio 3 d. Lietuvos žemės ūkio universitete. Neatsitiktinai 
Sąjungos nariai pirmą kartą susirinko būtent LŽŪU, juk Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakultetas (VŪŽF) – didžiosios jų daugumos Alma Mater, primenantis 
specialybės ištakas ir linksmus studentiškus laikus. Visi žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinieriai daugiau ar mažiau susieti dalykinio bendravimo ryšiais, 
VŪŽF yra inžinierių sąjungos būstinė, profesinio tobulinimosi ir atestacijos 
centras, o ir vieta Kauno rajone patogi iš visų Lietuvos kampelių suvažiuoti.

Iš viso Lietuvos žemės ūkio universitetą (2011 m. pervadintą į Aleksandro 
Stulginskio universitetą) profesinės šventės vieta per tuos 20 metų Sąjungos 
nariai rinkosi tris kartus. 2002 metais Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
rūmų kiemelyje vyko trečioji mūsų šventė. Septintoji – 2006 m., ji sutapo su 
VŪŽF 60 metų jubiliejumi. Tada LŽHIS atstovai sveikino fakulteto dėstytojus 
ir mokslininkus, dėkojo už jų nelengvą darbą ugdant studijuojančiųjų profesinę 
kompetenciją, skleidžiant žinias ir svariai prisidedant prie svarbiausių šalies 
projektų įgyvendinimo vandens ūkio ir žemėtvarkos srityse.

LŽHIS savo 100 metų jubiliejų paminėjo Aleksandro Stulginskio universi-
teto Iškilmių salėje 2018 m. birželio 2 d. Sulaukta daug kolegų ir svečių, svei-
kinimus ir pasisakymus keitė filmuoti kino vaizdai apie atkurtosios Sąjungos 
veiklą, pagerbti aktyvūs LŽHIS nariai ir veteranai, dalyviai įsiamžino istori-

MŪSŲ GYVENIMAS

28 



2005

2010 Uostadvaris2010 Uostadvaris

2005 prie Dusios ež.prie Dusios ež.

2006 Kauno r.  
 Akademija
2006 Kauno r.  
 Akademija



nėje nuotraukoje. Norintieji geriau susipažinti su Sąjungos istorija apžiūrėjo 
ekspoziciją ASU muziejuje, taip pat galėjo apsilankyti VŪŽF laboratorijose. 
Devynioliktąją profesinę šventę vainikavo smagi vakaronė ir jubiliejui skirtas 
didžiulis tortas.

Bet grįžkime per dešimtmečius atgal... Antroji profesinė šventė įvyko ir 
davė pradžią gražiai tradicijai 2001 m. birželio 2 d. Europos centre, esančiame 
Bernotų kaime (Vilniaus r.). Šalia Girijos ežero įkurtame kraštovaizdžio draus-
tinyje žemėtvarkininkai neseniai buvo pasodinę žemės reformos ąžuolyną ir 
pastatę paminklinį akmenį 2000 metų reformai. O kalbos toje šventėje dau-
giausia sukosi apie žemės reformos įgyvendinimą.

Visada labai aktyvūs buvo LŽHIS nariai žemaičiai, todėl nemažai profesi-
nių švenčių surengta Pamario krašte ir įvairiose Žemaitijos vietose, taip „pri-
artinat profesinę dieną prie vandens“. Ketvirtoji šventė (2003 m.) vyko Rusnės 
saloje, Uostadvaryje. Į Uostadvarį profesinė šventė sugrįžo 2010 metais. Tą-
kart kaimelio senojoje siurblinėje buvo surengta mokslinė ir praktinė konferen-
cija „Agrosektoriaus ir melioracijos poveikis klimato kaitai“. Labai populiari 
Uostadvaryje vykusių renginių dalis – plaukiojimas laivais po Atmatą ir Kuršių 
marias.

Drevernoje, buvusioje karaliaus Vilhelmo prieplaukoje įsikūrusioje kaimo 
turizmo sodyboje „Strykis“ Sąjungos nariai rinkosi 2014 metais. Puiku, kad 
tokiose vietose buvo galima organizuoti žvejybos varžybas ir gardžios žuvie-
nės paragauti.

Viename gražiausių Žemaitijos kampelių – Plateliuose (Plungės r.) profesi-
nė šventė vyko du kartus – 2007 m. ir 2016 m., kai renginio metu buvo pami-
nėtas žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 90-metis.

Žemaičių krašte profesinę dieną hidrotechnikos ir žemėtvarkos inžinieriai 
pažymėjo ir 2012 metais, tik tąsyk netoli Varnių, prie Lūksto ežero. Nors uni-
kalusis Lūkstas šventės dalyvius sutiko nelabai svetingai, o oras buvo „švelniai 
tariant“ ne koks, tai nesutrukdė smagiai pašėlti, juolab, kad susirinko ir daug 
Sąjungos jaunimo. Žemėtvarkininkai turėjo galimybę aptarti savo problemas 
seminare „Žemės tvarkymo ir administravimo aktualijos“. 

2015 metais šventė vyko taip pat Žemaitijoje – Tytuvėnų regioniniame 
parke prie Bridvaišio ežero įsikūrusioje poilsiavietėje „Sedula“ (Kelmės r., 
Skogalio k.). Šįkart specialistai išklausė pranešimus ir diskutavo seminare 
„Kompleksinis kaimo teritorijų ir jų infrastruktūros pertvarkymas“. Taip pat 
didelis dėmesys buvo skirtas įvertinti ir apdovanoti „2014 - 2015 m. geriausio 
žemėtvarkos planavimo dokumento“, „2014 - 2015 m. geriausio suplanuoto ir 
pastatyto statinio“ konkursų nugalėtojus.

Kasmet vykdami į profesinę šventę Sąjungos nariai turėjo galimybę pažinti 
vis naujus Lietuvos kampelius ir pajusti jų gamtos grožį. Daug šių švenčių 
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įvyko Raseinių rajone, prie nuostabiosios Dubysos upės. Penktoji profesinė 
šventė (2004 m.) vyko Ariogaloje, į ją jau atvyko apie 400 žemėtvarkos, hidro-
technikos ir melioracijos specialistų ir šių profesijų veteranų. Šiame renginyje 
išsiskyrė „geriausio stalo“ konkursas, kuriame dalyvavę įvairių apskričių at-
stovų komandos rungėsi ne tik patiekalų įvairove, bet ir pateikimo, apipavi-
dalinimo originalumu. 2008 metais devintasis profesinės dienos paminėjimas 
vyko Milašaičių kaime esančiame kaimo turizmo komplekse „Rokynė“. Šven-
tės naujovė buvo mokslinė konferencija „Lietuvos vandens ūkis“, ir ji visiškai 
pasiteisino.

Dzūkijoje, Metelių regioniniame parke prie Dusios ežero profesijos bro-
liai ir seserys rinkosi į šeštąją profesinę šventę (2005 m.). Keturioliktąjį kartą 
(2013 m.) šventės renginiai vyko šio etnokultūrinio regiono kurorto – Druski-
ninkų turizmo ir verslo informacijos centre, kur paplūdimio tinklinio, o ypač 
krepšinio varžybos buvo labai azartiškos ir sulaukė didelio komandų sirgalių 
dėmesio. Vėl dzūkų žemėje, Radžiūnų kaime įsikūrusiame „Tarzanijos“ pra-
mogų parke, dalyviai šurmuliavo 2017 metais. Tais metais buvo įvertinti ir 
apdovanoti hidrotechnikai, aktyviai teikę konkursui savo atliktus darbus.

2009 m. tradicinis renginys pakvietė į Aukštaitiją, Ukmergės rajone esan-
tį Taujėnų dvarą, šalį užklupusios ekonominės krizės sąlygomis, tačiau graži, 
atnaujinta dvaro aplinka pakėlė dalyvių ūpą. Dvaro rūmuose įvyko konferen-
cija, skirta Lietuvos valstybinių žemėtvarkos institucijų devyniasdešimtmečiui 
pažymėti. 

2011 m. į Panevėžio rajone Tiltagalių kaime ant Lėvens upės kranto įsi-
kūrusią moksleivių stovyklą „Trimitas“ atsipalaiduoti nuo kasdienių rūpesčių 
rinkosi po esminės sistemos reorganizacijos beatsigaunantys žemėtvarkininkai 
ir vis dar nesibaigiant ekonominiam sunkmečiui stokoję užsakymų darbams 
hidrotechnikai. Tačiau visas bėdas padėjo pamiršti puikus oras ir pačių dalyvių 
išradingumas – tąkart delegacijų prisistatymai buvo kaip niekada originalūs ir 
linksmi. Šioje šventėje dalyvavo ne tik gausus LŽŪU VŪŽF darbuotojų, bet ir 
studentų būrys.

Mūsų Sąjunga profesinės dienos renginiuose sulaukdavo daug garbingų 
svečių. Kasmet hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistus sveikino, dėkojo ir 
apdovanodavo Seimo nariai, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tar-
nybos atstovai, apskričių viršininkai, rajonų merai. 

Aktyviai dalyvavo rengiant profesines šventes skirtingais metais LŽHIS 
nariai: Julė Petraškienė, Albinas Kusta, Antanas Maziliauskas, Kazys Sivickis, 
Romualdas Survila, Rimantas Liatukas, Antanas Vaitiekūnas, Jonas Račas, Zita 
Kvietkienė, Vilma Kalendauskaitė, Afruzina Katarskienė, Vidmantas Gurklys, 
Jonas Varkalys, Apolinaras Jasaitis, Vilimantas Vaičiukynas, Giedrius Balevi-
čius, Algis Kvaraciejus, Loreta Grigaitienė, Juozas Smilgevičius, kuris didžiąją 
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dalį švenčių aprašė žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“, ir daugelis kitų.
Daug metų profesinių švenčių dalyviai ir rėmėjai buvo: UAB „Šilutės meli-

oracija“, UAB „Šilutės polderiai“, UAB „Šilutės hidroprojektas“, UAB „Biržų 
melioracija“, AB „Raseinių melioracija“, UAB „Kuršasta“, UAB „Plungės Jo-
nis“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Stamela“, UAB „Kamesta“, UAB „Eže-
rūna“, UAB „Jonavos hidrotechnika“, UAB „Šiaulių hidroprojektas“, UAB 
„Sweco hidroprojektas“, VŪŽF, LŽHIS Alytaus žemėtvarkininkų skyrius.

Būtina paminėti, kad šventės visada buvo darbingos profesine prasme, Są-
jungos nariai aktyviai reiškė savo nuomonę aktualiais klausimais, diskutavo, 
vyko konferencijos ir seminarai, siekiant pagilinti specialybės žinias ir pra-
plėsti profesinės veiklos akiratį. Buvo pagerbiami aktyviausi LŽHIS nariai, 
apdovanojami specialistai, įstaigos ir organizacijos už geriausiai parengtus 
projektus, atliktus konkrečius darbus.

Be abejonės, visų švenčių dalyviai labai laukdavo įvairių sporto šakų var-
žybų, stengėsi nugalėti ir gauti rėmėjų įsteigtus apdovanojimus ir prizus. Visa-
da populiarios buvo komandinės krepšinio, tinklinio, futbolo, kvadrato, virvės 
traukimo varžybos. Daug vyrų ir moterų išbandė akies taiklumą individualiose 
šaudymo, smiginio varžybose. Tačiau be tradicinių sporto šakų, ypač pirmo-
siose šventėse, dar vyko ir tokios varžybos: kelmo, padangos ar guminio bato 
mėtymas į tolį, dvipūdės ar grūdų maišo kilnojimas (vyrams), vamzdelių ri-
denimas (moterims), bėgimo maišuose, šuolio į tolį, estafetės su kliūtimis. O 
kas tiksliausiai iš akies atspės nurodytą atstumą, žingsniu išmatuos linijos ilgį, 
sklypo plotą ar šlaito nuolydį? Ir profesionalui nelengva nustatyti VŪŽF fakul-
teto rūmų pastato aukštį, paminklinio akmens svorį, Dubysos upės vagos plotį 
ir debitą.

Grynas oras ir aktyvi sportinė veikla visada sužadindavo šventės dalyvių 
apetitą, jie bendravo skanaudami iš visų šalies kampelių atsivežtas gėrybes prie 
lietuviškai gausiai nukrautų stalų, o dar ir rėmėjų lauko virtuvės labai dažnai 
praalkusius vaišino.

Sąjungos nariai mėgsta šokti, jie sukosi ir smagiai trypė skambant įvairių 
rajonų meno kolektyvų, ŽŪA liaudiškos muzikos kapelos „Ūkininkas“, o taip 
pat populiarių šalyje grupių „Rondo“, „Biplan“, „16 Hz“, „Kitava“, „Vairas“, 
„Tabasco“, „Išjunk šviesą“, „Dar“ atliekamoms dainoms.

Neretai švenčių eigą ir turinį pakoreguodavo oro sąlygos – būta ir lietingų, 
šaltų, ir labai karštų birželio pirmųjų šeštadienių. Tačiau hidrotechnikai ir že-
mėtvarkininkai – užsigrūdinę žmonės, pratę prie gamtos kaprizų, niekada neiš-
sigąsdavo, ir niekas negalėjo pakenkti tos dienos dvasiai – paminėti, pagerbti, 
o, svarbiausia, pabendrauti ar tiesiog pabūti kartu.

2019 metais profesinę dieną paminėjome jubiliejinį – 20-tąjį kartą. Ji vėl 
vyko Raseinių rajone, labai gražioje vietoje – Maironio apdainuotos Dubysos 
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upės slėnyje įsikūrusioje Dvarviečių stovyklavietėje. Vis labiau krito į akį, kad 
keičiasi kartos – mažėja veteranų, daugėja jaunų žmonių, nemažai jų atvyksta 
su šeimomis. Nors paskutinioji vykusioji šventė nebuvo gausi dalyvių skaičiu-
mi, bet vėl išsiskyrė tuo, kad joje dalyvavo gausus būrys Sąjungos narių atžalų, 
kurios turėjo puikią galimybę turiningai praleisti laiką gamtoje su savo tėveliais. 
Galbūt vaikučiai užaugę paseks tėvų pėdomis ir pravers VDU Žemės ūkio aka-
demijos duris, kad įgytų hidrotechniko, žemėtvarkininko ar kitą giminingą ir 
šalies ūkiui reikalingą specialybę...

Sąjungos taryba nusprendė, kad ateityje profesinė šventė turėtų vykti pas-
kutinįjį gegužės šeštadienį, siekiant išvengti jos dubliavimosi su Tėvo diena, 
pažymima birželio pirmąjį sekmadienį, ir suteikti didesnę galimybę dalyvauti 
šventėje visiems norintiems LŽHIS nariams. Tikėtina, kad šis renginys išgyvens 
renesansą ir sulauks daugybės „gyvo“ bendravimo „išalkusių“ dalyvių, jų šei-
mos narių, draugų ir svečių. Juk taip smagu susitikti ir nuoširdžiai pasišnekėti su 
studijų laikų draugais, bičiuliais, kolegomis. „Geriausias būdas išlaikyti drau-
gystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“ 
(Johanas Volfgangas Gėtė).

Vilmos Kalendauskaitės, Rasos Ramukevičienės, 
redakcijos archyvo nuotraukos

Minint LŽHIS 100-metį
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ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Medžio šaknis reikia saugoti
Steponas DEVEIKIS 

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės direktorius

Įvadas. Gyvenimiška patirtis ir pastarųjų metų darbas Kraštovaiz-
džio ir želdynų ekspertų grupėje (KŽEG) atskleidė gerų ir nerimą ke-
liančių pavyzdžių, kuriuos norėčiau aptarti, tuo pačiu pakviesdamas 
statybos ir rekonstrukcijos projektuose išsaugoti vertingus užaugu-
sius, seniai augančius (brandžius) medžius. Medis savo ekologinę, 
estetinę, sociokultūrinę, taip pat ir ekonominę vertę bei funkcijas at-
skleidžia augdamas ir užaugęs. Tai svarbus mūsų aplinkos išteklius 
ir jį reikia saugoti. 

Topografinėje nuotraukoje, vietovės ar sklypo stambaus mastelio plane 
medžio topografinis ženklas yra mažas ir neišraiškingas, projekto autoriui, 
inžinieriui ar architektui, dažnai nekrentantis į akis, nepastebimas. Tik or-
tofotonuotrauka ir vietovės analizė, rekognoskavimas gali suteikti reiki-
amos informacijos. Tačiau ar kas beturi laiko (ir noro) rekognoskuoti pro-
jekto vietovę? Teko patirti, kad yra rekonstrukcijos projektų, kurių autoriai 
nebuvo atvykę pavaikščioti po projektinį sklypą (ach, tos besiformuojančios 
nuotolinės tradicijos). 

Kita vertus, džiugina tai, kad, pavyzdžiui, hidrotechnikos ir statybos 
paslaugų įmonė „Plungės lagūna“ rimtai ėmėsi vieno rekonstrukcijos projekto 
ir, kai pradėjusi darbus pamatė projekto trūkumus, netgi klaidas, ėmėsi ieškoti, 
kas galėtų patarti, kaip išsaugoti vertingus medžius, kaip keisti projektinius 
sprendinius ir darbo technologijas.

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas (2017) įpareigoja kurti darnią 
ir kokybišką architektūrinę aplinką, suteikia plačius įgaliojimus ir galimybes 
architektams (įstatymo 4 straipsnis) inter alia „projektuoti viešąsias erdves, 
kraštovaizdį ir urbanistines struktūras, projektuoti želdynus“. Įstatymo 11 
straipsnyje nustatyti architektūros kokybės kriterijai – atitikties darnaus vysty-
mosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos ergonomiškumo, ilgaamžiškumo, 
estetikos, sprendimų racionalumo kriterijai – gali ir turi būti siejami su 
įpareigojimu saugoti medžius. 

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Statybos techniniuose reglamentu-
ose (STR) medžių išsaugojimo ar apsaugos statybos projekto sklype dalykai 
tiesiogiai beveik nereglamentuojami arba reglamentuojami nepakankamai. 
Esminės nuostatos išdėstytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-
03-15 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintose Želdinių apsaugos vykdant statybos 
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darbus taisyklėse. Šiame straipsnyje teikiamos įžvalgos ir rekomendacijos yra 
parengtos vadovaujantis:

▪ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 
„Dėl Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių patvirtinimo“;

▪ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu 
Nr. D1-848 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu (STR 1.06.01:2016) 
STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA (nuo 2018 
m. galiojančia redakcija);

▪ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. patvirtinto STR 2.06.04 : 
2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XVI 
skyriumi;

▪ Metodinės literatūros šaltiniais ir KŽEG atliktų ekspertizių bei rengtų re-
komendacijų medžiaga (mašinraščiai): 1) Vilniaus miesto Krokuvos g. at-
karpos želdiniai, 2019; 2) Šakių miesto skvero ąžuolų išsaugojimo reko-
mendacijos, 2019; 3) Danės krantinės ir skvero Klaipėdoje rekonstrukcijos 
projekto želdinių apsaugos rekomendacijos, 2020; 4) statybos sklypo Pa-
langoje želdinių išsaugojimo rekomendacijos, 2020. 

Uždavinys – išsaugoti medžių šaknis. Kad išsaugotume medį, reikia 
išsaugoti ne tik jo regimąsias dalis – kamieną ir lają (lapiją), bet ir šaknis dirvo-

1 lentelė. Medžių šaknų augimo plotas priklauso-
mai nuo medžio kamieno skersmens (diametro)

Medžio  
diametras, cm

Minimalus šaknų 
sistemos  

diametras, m

Minimalus  
šaknų sistemos  

plotas, m²

5 0,75 1,5

10 1,5 7

15 2,3 15

20 3 30

25 3,8 45

30 4,6 65

35 5,3 90

40 6,1 115

45 6,8 145

je. Įprasta teigti, kad medžio 
šaknys užima ne mažesnį 
nei lajos projekcija plotą. 
Mokslininkai gi teigia, kad 
šaknyno užimamas plotas 
gali būti dvigubai didesnis 
nei medžio lajos projekcijos 
plotas. Priimta medžio šaknų 
sistemos plotą apskaičiuoti 
pagal medžio kamieno 
skersmenį (1 lentelė). 

