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Upelių renatūralizacija:  
švelnusis variantas
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Daugelyje Europos šalių įgyvendinami projektai, skirti atkurti geresnes 
sąlygas vandens buveinėms ir žuvų populiacijai, kurios praeito amžiaus 6-8 
dešimtmečiuose reikšmingai buvo paveiktos atliekant upių vagų reguliavi-
mo – tiesinimo darbus. Pagal Vandenų plėtros 2017-2023 m. programos 
įgyvendinimo veiksmų planą, kurį 2017 m. pasirašė Lietuvos aplinkos ir že-
mės ūkio ministrai, ir mūsų šalyje numatoma gerinti vandenų būklę. 

Ekologinės būklės pagerinimui daugelis ES šalių, tarp jų ir Lietuva, suregu-
liuotose upėse renkasi naudoti švelniojo renatūralizavimo priemones (sraunu-
mų, užutekių, duburių ir dugninių slenksčių be patvankų suformavimas vagoje, 
tėkmės srautą keičiančių bunų įrengimas, vagos skerspjūvio pakeitimai ir van-
dens gyvūnams apsigyventi tinkamų substratų įvairovės padidinimas vagoje, 
panaudojant natūralias gamtines medžiagas iš akmenų gargždo ir medienos). 
Pasirinktų priemonių taikymas, įgyvendinant melioracijos projektus sureguliuo-
tose upių vagose mūsų šalyje yra privalomas ir taikomas jau ne vienerius metus. 
Dėl praeityje upių vagų ištiesinimo veiklos identifikuoti 163 upių ruožai, kurie 
neatitinka geros būklės kriterijų. Numatoma iki 2023 m. pabaigos pasitelkti 6,9 

AKTUALIJOS

Renatūralizacijos darbai Širvintos upės vagoje
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mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų 
(tiek skiriama projektui „Vandens 
telkinių būklės atstatymas upių vagų 
renatūralizavimo priemonėmis“), 
kurį įgyvendina Aplinkos apsaugos 
agentūra.

Idėjos autoriai mano, kad švel-
niųjų renatūralizacijos priemonių 
taikymas padidina deguonies kiekį 
vandenyje, sudaro palankias sąlygas 
upių buveinių ir jose gyvenančių au-
galų ir gyvūnų rūšių įvairovės gausi-
nimui. Tai skatina natūralų vandens 
apsivalymą nuo biogeninių medžia-
gų ir gerina vandens telkinių būklę.

Dėl tokių aplinkosaugininkų užmojų nerimauja žemdirbiai, ūkininkaujan-
tys melioruotose žemėse. Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) kreipėsi į Aplin-
kos ir Žemės ūkio ministerijas bei Seimo Kaimo reikalų komitetą prašydami 
atsakingas institucijas stabdyti numatomus darbus. Siūloma rengiant panašius 
projektus paisyti melioracijos specialistų, ekspertų ir mokslininkų nuomonės.

„Ar pagrįstas ūkininkų nerimas? Ar pradėjus tuos darbus neiškils 
naujų problemų Lietuvai?“ – paklausėme pašnekovų.

AKTUALIJOS

EEE parama Lietuvai

Viešinta netoli Subačiaus



3

Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, Kupiškio skyriaus pirmininkas 
Zigmantas ALEKSANDRAVIČIUS: „Lietuvai ne pagal kišenę imtis tokių bran-
gių darbų, tačiau neabejoju – ūkininkų nuomonės nebus paisoma.

Kalbama apie būsimus darbus, o ką davė 2016 m. įgyvendinti eksperimen-
tiniai švelniosios upių renatūralizacijos projektai Vašuokos, Viešintos, Višakio 
upių ištiesintuose ruožuose? Susidaro įspūdis, kad projektų vykdytojams svar-
biausia – „įsisavinti“ pinigus.