Pagrindinės medžių 
šaknų struktūros funkci-
jos: mechaninis medžių 
laikymas; sumedėjusių ir 
nesumedėjusių šaknų san-
tykio palaikymas; vandens ir 
maisto medžiagų asimiliaci-
ja, saugojimas ir patekimas 
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į medį; augimo hormonų 
kaupimas ir pan. Mieste ir 
kitose gyvenvietėse medžių 
šaknys patiria dirvos 
vibraciją, drėgmės ir degu-
onies trūkumą po kietomis 
ir vandeniui nelaidžiomis 
dangomis, žiemą barstomų 
druskų perteklių dirvožemyje 
ir kitas nepalankias augimo 
ir šaknų funkcionavimo 
sąlygas. 

Dažniausiai pasitaikan-
čios statybos ir rekonstrukci-
jos projektų sklypų želdinių 
(brandžių medžių) šaknims 
nepalankios sąlygos yra 
šaknų pažeidimai ir nukirti-
mas, dirvožemio suplūkimas 
ir aeracijos sąlygų pablog-
inimas, dirvožemio lygio 

50 7,6 180

55 8,4 220

60 9,1 260

65 9,9 310

70 10,7 355

75 11,4 410

80 12,2 465

85 12,9 525

90 13,7 590

95 14,5 660

100 15,2 730

pakėlimas arba pažeminimas, mikroklimato pasikeitimas dėl artimiausių medžių 
žūties arba pašalinimo. 

Ką ir kaip reikėtų daryti statybos sklype, kaip išvengti neigiamo poveikio 
šaknims ir kaip apsaugoti medžių šaknis darbų metu, turime numatyti rengda-
mi projektą. Siūlome: 1) surinkti ir suvokti informaciją apie projekto vykdymo 
metu medžių šaknims gresiančią žalą; 2) darbų metu aptverti medžius ir jų 
grupes pagal nustatytus reikalavimus; 3) nesuplūkti dirvožemio ne tik tiesiogiai 
prie medžių, bet ir atokiau jų; 4) statybos metu nekeisti susiformavusio dirvos 
paviršiaus lygio, nesukelti dirvos lygio ir nenukasti tarp medžių (ir ant šaknų) 
esančio dirvožemio; 5) vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias 
technologijas, tokias kaip oro kastuvas arba tunelinis kasimas po šaknimis; 
6) po kasimo ir šaknų pažeidimo darbų gerinti šaknų augimo sąlygas, įterpiant 
biostimuliatorius, įrengiant drėkinimo ir vėdinimo (aeracijos) šulinėlius; 7) 
genėti medžių, kurių šaknų sistemos buvo pažeistos, lajas, kad būtų atkurtas 
maisto medžiagų ir vandens apykaitos balansas. Medžių ir jų šaknų apsaugos 
priemones būtina įtraukti į projektuojamų darbų specifikacijas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 
„Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ nus-
tatyta tvarka ir reikalavimai pateikiami 1 intarpe. 

Medžio  
diametras, cm

Minimalus šaknų 
sistemos  

diametras, m

Minimalus  
šaknų sistemos  

plotas, m²
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 
„Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 
nustatyta tvarka ir reikalavimai: 

▪ nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. 
įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras 
didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir 
arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

▪ medžių grupes ir krūmus aptverti ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptva-
ru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

▪ įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo 
medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių 
lajomis);

▪ saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam 
tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo 
(vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo dar-
bams;

▪ nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto 
priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo me-
džių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. 
Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų 
ir krūmų;

▪ užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią lai-
ką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;

▪ medžių lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti žemiau pagrindinių ske-
letinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažei-
džiant šaknų sistemos; 

▪ nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio 
prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

Ką daryti, jei šaknų pakirtimas neišvengiamas? Pirmiausia, suvokti, kad 
šaknų pakirtimas neskirtas šalinti medžio estetikos ar spręsti medžio sveikatini-
mo problemas, tai yra kritinė priemonė. Nederėtų šalinti storų, storesnių nei 5 
cm skersmens šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu 
galima šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui 
yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Būtina naudoti tam skirtus įrankius 
ir mechanizmus – šaknis reikia pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant 
kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Nedera pamiršti apie 

1 intarpas
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atsparumą vėjui ir ligoms.

Teigiami ir neigiami darbų pavyzdžiai medžių šaknų struktūrose pateikiami 
ir aptariami paveiksluose (1 a, b ir c).
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1 pav.  a) - b) - c) +
Medžių šaknų atkasimo ir pakirtimo pavyzdžiai: a ir b atvejais darbai atlikti netinkamai; tiesiant tako ar ga-
tvės lovį turi būti vengiama nudraskyti šaknis buldozeriu arba nukirsti didžiąją dalį šaknų; c) atvejis iliustruoja 
medžio šaknų atkasimą oro kastuvu, kai išsaugomos smulkios ir medžiui svarbios šaknys, sudaromos sąlygos 
medžiui tarpti ir prisitaikyti prie pakitusių aplinkos sąlygų (KŽEG archyvo nuotraukos)

Jungtinės Karalystės želdynų ir želdinių tvarkymo rekomendacijos nustato 
tvarką, kuri žinotina ir Lietuvos statybos bei kelių (gatvių) tiesimo projektu-
otojams ir rangovams. Jungtinėje Karalystėje vykstant kasimo darbams, zona 
aplink želdinius išskiriama į tris dalis: 1) uždrausta zona (1 m nuo kamieno); 
2) apsaugos zona (4× kamieno skersmens atstumas); 3) leidžiama darbų zonos 
dalis (už apsaugos zonos). Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; 
jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos 
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia 
taikyti šaknų apsaugos priemones: turėtų būti taikomos tunelio technologi-
jos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti 
neištisinės.

Gatvių su brandžiais želdiniais, takų želdynuose loviai turėtų būti formuo-
jami oro kastuvu, išsaugant medžių skeletines ir smulkias šaknis. Žinoma, tai 
didina darbo sąnaudas, kasti tenka rankiniu būdu, tačiau tikslas išsaugoti ir 
gautas rezultatas yra verti tokių priemonių (2 a ir b pav., 3 pav.). Medžių šaknų 
išsaugojimas užtikrina gatvės želdinių ilgaamžiškumą ir ekologinę (o tuo pačiu 
ir estetinę) jo funkciją. 

STR 2.06.04 : 2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavi-
mai“ (XVI skyrius) numato įvairius gatvių želdinius arba žaliuosius elementus. 
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3 pav. Tranšėjos ir gatvės konstrukcijos lovio kasimo išsaugant medžių šaknis pavyzdys 
(KŽEG archyvo nuotrauka)

 a)  b) 
2 pav. Skeletinių ir smulkių medžio šaknų išsaugojimo kasant tranšėją arba tako ar gatvės lovį 
pavyzdžiai (KŽEG archyvo nuotraukos)

Šiame techniniame reglamente (45 lentelė) nustatyti mažiausi šaligatvio žaliųjų 
juostų pločiai taikytini tik sodinant naujus medžius ar krūmus. Esamų želdinių 
(medžių ir krūmų) išsaugojimo klausimai šiame dokumente nenagrinėjami. 
Todėl esamų medžių atveju tenka remtis šio STR 185 punkto nuostata, kad 
„nesant galimybės gatvėse įrengti žaliųjų juostų, medžiai gali būti sodinami 
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šaligatviuose, orui ir van-
deniui pralaidžiuose, ne 
mažesnėse kaip 1,5 x 1,5 
m keturkampėse, 1,5 m 
skersmens apvaliose ar ne 
mažesnėse kaip 2 m2  ploto 
kitos formos aikštelėse“. 
Esami augantys medžiai 
gali būti išsaugomi 
šaligatviuose suformuo-
jant orui ir vandeniui 
pralaidžias aikšteles ir 
išsaugant svarbiausias 
šaknis šaligatvio dangos 
konstrukcijos įrengimo 
metu.

Rengiant gatvės ir 
šaligatvio arba aikštės 
dangos pagrindą apie 
atkastas šaknis smėlis 
turi būti sutankinamas 
nepažeidžiant šaknų 
išorinės dalies. Šaknų 
lygyje turi būti išvedžioti 

4 pav. Medžių šaknų sutrumpinimo galimybės ir reikalavimai: 1) minimalus atstumas nuo 
medžio kamieno – penki kamieno skersmenys; 2) šaknų apsaugos zona (juosta); 3) dar-
binė erdvė (tranšėja); 4) statinys. Šaknys nupjaunamos ir aptvarstomos (KŽEG metodinė 
medžiaga)

5 pav. Šaknų apsaugos zonos įrengimo principinė schema  
(KŽEG metodinė medžiaga)
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drenažiniai vamzdžiai, Ø 10 cm, skirti šaknyno vėdinimui, kurie kartu su 
šaknimis turi būti apdėti labai stambia skalda, kad, tankinant sluoksnį ir dan-
gos paviršių, išvengtų suspaudimo. Vamzdžių galai turi būti išvesti į paviršių 
ir užpildyti stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais su ertmėmis. 
Esant pakankamai aeracijai medžių šaknys neturėtų kilti į paviršių ir iškiloti 
gatvės važiuojamosios dalies ar šaligatvių dangos. Liepų ir kitų medžių šaknys 
nepasižymi dangų kilnojimo „agresija“. Kasimo darbai ir šaknų nupjovimas 
turėtų būti vykdomi laikantis 4 pav. nurodytų atstumų ir principų. Šaknų apsau-
gos zonos įrengimas atkasus šaknis parodytas 5 pav. 

Vykdant statybos sklype žemės darbus būtina laikytis STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriaus „Žemės darbai“ ati-
tinkamuose punktuose nustatytų reikalavimų inter alia dėl želdinių apsaugos 
(pajuodinta mūsų):

„40.3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių 
statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, 
saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.“

„48. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos 
produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių 
(kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 
bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros pavel-
do objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis 
turi būti išsaugomas nustatyta tvarka.“

Konkrečių atvejų kritinė analizė. Miestų ir gyvenviečių skverų ir 
aikščių rekonstravimo ir kietų dangų įrengimo bumas daug kur Lietuvoje nu-
alino šiuose skveruose (aikštėse) augusių medžių augavietes, pakeitė jų šaknų 
aeracijos, drėgmės ir maistinių medžiagų gavimo sąlygas, sukūrė didesnio ap-
linkos įkaitimo plynes. Paprastai kieta, vandeniui nelaidžia danga dengiami 
dideli skverų plotai, takai, augančius medžius (ąžuolus, liepas, klevus ir kt.) 
„paliekant“ ant formuojamų pakilumų. Taip medis, būdamas tarsi ant kalvelės, 
tampa vizualiai išskirtas, išryškintas, geriau apžvelgiamas, tačiau gauna gero-
kai mažiau kritulių drėgmės. Sniego tirpsmo ir lietaus vanduo nuteka ant kietų 
dangų paviršiaus, todėl toks „kalvelių metodas“ formuojant skvero reljefą nėra 
palankus normalaus drėkinimo sąlygomis, nes augavietė ir kiekvienas paliktas 
augti medis ima stokoti natūralios drėgmės. 

Pasižvalgę po Sūduvos miestus ir miestelius daug kur matysime dėl tokio 
„kalvotumo“ ir įrengtų kietų, vandeniui nelaidžių dangų gausos kenčiančių 
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skverų medžių. Jiems turi būti skiriamas „globojamasis režimas“, atitinkama 
priežiūra ir taikomos arboristinės ir agrotechninės priemonės šaknims stiprinti 
ir drėkinti. 

7 pav. Medžių šaknynas susiformavo ir prisitaikė prie buvusios technogeninės 
kliūties – ankstesnės sienutės. Siekiant išsaugoti vertingus skvero ir krantinės 
medžius, turėtų būti išlaikoma (atkuriama) buvusios sienutės linija, t. y. sienutė 
statoma buvusioje vietoje (Kristinos Žalnierukynaitės nuotrauka, 2020-05-21)

Daug medžių šaknų apsaugos problemų iškyla dėl netinkamai parengtų 
projektų, neskyrus medžių šaknyno išsaugojimo klausimams reikiamo dėmesio. 
Pavyzdžiui, Danės krantinės ir skvero Klaipėdoje rekonstrukcijos projekte (TDP) 
neatsižvelgta į tai, kad medžių, augančių palei Danės upės krantinės terasą ir 
sienutę, šaknynas formavosi esant šiai technogeninei kliūčiai. Nauja krantinės 

6 pav. Nupurkšta raudona linija žymi projektinę naujos atraminės sienutės vietą, 
ji glaudžiama per arti brandžių ir vertingų medžių. Toks projektinis sprendinys 
turi būti koreguojamas, atitraukiant sienutės liniją toliau nuo medžių kamienų ir 
šaknų, arčiau upės krantinės (Kristinos Žalnierukynaitės nuotrauka, 2020-05-21) 
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Grunto kasimo darbus krantinės terasai įrengti ir inžineriniams tinklams pa-
kloti reikia organizuoti (ir projektą koreguoti) taip, kad būtų išsaugotos medžių 
šaknys, vejos pusėje jokie grunto kasimo darbai neturėtų būti vykdomi (Kristi-
nos Žalnierukynaitės nuotraukos, 2020-05-21)

8 pav.

9 pav.

terasos sienutė TDP buvo suprojektuota arčiau (ir per arti) medžių. Apžiūros metu 
(2020-05-21) užfiksavome skandalingą situaciją. 6 ir 7 paveiksluose raudona 
linija žymi projektinę atraminės sienutės vietą. Mūsų nuomone, toks projektinis 
sprendinys turi būti koreguojamas, atitraukiant sienutės liniją arčiau upės krantinės 
toliau nuo medžių kamienų (bent 3–4 kamieno skersmenų 1,3 m aukštyje atstu-
mu) ir šaknų, o geriausia, kad sienutė būtų statoma (atkuriama) buvusioje vietoje. 
Medžių šaknynas susiformavo ir prisitaikė prie buvusios technogeninės kliūties. 
Naujos atraminės sienutės paslinkimas arčiau medžių peržengiant buvusią sienutės 
liniją yra neleistinas – būtų sunaikintas jau susiformavęs brandžių liepų šaknynas, 
brandūs, puikūs medžiai pasmerkiami žūti. 

Liepų šaknų apsaugai krantinės statybos ir inžinerinių tinklų klojimo zonoje 
turi būti skiriama didžiulė atida. Logiškas sprendinys – grunto kasimo darbus 
organizuoti ir TDP sprendinius koreguoti taip, kad kuo mažiau būtų pažeistos 
liepų šaknys rekonstruojamos krantinės ruože (8 ir 9 pav.). 
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Teikiamos rekomendacijos. Paprastai ekspertai, rekomendacijų auto-
riai nekvestionuoja pateiktų projektų išvadų ir siūlomų sprendinių, tačiau teikia 
papildomas statybos darbų metu aktualias išvadas ir pasiūlymus, į kuriuos pro-
jekto vykdytojai ir rangovai turėtų atsižvelgti. Vertinant projektinę situaciją, 
būtina konstatuoti, kad svarbiausi dalykai siekiant išsaugoti statybos sklype 
augančius vertingus medžius, yra medžių šaknų (šaknyno) ir kamienų apsau-
ga. Pavyzdžiui, viename statybos techniniame projekte statybos technologijos 
dalyje (brėžinyje) nurodomi tokie esmingi šia tema sprendiniai:

▪ Gruntas ties veikiančiais inžineriniais tinklais (įrenginiais) atkasamas 
rankiniu būdu.

▪ Darbų zonoje esantys augalai (kurių nenumatyta iškirsti) neturi būti pa-
žeisti. Augalai apsaugomi specialiais dėklais arba uždengti skydais. Pa-
žeisti augalai turi būti atsodinti. 

Rekomendacijų autoriai dažnai akcentuoja grunto suslėgimo statybos aikš-
telėje važinėjant sunkiajai technikai pavojų; paprastai tokie važinėjimai ne-
išvengiamai pažeidžia (nutrauko) medžių šaknis. Todėl privažiavimo keliai 
statybos vykdymo metu turėtų būti dengiami plokštėmis arba kitaip „pakietina-
mi“, siekiant mažinti slėgimo parametrus į žemės paviršiaus ploto vienetą. Į tai 
verta visada atkreipti dėmesį tiek projektuotojams, tiek darbų rangovams, tiek 
techninės priežiūros specialistams. Klasikinis techninės priežiūros nurodymų 
saugant medžių šaknis pavyzdys pateikiamas 2 intarpe.

Ištrauka iš istorinio želdyno tvarkymo Vilniuje techninės  
priežiūros nurodymų

„Atkreipiu dėmesį, kad vykdant statybos ir žemės paviršiaus darbus  
daugelyje vietų yra aplaidžiai ir neleistinai elgiamasi su esamais medžiais.

Svarbiausios pastebėtos klaidos, kurios gali atsiliepti tolesniam medžių 
gyvybingumui:
1. Yra vietų, kur atsidengė liepų smulkiosios šaknys, tačiau  jos liko 

neuždegtos ir džiūsta.  Taip pat yra atidengtų ir kitų medžių šaknų. At-
viros džiūstančios šaknys kenkia tolesnei medžio raidai, nes pavėluotai 
užpylus žemėmis bus sutrikdyta medžio mityba. Būtina kuo skubiau 
užberti šaknis žemių sluoksniu arba uždengti nuolat drėkinamu skuduru.

2. Pastebėjome, kad yra žemėmis užpiltų medžių kamienų, o tai kenkia 
medžio tolesnei raidai. Būtina kuo skubiau atkasti visas užpiltas vietas.

2 intarpas

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA
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3. Ties daugeliu medžių sandėliuojamos statybinės medžiagos ar įrankiai. 
Taip uždengiamas ir suspaudžiamas medžio šaknyno paviršius, 
pažeidžiamos medžio gyvybinės funkcijos. Prašome nieko nedėti po 
medžiais jų lajos plote. Suspaustus žemės plotus prašome supurenti, kad 
oras lengviau  patektų į šaknų sistemą.

4. Pastebėjome, kad per medžių šaknyno plotus važinėja sunki technika. Tai 
tolygu medžio sunaikinimui, nes šaknų sistema labai jautriai reaguoja į 
suspaudimus. Prašome statybinės technikos judėjimą organizuoti toliau 
nuo medžių, bent jau išlaikant lajos pločio atstumą. Transporto suspaus-
tas dirvos vietas prašome supurenti.“

Rekomendacijų autoriai nedalyvauja rengiant architektūrinius ir statybos 
technologijos sprendinius, todėl kai kurios rekomendacijos, pasiūlymai gali 
neatitikti projektinių sprendinių pobūdžio. Tačiau bet kokiu atveju teikiamos 
rekomendacijos, jeigu jų bus paisoma, prisidės prie vertingosios gamtinės aplin-
kos (pirmiausia, medžių) statybos sklype išsaugojimo, o tuo pačiu prisidės prie 
urbanistinės ir nekilnojamojo turto vertės kūrimo. 

Konkrečiu želdinių išsaugojimo statybos projekto sklype atveju reikia at-
kreipti dėmesį į tai, kad šie želdiniai yra svarbus statomo objekto ar komplek-
so aplinkos elementas ir laikytini neatsiejama urbanistinės struktūros žaliosios 
infrastruktūros (su estetinėmis, ekologinėmis ir socialinėmis funkcijomis) da-
limi. Todėl pateikiamos individualios rekomendacijos dėl medžių šaknų ir ka-
mienų apsaugos turėtų tapti ne tik gamtos ir želdinių apsaugos, bet ir projektu 
kuriamo nekilnojamojo turto vertės kūrimo ir išsaugojimo priemone.

Esamus želdinius statybos sklype reikia stengtis išsaugoti kaip estetinę ir 
ekologinę vertybę. Todėl grunto kasimo vietoje turi būti saugomos tiek atra-
minės, tiek smulkiosios šaknys, visi kasinėjimai su sunkiąja technika turi būti 
atsargūs ir tausojantys. Geriausia kasimo darbus šaknų zonoje organizuoti arba 
naudojant oro kastuvą, arba apkasti šaknis rankiniu būdu jų nepažeidžiant. Vyk-
dant statybos žemės darbus svarbu išsaugoti šonines medžių šaknis, kurios at-
lieka ir atraminę funkciją. 

Reikia suvokti, kad bet kokiu atveju nuo vykdomų statybos darbų greta au-
gančių medžių šaknų zona ir šaknynai patirs pokyčius, šaknys bus redukuotos, 
susilpnės jų funkcijos, todėl būtinos išsaugotų medžių lajų arboristinio tvarky-
mo (redukcinio genėjimo) ir kitos arboristinės priemonės. Jos turėtų būti nuro-
dytos projektuose.

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA
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Hidrotechnika ir žemės melioracija 
Kelmės rajone

Apolinaras JASAITIS, 
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Tarp Šušvės, Šatrijos ir Ančios upių išsidėsčiusios Kelmės rajono savi-
valdybės teritorijos plotas – 170 530,6 ha (2,6 proc. Lietuvos ploto), iš jo: 
116 571 ha žemės ūkio paskirties žemės, 43 265 ha miškų ūkio paskirties 
žemės, 1 228 ha vandens ūkio paskirties žemės, apie 9047 ha kitos paskir-
ties žemės. 

Kelmės rajono savivaldybės vakarinė dalis yra Vidurio Žemaičių aukštu-
moje: aukščiausia vieta – 204 m aukščio Spąsties kalva netoli Užvenčio, kita 
dalis Rytų Žemaičių plynaukštėje, ku-
rioje yra žemiausia vieta, pietuose, prie 
Dubysos, altitudė 66 m (Baltijos aukščių 
sistemoje). Savivaldybės teritorija teka 
Dubysa su intakais Šiauše, Gryžuva, Kra-
žante, Ventos aukštupys su intakais Ušna, 
Aunuva, Knituoja, Ganse, pietvakariniu 
pakraščiu – Ančia (Šešuvies intakas). Yra 
53 ežerai, didžiausi – Gauštvinis, Gludas, 
Bridvaišis, Karklėnų ežeras. Pelkės uži-
ma apie 6 000 ha, didžiausios – Tytuvėnų 
ir Šiluvos tyreliai. Masyviausi miškai: 
Vyčių - Patytlaukio, Užpelkių, Vainagių, 
Papušio, Kūprės-Lembartiškės, Plykšilio, 
Žukiškės. Per teritoriją eina geležinkelis 
Pagėgiai - Radviliškis, automobilių ma-
gistralinis kelias A12 (E77) Ryga - Kali-
ningradas (istorinis „Via Hanza“ kelias Berlynas - Sankt Peterburgas). 

Nors rajone yra nuostabių gamtos kampelių, tačiau žemė ne pati derlingiau-
sia ir ne pati palankiausia melioracijos sistemų įrengimui bei eksploatavimui. 
Apie melioracinės ir hidrotechninės statybos istoriją rajono teritorijoje žinių 
šykštu. Žinoma, kad XIX amžiuje, carinės Rusijos imperijoje buvo vykdomas 
grandiozinis projektas vandens keliais sujungti Juodąją ir Baltijos jūras. Tuo 
tikslu 1825 - 1831 metais buvo pradėtas rengti Dubysos – Ventos perkasas 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Apolinaras Jasaitis
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(kanalas), kurio dalis tenka ir dabarti-
nio Kelmės rajono teritorijai. Kanalu 
turėjo plaukioti laivai, gabenantys iki 
40 tonų krovinius Nemuno, Dubysos, 
Ventos upėmis į Baltijos jūros Vents-
pilio uostą. Kanalo kasimo darbus su-
trukė sukilimai, karai, suirutės. Apie 
1914-1915 metus buvo atliekami Šu-
švės upės baseino tyrinėjimo darbai, 
bet ir jie buvo neužbaigti. Leidinyje 
„Melioracija Lietuvoje“ („Mintis“, 
1970) rašoma, kad 1931 metais Žemės 
ūkio ministerijos kultūrtechnikas A. 
Katilius tikrino atliktus drenažo darbus 
Padubysio dvaro (Sinkevičienės) ir Ty-
tuvėnėlių dvaro (Riomerio) ūkiuose. Drenažo darbus vykdė inžinierius K. Iva-
navičius iš Pagojo dvaro.

Didesnės apimties melioracijos darbai prasidėjo tarybinėje Lietuvoje. No-
rint įrengti sausinamąjį drenažą, reikėjo įrengti perteklinio vandens nuleidimo 

tinklą, reguliuoti upes, iškasti 
magistralinius nuleidžiamuo-
sius griovius. 1950 metais Vy-
riausioji melioracijos valdyba 
užsakė Ventos upės baseino 
nusausinimo projektą. 1952 m. 
prasidėjo projektavimo, o 1954 
m. ir statybos darbai. Darbus 
vykdė Respublikinė kontora 
„Melioracija“, darbams vado-
vavo inž. A. Petronis. 1959 m. 
darbus baigė vykdyti Užven-
čio melioracijos mašinų stotis 
(MMS). Tų pačių metų kovo 
31 d. Pagojo kaime buvo įkurta 
Kelmės MMS. Didžiausias to 
meto objektas buvo Kražantės 
vidurupio ir aukštupio baseino 
sausinimas. Reikėjo sureguliuo-
ti Kražantės upės vagą, nusau-
sinti jos intakų Kuprės, Kalny-

Drenažo gedimas kelia grėsmę 
elektros linijoms

„Agresyvaus vandens“ pasekmės
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čios, Lyšupio pelkes, 
iškasti apie 150 km 
griovių. Darbus vyk-
dė inžinierius V. Mik-
šys, buvęs šio žurnalo 
vyr. redaktorius (beje, 
Kelmėje yra dirbęs ir 
kitas ilgametis žur-
nalo redaktorius Juo-
zas Smilgevičius). 
Stambinant rajonus, 
prie Kelmės buvo pri-
jungta dalis Užvenčio 
ir Tytuvėnų rajonų, o 
tuo pačiu prie Kelmės 
MMS buvo prijung-
ta Užvenčio MMS ir 
Tytuvėnų traktorių re-

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Drenažo rekonstravimas Pakražan-
čio seniūnijoje. Būdų MSNA

Remontuojamas magistralinis griovys Kražių seniūnijoje

monto stotis (TRS). 1963 
m. MMS pervadinamos į 
MSV (melioracijos staty-
bos valdybas). Tais metais 
rajone būdavo sausinama 
iki 2000 ha šlapių žemių. 
Tačiau melioracijos darbų 
poreikis buvo daug dides-
nis, negu leido pajėgumai. 
Kelmės rajonas pagal nu-
sausinamus žemių plotus 
užimdavo galines pozici-
jas. Į pagalbą kelmiškiams 
vykdavo kaimyninių rajo-
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nų Raseinių, Šiaulių, Joniš-
kio melioratoriai. Bendromis 
pajėgomis 1985 - 1988 me-
tais būdavo nudrenuojama 
apie 3000 ha šlapių žemių per 
metus. 

Nepaisant techninių ište-
klių stygiaus, darbų organi-
zavimo nesklandumų, teri-
torijos reljefinių, klimatinių 
ypatumų šiuo metu melio-
ruotos žemės ir melioracijos 
statinių centriniame duomenų 
banke, kurio valdytojas VĮ 
Valstybės žemės fondas, ties 
eilute Kelmės rajonas yra to-
kie skaičiai: 

1. Nusausinta drenažu –  
62 918,68 ha;

2. Sureguliuota upelių ir 
magistralinių griovių –  
1472,13 km;

3. Iškasta apsauginių griovių – 307,73 km;
4. Įrengta pralaidų – 2062 vnt.;
5. Nutiesta tiltų – 22 vnt.;
6. Įrengta tvenkinių – 15 vnt. (201,14 ha).

Remontuojamas griovys Kukečių seniūnijoje

Pralaidos remontas
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Bendra melioracijos statinių balansinė vertė – 52 526 833,16 Eur, likutinė 
vertė – 15 073 704,72 Eur, nusidėvėjimas 71,3 procento.

Visu tuo turtu rūpinasi ir pagal išgales prižiūri Kelmės rajono savivaldybės 
administracijos Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros 
skyriaus vyriausieji spe-
cialistai, turintys daugiau 
nei 20 metų darbo patir-
ties, diplomuoti inžinie-
riai Apolinaras Jasaitis 
ir Remigijus Reimeris. 
O išgalės metai iš metų 
vis prastėja. Iš Valstybės 
biudžeto gaunamas fi-
nansavimas tik meliora-
cijos statinių remontui ir 
priežiūrai nekompensuo-
ja valstybei priklausan-
čių melioracijos statinių 
metinio nusidėvėjimo ly-
gio. Žemės sklypų smul-
kumas, savininkų gausa 
ir tarpusavio nesutari-
mai, sudėtingi ir kartais 
ne visai logiški paramos 
taisyklių reikalavimai, 
neleidžia rajono žemdir-
biams įsibėgėti pasinau-
dojant ES parama žemės 
ūkio vandentvarkai. Iki 
šiol Kelmės rajone yra 
įvykdyti šeši Meliora-
cijos sistemų naudoto-
jų asociacijų projektai, 
vienas – vykdomas, dar 
su viena asociacija yra 
pasirašyta paramos su-
tartis. Iš viso drenažas 
rekonstruotas apie 600 
ha ploto. Naudodamasis 

 Reguliuojamojo drenažo šulinio vidus

Reguliuojamojo drenažo šulinys ūkininko A.Vaupšo žemėje
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proga, daržininkystės 
ūkį turintis ūkininkas 
Algimantas Vaupšas 
vienas pirmųjų įsi-
rengė reguliuojamąjį 
drenažą. Lyg gaivaus 
vėjo gūsis buvo ES 
skirti pinigai iš Soli-
darumo fondo nuken-
tėjusioms nuo 2017 
metų liūčių meliora-
cijos sistemoms re-
konstruoti. Kelmės 
rajone buvo įvykdyti 
keturi melioracijos 
statinių rekonstrukci-

jos projektai, kurių bendra vertė 489 190 Eur. Rekonstruota: 74,45 ha sausinimo 
sistemų, 5,684 km valstybinio drenažo linijų, 18,15 km magistralinių griovių, 
22 pralaidos, 25 kontroliniai šuliniai, 2 vandens nuleistuvai, 167 drenažo žiotys.

2020 metais Kelmės rajonui iš valstybės biudžeto valstybei priklausančių 
melioracijos statinių remontui ir priežiūrai buvo skirta 446 tūkstančiai eurų. 
Už juos buvo suremontuota 41,311 km magistralinių griovių, 52 pralaidos, 518 
drenažo žiočių, nušienauta 38,4 ha griovių šlaitų, pašalinta 22,74 ha krūmų, 
sutvarkyti 12 tvenkinių hidrotechniniai statiniai, suremontuota 0,24 km ava-
rinių drenažo rinktuvų 18,12 ha drenuotame plote. Reikia paminėti, kad dalis 
lėšų dėl Covid-19 pandemijos savivaldybėms buvo paskirta gegužės mėnesio 
pabaigoje ir juos panaudoti reikėjo iki metų galo. Tai savivaldybėms tapo rimtu 
iššūkiu.

Ilgalaikės melioracijos strategijos nebuvimas, dažnas teisės aktų, taisyklių 
kaitaliojimas, nesuderinamumas, finansavimo viduryje metų rokiruotės nepri-
deda prestižo pačiai melioracijai, kaip ūkio ar statybos šakai, bei varo į neviltį 
joje dar dirbančius specialistus ir įmones. Prieš keletą metų dar turėjau vilties, 
kad bus įsteigtas fondas, melioracija bus reikalinga tvariam ūkininkavimui, sta-
biliems derliams užtikrinti, bet dabar ta viltis blėsta ir tolsta. Kalbama apie žaliąjį 
kursą, kuriuo eiti Lietuva įsipareigojo Europos Sąjungai, bet neteko nieko girdėti 
apie melioracijos vietą ir vaidmenį tame kurse. Išskyrus tai, kad bandoma sunai-
kinti tai, kas melioracijos pradžioje buvo sunkiai padaryta – sureguliuoti upeliai 
turi būti renatūralizuoti, tvenkinių užtvankos išgriautos, pelkės ir šlapynės atkur-
tos. Kyla klausimas – dėl ko beveik 100 metų buvo vargta?

Apolinaro Jasaičio nuotraukos

Ar reikalinga žemės melioracija? 
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Hidroenergetikos sprendimai 
besivystančioms šalims  
(HYPOSO projektas)

Gitana VYČIENĖ 
VDU ŽŪA Vandens išteklių inžinerijos institutas

Hidroenergija, o ypač mažosios hidroelektrinės, daugelį metų 
buvo labai svarbios elektrifikuojant regionus ir nepakeičiama ener-
getikos sistemos dalis visame pasaulyje (IRENA, 2019). Paprastai 
mažosios hidroelektrinės statomos tose vietose, kur nėra galimybių 
įrengti didžiųjų hidroelektrinių, siekiant kuo optimaliau išnaudoti visą 
energijos potencialą. 

Europos hidroenergijos pramonė siūlo platų spektrą sprendimų ir paslaugų, 
leidžiančių tvariai panaudoti hidroenergijos potencialą, beveik bet kokiomis 
sąlygomis. Svarbu pažymėti, kad Europos Sąjungos šalių gamintojų kuriama 
įranga pasižymi labai dideliu efektyvumu ir gali atitikti net griežčiausius aplin-
kos apsaugos reikalavimus ir teisės aktus, taigi Europos hidroenergijos pramo-
nė gali prisidėti prie tvaraus energijos tiekimo besivystančiose šalyse.

Elektros energija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris nulemia šalies 
raidą. Besivystančios šalys susiduria su nuolatinėmis elektros energijos tieki-
mo problemomis ir trūkumu. Su šia problema susiduria ir projekto „Hidroener-
getikos sprendimai besivystančioms ir kylančioms šalims“ (HYPOSO)“ (angl.
„Hydropower solutions for developing and emerging countries“) tikslinės šalys: Bo-
livija, Kamerūnas, Kolumbija, Ekvadoras ir Uganda.

Pagrindinis HYPOSO projekto tikslas yra remti Europos hidroenergijos 
pramonę priemonėmis, kurios suteiktų daugiau galimybių eksportuoti techno-
logijas ir skatintų švaresnės ir patikimesnės energijos plėtrą Afrikos ir Lotynų 
Amerikos šalyse. 

Norėdami patenkinti augančius energijos poreikius, sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą, taip pat sumažinti priklausomybę nuo bran-
gaus šiluminių jėgainių kuro importo, šių šalių vyriausybės siekia įgyvendin-
ti naujus hidroelektrinių statybos projektus. Švarios ir pigios energijos plėtra 
šiose valstybėse pasitarnautų ne tik ekonominiu, bet ir ekologiniu aspektu, nes 
kieto kuro sąnaudos būtų pakeistos į netaršų atsinaujinančios energijos šaltinį.

HYPOSO yra trejų metų trukmės (2019 m. rugsėjo mėn. - 2022 rugpjūčio 
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mėn.) projektas, finansuojamas Horizon2020 programos lėšomis. Projekte daly-
vauja penkios mokslinių tyrimų organizacijos ir aštuonios verslo įmonės, iš viso 
trylika partnerių iš vienuolikos šalių: Belgijos, Bolivijos, Kamerūno, Kolum-
bijos, Ekvadoro, Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Olandijos, Lenkijos ir Ugandos. 
HYPOSO projekto partneriai bendradarbiauja siekdami sustiprinti hidroenerge-
tikos sektorių ir suburti kuo daugiau suinteresuotų dalyvių ES ir besivystančiose 
šalyse.

Specifiniai HYPOSO projekto tikslai:
• padidinti atsinaujinančios energijos dalį tikslinėse Afrikos ir Lotynų 

Amerikos šalyse;
• gerinti investavimo sąlygas šiose šalyse;
• išanalizuoti hidroenergetikos sistemos teisinius dokumentus tikslinėse 

šalyse;
• aktyvinti Europos hidroenergetikos pramonę.

HYPOSO projekte numatyta, kad tikslų siekiama derinant  
šias veiklas ir priemones:
• hidroenergetikos sistemos teisinių dokumentų, reglamentuojančių mažų 

iki 30 MW hidroelektrinių įrengimą, analizė tikslinėse šalyse (Bolivijoje, 
Kamerūne, Kolumbijoje, Ekvadore ir Ugandoje);

• Žemėlapio su daugiau kaip 2000 potencialių hidroelektrinių vietų tikslinė-
se šalyse sudarymas naudojant geoinformacines sistemas (GIS);

• Hidroenergetikos specialistų žinių ir gebėjimų stiprinimas (mokymai) 
tikslinėse šalyse;

1 pav. Numatomas HYPOSO projekto poveikis tikslinėms šalims

 BOLIVIJA KOLUMBIJA EKVADORAS KAMERŪNAS UGANDA
Padidinti kaimiškų
vietų elektrifikavimą
nuo 73 %

Padidinti 
atsinaujinančios 
energijos dalį (10 % 
anglies vartojimo)

Padidinti 
atsinaujinančios 
energijos dalį  
(pakeisti 36 % ne AE)

Padidinti 
elektrifikavimą
mieste nuo 54 %  
ir kaime nuo 17 % 

Padidinti 
elektrifikavimą
mieste nuo 78 % ir 
kaimuose nuo 38 % 

Padidinti hidroenergetikos ekspertų skaičių tikslinėse šalyse (kompetencijų plėtojimo mokymai)

Bendradarbiaujant suinteresuotoms nacionalinėms ir regioninėms grupėm sukurti naujas darbo vietas

TIKSLINĖS ŠALYS
NUMATOMAS POVEIKIS TIKSLINĖMS ŠALIMS
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• Penkiolikos mažųjų hidroelektrinių galimybių studijų (po tris kiekvie-
noje iš penkių tikslinių šalių) parengimas bendradarbiaujant su vietos 
ekspertais ir suinteresuotosiomis grupėmis, daugiausia dėmesio skiriant 
vietos finansavimui;

• Išsamaus internetinio informacijos centro, skirto suinteresuotoms hidroe-
nergetika grupėms (vystytojams, investuotojams, gamintojams) tikslinė-
se šalyse ir Europoje sukūrimas.

Numatomas HYPOSO projekto poveikis tikslinėms šalims pateiktas 1 pav.
HYPOSO projekto siekis taip pat yra palengvinti darbo vietų ir gerovės 

kūrimą tikslinėse Afrikos ir Lotynų Amerikos šalyse, į veiklą įtraukiant vietos 
bendruomenes ir valdžios institucijas. Tai turėtų paskatinti papildomą tvarų šių 
valstybių vystymąsi, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų tikslus ir ES programas, 
tokias kaip „ElectriFI“ (http://electrifi.eu/). 

2 pav. HYPOSO projekto veiklos

PV1: Projekto valdymas

PV2: ES hidroenergetikos pramonės 
bendradarbiavimas

Tikslinės šalys
Pietų Amerika: Bolivija, Kolumbija ir Ekvadoras
Afrika: Kamerūnas ir Uganda

PV4: Gebėjimų 
stiprinimas

PV5: Galimybių
studijos

PV3: Teisinių
dokumentų ir
tyrimų poreikio
analizė

PV6: ES rinkoje esančių hidroenergijos technologijų įsisavinimas

PV
7: K

om
unikacija ir sklaida

Projekte vykdomos septynios pagrindinės veiklos pateiktos 2 paveiksle.
Vytauto Didžiojo Universitetas yra atsakingas už trečios projekto veiklos 

3.3. poveiklę, t.y. HYPOSO žemėlapio sukūrimą tikslinėms šalims. Šią povei-
klę įgyvendina Žemės ūkio akademijos Vandens išteklių inžinerijos instituto 
mokslininkų grupė. Projekto vadovas – prof. dr. Petras Punys, vykdytojai: doc. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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dr. Antanas Dumbrauskas, lekt. Gitana Vyčienė, doktorantai Linas Jurevičius ir 
Linas Šilinis. 

Svarbiausias siekiamas šios veiklos rezultatas – interaktyvaus žemėlapio 
su daugiau kaip 2000 potencialių hidroelektrinių vietų tikslinėse šalyse sukū-
rimas naudojant geoinformacines sistemas (GIS). Žemėlapyje vartotojai galės 
peržiūrėti tikslinių šalių vaizdinę ir skaitmeninę informaciją apie jų infrastruk-
tūrą (kelių ir elektros skirstymo tinklų sluoksniai); veikiančias ir statomas hi-
droelektrines; klimatą ir hidrologiją (klimato zonos; upių tinklas; upių baseinai; 
hidrologinės stotys; daugiamečiai krituliai; daugiametis nuotėkio modulis); po-
tencialius hidroenergijos išteklius (potencialios hidroelektrinių vietos; teoriniai 
hidroenergijos ištekliai ir t.t.); klimato kaitos poveikį hidroenergijos ištekliams. 