Ne kartą lankiausi pas kolegas Lenkijoje, Austrijoje, Danijoje, kitose Euro-
pos šalyse, mačiau kaip ten draugaujama su gamta. Mes savo ūkiuose tvarkomės 
ne blogiau ir savo laukus deramai prižiūrime, ir bioįvairovės reikalavimų pai-
some be valdžios įsikišimų. Ūkininkas nendrinukei ne priešas. Bet šiuo atveju 
klausantis aplinkosaugininkų susidaro įspūdis, kad vandens blusa jiems svarbiau 
už kaimo žmogų. Tas gyvena dulkėse, vaikšto neapšviestomis gatvėmis, į kai-
mus nebevažinėja autobusai, uždaromos mokyklos... Sako – atkurkime pelkes, 
į kanalizuotus upelius priverskime akmenų... Tai gal ir autostradas išardykime? 
Vingiuokime keleliais kaip prieš 100 metų!

Į LŪS kreipimąsi dėl upelių renatūralizavimo Aplinkos viceministrė atsakė, 
kad galime skųstis... įstatymo numatyta tvarka... Žemdirbiai neturi kada rašinėti 
ir gintis nuo valdininkų. Kaime yra rimtesnių darbų.“

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Kazys SIVICKIS: 
„Sausinimo sistemų surinktas vandens perteklius nuteka į pagrindinį nuleidžia-
mąjį, magistralinį griovį. Jo paskirtis – priimti vandens perteklių ir nuleisti jį 
į vandens imtuvą bei apsaugoti aplinkinius žemės plotus nuo potvynių. Tačiau 
dauguma upių ar natūralių upelių vagų labai vingiuotos, jų nuolydžiai, gyliai, 
vandens tėkmės greičiai ir vandens pralaidumas maži, užaugusios augalija ar už-
dumblėjusios, todėl nuleisti į juos vandens perteklių iš sausinimo sistemų buvo 
neįmanoma. Dėl šių priežasčių tokias vagas, ypač spartaus žemių melioravimo 
laikotarpiu (1950 – 1990) reikėjo reguliuoti, ir jos tapo magistraliniais grioviais.

Ruošiant užmirkusių plotų sausinimo techninius darbo projektus buvo atlie-
kami reguliuojamų upelių ir magistralinių griovių hidrologiniai ir hidrauliniai 
skaičiavimai. Jų metu buvo nustatomi nuotekio moduliai, debitai, griovių para-
metrai: skerspjūvio forma, gylis, plotis, šlaitų ir dugno nuolydžiai bei vandens 
greičiai ir vandens lygiai griovyje. Vandens lygius grioviuose buvo būtina taip 
sureguliuoti, kad tam tikrais metų laikotarpiais jie būtų reikiamo aukščio: pava-
sarį ir vasarą neišsilietų iš griovių ir nepatvenktų jų intakų, prieš sėją būtų užti-
krinta tinkama ploto sausinimo norma, o vegetacijos laikotarpiu nebūtų apsem-
tos drenažo žiotys. Toks vandens režimas grioviuose turi išlikti visą laiką ir jo 
keisti negalima, jei norime, kad sausinimo sistemos funkcionuotų projektuotame 
režime. Pagal techninius darbo projektus įrengtos sausinimo sistemos kartu su 
magistraliniais grioviais ir sureguliuotais upeliais tapo melioracijos inžineriniais 

AKTUALIJOS



4 

statiniais, turinčiais 
balansinę vertę.

Aplinkosauginin-
kai, prisiskaitę užsie-
nio leidiniuose įvairių 
straipsnelių, bet ne-
įsigilinę į melioraci-
jos statinių (griovių) 
hidrologinio režimo 
ypatumus bei jų me-
lioracinę svarbą nu-
sausintų žemių nau-
dojimui, bando ieškoti 
būdų, kaip magistra-
linius griovius ir su-
reguliuotus upelius 
dirbtinių bioinžineri-
nių priemonių pagalba grąžinti į pirmykštę, prieš 50 ir daugiau metų buvusią 
situaciją. Tai yra utopija. Pirma, mums nėra žinoma buvusio upelio būklė iki jo 
reguliavimo. Antra, niekada reguliuotas upelis nebebus toks, koks buvo, nes per 
daugelį metų visiškai pasikeitė aplinka. Ten, kur buvo pelkynai, krūmynai, da-
bar yra nusausinti intensyviai dirbami plotai ir plėtojamas privatus žemės ūkis. 