Kuriant HYPOSO žemėlapį naudojami GIS erdviniai duomenys: 
•  stebėjimų duomenys (surinkti tikslinių šalių partnerių);
•  atvirosios prieigos duomenys (nemokamai);
•  išvestiniai duomenys, gauti naudojant stebėjimų ir atvirosios  

prieigos duomenis.
Pagrindiniai duomenų šaltiniai, naudojami teoriniam hidroenergijos  
potencialui gauti, yra šie:
•  skaitmeninis reljefo modelis ir jo išvestiniai duomenys;
• daugiamečiai nuotėkio modulio duomenys, apskaičiuoti naudojant  

upių debitus. 

Pirmiausia buvo atlikta tikslinių Afrikos ir Lotynų Amerikos šalių hidroener-
getikos sektoriaus analizė, surinkta informacija apie veikiančias hidroelektrines, 
jų tipus ir vystomus projektus. Į informacijos rinkimą buvo įtraukti ir Hidro-
techninės statybos inžinerijos studijų programos IV kurso studentai, kurie vė-
liau panaudojo surinktą informaciją rengdami bakalauro baigiamuosius darbus, 
atitinkamai: „Hidroelektrinės įrengimo galimybės Chambo upėje Ekvadore“ ir 
„Hidroelektrinės įrengimo galimybės Manafwa upėje Ugandoje“. 

 Visi GIS skaičiavimai atliekami naudojant QGIS ir ARCGIS programinę 
įrangą. Šie darbai yra be galo imlūs laiko ir reikalaujantys ne tik specifinės pro-
graminės įrangos, bet ir tam tikrų techninių parametrų kompiuterinės technikos. 
Siekiant lengviau suprasti vykdomų skaičiavimų mastą, būtina paminėti tiks-
linių šalių užimamą plotą, kuris yra nuo 1 098581 km2 iki 475 440 km2. Taip 
pat šios valstybės labai skirtingos tiek klimatinėmis sąlygomis, tiek vietovės 
reljefu, visus šiuos aspektus būtina įvertinti skaičiuojant teorinį hidroenergijos 
potencialą.

Kuriant tikslinių šalių teorinio hidroenergetinio potencialo sluoksnius buvo 
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3 pav. Vandentėkmių tinklo fragmentas 4 pav. Prietakos baseinų žemėlapio fragmentas

naudojamas „MERIT Hydro“ visuotinis hidrografijos duomenų rinkinys.
Naudojant hidrologiškai korektišką skaitmeninį reljefo paviršių (DEM) 

kiekvienai šaliai buvo sudaryti srauto krypties ir kaupimosi rastriniai duome-
nų sluoksniai. Vėliau iš srauto kaupimosi rastrinio duomenų sluoksnio sukurti 
vandentėkmių tinklo ir prietakos baseinų sluoksniai, taikant 25 km² ribojantį 
plotą (3 ir 4 pav.). 

Sukurtas vandentėkmių tinklas buvo suskaidytas skirtingo ilgio segmentais, 
todėl kitas žingsnis buvo vandentėkmes suskaidyti į 2,5 km atkarpas nuo žemu-

5 pav. ArcGIS Pro modelio teoriniam hidroenergijos potencialui suskaičiuoti fragmentas
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pio iki aukštupio. Iš gauto srauto kaupimosi rastro kiekvienam vandentėkmės 
segmentui priskiriama baseino ploto reikšmė segmento pradžioje ir pabaigoje. 
Naudojant skaitmeninį reljefo modelį apskaičiuotas reljefo aukštis vandentė-
kmės segmento pradžioje ir pabaigoje ir nustatytas kritimo aukštis. Siekiant op-
timizuoti darbų eigą buvo sudarytas ArcGIS Pro modelis, kurio ištrauka pateikta 
5 paveiksle.

Kiekvienai tikslinei šaliai taip pat buvo sudarytas daugiamečio nuotėkio mo-
dulio sklaidos žemėlapis pagal hidrologinėse sotyse fiksuotas vandens debitų 
reikšmes. Turint daugiamečio nuotėkio modulio reikšmes ir kritimo aukštį vi-
siems vandentėkmių segmentams apskaičiuotas teorinis hidroenergijos potenci-
alas (6 pav.). 

6 pav. Kuriamo HYPOSO žemėlapio fragmentai (teorinio  
hidroenergijos potencialo sluoksnis)

Pietų Amerikos šalims Bolivijai, Kolumbijai ir Ekvadorui teorinis upių hi-
droenergijos potencialas jau apskaičiuotas, tęsiami skaičiavimai Afrikos valsty-
bėms Kamerūnui ir Ugandai. 

Intensyviai vykdomi interaktyvaus HYPOSO žemėlapio aplinkos kūrimo ir 
informacijos talpinimo darbai, kuriuos atlieka išorinis ekspertas. Planuojama, 
kad interaktyvus HYPOSO žemėlapis bus sukurtas ir prieinamas visuomenei 
2021 metų pabaigoje.
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Žvilgsnis į Baltijos jūros ateitį 

Laima ČESONIENĖ 
VDU ŽŪA Aplinkos ir ekologijos instituto profesorė,  

LAVA ekspertų tarybos narė 
Aistė KUBILIŪTĖ 

Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja

Baltijos jūros būklė bloga ir pagal daugelį rodiklių ji arba blogėja toliau, 
arba nesikeičia. Padėtis blogėja nepaisant to, kad jūros ir jos baseino 
taršos maistinėmis medžiagomis, pesticidais DDT ir kitais taršalais maži-
nimo rodikliai gerėja. Blogą būklę patvirtina ir neseniai Aplinkos apsaugos 
agentūros paskelbtas išsamus kompleksinis Lietuvos jūros rajono verti-
nimas bei Helsinkio komisijos parengtas Holistinis Baltijos jūros būklės 
įvertinimas.

Baltijos jūra yra vienas didžiausių sūrokų vandens telkinių pasaulyje. Ji pa-
lyginus negili – vidutinis gylis siekia 52 metrus, tačiau jūros paviršiaus plotas 
yra net 415,2 tūkst. kvadratinių kilometrų, o viso jūros baseino – daugiau nei 
1,7 mln. kvadratinių kilometrų. Baltija skalauja devynių valstybių krantus, bet į 
jos baseiną įeina ir dar keletas šalių, kurių pati jūra nesiekia – tai dalis Slovaki-
jos, Čekijos, Ukrainos, Baltarusijos ir labai maža dalis Norvegijos. Iš viso jūros 
baseiną apimančiose šalyse gyvena apie 85 milijonai žmonių. 

Vienintelis Baltijos jūros ryšys su Atlanto vandenynu yra per Danijos są-
siaurį, tad keitimasis su vandenyno vandeniu labai lėtas, o gėlo vandens pri-
tekėjimas – didelis. Daugiausia vandens priteka iš upių, ir tai lemia vandens 
druskingumo lygį. 

Jūros dugne – vis daugiau plotų be gyvybės
Per pastarąjį šimtmetį žmonių veikla tapo aktyvesnė. Žemės ūkio inten-

syvinimas, nuotekų išleidimas ir pakrančių plėtra ženkliai padidino maistinių 
medžiagų išsiplovimą į aplinką. Pagrindinė Baltijos jūros problema yra eutrofi-
kacija – vandens praturtinimas maistinėmis medžiagomis, ypač azotu ir (arba) 
fosforu, sukeliantis spartų dumblių ir vandens augalų augimą. Kai vandenyje 
yra nenatūraliai didelė maistingųjų medžiagų koncentracija, dumblių ir ciano-
bakterijų (melsvabakterijų) augimas lemia vandens žydėjimą, atpažįstamą iš 
pasikeitusios spalvos: vanduo tampa mėlynai žalias. Individų skaičius viena-
me litre gali svyruoti nuo 1 tūkstančio iki 60 milijonų. Didėjantis dumblių ir 
cianobakterijų augimo intensyvumas paprastai sumažina vandens skaidrumą 
ir padidina uždumblėjimą, o tai savo ruožtu padidina deguonies suvartojimą 
Baltijos jūros dugne ir gali sukelti visišką deguonies išeikvojimą. 
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Baltijos jūroje vykstančius procesus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad 
nuo 1970-ųjų iki 2009-ųjų metų deguonies suvartojimas vandenyje padvigubė-
jo ir vis didėja. Pastaraisiais metais dumblių žydėjimo intensyvėjimas Baltijos 
jūroje lėmė „negyvųjų zonų“ atsiradimą giliausiose jūros dugno srityse. Tokios 
zonos susidaro, kai vandens organizmai sunaudoja ištirpusį deguonį greičiau, 
nei jis pagaminamas, ir susidaro vandenilio sulfidas. 

Dėl išeikvoto deguonies negyvi jūros dugno plotai labai padidėjo: jei XX 
amžiaus pradžioje jų buvo apie 5 tūkst. kvadratinių kilometrų, tai 2018-ųjų va-
sarą – jau net 70 tūkstančių, arba 16,9 proc. visos Baltijos jūros teritorijos.

Sprendimų dėl taršos reikia jau šiandien
Dabartinė Baltijos jūros taršos apkrova vis dar per didelė, kad būtų galima 

tikėtis ženklaus pagerėjimo nesiimant radikalių taršos mažinimo sprendimų jau 
šiandien. Baltijos jūra, lyginant su kitomis, yra uždara, ribota vandenų apykaita 
su Šiaurės jūra, jūros vandenys atsinaujina tik kas 25-30 metų, į ją patenkanti 
tarša jūros aplinkoje išlieka ilgai.

Tarša azoto junginiais Lietuvoje nuolat auga ir pastaraisiais metais leisti-
ną kiekį viršija beveik dvigubai. Bendrojo azoto koncentracija jūroje ir Kuršių 
mariose atskirose stotyse nuo 2006 metų padidėjo iki 2–3 kartų ir viršija geros 
aplinkos būklės rodiklius. 

Vandens žydėjimas – kasmetinis reiškinys, ypač jūros priekrantėse, veikia-
mose upių vandenų, įlankose, lagūnose. Lietuvos priekrantėje tai ypač jaučiama 
Kuršių marių vandenų įtakos zonoje (Melnragės-Karklės ruože). Dumbliai ar jų 
sankaupos blogina paplūdimių kokybę. Klimato kaita (pavyzdžiui, šiltesnės žie-

Baltijos pakrantėje
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mos, kritulių kiekis, vandens temperatūra) yra kitas svarbus klausimas – kaip 
tai paveiks ekosistemą ir kokias pasekmes sukels.

Tarp teršalų – sunkieji metalai, nafta, gyvsidabris
Į Baltijos jūrą su upių nuotėkiu, tiesiogiai išleidžiamomis miestų, pramo-

nės įmonių nuotekomis, iš atmosferos ar taršos incidentų metu patenka kitos 
teršiančios medžiagos. Lietuvos jūros rajonas neatitinka geros būklės reikala-
vimų dėl kasmet epizodiškai aplinkos kokybės standartus viršijančių sunkiųjų 
metalų, poliaromatinių angliavandenilių, ftalatų, fenolių, tributilalavo, naftos 
produktų. 

Vykdant šių teršalų stebėseną pastebima, kad teršalai labiau linkę kauptis 
dugno nuosėdose ir gyvuose organizmuose. Dažniau pavojingų medžiagų ap-
tinkama Kuršių marių smulkesnio grunto dugno nuosėdose (dumble), kuriose 
daugiau organinių medžiagų, taip pat uosto akvatorijoje, uoste iškasto grunto 
gramzdinimo Baltijos jūroje rajone (sąvartos rajonuose).

Aktualios „naujos kartos“ medžiagos, pavyzdžiui, ftalatai, perfluorinti jungi-
niai (PFOS), farmacinės 
medžiagos, tačiau apie 
jų poveikį kol kas mažai 
žinoma, reikalinga toli-
mesnė stebėsena. Tyrimų 
rezultatai rodo platų šių 
medžiagų paplitimą nuo-
tekose, nuotekų dumble, 
lietaus, upių vandenyje. 
Šie junginiai yra ne tik 
pramonės technologinių 
procesų produktai, ta-
čiau į aplinką patenka ir 
iš paprastų buityje varto-
jamų daiktų. Pavyzdžiui, 
ftalatai yra labai plačiai 
naudojami plastikiniuo-
se PVC gaminiuose kaip 
plastiko minkštikliai. 

Pavojingų medžiagų 
biotoje (organizmų vi-
sumoje, esančioje tam 
tikrame geografiniame 
regione) tyrimai rodo, 

Kuršių marių ir Baltijos jūros ekologinė būklė 2017 - 2019 m. 
(Aplinkos apsaugos agentūros tinklapis: https://vanduo.gamta.lt/
cms/index?rubricId=0a48c125-a5cf-40e1-bb15-31fee9b2e45d)
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kad gyvsidabrio koncentracija moliuskų minkštuose audiniuose ir žuvų raume-
nyse siekia ir kai kur ženkliai viršija nustatytą maksimumą (AKS) biotoje – tai 
yra 20 mikrogramų viename kilograme drėgno svorio. Taip pat moliuskų ir žuvų 
audiniuose aptinkama ir pesticidų: dieldrino, heksachlorbenzeno ir DDT bei jo 
skilimo produktų DDE. 

Didžioji dalis jūros šiukšlių – iš plastiko
Pastaruoju metu iškilo klausimas dėl jūrą teršiančių šiukšlių, dėl kurių gali 

susižeisti arba žūti gyvūnai. Pavyzdžiui, įsipainiojus į tinklų likučius ar plasti-
kines šiukšles, jas prarijus, kyla tiesioginė fizinė ar ilgalaikė cheminė žala jūros 
gyvūnams. Taip pat mažėja pakrančių vertė. 

Apie 48 proc. visų šiukšlių į Baltijos jūrą pateko dėl namų ūkiuose susida-
rančių atliekų, 33 proc. – iš turizmo ir rekreacijos sektoriaus bei kitų šaltinių: 
žvejybos, laivybos ir kitos veiklos jūroje. 

2012-2016 metais atlikto vertinimo metu Baltijos jūros Lietuvos pakrantė-
je vidutiniškai buvo aptikta nuo 31 iki 422 vnt. šiukšlių 100 metrų atkarpose. 
2020-aisiais Melnragės paplūdimyje 100 metrų atkarpoje rudenį iš viso ap-
tiktos 786 šiukšlės, kuomet siektinas geros aplinkos būklės įvertinimas – 20 
šiukšlių 100 metrų. Didžioji dalis (iki 80 proc.) visų jūrą teršiančių šiukšlių – 
plastikas. 

Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisija, dar vadinama Helsinkio komisija 
(HELCOM), atnaujina ilgalaikį jūros veiksmų planą, kuriuo kartu su visomis 
Baltijos jūros šalimis bus siekiama užtikrinti gerą jūros būklę. Europos Sąjun-
gos svarbiausios direktyvos (Bendroji vandens politikos direktyva, Jūrų strate-
gijos pagrindų direktyva) įpareigoja šalis nares vykdyti visų paviršinių vandens 
telkinių bei jūrų nuolatinę stebėseną, įgyvendinti priemonių programas gerai 
vandenų būklei pasiekti. 

Artimiausiu metu Aplinkos apsaugos agentūra pradės įgyvendinti projek-
tą, pagal kurį bus rengiami pasiūlymai, kaip sumažinti jūros taršą maistinėmis, 
pavojingomis medžiagomis, jūrą teršiančiomis šiukšlėmis, nevietinių rūšių at-
siradimo riziką, žvejybos poveikį dugno buveinėms ir rūšims, išsaugant žuvų 
išteklius, mitybos tinklus jūroje, palankias sąlygas jūros paukščiams.

Už taršą atsakingas ir žemės ūkis
Baltijos jūros tarša – žmogaus veiklos aplink jūrą rezultatas. Žemės ūkis yra 

atsakingas už dalies maistingųjų medžiagų išplovimą į vandentakius (ežerus, 
upes ir gruntinius vandenis) bei, galiausiai, į jūrą. Į Baltijos jūrą su upių prietaka 
iš Lietuvos žemyninės dalies (daugiausia Nemunu) vidutiniškai per metus pa-
tenka 42 tūkstančiai tonų bendrojo azoto ir 12 tūkstančių tonų bendrojo fosforo. 
Lyginant su 2006-2011 m. laikotarpiu, bendrojo azoto prietaka vidutiniškai pa-
didėjo 18 proc., o bendrojo fosforo prietaka sumažėjo 10 proc. Kuršių marios 
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Kuršių marių ir Baltijos jūros vandens cheminė būklė:  
a) vanduo ir dugno nuosėdos; b) biota; c) bendra cheminė būklė (vanduo, dugno nuosėdos ir biota) 
(Aplinkos apsaugos agentūros tinklapis: https://vanduo.gamta.lt/files/Kur%c5%a1i%c5%b3%20
mari%c5%b3%20ir%20Baltijos%20j%c5%abros%20vanden%c5%b3%20chemin%c4%97%20b%c5%ab
kl%c4%97_20191603452334379.pdf

azoto junginiais pasipildo ir dėl pačiame vandens telkinyje vykstančių procesų 
bei lokalių maistingųjų medžiagų šaltinių. 

Prognozuojama, kad iki 2050 m. pasaulio gyventojų skaičius išaugs iki 9 
mlrd. Esant ribotiems vandens, energijos ir dirvožemio ištekliams, maisto ga-
myba pasaulyje turės padidėti 70 proc. Žemės ūkyje gaminant saugų ir kokybiš-
ką maistą aplinkos kokybės tyrimai turėjo ir turės strateginę reikšmę.

2014 - 2017 metais atlikome Aplinkos apsaugos agentūros užsakytą tyrimą 
„Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, le-
miančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo prie-
monių parinkimas“. Gauti rezultatai parodė, kad didžiausią bendrojo azoto 
apkrovą ežerų baseinams vidutiniškai per metus sudaro žemės ūkio tarša iš aria-
mos žemės (98,85 proc.), bendrojo fosforo – taip pat žemės ūkio tarša iš ariamos 
žemės (60 proc.). 

Atlikta baseinų antropogeninės apkrovos įtakos bendrojo azoto koncentra-
cijai vandenyje daugialypė regresinė analizė parodė, kad kuo didesnė ši kon-
centracija iš ariamos žemės, neprisijungusių prie nuotekų tinklų namų ūkių, 
komunalinių nuotekų, kuo didesnis vandens telkinio baseino plotas, žemės ūkio 
naudmenų plotas, tuo bendrojo azoto kiekis vandenyje didesnis. Tačiau kuo 
didesnį plotą ežerų mitybos baseinuose užima ekologiniai ūkiai, tuo bendrojo 
azoto ir bendrojo fosforo koncentracija vandenyje mažesnė. Ekologinio žemės 
ūkio (arba uždarojo ciklo gamybos būdo) plėtra yra viena iš priemonių gerinti 
paviršinio vandens ir Baltijos jūros vandens būklę.

APLINKOSAUGA
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Žemės melioravimas  
1966, 1967 metais

Romualdas SURVILA

Žemės melioravimas 1966 m. Melioracijos darbus vykdė 44 meliora-
cinės statybos valdybos. Darbų atlikta už 68,3 mln. rublių. Vidutiniškai viena 
MSV įvykdė rangos darbų už 1550 tūkst. rb. Perduota eksploatuoti 120,4 tūkst. 
ha melioruotų žemių, iš jų – uždaru drenažu 104,8 tūkst. ha. Iš perduotų eksplo-
atuoti melioruotų žemių 7,3 tūkst. ha nusausinti miškai.

Pažymėtina, kad 1966 m. pagerėjo darbų organizavimas, pakilo techninių 
darbuotojų kvalifikacija, taikomas platesnis materialinis suinteresuotumas, pa-
gerėjo aprūpinimas drenažo vamzdžiais. Darbų spartai pasitarnavo geros me-
teorologinės sąlygos, 
ypač rudenį.

Nepaisant šių tei-
giamų pokyčių, pa-
grindinių fondų ati-
davimo eksploatuoti, 
kapitalinių įdėjimų į 
melioracinę statybą, 
melioracijos įrenginių 
kapitalinio remonto 
bei valstybinių miškų 
nusausinimo darbų 
planas liko neįvykdy-
tas. Pagrindinė prie-
žastis – visas dėmesys 
sutelktas sausinimo 
darbams. Liko nepriduotų upelių reguliavimo darbų. Be to, šiems darbams ir 
miškų sausinimui stigo vienakaušių ekskavatorių, kelmarovių, T-100 buldoze-
rių, traktorių ir reikiamų medžiagų: cemento, metalo ir kt.