Būčiau neteisus, jei sakyčiau, kad upelių atkūrimo arba renatūralizavimo 
projektai niekur neįgyvendinami. Tokių pavyzdžių tiek Europoje, tiek pasau-
lyje galime rasti, kada bandomas dalinis morfologinių parametrų sugrąžinimas 
žmogaus veiklos paveiktoms upėms ar upeliams. Tokių atvejų gali ir Lietuvoje 
pasitaikyti, kada reguliuoto upelio kaip drenažinio vandens priimtuvo funkcija 
atkrinta, išnykus aplinkinio ploto sausinimo poreikiui arba kai upelis buvo re-
guliuotas ne melioracijos reikmėms. Tada atsiranda galimybė keisti jo hidrolo-
ginį režimą, paliekant savaiminiam atsikūrimui arba įsiterpiant į šį procesą su 
dirbtinėmis bioinžinerinėmis priemonėmis, kas vadinama renatūralizacija. Sa-
vaiminis atsikūrimas ar natūralus gamtinės pusiausvyros susiformavimas yra 
nieko nekainuojantis procesas, bet jis gali tęstis daug metų. Kyla klausimas, ar 
renatūralizacinė skuba yra visada pateisinamas ekonominis veiksmas? 

Lietuvoje tai, kaip ir daugelis procesų, vyksta chaotiškai. Aplinkosauginin-
kai, turėdami pakankamai lėšų (gal tai viena iš priežasčių), patys, be derinimų 
su savivaldybėmis ir žemių savininkais, bando atrinkti melioracijos magistra-
linius griovius – sureguliuotus upelius ir juose ar jų ruožuose inicijuoti griovių 
vingiavimą, pavienių stambių akmenų išdėstymą griovių vagose, rąstų pagalba 
formuoti vingius, užutėkiuose primesti medžių nuovartų, kelmų, vieną šlaitą 
apželdinti ir t. t. 

AKTUALIJOS

Šie akmenys atsidurs renatūralizuojamos upės vagoje
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Į šios netvarkos sferą patylomis kartais įsimaišo ir hidrotechnikai projektuo-
tojai, kurie aplinkosaugininkų paprašyti, bet neturėdami savivaldybių leidimo 
ir techninių sąlygų, imasi rengti renatūralizacijos projektus. Pastariesiems gre-
sia prarasti kvalifikacijos atestatus, nes nusižengiama Statybos ir Melioracijos 
įstatymų nuostatoms bei melioracijos techninių reglamentų reikalavimams. Jie 
turėtų nepamiršti, kad magistraliniai grioviai yra valstybės nuosavybės meliora-
cijos statiniai, kuriuos prižiūri ir įstatymų nustatyta tvarka atsako už jų techninę 
būklę savivaldybės. Todėl bet kokie šių statinių pertvarkymai be savivaldybių 
suderinimo yra negalimi.

Formuojant griovių vingius būtų įsiterpiama į ūkininkų žemės sklypus po ke-
liolika metrų, tačiau apie kompensavimą ūkininkams šnekama mažai ir apskritai 
neaišku, kas ir kaip tai turėtų atlyginti.

Visuose magistraliniuose grioviuose yra drenažo žiotys. Atlikus minėtus 
darbus, būtų ženkliai pakeistas griovių hidrologinis režimas, susidarytų žiočių 
patvankos, užutėkiuose sumažėtų vandens greičiai ir sparčiai kauptųsi sąnašos, 
pradėtų vešėti augalija. Vingiuose, ypač lengvos mechaninės sudėties dirvože-
miuose, prasidėtų erozija, tektų tvirtinti griovių šlaitus. Sunkiai įsivaizduojama 
tokių griovių eksploatacija, kuri be to būtų gerokai brangesnė, tuo labiau jei ši 
našta ateityje persikeltų ant ūkininkų pečių. Tačiau svarbiausia, kad patvenkus 
žiotis, ženkliai sumažėtų drenažo sistemų sausinamasis efektyvumas ir labiausiai 
tai būtų juntama lygumų rajonų derlingose žemėse, nes dalis drenažo būtų pa-
tvenkta. Todėl tie magistraliniai grioviai ar reguliuoti upeliai, kurie atlieka van-
dens pertekliaus iš sausinamų plotų nuleistuvų funkcijas, renatūralizavimui nėra 
tinkami, juose negalima sukurti dirbtinių kliūčių vandens tėkmei.“.

AKTUALIJOS

Dirbama Širvintos upės atkarpoje
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UAB „Projektų analizės institutas“ direktorius doc. dr. Zenonas KINDE-
RIS: „Ūkininkų – melioruotų žemių savininkų nerimas dėl techniškai nepagrįs-
tos melioracijos griovių dalių renatūralizacijos „liaudiškomis“ priemonėmis 
yra suprantamas. Pirmiausia reikia žinoti, kad viename melioracijos griovio 
kilometre yra 8-12 drenažo žiočių, kurios reguliuoja drėgmės režimą visame 
drenuotame plote. Todėl tik atrankinėse griovių dalyse galima renatūralizacija. 
Tokių griovių dalių atranka yra sudėtingas procesas. Šiuo tikslu reikėtų pareng-
ti studiją, kuri pagrįstų galimas šių darbų apimtis ir jų plėtrą.

Teisingumo dėlei reikia pripažinti, kad griovių renatūralizacija yra tik vie-
na iš daugelio gamtosauginių priemonių nusausintose žemėse. Ši priemonė 
mums, melioracijos specialistams, ruošiantiems esamų melioracijos sistemų 
rekonstravimo arba remonto projektus, yra žinoma ir numatyta norminiuo-
se dokumentuose. Todėl ši ir kitos gamtosauginės priemonės (reguliuojamo 
drenažo įrenginiai, specialūs šuliniai, paviršinio vandens nuleistuvai, šlapynių 
įrenginiai ir kiti drėgmės ir maisto medžiagų reguliavimo dirvoje įrenginiai) 
yra projektuojamos pagal žemės savininkų pageidavimus.

Melioruotose žemėse neišvengiami turime projektuoti drenažo sistemas, 
kurios būtų pajėgios nuo laukų nuleisti vandens perteklių, kuris kasmet (50 
proc. tikimybės) yra ne mažiau kaip 129 mm kritulių. Šis vandens kiekis su 
drenažo vandeniu iš dirvos išplauna per 600 kg/ha įvairių maisto medžiagų 
(Ca2+ , Mg2+ , NO3- ir kt.). Šiai problemai spręsti projektuose numatomi spe-
cialūs įrenginiai, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai, padeda žemdirbystės 
pagrindiniams tikslams pasiekti.

Pabrangimą dėl gamtosauginių įrenginių reikia priimti kaip sausinimo siste-
mos neišvengiamą dalį. Kitokios sausinimo sistemos nėra ir būti negali.“

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras PRANCKIETIS: 
„Neretai politinės jėgos, deklaravusios savo tikslus rinkimų programose, sten-
giasi juos įgyvendinti grįsdamos savo supratimu ir tikėjimu. Ypač tai būdinga 
kalbant apie aplinkosaugą. Viena vertus – labai populiaru, pasivadinus „aplin-
kosaugos ekspertu“, „atstovauti“ visuomenės interesui, kita vertus – turėtų būti 
paisoma tų žmonių, kurių aplinkai ir sąlygoms bandoma daryti įtaką, interesų. 
Taip yra su miškais, vandenimis, žemės ūkiu ir kitais objektais, kurie priklauso 
vieniems asmenims, o juos „tvarkyti“ imasi kiti. Rašomos taisyklės, kuriami 
projektai, naudojami pinigai. Ir tai, neretai, tampa pagrindiniu tikslu. Tokie 
sprendimai gali turėti ilgalaikes arba labai ilgalaikes pasekmes. Vienas gar-
siausių pavyzdžių galėtų būti Neprikausomybės aušroje Kruonio HAE statybos 
sustabdymas, neva kaip pakenksiančios gamtai, bet vėliau, užbaigiant statybą, 
tikrai kainavusiai Lietuvos biudžetui – už klaidas mokėjo visi piliečiai.