1966 m. darbų organizavimo formos panašios kaip 1964-1965 metais: staty-
binės aikštelės ir kompleksinės brigados. 159 statybinės aikštelės (iš jų 9 tvenki-
nių įrengimo) buvo 30-tyje MSV. Vidutiniškai aikštelės per metus nusausindavo 
400-500 ha. Kompleksinėmis brigadomis dirbo 12 MSV. Jų darbų mastai buvo 
mažesni, tačiau darbų terminai glaustesni. Beveik visose MSV buvo sudarytos 
specializuotos kalkinimo, kultūrinių pievų įrengimo, kultūrtechninių darbų bei 
hidrorechninių įtvarų statybos brigados.

Reguliuojamas Beržės upelis. Radviliškio MSV, 1966 m.
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Vandens nuleidžiamojo 
tinklo statyboje dėl didelio 
darbo imlumo mažėja grio-
vių šlaitų stiprinimo darbų: 
griovių ilgis 1966 m. – 3420 
km (1964 – 3069 km; 1965 – 
3261 km), įrengta tvorelių – 
4213 km (1964 – 5596 km; 
1965 – 4685 km), sustiprinta 
šlaitų – 17 761 tūkst. kv. m 
(1964 – 21 184; 1965 – 18 
039). Mažiau šlaitų velėnuo-
jama ir grindžiama akmeni-
mis, daugiau apsėjama žo-
lėmis ir grindžiama betono 
plokštėmis. Griovių šlaitų 
stiprinimo darbams stoko-
jama planiravimo ir velė-
navimo bei kuolų kalimo 
įrengimų, velėnos dažniau-
siai pjaunamos arkliais arba 
rankiniu būdu. Nepakanka 
daugiamečių žolių sėklų. 

Pagerėjo drenažo darbų 
mechanizavimas. 1966 m. 
daugiakaušiais ekskavato-
riais įrengti 75 proc. drena-
žo, grioviakasėmis – 21,7 
proc., vienakaušiais ekska-

vatoriais – 1,6 proc., rankiniu būdu – 1,7 proc. Mažiau naudojama 4 cm skers-
mens drenažo vamzdelių, daugiau – 5 cm. Daugiau paklojama plastikinių vamz-
džių – 0,6 proc. (297 km) visų drenažo linijų. Stiklo pluošto izoliacija panaudota 
1636 km drenažo linijų.

Pagrindiniai sunkumai įrengiant drenažą – tikslus linijų nužymėjimas ir pro-
jektinio nuolydžio išlaikymas.

Iš kultūrtechninių darbų labiausiai padaugėjo krūmų šalinimo (16 872 ha) ir 
kelmų rovimo (15 625 ha) darbų. Vidutiniškai nuo 100 ha perduodamo eksplo-
atuoti ploto pašalinama 12-14 ha krūmynų. Tik 4,1 proc. krūmynų pašalinama 
mechanizuotai, likusi dalis kertama rankomis. 2/3 kelmų ir krūmų krūvų išveža-
ma. Stokojant metalinių rogių, šie darbai atliekami labai sunkiai.

Šlaitų planiravimas vienakaušiu ekskavatoriumi. 
Tauragės MSV, 1966 m.

Griovio šlaitų velėnavimas. Tauragės MSV, 1966 m.

ISTORIJA
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Akmenys nurinkti 
nuo 34,6 tūkst. ha (iš 
viso 327,8 tūkst. kub. 
m). Daug sunkumų su-
kelia nauji reikalavimai 
nurinkti akmenis iki 12 
cm skersmens. Lau-
ko akmenų realizuota 
303,6 tūkst. kub. m.

Buldozeriais ir ly-
gintuvais PP-7 išlygin-
ta 24 955 ha dirvų. 13,6 
ha atliktas kurminimas 
kurmintuvais KN-2. 
Akmenuotose dirvose 

Kelmų laidojimas tranšėjose. Radviliškio MSV, 1966 m.

Prietaisas prie ekskavatoriaus ETN-171 drenažo vamzdžiams 
užversti armens sluoksniu. Šilutės MSV, 1966 m.

ISTORIJA

dažnai iš rikiuotės išeina tra-
pūs peiliai.

Mažiau, negu planuota, 
įrengta kultūrinių pievų ir 
ganyklų – 14 824 ha (vietoje 
planuotų 22 000 ha). Aptver-
ta ganyklų 1519 ha.

Pakalkinta 88 035 ha 
rūgščių dirvų. Sunaudota 
297,4 tūkst.t Akmenės klin-
tmilčių, 26,6 tūkst. t cemento 
dulkių ir 1600 t defekato. 

Kraikinių durpių paga-
minta 181,1 tūkst. t (planuo-
ta 200 tūkst. t). Durpių kom-
posto pagaminta 254,5 tūkst. 
t, iš jų 54 tūkst. t pagamin-
ta sustumiant buldozeriu. 
Kompostinių durpių poreikis 
metai iš metų mažėja.

Eksploatuoti perduo-
ta 682,05 ha tvenkinių (už 
2284,9 tūkst. rb). Tvenkinių 



68 

ISTORIJA

įrengimo darbus iš dalies ribojo nekokybiška projektinė dokumentacija.
Šalies MSV atlikta hidrotechninių įtvarų statyba: 130 tiltų, 3693 pralaidos. 

Šiuos darbus riboja gelžbetoninių gaminių stygius. 
1967 m. sausio 1 d. šalies MSV buvo: vienakaušių ekskavatorių – 720, dau-

giakaušių ekskavatorių – 813, buldozerių – 1092, skeperių – 48, greiderių – 
109, kelmarovių – 666, krūmapjovių – 114, kurmintuvų – 59, traktorių – 1723, 
autokranų – 66, automobilių (sunkvežimių) – 1515. Techniką aptarnavo 235 
mechanikai. Mechanizmai aprūpinami degalais ir tepalais įrengiant kilnojamas 
naftos bazes objektuose. Pasigendama specializuotų remonto dirbtuvių. Atsargi-
nių dalių stoka neleido laiku ir kokybiškai suremontuoti mechanizmus. Praeitų 
metų praktika parodė, kad tikslinga turėti daugiau radijo stočių. 1966 m. pirmą 
kartą buvo gauti 65 vagonai – bendrabučiai.

1967 m. sausio 1 d. šalies MSV dirbo 1338 darbų vykdytojai, meistrai ir 
technikai. 

Žemės melioravimas 1967 m. Respublikiniam melioracijos statybos 
trestui pavaldžios MSV 
įvykdė rangos darbų už 
80,7 mln. rb. Eksplo-
atuoti perdavė 112,8 
tūkst. ha nusausintų 
plotų, iš jų drenažu – 
108 tūkst. ha.

1967 metai meliora-
cinei statybai buvo gana 
palankūs: iškasta grio-
vių – 3316 km, įreng-
ta tvorelių – 4817 km, 
sustiprinta šlaitų – 22 
083 tūkst. kv. m. (ve-
lėnuojant – 13 186, ap-
sėjant žolėmis – 8674, 
išklojant betono plokš-
tėmis – 91, grindiniu – 
132). Daugiau šlaitų 
planiruota mechanizuo-
tai – 3396 tūkst. kv. m. 

Mechanizuotam planiravimui buvo naudojamos metalinės rogės, lygintuvai PP-
7, gelžbetoniniai stulpai ir kt. Velėnavimui velėna pjaunama arkliniais plūge-
liais. Tik 4 proc. velėnų išpjaunama mechanizuotai. Šlaitų stiprinimui naudoja-
mos 50x50x8 cm ir 90x140 cm su išleista armatūra betono plokštės. 

Mechanizuotas griovių pavalymas. Šilutės MSV, 1967 m.
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Drenažas buvo įren-
giamas tokiu būdu: 
daugiakaušiais ekskava-
toriais – 77,5 proc., grio-
viakasėmis – 18,2 proc., 
vienakaušiais ekskava-
toriais – 2,7 proc., ran-
kiniu būdu – 1,6 proc. 
1967 m. vienam drenažo 
hektarui sunaudota 1670 
vamzdžių. Viename ha 
drenažo linijų ilgis – 
528 m. Paklota 1967 m. 
iš viso 340 km plietile-
ninių vamzdžių. Stiklo 
plaušine izoliacija izo-
liuota 4844 km kerami-
nių ir 167 km polietileninių vamzdžių. MSV gamybiniuose skyriuose vienas 
darbuotojas skiriamas kontroliuoti darbų kokybę.

Per keletą paskutinių metų daugėjo kultūrtechninių darbų. Kasmet sausinami 
labiau krūmuoti ir kelmuoti plotai. Analogiškus kultūrtechninius darbus reikia 

atlikti ir nesausinamuose 
plotuose. 1967 m. krū-
mai pašalinti iš 17 768 
ha (rankiniu būdu – 
15 732), kelmai išrauti 
nuo 19 649 ha. Cheminis 
krūmų naikinimas jau 
beveik netaikomas.

Akmenų nurinkta 
444,1 tūkst. kub. m (iš 
vieno ha – vidutiniškai 
10 kub. m). Realizuo-
ti 287,7 tūkst. kub. m 
akmenų.

 Suarta dirvų 52 174 
ha. Įrengta kultūrinių pievų ir ganyklų 25 543 tūkst. ha (iš jų kultūrinių ganyklų 
10 216 ha). Ganyklose įrengiami gelžbetoninių stulpelių ir spygliuotos vielos 
aptvarai ir bandotakiai (10 012 hektarų), 2060 ha įrengtas vandentiekis su auto-
matinėmis girdyklomis.

Akmenys ruošiami realizacijai. Trakų MSV, 1967 m. 

Polių kalimas Beržuonos upelyje. Rokiškio MSV, 1967 m.
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Pakalkinta 71 094 ha 
rūgščių dirvų. Vidutinė kal-
kinimo norma – 5,7 t/ha. 
Sunaudota kalkinių medžia-
gų: Akmenės kalkių – 288,4 
tūkst. t, vietinių kalkių – 
77,4 tūkst. t, cemento dul-
kių – 27,5 tūkst. t, defeka-
to – 14,1 tūkst. t.

Perduoti naudotis dvipu-
sio vandens režimo regulia-
vimo plotai: lietinimo – 352 
ha, šliuzavimo – 670 ha..

Perduota eksploatuoti 627 
ha žuvininkystės tvenkinių.

Melioracijos objektuose 
nutiesta 293 km kelių. Kelių 
tiesimas lėtas dėl autotrans-
porto stokos ir nuostolingo 
žvyro gabenimo.

Kraikinių durpių reali-
zuota 133 tūkst. t, komposti-
nių durpių pagaminta 121,8 
tūkst. t. Baigiantis durpių 
ištekliams nauji durpynai 
nepradedami eksploatuoti.

MSV pagamino 83,1 
tūkst. kub. m betono ir gelž-
betonio (iš to kiekio – 30 
tūkst. kub. m MSV objek-
tuose). MSV turi tik 1917 
kub. m bendro tūrio praga-
rinimo kameras. Kasmet iš-
kyla kelių tiesimo ir gelžbe-
tonio gamybos sunkumų dėl 
inertinių medžiagų (smėlio, 
žvyro, skaldos) stokos.

Hidroįrenginių statyba: 
pastatyti 112 tiltai ir 4990 
pralaidos. Tiltų pastatyta tik 

Kalkių pakrovimas. Trakų MSV, 1967 m. 

Vorusnės polderio vandens kėlimo stotis. Šilutės MSV, 1967 m. 

Traktorius K-700 melioracijos darbuose
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Dviguba pralaida ant Linkuvės upelio. Kėdainių MSV, 1967 m.
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68 proc. planuotų dėl gelžbetonio gaminių ir reikiamos kvalifikacijos specialistų 
stokos.

Melioracinės technikos kiekis 1968 m. sausio 1 d. Lietuvos MSV: vienakaušių 
ekskavatorių – 756, daugiakaušių ekskavatorių – 910, buldozerių – 1327, skrepe-
rių – 48, greiderių – 104, grioviakasių – 203, kelmarovių – 772, krūmapjvių – 77, 
kurmintuvų (su traktoriais) – 49, traktorių – 1937, autokranų – 86, automobilių 
(sunkvežimių) – 1637. Gauta naujų daugiakaušių ekskavatorių ETC-202, buldo-
zerių D-694, D-686, D-687, D-579, kelmarovių D-695, traktorių – K-700, lygin-
tuvų P-2,8, P-4,0, sunkiasvorių 10-12 t kėlimo galios priekabų. 

Daug sunkumų buvo su daugiakaušių ekskavatorių ETC-202 panaudojimu:
▪ per trumpa važiuoklė, todėl neišlaikomas nuolydis  

ir negalima dirbti klampiose vietose;
▪ netobula vamzdelių dėjimo prietaiso konstrukcija,  

nepatikima automatika;
▪ silpnas rėmas.
Labai naudingi buvo lygintuvai ir traktoriai K-700. Geresniam mechanizmų 

panaudojimui buvo sudaryta 118 techninės priežiūros brigadų. Šių brigadų dar-
bui trukdė kilnojamųjų radijo stočių stoka.

1968 m. sausio 1 d. MSV buvo 1529 darbų vykdytojai, meistrai ir technikai. 
Tačiau jų kvalifikacija prasta – net 40 proc. neturėjo specialaus išsilavinimo. 
Labai didelė kvalifikuotų darbininkų kaita.

Šaltinis: Respublikinio melioracijos statybos tresto 1966 m.  
ir 1967 m. techninės ataskaitos.
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Balandžio 10 d. 
prof. dr. Pranas 
Aleknavičius pažy-
mėjo 80 metų su-
kaktį. Pandemijos 
aplinkybės neleido 

gausiam jo kolegų ir mokinių būriui 
paspausti Jubiliatui ranką, pasidžiaug-
ti nuveiktais darbais. Daugiau kaip 60 
metų mes esame draugai, kolegos ir 
bendraminčiai. Greitai prabėgo turi-
ningi, kupini išbandymų ir laimėjimų 
dešimtmečiai. Su dideliu malonumu pri-
statau garbingo inžinieriaus žemėtvar-
kininko biografijos fragmentus.

Prano gimtinė vaizdingose Birštono 
apylinkėse Nibrių kaime ant Nemuno 
kranto. Čia jis užaugo, mokėsi ir baigė 
Jiezno vidurinę mokyklą. Jo ryšys su tė-
viške ir klasės draugais išliko ir palai-
komas iki šių dienų. Kaimas, žemė ir ją 
dirbantys žmonės Praną pastūmėjo pasi-
rinkti žemėtvarkos studijas Lietuvos že-
mės ūkio akademijoje. Taip jau atsitiko, 
jog jau pirmame kurse susiformavo dar-
ni 21 studento žemėtvarkos specialybės 
grupė. Nuostabiais studijų metais keturi 
grupės draugai, Pranas, Kostas Butkus, 
Vytautas Simanavičius ir aš, gyvenome 
viename bendrabučio kambaryje, kaž-
kodėl pasivadinę „Viengungių klubu“, 
nors tai ir buvo toli nuo tiesos. Iš mūsų 
keturių Pranas pasižymėjo labai rimtu 
požiūriu į dėstomus dalykus, domėjosi 
specialybės leidiniais, siekė gilaus spe-
cialybės išmanymo, brandino kūrybiš-
kumą. Pažymėtina, kad 1964 metais įgi-
ję žemėtvarkos inžinierių diplomus visi 
mūsų grupės absolventai įsidarbinome 
žemėtvarkos sistemoje – daugiausia 
Respublikiniame žemėtvarkos projekta-

Pranui Aleknavičiui – 80
vimo institute (dabar VĮ Valstybės žemės 
fondas). Jaunų specialistų ypač prirei-
kė besiplečiančiuose Instituto Vilniaus 
padaliniuose. Tačiau daugumai kurso 
vaikinų dar teko atiduoti vienerių metų 
duoklę tarybinei armijai. Statybiniame 
dalinyje eilinis Pranas Aleknavičius 
tapo geodezinių darbų vykdytoju. 

Po karinės tarnybos nuo 1966 metų 
pradžios Pranas penkeris metus dirbo 
Instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriuje, 
po to 18 metų Instituto Kauno žemėtvar-
kos skyriuje. Tuo laikotarpiu Lietuvoje 
buvo intensyviai ir metodiškai atliekami 
kaimiškųjų vietovių teritorijų planavi-
mo, ūkių vidaus žemėtvarkos, žemės in-
ventorizacijos, dirvožemio ekonominio 
vertinimo ir kiti žemės tvarkymo darbai. 
Inžinieriaus, grupės vadovo, vyriausiojo 
projektų inžinieriaus pareigas Pranas 
atliko taikydamas to meto pažangiau-
sias mokslo teikiamas technologijas, 
stengėsi vadovaujamiems specialistams 
padėti parengti kokybiškus projektus. 

Gabus, darbštus ir patyręs tyrinėji-
mo ir projektavimo baruose, 1990 me-
tais Pranas paskiriamas Instituto vy-
riausiojo inžinieriaus pavaduotoju. Šios 
pareigybės funkcijoms buvo priskirtas 
žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos 
darbų metodikų bei vykdymo instrukcijų 
rengimas. Laikmetis reikalavo spartin-
ti žemės nuosavybės atkūrimo procesą, 
plėsti ir tobulinti jo teisinę bazę ir jau 
1991 metais jo žinių ir kūrybinių gebėji-
mų prireikė valstybės valdymo lygmeny-
je. Jis pakviečiamas dirbti į Žemės ūkio 
ministerijos Žemės tvarkymo departa-
mentą direktoriaus pavaduotoju, o dar 
po metų šio departamento direktoriumi. 
Iš esmės, tais metais buvo suformuoti 
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žemės reformos ir nuosavybės teisių į 
žemę atkūrimo teisiniai pagrindai, die-
giami žemės tvarkymo darbų nauji me-
todai. Jubiliato indėlis šioje srityje nusi-
pelno aukščiausio įvertinimo. 

Konsoliduojant žemėtvarkos, geo-
dezijos, kartografijos ir nekilnojamojo 
turto kadastro sričių valdymą valstybės 
lygmeniu, 1995 m. pradžioje Vyriau-
sybės nutarimu buvo įsteigta Valstybi-
nė žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos. Patyręs 
žemės tvarkymo darbų organizatorius, 
turintis sukauptą kūrybinį potencialą P. 
Aleknavičius paskiriamas šios tarnybos 
direktoriaus pavaduotoju ir toliau tęsia 
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, žinybi-
nių teisės aktų rengimą ir jų tobulinimą 
pagal tarnybai pavestas funkcijas. Jis 
sukūrė metodinius pagrindus žemės re-
formos žemėtvarkos projektų rengimui 
visos kadastro vietovės teritorijoje, or-
ganizavo pirmųjų ortofotografinių žemė-
lapių pagaminimą ir nekilnojamojo turto 
kadastro ir registro išvystymą Lietuvoje.

Vėliau, 1997 - 1999 m., Pranas dirbo 
Valstybinio žemėtvarkos instituto direk-
toriaus pavaduotoju. Nuo 2000 m. iki 
darbo biografijos pabaigos visą savo 
sukauptą turtingą profesinę patirtį nu-
kreipė į mokslinę – pedagoginę veiklą 
Lietuvos žemės ūkio universitete. Dės-
tymą Universitete jis suderino su Žemės 
ūkio ministro Jeronimo Kraujelio pata-
rėjo pareigomis. Pranas neakivaizdiniu 
būdu baigė aspirantūrą Maskvos žemė-
tvarkos inžinierių institute ir yra soci-
alinių mokslų daktaras. LŽŪU jis buvo 
išrinktas Žemėtvarkos katedros vedėju, 
buvo šios katedros docentas, o nuo 2009 
m. profesorius.

Prof. dr. P. Aleknavičius yra akty-
viausias žemėtvarkos mokslininkas ir 
publicistas. Jis parengė vadovėlių ir 

mokymo priemonių žemės administra-
vimo, žemės teisės, žemės kadastro te-
matika. Išleido keletą monografijų, taip 
pat yra knygų bendraautorius bei knygų 
straipsnių rinkinių sudarytojas. Milži-
niškas kūrybinis potencialas, begalinis 
darbštumas lėmė, kad jis tapo išskirti-
niu žemės tvarkymo sistemos autorite-
tu. Neatsitiktinai Nacionalinės žemės 
tarnybos įsteigtas Mykolo Krupavičiaus 
atminimo medalis jam pirmam įteiktas 
už didžiulį indėlį puoselėjant šalyje ra-
cionalų žemės naudojimą ir tvarkymą. 
Už Lietuvos žemės ūkio rajonų planavi-
mą jam kartu su kitais autoriais suteikta 
valstybinė premija.

Profesorius neapsiribojo tik įvai-
riapusiška gamybine, moksline – peda-
gogine veikla, bet ir aktyviai dalyvauja 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos veikloje. Buvo ren-
kamas sąjungos tarybos nariu, tarybos 
pirmininku, yra šios sąjungos Garbės 
narys. Jis taip pat ilgametis žurnalo 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redak-
cinės kolegijos narys, rašantis daug 
įdomių straipsnių apie žemės santykių 
istoriją ir dabarties aktualijas.

Brangus drauge, prabėgo pamėgtai 
specialybei pašvęsti dešimtmečiai. Po 
visą Lietuvą išplitę Tavo buvę studen-
tai, magistrantai ir doktorantai, turintys 
nuoširdžios pagarbos jausmą Tau ir tai 
geriausias atpildas, kurio nusipelnei pa-
siaukojančiu darbu. Kartu su šviesios at-
minties žmona Maryte užauginote du sū-
nus Marių ir Audrių, – mokslų daktarus, 
šeima pasipildė anūke ir anūku. Savo ir 
visų kolegų vardu nuoširdžiai sveikinu 
su jubiliejiniu gimtadieniu. Jubiliejus tik 
viena gyvenimo stotelė, tai pasidžiauki-
me tuo, ką likimas padovanojo.

Geros vilties ateičiai! 
Silvestras Staliūnas
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Kaip nepastebimai greitai bėga lai-
kas, ir atrodo kuo toliau – vis greičiau. 
Regis visai neseniai Jonas Jasinskas 
atšventė garbingas šešiasdešimties ir 
septyniasdešimties metų sukaktis, o jau 
atėjo naujas Jubiliejus. Šių metų pava-
sarį Jonui sukako 80 metų.

Jonas gimė 1941 m. gegužės 23 d. 
Kaišiadorių rajono Juodiškių kaime 
darbščioje lietuviškoje šeimoje, kurioje 
dar augo sesutė ir du broliukai. Čia ir 
prabėgo vaikystės ir jaunystės metai, 
paženklinti prasidėjusio karo ir pokario 
negandų.

1948 m. pradėjęs mokslus, Jonas 
1959 m. baigė Kaišiadorių I vidurinę 
mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Lie-
tuvos žemės ūkio akademijos Agrono-
mijos fakultetą. 1963 m. baigęs keturis 
kursus, gamybinę praktiką atliko Respu-
blikinio žemėtvarkos projektavimo insti-
tuto Dirvožemio skyriuje. Po praktikos 
Jonas pasiliko instituto Dirvožemio 
skyriuje, toliau tyrė ir kartografavo dir-
vožemius ir tuo pat metu tęsė studijas. 
1964 m. jas baigė, įgydamas mokslinio 
agronomo kvalifikaciją.

Darbštus ir iniciatyvus specialistas 
nuosekliai kopė karjeros laiptais. 1964 
m. pradėjęs dirbti dirvožemininku ge-
ologu, įgudo įvairius Dirvožemio sky-
riaus vykdomus darbus, sukaupė daug 
žinių apie Lietuvos dirvožemius, jų fizi-
kines ir agrochemines savybes. Patyręs, 

sumanus darbuotojas 1975 m. skiriamas 
Dirvožemio skyriaus grupės vadovu, 
1980 m. – šio skyriaus viršininko pa-
vaduotoju, o 1985 m. – viršininku. Nuo 
1991 m. Jonas Jasinskas dar atlieka ins-
tituto Kauno padalinių administracijos 
vadovo funkcijas. 1994 m. komandiruo-
jamas į Jungtines Amerikos Valstijas to-
bulintis dirvotyros srityje.

Pirmasis Lietuvos atkurtos nepri-
klausomybės dešimtmetis buvo sudėtin-
gas laikotarpis Valstybiniam žemėtvar-
kos institutui. Kūrėsi naujos privačios 
įmonės. Nacionalinės žemės tarnybos, 
Registrų centro ir kitų įmonių pagrindą 
sudarė buvę Valstybinio žemėtvarkos 
instituto darbuotojai. Tuo metu iš ins-
tituto išėjo nemažai patyrusių, gabių 
specialistų ir vadovaujančių darbuoto-
jų. Institute tuo laikotarpiu pasikeitė net 
keli direktoriai. 

1999 m. balandžio 20 d. Valstybinio 
žemėtvarkos instituto direktoriumi pa-
skiriamas Jonas Jasinskas. Jam pavyko 
stabilizuoti instituto veiklą. Buvo vykdo-
mi plataus masto tarptautiniai projek-
tai, kurie padėjo pagrindus žemėtvarkos 
modernizavimui, perėjimui prie darbų 
skaitmeninimo. Buvo parengti skaitme-
niniai duomenų rinkiniai žemės refor-
mai, dirvožemiui, teritorijų planavimui. 
Institutas dalyvavo konkursuose vykdyti 
mokslo tiriamuosius darbus, labai sva-
riai prisidėjo kuriant žemės reformos ir 

Jonui Jasinskui – 80
Gyvenimas iš mūsų nuolat vagia 
Dienų, savaičių, mėnesių turtus,
O kalendorius apsukrus melagis
Nurodo mūsų netikrus metus...

 ...Nei liūdesio, nei nerimo nereikia,
 Širdy mums metai įspausti tikri.
Svajonės ir darbai sustabdo laiką
Ir nebesenstam mes jų sūkury.

 Algimantas Bučius
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kitus žemės tvarkymo įstatymus ir meto-
dikas. Parengta pagal Europos standar-
tus dirvožemių klasifikacija. Institutas 
parengė medžiagą apie Lietuvos dirvo-
žemius „Europos dirvožemių atlasui“.

Jubiliatas institutui vadovavo iki 
2009 m. vasaros. Dešimt metų vado-
vauti institutui ekonominių krizių, ūkio 
pertvarkos ir naujų laikmečio iššūkių 
sąlygomis buvo sunki užduotis, su kuria 
Jubiliatas sėkmingai susitvarkė. Apie 
Jubiliato darbo veiklą, nuopelnus per 
46-eris darbo Valstybiniame žemėtvar-
kos institute metus ne kartą plačiai ra-
šyta žurnalo puslapiuose.

Mažiau žinoma apie Jubiliato vei-
klą išėjus iš instituto. Būdamas veiklus, 
energingas, Jonas Jasinskas nenutraukė 

ryšių su buvusia darboviete, domisi jos 
toliau vykdomais darbais, Lietuvos že-
mėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos veikla, yra jos Garbės narys. 
Be artimos profesijai visuomeninės vei-
klos, Jubiliatas kartu su artimaisiais su-
rado daugiau laiko pažintinėms ir poil-
sinėms kelionėms, slidinėjimo išvykoms, 
mieliems širdžiai darbams puoselėjant 
sodybą.

Buvusių bendradarbių ir kolegų var-
du sveikiname Jubiliatą ir jo šeimą gra-
žios sukakties proga, linkime geros svei-
katos, optimizmo, išsipildančių svajonių 
ir ilgo gyvenimo, skaičiuojant tik širdy 
įspaustus tikrus metus.

Albinas Juozokas, 
Romualdas Survila

1959 metų rudenį 
Lietuvos žemės ūkio 
akademija ruošiasi 
papildomam studen-
tų priėmimui į Hi-

dromelioracijos ir žemėtvarkos fakulte-
tą. Lietuvos kaime vyksta plataus masto 
žemės melioravimo ir žemės naudojimo 
pertvarka. Stokojama specialistų. Pra-
ėjo penkeri metai, kai nebuvo rengiami 
žemėtvarkos specialistai. Į žemėtvarkos 
specialybės konkursinius egzaminus su-
sirinko per 30 dalyvių. Vyriškoje kompa-
nijoje buvo ir būrelis merginų. Tarp jų 
ir mūsų Jubiliatė Nijolė. 11-tąją žemė-
tvarkininkų laidą baigė 5 merginos ir 16 
vaikinų.

Nijolė gimė 1941 m. gegužės 19 d. 

Raseinių r. Ilgižių kaime. 1964 m. baigė 
LŽŪA, įgydama žemėtvarkos inžinierės 
kvalifikaciją. 1965 - 1992 m. dirbo Res-
publikinio žemėtvarkos projektavimo 
instituto Klaipėdos žemėtvarkos skyriu-
je vyresniąja inžiniere. 1995 - 1998 m. – 
Klaipėdos miesto žemėtvarkos tarnybos 
vyresniąja žemėtvarkininke. 1998 - 2003 
m. – Žemės ir kito nekilnojamojo turto 
kadastro ir registro valstybės įmonės 
Klaipėdos filialo inžiniere registrato-
re. 2003 - 2006 m. – VĮ Registrų centro 
Klaipėdos filialo registratore. 

Jau nuo pat pirmųjų geodezinių ma-
tavimų pratybų Akademijoje paaiškė-
jo Nijolės kruopštumas ir atkaklumas 
ieškant išmatuoto poligono neatitikimo 
klaidų. Ši gera savybė pravertė ir to-

Nijolei Jankevičiūtei – 80
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lesniame žemėtvarkos darbų bare, kur 
nuolatos susiduriama su klaidomis, jų 
redukcija. Kaip ir kitos kurso merginos, 
mūsų vyriškai kompanijai Nijolė įnešė 
nuoširdumo, draugystės ir tarpusavio 
pagarbos atmosferą.

Bėga metai, nepaprastai greitai bėga, 
bet studijų, jaunystės ir vėlesni darbo 
metai išsaugojo nuostabius mūsų kurso 
draugų ryšius. Kurso draugų ir kolegų 
vardu linkiu Nijolei gražių, geros svei-
katos ir pilnų optimizmo gyvenimo metų.

Vytautas Simanavičius

VDU ŽŪA Van-
dens išteklių in-
žinerijos instituto 
profesoriui, techno-
logijos mokslų dak-
tarui Petrui Puniui 

gegužės 29 d. sukako 70 metų.
Jubiliatas gimė 1951 m. gegužės 29 

d. Klaipėdoje. 1974 m. baigė LŽŪA Hi-
dromelioracijos ir žemėtvarkos fakul-
tetą ir įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją. Iš karto pradėjo mokslinį 
darbą Melioracijos katedros jaunes-
niuoju moksliniu bendradarbiu. Nuo 
1977 m. Hidrosistemų eksploatacijos 
(vėliau Vandentvarkos) katedros aspi-
rantas, asistentas, dėstytojas. 1983 m. 
Baltarusijos vandens ūkio ir meliora-
cijos mokslinio tyrimo institute Minske 
apgynė technikos mokslų kandidato (vė-
liau nostrifikuota į technologijos mokslų 
daktaro) disertaciją. 1985 - 1988 m. dir-
bo Alžyro Nacionalinėje hidrotechnikos 
aukštojoje mokykloje Siurblių ir siurbli-
nių katedros vyr. dėstytoju. Nuo 1989 m. 
LŽŪA (1996 - 2011 Lietuvos žemės ūkio 
universitetas) Vandentvarkos katedros 
docentas. 2002 - 2012 m. Vandentvarkos 
katedros vedėjas. 2006 m. praėjo habili-
tacijos procedūrą ir jam suteiktas profe-

soriaus pedagoginis vardas. Nuo 2012 
m. Aleksandro Stulginskio universiteto 
(nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo univer-
siteto Žemės ūkio akademija) Vandens 
išteklių inžinerijos instituto profesorius. 
P. Punys ilgametis (2008 - 2018) LŽŪU 
(ASU) senato, Vandens ūkio ir žemėtvar-
kos fakulteto tarybos narys. Nuo 2009 
m. profesorius yra pirmosios ir antro-
sios pakopų hidrotechninės statybos 
inžinerijos studijų programų vykdymo 
priežiūrą ir tobulinimą koordinuojančio 
komiteto pirmininkas.

P. Punys – puikus pedagogas ir 
jaunųjų mokslininkų puoselėtojas. Jau 
keletą dešimtmečių Hidrotechninės sta-
tybos inžinerijos bakalaurams dėsto in-
žinerinės hidrologijos kursą. Tuo pačiu 
metu vadovavo hidrometrinių tyrinėjimų 
mokomajai praktikai prie Dubysos upės 
ties Gėluva, Raseinių r. Hidrotechninės 
statybos inžinerijos programos magis-
trantams dėsto hidrologinių sistemų 
skaitmeninio modeliavimo ir sprendimų 
paramos sistemų vandens inžinerijoje 
dalykus, žemėtvarkos magistrantams – 
sprendinių poveikio vertinimo dalyką, 
tvariosios energetikos (Žemės ūkio inži-
nerijos fakulteto programa) magistran-
tams – Hidroenergetikos dalyką. Jis taip 

Petrui Puniui – 70
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pat labai aktyvus ERASMUS+ progra-
mos dalyvis, paskaitas užsienio studen-
tams laisvai skaitantis prancūzų, anglų 
ir rusų kalbomis. Profesoriaus vadovau-
jamas baigiamųjų darbų tematikas no-
riai renkasi tiek bakalaurai, tiek ir ma-
gistrai. Pasirinkęs jo temą, kiekvienas 
žino, kad analizuos ne tik Lietuvai, bet 
ir globaliai svarbų probleminį klausimą, 
kadangi profesorius pats domisi naujo-
vėmis ir nuolat ieško naujų, aktualių ir 
fakultete nenagrinėtų temų. Jo iniciaty-
va fakultete imtos nagrinėti jūros bangų 
ir upių srovių energetikos, hidropikingo, 
energijos išgavimo iš miestų vanden-
tiekio ir nuotakyno tinklų ir kt. temos. 
Profesoriaus vadovauti ir sėkmingai di-
sertacijas apgynę daktarai D. Tirūnas ir 
E. Kasiulis, tęsia savo vadovo pradėtus 
darbus hidroenergetikos srityje. 

Profesorius nuolat vadovauja įvai-
rių programų tarptautiniams ir nacio-
naliniams projektams. Mokslinių tyrimų 
sritis – hidrologija, hidroenergetika, 
vandens išteklių naudojimas ir valdy-
mas. Tarptautinėje mokslinėje veikloje 
dominuoja hidroenergetikos tematika, 
o paskutinis tarptautinis projektas HY-
POSO, finansuojamas pagal progra-
mą HORIZON 2020 dar tik įpusėjo. 
Mokslinių tyrimų tematika P. Punys 
paskelbė daugiau kaip 180 mokslinių 
ir mokslo populiarinimo straipsnių, su 
bendraautoriais parengė daugiau kaip 
20 mokslinių ir metodinių knygų. Kartu 
su bendraautoriais parengė tarptautinę 
monografiją Hydropower (2017), para-
šė vadovėlius Siurblinių projektavimas 
(1988, prancūzų kalba) ir Inžinerinė 
hidrologija (su A. Poška, 1996), Mažo-
sios hidroenergetikos žinynas (su kitais, 
1996), mokomąsias knygas ir įvairias 
metodines priemones studentams. Jis 

yra aktyvus techninių projektų, regla-
mentų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
vandens išteklių naudojimu ir apsauga, 
hidroenergetikos plėtra, atsinaujinan-
čios energijos naudojimu ir potvynių 
valdymu, rengėjas. P. Punys buvo vie-
nas iš Lietuvos hidroenergetikos asoci-
acijos įkūrimo iniciatorių (1996 - 2018 
m. buvo jos tarybos pirmininkas) ir 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos atkūrimo iniciatyvi-
nės grupės narys (Sąjungos narys nuo 
1989 m.). 2004 - 2015 buvo Lietuvos 
mokslų akademijos Vandens problemų 
tarybos Hidroenergetikos komisijos pir-
mininkas.

Jubiliatas – išskirtinė asmenybė, ži-
noma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
P. Punys yra įvairių tarptautinių moks-
linių organizacijų narys, konferencijų 
mokslinių komitetų narys. 1995 - 2015 
m. jis buvo Lietuvos atstovas Europos 
mažosios hidroenergetikos asociacijo-
je (ESHA) ir šios valdybos narys (nuo 
2004), nuo 1995 m. Tarptautinės hi-
drologijos mokslų asociacijos, Šiaurės 
šalių hidrologų asociacijos (iki 2018), 
Prancūzijos hidrotechnikų asociacijos 
asocijuotas narys. 

Negalima užmiršti, kad jubiliatas 
buvo aktyvus sportininkas, dziudo spor-
to meistras, studijų metais – daugelio 
sąjunginių ir respublikinių dziudo var-
žybų nugalėtojas ir prizininkas. Ben-
dradarbiai pažįsta jį kaip energingą, 
ryžtingą ir veiklų žmogų, visada giliai 
išgyvenantį dėl profesinių dalykų ir van-
dens inžinerijos ateities.

Jubiliejaus proga visų kolegų vardu 
linkime Jubiliatui neblėstančios energi-
jos, dar daug brandžių mokslinių idėjų 
ir neišsenkančio ryžto jas įgyvendinti.

Antanas Dumbrauskas,  
Egidijus Kasiulis, Algis Kvaraciejus



Viena pirmųjų 
Lietuvos minis-
terijų galėjo būti 
Kernavėje. Arche-
ologai to fakto ne-
patvirtino, tačiau 

taip mąsto Petras Garnelis, Melioraci-
jos ir vandens ūkio bei Žemės ūkio mi-
nisterijoms atidavęs 40 darbingų savo 
gyvenimo metų. Jo nuomone, susodinti 
ant Kernavės piliakalnio viršūnės mi-
nisterijos darbuotojai, iš neturėjimo ką 
veikti, galėjo stebėti ir numatyti ben-
druomenės poreikius, o pamatę tolumo-
je ant kitų piliakalnių smilkstančius lau-
žų dūmus, skubiai perspėdavo Pajautos 
slėnyje dirbančiuosius apie artėjantį 
pavojų.

Žinoma, visa tai Petras kalbėjo su 
humoru. Šiaip linksmas vaikinas – mu-
zikantas. Neturėdamas muzikinio išsi-
lavinimo, Petras grojo įvairiais instru-
mentais ir tebegroja iki šiol. Pamenu, 
jis grojo LŽŪA tiek centriniame, tiek 
Melioracijos ir žemėtvarkos fakulteto 
ansambliuose, o man su šokių kolektyvu 
teko kartu dalyvauti daugelyje koncer-
tinių išvykų. Buvo nuostabus ir turbūt 
ilgai nebus pamirštas laikotarpis, kai 
buvo ne tik studijuojama, bet ir studen-
taujama. Ir visur suspėta buvo: į paskai-
tas, repeticijas, koncertines išvykas ir 
į „Rambyną“ alučio atsigerti. O gyve-
nome be mobiliųjų telefonų ir kompiu-
terių...

Gavęs hidrotechnikos inžinieriaus 
diplomą, Petras paskiriamas dirbti į tė-
viškę. Pakruojo sausinimo sistemų val-
dyboje (SSV, o vėliau MEV) dirbo prie 

Petrui Garneliui – 70
vienkiemių iškėlimo iš melioruotų žemių 
projekto. Tačiau neilgai, nes po pusės 
metų Petras buvo pašauktas atlikti ka-
rinę prievolę, kur praleido metus laiko 
eiliniu kareiviu. Beje, tarnybos pradžio-
je skubiai apsireiškęs, kad groja visais 
muzikos instrumentais, kartą vos „ne-
sudegė“. Buvo Naujųjų metų šventė, ir 
viršininkai su didelėmis žvaigždėmis, 
atvykus seneliui šalčiui, liepė sugroti: 
jų vaikučiams „miške gimė eglutė...“ 
rusišku bajanu. Petrui šis instrumentas 
buvo visiška naujiena, bet kiek patam-
pęs iš baimės užgrojau – pasakojo Pe-
tras.

Melioracijos ir vandens ūkio mi-
nisterijoje Petrui buvo patikėta svarbi 
funkcija – aprūpinti Lietuvos meliora-
cijos įmones drenažo vamzdeliais. Šios 
produkcijos laukė 44 melioracijos val-
dybos, o gamintojų buvo net 10 įmonių. 
Norint suderinti vamzdelių poreikį, su 
gamintojais turėjo būti nuolat palaiko-
mas labai atsakingas ryšys.