Būtų gerai, kad dabartinės iniciatyvos griauti užtvankas, užtvindyti hidro-
techninius statinius būtų vertinamos ne tik pagal tai, kiek kilometrų toliau galės 
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nuplaukti žuvis, kaip sulėtės vandens tėkmė, bet ir pagal tai, kaip keisis terito-
rijų hidrologinė situacija, kaip padidės eutrofikacija, tarša, erozija, kokios tie-
sioginės ir netiesioginės įtakos turės gyvenimo ir darbo sąlygoms, dirvožemio 
kokybei, turto vertei. Renatūralizacija grioviuose – tai yra 60 metų nusistovėju-
sios ekosistemos keitimas. 

Taigi, ir gyventojų aplink tokius projektus, ir žemės savininkų, ir naudotojų 
nerimas man yra žinomas, šį klausimą jau svarstėme Kaimo reikalų komitete. 
Nutarėme nuolat dėmesingai stebėti procesus, pareikalavome, kad vandentvar-
kos projektai būtų derinami su visomis interesų grupėmis ir, žinoma, su specia-
listais – hidrotechnikais.

Politikai yra laikini, labai laikini kabinetų užėmėjai ir sprendimų priėmėjai, 
todėl labai svarbu, kad priimti sprendimai turėtų ilgalaikes teigiamas pasekmes.“

LŪS Pakruojo skyriaus pirmininkas Albinas NAVICKAS: „Pakruojo rajono 
gyventojus, kurių žemės sklypai yra prie Plonės, Ramytės, Beržtalio, Virčiuvio, 
Palos, Ežerėlės, Maučiuvio upelių, UAB „Inžinerinis projektavimas“ atstovai 
ragina pasirašyti sutikimus leisti pasiekti tuos upelius. Baigus darbus žadama 
sutvarkyti dirvos paviršiaus pažeidimus.

Pakruojo rajone yra 1383,4 km griovių ir sureguliuotų upelių. Vyriausybė 
mūsų rajonui kasmet skiria lėšų vidutiniškai iki 25 km melioracijos griovių ir 
juose esančių statinių remonto darbams. Tai labai nedaug. Tačiau atlikus upelių 
renatūralizaciją neišvengiamai 15 - 20 cm pakils vandens lygis, melioracijos 
sistemos nebefunkcionuos, laukai užpelkės. Mūsų rajone žemdirbystė intensy-
vi. Prieš 60 metų melioracija buvo vykdoma siekiant nusausinti užpelkėjusias 
žemes, kad jos duotų didesnį derlių. Kiek laiko turės praeiti, kad pamatytume 
upelių renatūralizacijos pasekmes?“

Gintauto Sabo, Virginijos Juškienės,  
Raimundo Baublio nuotraukos

AKTUALIJOS

Akmenys Širvintos upėje
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Lietuvos ūkininkų sąjungai

Kopija
Žemės ūkio ministerijai

DĖL UPELIŲ RENATŪRALIZAVIMO

Aplinkos ministerija išnagrinėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos 2021 m. birželio 8 d. raštą  „Dėl 
upelių renatūralizavimo“. Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, įgyvendindama Bendrąją 
vandens politikos direktyvą1 yra įsipareigojusi ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 22 d. pasiekti 
gerą vandens telkinių būklę. Vandens telkinių būklė nustatoma vertinant biologinius, fizikinius-
cheminius ir hidromorfologinius parametrus. 

Didžiausi hidromorfologiniai poveikiai vandens telkiniuose susiję su upių ištiesinimu 
sausinamosios melioracijos tikslais ir hidroelektrinių eksploatavimu. Pagal Aplinkos apsaugos 
agentūros atliktą vertinimą net 45 proc. išskirtų upių vandens telkinių yra paveikti ištiesinimo. Dėl  
ištiesinimo apie 550 km. vandens telkinių yra priskirti vandens telkiniams, kurie turi rizikos 
nepasiekti geros būklės, ir daugiau kaip 2 200 km vandens telkinių dėl sausinimo tikslų priskirti 
labai pakeistų vandens telkinių kategorijai, kuriems taikomi ne tokie griežti vandensaugos tikslai 
(geras ekologinis potencialas).