Kartą Petras vienam laikraščio ko-
respondentui prasitarė, kad jeigu visus 
Lietuvoje pagamintus drenažo vamzde-
lius sudėti ištisa linija, tai ji apjuostų 
žemės rutulį beveik 40 kartų. Perskaitę 
tai, kai kas Žemės ūkio ministerijoje su-
abejojo Petro kompetencija: juk svei-
ku protu nesuvokiama, kas galėjo tiek 
vamzdelių sukloti ir ar galėjo taip būti? 
Ką gi, jaunajai kartai sunku suprasti 
tuometinius žemės sausinimo Lietuvo-
je mastus, tempus ir jų svarbą. O čia, 
kaip ir Ievos Simonaitytės trilogijoje „O 
buvo taip“ yra gryna realybė. Tuome-
tėje melioracijos sistemoje dirbo apie 
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Liepos 16 d. Šta-
ronių kaime, Jūžintų 
seniūnijoje (Rokiškio 
r.) valstiečių Onos ir 
Juozo Kvedarų šei-
mą „aplankė gan-

drai“. Jau ūgtelėjusių trijų brolių ir 
dviejų sesių pulkelį papildė „pagrandu-
kas“, kuriam buvo suteiktas Bronislovo 
vardas. Guvus vaikas vyresniųjų šeimos 
narių buvo šaukiamas Broniuku. Šis 
vardas vėliau prilipo ir tarp kursiokų, 
draugų, kolegų.

Mokslus krimsti pradėjęs nuo še-
šerių, mokėsi Štaronių aštuonmetėje, 
o 1968 metais, baigęs Jūžintų vidurinę 
mokyklą, gimdytojų palaimintas ir ap-
rūpintas kaimiškomis gėrybėmis, išvy-
ko į Kauną studijuoti LŽŪA. Neblogai 
pasikaustęs žiniomis, pasirinko bene 
kiečiausius mokslus akademijoje – hi-
dromelioracijos fakultetą. Gyvenant 
bendrabutyje sėkmingai įveiktos visos 
„fuksų kalvarijos“ ir būtinieji išbandy-
mai: atsivežto maisto dalijimasis, pa-
siuntinuko į parduotuvės ir kitos pana-
šios pareigos.

Studijos Bronislovui sekėsi puikiai. 
Stropus ir pareigingas vienas pirmųjų 
susidorodavo su kursiniais darbais, ku-

rie, prieš patekdami dėstytojams, būda-
vo „įvertinami“ ir kurso draugų. 1971 
m. apgynęs pusdiplominį, o 1973 m. ir 
diplominį darbą, su inžinieriaus hidro-
techniko diplomu ir įgytų žinių bagažu 
išvyksta darbuotis į Panevėžio hidro-
melioracijos technikumą. Technikume 
įrengia puikų melioracijos kabinetą, 
sukauptas žinias ir gyvenimišką patirtį 
dalija jaunesnei kartai. Savaitgaliais, 
pasikinkęs „Ižą“ ar „Emką“, rieda tė-
viškėn, kur jo rankų laukia įvairūs ūkio 
darbai ir bitės.

1994 metais iš pedagoginio darbo 
pasuka į verslą, kurio verpetuose sukasi 
iki 2002 metų. Po to, panoręs ramesnio 
miego, iki išėjimo į užtarnautą poilsį 
2019 metais, darbuojasi VĮ „Regitra“ 
Panevėžio filiale. 

Toks jis, tas mūsų kursiokas, drau-
gas ir bičiulis Bronius, nuolatinis kurso 
susitikimų dalyvis, kartu su žmona už-
auginęs dvi puikias dukras, vasaromis 
tebekopinėjantis ekologišką medų gim-
tajame Štaronių kaime.

Mielas Broniau, 23-os laidos inži-
nieriai hidrotechnikai, sveikinami Tave 
su gražiu jubiliejumi, linki sveikatos ir 
energijos, gyvenimo džiaugsmo, opti-
mizmo ir prasmingų poilsio minučių. 

LŽŪA studijų draugai

Bronislovui Kvedarui – 70

35 tūkst. darbuotojų, kurių pagrindinė 
duona buvo drenažo sistemų įrengimas, 
ir mano draugo Petro funkcija šioje vei-
kloje buvo gana svarbi.

Šiuo metu Petras bėgioja krosą (mano 

nuostabai), važinėja dviračiu, aišku mu-
zikuoja ir džiaugiasi savo anūkais.

Sveikatos ir neblėstančio optimizmo!
Draugų vardu, kursiokas ir  

kambariokas Rimantas Liatukas
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Kovo 19 d. pras-
mingą 60-ties metų 
jubiliejų šventė ilga-
metis LŽHIS narys 
UAB „Biržų ranga“ 

ekonomikos direktorius Juozas Petronis.
Jubiliatas gimė 1961 m. kovo 19 d. 

Molėtų krašte, Mindučių kaime. Bran-
dos atestatą įgijo Molėtų vidurinėje 
mokykloje. Kai reikėjo rinktis, kur tęs-
ti mokslą, Juozas nusprendė studijuoti 
LŽŪA ir ją sėkmingai 1984 m. baigė, 
įgydamas hidrotechnikos inžinieriaus 
specialybę.

Kaip sako pats Jubiliatas, studijų 
metai buvo patys gražiausi jo gyvenime. 
Įgijo daug draugų tarp „grupiokų“, su 
jais nenutrūko draugystė ir bendradar-
biavimas iki šių dienų, susitinka būrin 
kas penkeri metai. Visada Juozui buvo 
artima muzika, studijų metais grojo 
Akademijos orkestre.

Baigęs mokslus, pagal paskyrimą 
tais pat metais pradėjo dirbti Biržų 
MSV vyresniuoju darbininku kontrolie-
riumi. Jaunas specialistas pasirodė esąs 
darbštus, gerai išmanantis melioracijos 

Juozui Petroniui – 60
dalykus. 1986 m. buvo paskirtas darbų 
vykdytoju, o nuo 1987 m. – direktoriaus 
pavaduotoju ekonomikai. Juo dirba iki 
šiol. Juozas nuolatos gilina žinias įvai-
riuose seminaruose ir kursuose, todėl 
negaili patarimų ir pamokymų jaunie-
siems specialistams.

Jubiliato laisvalaikis turiningas. 
Groja gitara vyrų ansamblyje, su kuriuo 
dalyvauja tiek savo rajono šventėse, tiek 
kaimynų renginiuose. Nuo pavasario iki 
rudens džiaugiasi saule ir šiluma triūs-
damas išpuoselėtame kolektyvinio sodo 
sklypelyje.

Su žmona Irena užaugino ir išmoks-
lino tris vaikus: sūnų Paulių, gyvenan-
tį Vilniuje, dukrą Kristiną, gyvenančią 
Norvegijoje, sūnų Justiną, gyvenantį 
Kaune. Jubiliatas džiaugiasi trijų anū-
kų – Gusto, Emos ir Paulos – čiauškė-
jimu.

Gerbiamas Juozai, nėra kelio į lai-
mę, laimė yra kelias... Gražaus Ju-
biliejaus proga linkime jaunatviškos 
energijos, geros sveikatos, optimizmo ir 
paprastos žmogiškos laimės sudėtinga-
me šiandieniniame gyvenime.

Bendradarbių vardu 
Generalinis direktorius  
Stanislovas Mačiulskis 
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Norėdami pasveikinti kolegas jubiliejų 
proga – rašykite žurnalo redakcijai
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 Keletas senosios  
žemėtvarkos fragmentų

Jonas KRIVICKAS

Jonas Krivickas gimė 1901 m. gruodžio 18 d. 1931 m. baigęs matininkų 
kursus Kaune, dirbo ŽŪM Žemės tvarkymo departamente. Nuo 1937 m. 
dirbo III eilės matininku, nuo 1939 m. Kauno apygardoje matininku. Po karo 
1948 -1961 m. dirbo ŽŪM Žemės tvarkymo valdyboje, 1961 - 1964 m. Res-
publikinio žemėtvarkos instituto Dirvožemio skyriuje. Prisiminimai parašyti 
1977 m. Autorius mirė 1987 m. gruodžio 11 d.

1930 m. mane, matininkų kursų klausytoją, išsiuntė atlikti žemėtvarkos dar-
bų praktikos į Ukmergės apskritį, apygardos žemės tvarkytojo Antano Kubiliaus 
žinioje. Gavau pavedimą vykti į Pabaisko valsčiaus Kulniškių kaimą pas I eilės 
matininką Juozą Šakočių. Šefas surado man butą ir supažindino su atliekamu 
darbu.

Pasirodo, kad Kulniškių kaimas buvo matininko Felicijono Kirslio ir dar ma-
tininkų kursų klausytojo Aleksandro Dikčiaus tėviškė. Mane apgyvendino F. 
Kirslio tėvų sodyboje, Šakočius gyveno kitoje sodyboje.

Po kelių dienų paaiškėjo, kad dėl kai kurių neišspręstų žemėtvarkos klausi-
mų Kulniškių kaime darbai nutraukiami. 

Persikėlėme dirbti į Kovarsko valsčiaus Šovenių lenkakalbių gyventojų kai-
mą, kurie jį vadino „akolica“. Šovenių kaimas buvo nemažas, apie 600 ha. Ten 
reikėjo nustatyti kaimo aplinkinę ribą, panaikinti gretimų kaimų įsiterpimus, 
išmatuoti smulkias faktines valdas, atlikti vidaus situacijos horizontalinę nuo-
trauką ir sudaryti kaimo išskirstymo vienkiemiais projektą. 

Mus kaimo įgaliotiniai apgyvendino pas lietuvį stambesnį ūkininką Pūką. 

Šovenių piliakalnis. Donato Vertelkos nuotrauka
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Jau kitą dieną sukvietėme kaimo įgaliotinius pasitarti. Su jais apžiūrėjome kai-
mą, išsiaiškinome gretimus kaimo gyventojus, išsiuntėme reikiamus kvietimus. 
Įgaliotiniai paskyrė darbininkus gaminti riboženklius, juos įkasti ir pašalinti ma-
tavimo linijose krūmus bei kitas kliūtis.

Matininkas Šakočius teodolitu matavo poligono kampus, aš – linijas ir ekli-
metru linijų polinkio kampus. Išmatavus ribų neatitikimas neviršijo leidžiamos 
paklaidos, išskyrus linijinį – buvo 28 m klaida. Permatavus linijas, šis neatitiki-
mas išliko. Pasirodo, klaida buvo nustatant azimutą. 

Kaimo išskirstymo vienkiemiais projekto nespėjau sudaryti – baigėsi prakti-
ka. Išmokau matuoti, skaičiuoti ir planus braižyti. Lako antspaudu užlakuotame 
voke gavau atestaciją Matininkų kursams.

Juozas Šakočius buvo geras žmogus, ramaus būdo, visados šypsodavosi, 
mandagus su ūkininkais. Darbe neskubėdavo. Turėjo gražią rašyseną, gražiai 
braižė. Už viršnorminius darbus gerai mokėjo, tačiau jis neskubėjo ir viską at-
likdavo kokybiškai. Tokias savybes ugdė ir savo praktikantams.

1932 m. Kauno apskrities žemės tvarkytojas Aleksandras Petrelevičius pa-
vedė išskirstyti vienkiemiais Biruliškių kaimą Karmėlavos valsčiuje. 300 ha 

kaimas buvo Dovolgainių dvaro savininko 
Dovalgovičiaus nuosavybė, užstatyta ban-
kui. Dvarininkas nepajėgė grąžinti skolos. 
Bankas iš varžytinių pardavė žemę vals-
tiečiams. Valstiečiai, sumokėjusieji visus 
pinigus, gavo nuosavybės dokumentus, su-
mokėjusiems tik dalį – nuosavybės doku-
mentai buvo rengiami pagal Žemės refor-
mos valdybos nutarimą.

Bedirbant Biruliškių kaime būta įvairių 
nutikimų, 10 val. ryte kaimo kalvio Griva-
čiausko sodyboje pasigirdo moterų klyks-
mas. Darbininkai įpuolė į sodybą. Klojime 
kabojo pakaruoklis. Greitai nupjovė virvę, 
pakaruoklis atsigavo. Savižudžio žmona ir 
motina papasakojo, kad prieš porą dienų 
Kauno turguje jis pardavė čigonams arklį ir 

vežimą. Čigonai jį nugirdė, ištuštino kišenes. Į antrą dieną jis grižo pėsčias be 
arklio, be vežimo ir be pinigų.

Tais pačiais, 1932 m. mane paskyrė likviduoti Gastilonių kaimo Rumšiškių 
valsčiuje nesutarimus su Miškų ūkio urėdija. Už Gastilonių kaime esančius miš-
kus urėdija siūlė mainais už 7 kilometrų esančio iškirsto miško kelmynus. Ūki-
ninkai nesutiko. Matavimo darbai buvo nutraukti iki geresnio priimtino spren-

Gastilionys ir Garbuciškės 1928 m.
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dimo. Gastilonių kaimas buvo gražioje vietoje 
prie Nemuno. 

1939 m. teko išskirstyti į vienkiemius kitą 
gražioje vietoje esantį Rumšiškių valsčiaus 
Jakštonių kaimą. Kaimas buvo nedidelis – 127 
ha su 18 smulkių ūkių. Buvo suprojektuoti 28 
sklypai (su papildomais pievų sklypais prie 
Nemuno). Pastatyti 88 matavimo ženklai, iš-
matuota 12 km linijų. Atlikus darbus, jiems 
apmokėti būdavo užpildomas „Normos apskai-
čiavimo lapas“.

Po Jakštonių, teko išskirstyti greta esantį ne-
didelį 65 ha Grabuciškių kaimelį. 1/3 šio kaimo 
priklausė stambesniam ūkininkui Jesiulioniui, 
kita dalis – smulkiems ūkininkams. Jesiulionis 
už dideles palūkanas skolindavo pinigus. Suda-
rant projektą smulkieji ūkininkai greitai pasi-
rinko sklypus, tik Jesilioniui vis buvo negerai. 
Tik po kurio laiko jis pasirašė sklypo paėmimo aktą – po to skundų nebebuvo. 
Ten dirbdamas gyvenau pas Jesilionį, bet mūsų nuomonės nesutapdavo.

Mano matuoti gra-
žūs Gastilonių ir Jakš-
tonių kaimai atsidūrė 
Kauno marių dugne. 

Kauno apskrityje 
į vienkiemius išskirs-
čiau apie 15 kaimų. Tai 
buvo smulkūs 60-325 
ha dydžio kaimai. Ke-
tverius metus dirbau 
miesto žemėtvarkos 
darbus Kauno miesto 
Vilijampolės priemies-
tyje. Vienerius metus 
teko padirbėti parce-
liuojant Šiaulių apskri-
ties dvarus. 
Pagal Jono Krivicko prisi-
minimų rankraštį parengė 

Romualdas Survila
Grabuciškių atodanga

Normos apskaičiavimo lapas
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Liudvika Jankauskaitė
(1932 - 2021)

2021 m. gegužės 10 d. Anapilin iškeliavo ilgametė 
Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabar VĮ Valstybės že-
mės fondas) darbuotoja Liudvika Jankauskaitė.

Velionė gimė 1932 m. balandžio 7 d. Jurkštų kaime Ši-
monių valsčiuje Kupiškio rajone. Į Šiaulių žemės tvarky-
mo ir sėjomainų valdybos žemėtvarkos bazę atvyko 1952 

metais, baigusi Kaune matininkų kursus, vykdyti žemės tvarkymo darbų Šiau-
lių srityje. Jau dirbdama, baigė Kauno žemės ūkio technikumą, vėliau Lietuvos 
žemės ūkio akademiją.

Keitėsi iškabos, keitėsi vėliavos, o žemė po mūsų kojomis ta pati. 1961 me-
tais Žemės tvarkymo valdyba prie Žemės ūkio ministerijos buvo perorganizuo-
ta į Respublikinį žemėtvarkos projektavimo institutą, ir Liudvika, nekeisdama 
darbovietės, 48-erius metus praleido žemėtvarkos darbų sūkuryje. Prasidėjus 
žemės reformai, buvo pakviesta iš užtarnauto poilsio į sudėtingų žemės su-
teikimo privačion nuosavybėn darbų barą. Velionė buvo be galo darbšti, su-
mani, reikli, bet teisinga. Mūsų darbščioji auksinės širdies Liudelė, kaip visi 
ją vadinome, negailėdama jėgų, daug metų buvo grupės vadovė, Šiaulių sky-
riaus metraštininkė, savo laisvalaikį paaukojo kolektyvui – leido sienlaikraštį, 
dalyvavo saviveikloje, virė cepelinus, Šimonių girioje rinko grybus ir uogas, 
kepė kaštonus, grybukus ir vaišindavo, vaišindavo... Puoselėjo sodą, dirbdama 
vyriškus darbus.

Velionė Liuda labai mylėjo gyvenimą, poeziją, dainas. Nesukūrusi šeimos, 
ji savo širdies šiluma apglėbė mus – jaunesnius darbuotojus, sesės vaikus, anū-
kus, mūsų vaikus. Šiuo laikmečiu sunku įsivaizduoti, kad velionė, pavargusi 
po komandiruotės, dar užsukdavo suleisti sergantiems vaikams vaistų. O jie 
tik laukdavo Liudelės su grybukais, nebijodami adatų dūrio, o jos buvo skau-
džios...

Liudvika mylėjo gimtąjį kraštą, to krašto žmones, kūrė eilėraščius, rašė 
straipsnius į laikraštį. Nors velionė Saulės mieste pragyveno 69 metus, ji širdi-
mi ir mintimis vis grįždavo į Tėviškę.

Žemėtvarkininkų bendruomenė prisimins Liudviką kaip turinčią tvirtą nuo-
monę, nuoširdžią, didelės vidinės kultūros asmenybę. Su didžiausia pagarba 
ir nuostabiais prisiminimais ilsėkis, Mieloji, Šimonių girios kaimynystėje. Te 
ošia Tėviškės medžiai Tau dainų, kurias mėgdavai užtraukti, melodijas. Te 
būna lengva Tėviškės žemelė.

Buvusių kolegų vardu
Janina Ščeponienė

UŽJAUČIAME
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Vytautas Petras Šimas
(1932 - 2021)

2021 m. balandžio 24 d. eidamas 89-uosius metus po 
sunkios ligos mirė melioracijos veteranas hidrotechnikos 
inžinierius Vytautas Petras Šimas. 

Velionis gimė 1932 m. birželio 28 d. Kupiškio r. Sku-
dų k. 1952 m. pradėjęs hidromelioracijos studijas LŽŪA, 
1957 metais įgijo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą. 

Studijų metu buvo aktyvus saviveiklininkas, tautinių šokių ratelio narys. 
Profesinę veiklą V. Šimas pradėjo dar prieš didelių melioracijos darbų 

Lietuvoje pradžią. Pirmoji darbovietė pagal paskyrimą buvo Rokiškio melio-
racijos mašinų stotis. Pradėjo dirbti darbų vykdytoju, vėliau buvo vyresnysis 
darbų vykdytojas. Įgijęs praktinio darbo patirties, Vytautas 1959 m. buvo pa-
skirtas MMS vyriausiuoju inžinieriumi. Eidamas šias pareigas buvo atsakin-
gas ne tik už melioracijos ir kitų darbų kokybę, bet ir už įmonės gamybinių 
užduočių vykdymą. Jau 1959 metais įmonėje dirbo apie 500 darbuotojų, tad 
rūpesčių nestigo, juolab kad melioracijos darbus rajone teko atlikti sudėtin-
gomis sąlygomis.

1963 m. sustambinus rajonus buvo sujungtos tuometinės melioracijos 
įmonės. Vytautas Šimas buvo paskirtas Rokiškio melioracijos statybos val-
dybos gamybinio techninio skyriaus viršininku ir šias pareigas ėjo vienuolika 
metų. Rūpinosi šios didelės įmonės kasdienių problemų sprendimu, meliora-
cijos darbų užduočių vykdymu, darbų kokybe. Neužmiršo ir dar studijuojant 
pamėgtos meno saviveiklos, vadovavo MSV estradiniam ansambliui.