Sureguliuotose upėse sumažėjo upių biologinė įvairovė, o ekologinės sąlygos tapo 
nebetinkamos gyventi tam tikrų žuvų ir kitų vandens organizmų rūšims. Šiose upėse ir upeliuose 
surinkti vandens organizmų bendrijų tyrimų duomenys rodo, kad pagal fizikinių-cheminių kokybės 
elementų rodiklius vandens telkiniai yra geros ekologinės būklės, tačiau vandens organizmų būklė 
yra prastesnė nei gera. Vandens organizmų bendrijų gera būklė gali būti pasiekta tik tose ištiesintos 
vagos upėse, kurių vagų savaiminio atsikūrimo procesai yra stipriai pažengę. Pavyzdžiui, Lietuvos 
žuvų indeksas atitiko geros būklės kriterijus tik tose reguliuotos vagos upėse, kurių vagų pakrantės 
vingiuoja, gruntas – heterogeniškas ir be dumblo, o pakrantėse esama bent siauros medžių juostos.

Gerą būklę vandens telkiniuose arba gerą ekologinį potencialą labai pakeistuose vandens 
telkiniuose pagal hidromorfologiją, o vėliau ir pagal biologinę įvairovę laiku galima pasiekti tik 
pritaikant vandens telkinių renatūralizavimo priemones ir upėje sukuriant palankesnes gamtines 
sąlygas biologinei įvairovei gyventi.

Švelniosios renatūralizacijos priemonės įgyvendinamos remiantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 
D1-375/3D-312 patvirtintu „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo 
veiksmų plano patvirtinimo“ 2.2.3 priemone. 

Aplinkos apsaugos agentūros įgyvendinamas projektas „Vandens telkinių būklės atstatymas 

1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus

Elektroninio dokumento nuorašas



D o k u m e n t o  p a i e š k o s  n u o r o d a :   

2
upių vagų renatūralizavimo priemonėmis" pradėtas 2019 m. Šiuo metu vyksta intensyvus 
projektavimo etapas. Šią vasarą pagal patvirtintus ir kompetentingų institucijų bei vietos gyventojų 
suderintus projektus planuojami pirmieji renatūralizacijos darbai Musės, Vokės, Vyžintos ir 
Širvintos ištiesintuose upių ruožuose. Išsamią projekto informaciją galima rasti Aplinkos apsaugos 
agentūros interneto svetainėje (https://gamta.lt/cms/index?rubricId=7c29923e-ff4b-4cfd-ada1-
f251e694b9a8).

Švelniosios renatūralizacijos priemonės – tai sraunumų, užutekių, duburių ir slenksčių 
suformavimas vagoje, tėkmės srautą keičiančių bunų įrengimas vagoje, vagos skerspjūvio 
pakeitimai panaudojant natūralias gamtines medžiagas iš akmenų, gargždo ir medienos, medžių 
sodinimas vagų šlaituose ar pakrantėse ribojant vandens paviršiaus (vagos) apšvietimą. Minėtos 
priemonės sudaro palankesnes sąlygas buveinių ir rūšių įvairovės gausumui, padidina deguonies 
kiekį vandenyje, skatina natūralų biogeninių medžiagų apsivalymą. Medžių pakrantėse apsodinimas 
sukuria pavėsį mažina vandens temperatūrą bei šviesos patekimą, kas mažina ir upių vagos 
užaugimą pertekline augalija.

Vykdant viešuosius pirkimus buvo iškeltos sąlygos, kad projektuojant ir vykdant švelniosios 
renatūralizacijos darbus negali būti padaroma žala nei žemės ūkiui, nei aplinkai, nei privačių žemių 
savininkams ir naudotojams, projektas turi nepakenkti melioracinei funkcijai, tiek pačioje upėje, 
tiek aplinkinėms melioracinėms sistemoms. Taip pat draudžiama vykdyti renatūralizacijos darbus į 
privačius žemės sklypus patenkančiose upėse. Visi numatomi upių renatūralizavimo priemonių 
įgyvendinimo darbai, darantys įtaką privačių žemių savininkams, privalo būti suderinti su šių žemės 
sklypų valdytojais arba naudotojais (darbų atlikimui reikalinga patekti, privažiuoti su technika iki 
valstybinės upės, laikinai sandėliuoti medžiagas ar techniką). Darbų rangovas priemonių 
įgyvendinimo laikotarpiu privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą dėl galimos žalos 
tretiesiems asmenims atlyginimo. 

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo gali būti skundžiamas Administracinių bylų 
teisenos įstatymo, Ikiteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo numatyta tvarka 
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 
01102 Vilnius).

Aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė

G. Bevainienė, +370 69698 813, el. p. gintare.bevainiene@am.lt
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(https://gamta.lt/cms/index?rubricId=7c29923e-ff4b-4cfd-ada1-
f251e694b9a8).
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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pagal kompetenciją išnagrinėjome Jūsų raštą „Dėl upių renatūralizavimo“.
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 

(toliau – Melioracijos įstatymas) 3 straipsnio 2 dalimi, valstybei nuosavybės tei-
se priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip 
vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos stati-
niai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudo-
tojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu 
jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu 
jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, 
nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savi-
ninkas. Sureguliuoti upeliai ir magistraliniai grioviai turi balansines vertes, me-
lioracijos normatyviniais dokumentais nustatytus žymėjimus (pavadinimus), yra 
įtraukti į melioracijos statinių balansą kaip melioracijos statiniai ir yra valstybės 
nuosavybėje, todėl jie turi būti prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Melioracijos 
įstatymu ir melioracijos techniniais reglamentais.

Projektuojant, pertvarkant ar renatūralizuojant sureguliuotus upelius pagal 
melioracijos techninius reglamentus, turėtų būti laikomasi Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens 
telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Paviršinių van-
dens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, melioracijos techninio reglamento 
MTR 1.05.01:2005, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 
m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

Lietuvos ūkininkų sąjungai

Kopija
Aplinkos ministerijai

 2021-06- Nr. 
Į 2021-06-08 Nr. 21-06/197

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
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1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – Re-
glamentas), ir kitų teisės aktų reikalavimų. Melioracijos apskaitoje esantys grio-
viai ir sureguliuoti upeliai turėtų būti remontuojami, rekonstruojami, tvarkomi ir 
prižiūrimi pagal melioracijos techninius reglamentus.

Pažymėtina, kad pagal Reglamento VI1 skyrių, melioracijos statinių projek-
tams, kai melioracijos darbai atliekami melioracijos reikmėms sureguliuotose 
upėse ar jų ruožuose, yra nustatyti aplinkosaugos reikalavimai.

Vykdant švelniosios renatūralizacijos priemones, kai jos yra projektuojamos 
molingoje žemėje, taip pat turėtų būti vadovaujamasi Techninių sąlygų statiniams 
melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Tech-
ninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių pa-
tvirtinimo“ bei Melioracijos projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl 
melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių pro-
jektavimas“ patvirtinimo“, kurio 322.2 papunktyje numatyta, kad pertvarkant 
sureguliuotas upes turi būti atlikti hidrauliniai skaičiavimai įsitikinant, kad pro-
jektiniais sprendiniais nebus pažeistas melioracijos statinių ar įrenginių hidroge-
odinaminis režimas.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio ministerija, be to, kas išdėstyta pirmiau, mano, 
kad įgyvendinant Aplinkos ministerijos inicijuojamas švelniosios renatūralizaci-
jos priemones, siekiant gerinti vandens būklę telkiniuose, kai numatoma renatū-
ralizuoti sureguliuotus upelius, Aplinkos ministerija turėtų įvertinti sureguliuotus 
upelius, kuriuos galėtų renatūralizuoti, parengti sureguliuotų upelių renatūrali-
zavimo sąrašą, kuriuos upelius ar jų dalis planuojama renatūralizuoti, jų sąrašus 
suderinti su savivaldybių administracijomis ir Žemės ūkio ministerija ir tik po 
to gauti savivaldybių technines sąlygas sureguliuotiems upeliams renatūralizuoti, 
parengti renatūralizavimo projektus, juos suderinti su savivaldybės administraci-
jomis ir suprojektuotus darbus įgyvendinti pagal projektinius sprendinius.