1974 metais velionis persikėlė į Vilnių dirbti Žemės ūkio ministerijos 
Melioracijos ir gamtos apsaugos grupės vadovu, vėliau buvo Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijos Eksploatacijos valdybos bei susivienijimo „Lietu-
vos melioracija“ darbuotojas.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vytautas kurį laiką dirbo Vals-
tybinėje kadastro įmonėje bei UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekperti-
zė“. Nuo 2002 metų dirbo Z. Kinderio individualioje įmonėje, 2002 - 2012 
metais buvo asociacijos „Melioracijos ir hidrotechnikos projektai“ direk-
torius bei UAB „Projektų analizės institutas“ direktorius (nuo 2009). Ve-
lionis tvarkė šių organizacijų organizacinius reikalus iki išėjimo į pensiją 
2012 m. 

Velionį prisiminsime kaip inteligentišką, nekonfliktišką žmogų, gerą me-
lioracijos specialistą, įnešusį deramą indėlį į Lietuvos laukų kultūrinimą.

 Juozas Smilgevičius

UŽJAUČIAME
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Vandens sukurtas gamtos  
ir kultūros paminklas

Pietvakarių Turkijoje, Denizlio provincijoje, Didžiojo Mendereso slėnyje, 
pašonėje Cokelez kalno, 15 km nuo provincijos centro Denizli yra labiausiai 
turistų lankomas gamtos ir kultūros objektas. Tai 1988 m. į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą įtraukti Pamukalės kalkingų versmių suformuoti dariniai ir se-
novės romėnų kurortinio miesto Hierapolio griuvėsiai. Turistai, keliaujantys į šį 
objektą, informuojami tik apie Pamukalę. Tai įspūdingas, vertas pamatyti gam-
tos kūrinys. Tačiau turkai beveik nusikalstamai nutyli apie kitą, romėnų, o ne 
turkų sukurtą, kultūros paminklą Hierapolio miestą. Jeigu Pamukalei apžiūrėti 
pakanka vienos dienos, tai susipažinti su Hierapolio miesto likučiais, su hidro-
techniniais statiniais reikėtų ir visos savaitės. Pasitelkus turkų paveldo istorikus 
ir hidrotechnikus, mūsų Sąjungos nariams tai būtų viena iš nuostabiausių pažin-
tinių ekskursijų. Su pavydu stebėjau, kaip japonų turistai apsupę gidą susipažįsta 
su atkastais romėnų hidrotechniniais statiniais. Juk mineralinių versmių dėka at-

Pamukalės šaltinių terasos

Pamukalė ir Hierapolis vakarinėje Turkijos dalyje

Pamukalė iš palydovo

sirado šis romėnų kuror-
tinis Hierapolio miestas. 

Turkiškai Pamukka-
le – reiškia „medvilnės 
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pilis“. Iš tiesų, iš kalno šlaito 
tekantis mineralinis vanduo, 
kuriame gausu kalcitų, paden-
gė baltai, tarsi medvilnės vata, 
kalno šlaitus, terasas, sienas ir 
baseinus. Nuo nuolatinių žemės 
drebėjimų sugriuvus romėnų 
hidrotechniniams įrenginiams, 
nevaldomi versmių vandenys 
padengė kalcitų sluoksniu ir 
dalį senųjų Hierapolio kapinių. 
Pamukalės vandenyse senovėje 
maudydavosi graikų ir romėnų 
didikai, imperatoriai.

Pamukalės apylinkėse gy-
veno frygai – indoeuropiečių 
gentys, XV-XIII a. pr. m. e. at-
sikėlusios į Mažąją Aziją iš Ma-
kedonijos ar Trakijos. 133 m. pr. 
m.e. Frygija tapo Romos valsty-
bės dalimi – pradžioje kaip ats-
kira provincija, bet netrukus pri-
jungta prie Azijos provincijos. 
Nuo to laiko Frygija kaip atski-
ras istorinis vienetas išnyko. 

Lietuviams būtų įdomus dr. 
Jono Basanavičiaus 1916 m. 

Hierapolio gatvės kolonada

Pagrindinė Hierapolio gatvė

TAI ĮDOMU

„Vata“ padengta siena 

Plutoniumas – Demonų ola, iš kurios veržėsi 
nuodingos dujos. Čia frygų deivės Kybelės 
žyniai gydė žmones ir spėjo ateitį
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parašytas veikalas apie trakus-frygus, kuriame aprašoma galima lietuvių kilmė 
iš trakų-frygų indoeuropiečių tautų. Archainiai frygų lygiadienio ritualai, kaip 
ir lietuvių Užgavėnės, susiję su vaisingumo ir vegetacijos dievybės mirtimi ir 
prisikėlimu, šviesos pergale prieš tamsą. Frygai, kaip ir mūsų protėviai, garbino 
žemės deivę.

Frygų įkurtas Hierapolio miestas pavadintas karaliaus Telefoso žmonos Hi-
eros vardu. 17 m.e. metais miestas buvo sugriautas stipraus žems drebėjimo, po 
kurio buvo atstatytas jau romėniškas miestas. 60-taisiais metais, valdant Ne-
ronui, miestas vėl buvo sugriautas žemės drebėjimo. 395 m. miestas priklausė 
nuo Romos imperijos atskilusiai Bizantijai ir tapo vienu iš ankstyvosios krikš-
čionybės miestų. XI a. Bizantijos karo su tiurkais seldžiukais metu Hierapolį 

kolonizavo seldžiukai. Miestas suny-
ko. 1354 m. stiprus žemės drebėjimas 
visiškai sugriovė miestą. Jame neliko 
gyventojų. XIX-XX a. archeologiniai 
kasinėjimai nustatė keturkampį 1000 
x 800 m miesto kontūrą, kurį dalijo 
1 km ilgio plati 13,5 m akmenimis 
grįsta gatvė su pastatais su kolonomis 
(portikais)abipus jos.

Hierapolio griuvėsiai – vieni 

Nekropolis
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įspūdingiausių romėnų 
miestų griuvėsių pasau-
lyje. Įspūdingos terasų 
viršūnėje gerai išsilai-
kiusios romėnų kapinės 
(Nekropolis – mirusių-
jų miestas). Akmeni-
nis romėnų kelias eina 
supamas daugiau kaip 
2000 metų amžiaus 
kapų eilių: akmeninių 

sarkofagų, kriptų, pilkapių. Kai 
kuriuos kapus padengė ten besi-
veržiančių šaltinių kalcito sluos-
nis. Ant vieno sarkofago yra išli-
kęs buvusios vandens lentpjūvės 
reljefas. 

Mieste (prie dabartinio Hie-

Romėnų pirtis perstatyta į baziliką

Dalį kapinių padengė kalcito sluoksnis

Didžioji pirtis prie dabartinio 
arceologijos muziejaus
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rapolio muziejaus) 
buvo didelė pirtis su 
šilto ir šalto vandens 
baseinais, poilsio 
salėmis bei gimnas-
tikos pastatu (pales-
tra). Kita romėnų 
pirtis buvo prie im-
peratoriaus Tito Fla-
vijaus Domiciano 
vartų, kuri apie V a. 

buvo perstatyta į bažnyčią. 
Gamtinių šaltinių vietoje iš 

didelių blokų buvo pastatytas 
„U“ raidės pavidalo nimfėjo 
pastatas su skulptūromis sienų 
nišose ir gausybe epitafijų ant 
kolonų ir sienų. Nimfėjo baseino 
vanduo vamzdžių sistema buvo 

tiekiamas į miestiečių namus.
Senasis Kleopatros baseinas, dar 

vadinamas Šventuoju baseinu, yra 
veikiantis ir šiomis dienomis. Šis ba-
seinas yra tarp buvusios didžiosios 
pirties ir nimfėjo. Baseino tempera-
tūra 36-57 0C, pH 5,8, vandenyje yra 
radono, bikarbonatų, sulfatų, karbo-
no dioksido (iš viso 2430 MG/l). Šio 
šaltinio vanduo tinkamas ne tik mau-
dytis, bet ir gerti kaip gydomąjį van-
denį. Besimaudantiems baseine reikia 
būti atsargiems, galima susižeisti į ten 
įgriuvusias baseino statinio kolonas ir 
kitas konstrukcijas. 

Romos imperijos laikotarpyje Hie-

Kleopatros baseinas

Vandentiekio vamzdžiai
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rapolyje būta apie 15 pirčių, kuriose maudėsi tūkstančiai atvykusiųjų į šį svei-
katingumo centrą.

Hierapolyje yra Apolono šventyklos, Plutoniumo, kuriame buvo garbinama 
frygų deivė Kybelė ir dar keletos bažnyčių griuvėsių. Įspūdingi romėnų tea-
tro, talpinusio iki 20 tūkst. žiūrovų, griuvėsiai. Šį UNESCO pasaulinio paveldo 
objektą galima lankyti, skirtingai nuo kitų ypač saugomų paveldo objektų. Hi-
erapolis – iskirtinis graikų-romėnų termų įrengimo, panaudojant natūralių van-
denų gydomąsias savybes, hidroterapiją suderinant su religijomis ir kultais bei 
pramogomis įvairovės apavyzdys.

Parengė Romualdas Survila

Romėnų teatras

Romėnų laikų rinktuvas Vandens latakas
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Nauja Lietuvos raudonoji knyga
 Po 14 metų pertraukos išleista nauja Lietuvos raudonoji knyga. Ją daugiau 

kaip ketverius metus rengė beveik 50 mokslininkų ir gamtininkų. Raudonoji 
knyga – apie tai, kad žmogus privalo prisiimti atsakomybę, ką yra padaręs 
kitoms rūšims. Raudonoji knyga yra kiekvieno sąmoningo žmogaus atmintinė, 
ką galime prarasti ir ką turime saugoti.

Lietuvos raudonoji knyga supažindina visuomenę su šalyje saugomomis 
gyvūnų, augalų ir grybų rūšimis, joms gresiančiu pavojumi, jų apsaugos būkle. 
Knyga parengta pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos 
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą. Joje aprašytos 566 gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšys su iliustracijomis ir paplitimo žemėlapiais. Naujojoje 
knygoje saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašas sutrumpėjo ketvirtadaliu – 
2007 m. leidinyje buvo aprašytos 764 rūšys.

„Pagrindinė sąrašo sutrumpėjimo priežastis – pirmą kartą šalies biologi-
nės įvairovės apsaugos sistemoje apie 900 rūšių buvo įvertinta ne pagal ats-
kirų mokslininkų rekomendacijas, specialistų siūlymus, o pagal Tarptautinės 
gamtos išsaugojimo sąjungos vertinimo kriterijus“, – sakė naujosios Lietuvos 
raudonosios knygos vyriausiasis redaktorius, Gamtos tyrimų centro Botanikos 
instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas dr. Valerijus Rašomavi-
čius. Jo žodžiais, išbraukta 241 rūšis ir įrašytos 43 naujos rūšys. Ši knyga – tai 
ne tik retų ir nykstančių rūšių sąrašai, aprašymai, bet ir teisinis dokumentas, 
kuriuo remiantis šalyje organizuojama šių rūšių apsauga. Jau pavyko pasiekti, 
kad nebegrėstų išnykimo pavojus pilkosioms gervėms ir žąsims, ūdroms, van-
dens lelijoms ir kt. Šios rūšys yra išsaugotos, tačiau būtina siekti, kad jų būklė 
vėl nepablogėtų dėl ūkinės žmogaus veiklos“. Rinkti duomenis apie rūšis, jų 
augimvietes ir radimvietes Lietuvoje padės biologinės įvairovės informacinė 
platforma, kurią Aplinkos ministerija planuoja sukurti per trejus metus, pasi-
telkus 1,7 mln. eurų ES sanglaudos fondų lėšų.

Nacionalines raudonąsias knygas turi daugelis išsivysčiusių šalių. Prieš 58 
metus pasirodžiusi pirmoji Raudonoji knyga, kurią inicijavo žymiausi pasaulio 
gamtininkai, yra tapusi bendrine sąvoka. Praėjusį gruodį Pasaulinės gamtos 
apsaugos organizacija paskelbė, kad bus atnaujinama Tarptautinė raudonoji 
knyga. Dabar šios knygos sąraše yra 128 918 ištirtų gyvūnų, augalų ir grybų 
rūšių, iš kurių net 35 765 rūšims gresia išnykimas.

Pirma Lietuvos raudonoji knyga buvo išleista 1981-aisiais. Pastaroji, ką tik 
išleista, – jau ketvirtoji. Ji išspausdinta 3 tūkst. egzempliorių tiražu. Apie 2,5 
tūkst. egzempliorių bus išplatinta šalies bibliotekoms. 

ŽH informacija

KRONIKA
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Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos  
derina pozicijas

Pirmajame tarpinstitucinės Žemės ūkio (ŽŪM) ir Aplinkos ministerijų darbo 
grupės susitikime pristatyta svarbiausia informacija dėl bendrosios žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) 2023 - 2027 m. Taip pat aptartas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 
plėtros 2023 - 2027 m. strateginio plano finansavimas, rengimo eiga ir pateiki-
mo Europos Komisijai (EK) terminai.

ŽŪM atstovai pristatė galimas priemones, susijusias su biologinės įvairo-
vės, ekosistemų, buveinių ir kraštovaizdžio išsaugojimu, geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės bei valdymo reikalavimų nuostatas naujuoju laikotar-
piu, dėl kurių dar tebevyksta Europos Sąjungos institucijų derybos. Aptartos 
ir EK rekomendacijos valstybėms narėms dėl BŽŪP strateginių planų, taip 
pat ir individualios su aplinkos apsaugos sritimi susijusios rekomendacijos 
Lietuvai.

BŽŪP strateginiai planai yra vienas pagrindinių BŽŪP reformos elementų. 
Remiantis kiekvienos ES valstybės narės situacijos ir poreikių analize, juose 
bus nustatyta, kaip kiekviena jų taikys BŽŪP priemones, siekdama įgyvendinti 
konkrečius BŽŪP tikslus ir prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo.

Tarpinstitucinė darbo grupė sukurta siekiant įgyvendinti žemės ūkio ministro 
Kęstučio Navicko ir Aplinkos ministro Simono Gentvilo pasirašytą memoran-
dumą. Juo siekiama stiprinti bendradarbiavimą agrarinės aplinkosaugos srityje.

Darbo grupės parengtą medžiagą Žemės ūkio ministerija panaudos rengda-
ma strateginio plano priemonių aprašus. Darbo grupės veiklos rezultatai bus 
aptariami ir su socialiniais partneriais.

 ŽŪM informacija

Numatomi žemės naudojimo  
patikrinimai

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) teritoriniai skyriai, vykdydami vieną 
svarbiausių savo funkcijų – žemės naudojimo valstybinę kontrolę, 2021 metais 
visoje Lietuvoje suplanavo atlikti daugiau kaip 9 tūkst. žemės naudojimo pati-
krinimų.

Šių metų II ketvirtį suplanuota atlikti iki 2000 planinių žemės naudojimo pa-
tikrinimų, ypač didelį dėmesį skiriant savavališkų valstybinės žemės užėmimo 
ir apleistų žemės plotų atvejų nustatymui. Taip pat bus atliekami ir neplaniniai 
žemės naudojimo patikrinimai pagal gautus pranešimus dėl galimai padarytų 
žemės naudojimo pažeidimų bei tikrinama, ar asmenys pašalino anksčiau nusta-
tytus žemės naudojimo pažeidimus.
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Daugiausia planinių patikrinimų numatoma atlikti Panevėžio miesto ir rajo-
no savivaldybėse (91 patikrinimą), Radviliškio rajone (78 patikrinimus), Šiaulių 
miesto ir rajono savivaldybėse (72 patikrinimus), Biržų rajone (70 patikrinimų) 
ir Varėnos rajone (69 patikrinimus).

Visi žemės sklypai, kuriuos planuojama tikrinti II ketv., pažymėti. Taigi kie-
kvienas pilietis turi patogią galimybę pažiūrėti, ar jo naudojamas žemės sklypas 
bus tikrinamas šį ketvirtį. Patikrinimams planuoti naudojamos įvairios šiuolai-
kinės informacinės technologijos, skaitmeniniai žemėlapiai, palydovų užfiksuo-
ti vaizdai, Lietuvos erdvinės informacijos portalo (www.geoportal.lt) Lietuvos 
teritorijos apleistų žemių žemėlapio erdviniai duomenys ir kt.

 NŽT informacija

Poilsio vieta specialiųjų poreikių  
turintiems asmenims

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo 
Vilniaus miesto savivaldybei perduodamas naudoti 0,2912 ha valstybinės žemės 
sklypas prie Balžio ežero.

Šioje vaizdingoje ir daugelio žmonių pamėgtoje vietoje Vilniaus miesto sa-
vivaldybė turės įrengti specialiųjų poreikių turintiems asmenims pritaikytą inf-
rastruktūrą, t. y. taką, aikštelę, lieptą, pandusą, poilsio zonas.

Sutvarkius visą būtiną infrastruktūrą, sostinėje atsiras kokybiškam poilsiui ir 
rekreacijai skirta vieta.

 NŽT informacija

Nacionalinė žemės tarnyba pagerino  
savo pozicijas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliktame sisteminiame 2020 metų visų 
Lietuvos verslo priežiūros institucijų veiklos vertinime „Švieslentė 2020“ NŽT 
pažangumo rodiklis pakilo nuo D+ (indeksas 5,02) iki B-(indeksas 7,31). Prie-
žiūros institucijų pažangumo vertinime buvo lyginami 2018 metų ir 2020 metų 
institucijų pažangumo rodikliai.

NŽT indekso augimas per pastaruosius metus siekė net 2,29 punkto, o pagal 
augimo rodiklį NŽT pateko tarp 15-os pažangiausių Lietuvos verslo priežiūros 
institucijų.

„Džiugu, kad mūsų tarnybos pastangos tobulinti verslo priežiūros procesus 
bei procedūras, mažinti priežiūros naštą bei efektyvinti tokio pobūdžio bendra-
darbiavimą, taip pat kasdienis, kruopštus mūsų tarnybos specialistų darbas yra 
taip gerai įvertintas naujausiame „Švieslentės“ reitinge. Šis pasiekimas – viso 
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mūsų didelio kolektyvo nuopelnas, bendro darnaus darbo rezultatas“, – sako 
NŽT vadovas Laimonas Čiakas.

Verslo priežiūros institucijų pažangumo vertinime „Švieslentė 2020“ buvo 
analizuojamas institucijos darbas 9-iose kategorijose. Aukščiausius balus NŽT 
gavo konsultavimo ir grįžtamojo ryšio kategorijose, atitinkamai dešimtbalėje 
sistemoje 9,5 balo ir 9,2 balo. Aukštus balus taip pat gavo kontrolinių klausi-
mynų (8,5 balo), tikrinimų vykdymo (8,5 balo) ir veiklos rodiklių kategorijose 
(8 balai). Žemiausi balai tarnybai skirti mažareikšmiškumo (3,5 balai), poveikio 
priemonių taikymo (4 balai) ir rizikos vertinimo bei vykdymo (5,5 balo) kate-
gorijose.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pažangumo vertinimo (švieslentės) me-
todiką parengė bei tokius vertinimus vykdo vadovaudamasi Viešojo adminis-
travimo įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintais verslo priežiūros politikos 
principais, taip pat atsižvelgdama į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) rekomendacijas bei gerąją kitų valstybių patirtį, kurių vi-
suma užtikrina efektyvų ir skaidrų priežiūros institucijų darbą bei mažina prie-
žiūros naštą verslui. 

NŽT informacija
 

Ketinama atverti Klaipėdos švyturį
Nuo kitų metų visuomenei numato-

ma atverti Melnragėje esantį Klaipėdos 
švyturį.

Vienas pirmųjų šiaurės rytų Baltijos 
jūros pakrantėje, seniausias Lietuvoje 44 
metrų aukščio virš jūros lygio švyturys, 
pasitinkantis į uostą įplaukiančius laivus, 
pastatytas ir įžiebtas 1796 m. Nuo pirmo-
jo įžiebimo iki šių dienų švyturys buvo 
aukštinamas, įrengta daugiau atšvaitų, 
bet per Antrąjį pasaulinį karą buvo visiš-
kai sugriautas, 1945 m. jis vėl atstatytas. 
Atstumas nuo jūros 500 m. Švyturio si-
gnalas matomas už 33 km.

Švyturį perimtų uostamisčio savi-
valdybė, jį galėtų lankyti visi norintieji, 
tačiau jo pagrindinė paskirtis išliktų - jis 
padėtų laivams įplaukti į uostą. Tai svar-
bus navigacinis objektas jūrininkams.

                                
  ŽH informacija 
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