Viceministras      Donatas Dudutis

Violeta Važnevičienė, tel. (8 5) 239 1245, el. p. Violeta.Vazneviciene@zum.lt,
Paulius Kranauskas, tel. (8 5) 239 1273, el. p. Paulius.Kranauskas@zum.lt 
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Sureguliuotų upių renatūralizavimo 
poreikis ir galimybės

Raimundas BAUBLYS 
VDU Žemės ūkio akademijos  

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto lektorius 

Upių ir upelių ištiesinimas Lietuvoje intensyviausiai vyko XX a. 7-8 de-
šimtmečiais, intensyviai sausinant žemes. Vykdant melioracijos darbus 
daugelis upių ir upelių buvo sureguliuoti. Per keletą dešimtmečių daugelis 
natūralių Lietuvos upių buvo ištiesintos ir pritaikytos žemių sausinimo rei-
kmėms. Upių reguliavimas iš esmės 
pakeitė Lietuvos upių ir upelių tin-
klą, jų aplinką, hidrografiją, morfo-
logiją ir hidrologiją. Tiesinant upes 
jų vagos buvo pagilintos, pakeistas 
jų nuolydis, panaikinti vingiai. Tai 
užtikrino perteklinio vandens greitą 
pašalinimą nuo sausinamų žemių 
plotų, tačiau tuo pačiu ištiesintose 
upėse, esant tolygiai tėkmei, susi-
darė nepalankios sąlygos žuvims 
bei bestuburiams įsikurti ir vysty-
tis. Be to, sumažėjo vaga tekančio 
vandens savaiminio apsivalymo 
galimybės.

Ištiesinus upių vagas, buvo pakeista jų morfologija: vagos ribos ir forma, 
šlaitų struktūra, kranto linijos forma, dugno substratas, pakito tėkmės hidrau-
linės sąlygos. Po ištiesinimo upelių vagos tapo taisyklingos trapecijos formos 
nuleidžiamaisiais grioviais. Todėl ištiesintuose upeliuose bei upėse su monoto-
niška, beveik vienodo greičio tėkme visame vagos profilyje ir uždumblėjusia 
vaga susidaro blogos sąlygos žuvims bei kitai ichtiofaunai įsikurti ir gyventi. 
Ištiesinus upes pasikeitė jų hidrologiniai parametrai – tėkmės greitis, debitas, 
nuotėkio modulis. Pakitusios hidromorfologinės ir hidrodinaminės sąlygos la-
bai veikia upės vagos fizinių bei cheminių parametrų kaitą, nes, sumažėjus va-
gos biotopų ir juose gyvenančių rūšių įvairovei, pagreitėjus vandens nuotėkiui, 
sumažėja natūralaus vandens apsivalymo galimybė. 

Iš drenažo sistemų atitekantis vanduo į upes atneša tam tikrą kiekį iš laukų 
dirvožemio išplautų maisto medžiagų (ypač azoto ir šiek tiek fosforo junginių). 

AKTUALIJOS



13

AKTUALIJOS

Padidėjusios maisto medžiagų koncentracijos sudaro palankias sąlygos vysty-
tis vandens augalams. Organinėmis bei maistinėmis medžiagomis prisotintame 
vandenyje augalai daugiau suvartoja deguonies ir jo mažiau lieka vandens gy-
vūnijai. Keičiantis fiziniams bei cheminiams parametrams keičiasi ir hidrobi-
ontų (vandens augalijos bei gyvūnijos) gyvavimo sąlygos vandens telkinyje. 
Upių ir upelių tiesinimo metu buvo sunaikinta iki tol buvusi vandens bei pa-
krančių augalija, zoobentosas bei ichtiofauna, kuriai atsikurti trukdė ir vėliau 
vykdyti sausinimo sistemų priežiūros darbai. Ištiesinus upelius, apie juos buvo 
iškirsti krūmai ir medžiai, juos pakeitė žolinė augalija. Vagų šlaitų šienavimas 
ir dugno valymas neleido atsikurti buvusiai vandens augalijai. Pasikeitus upių 
buveinėms, įvyko neišvengiami rūšinės sudėties pokyčiai – išnyko didelė dalis 
upių sraunumoms būdingų hidrobiontų rūšių. Tiesinant upes ir upelius iš jų vagų 
buvo pašalinti akmenys, įvirtusių medžių liekanos, vandens augalai, kurie yra 
svarbūs bentoso organizmų bei jais mintančių žuvų gyvenimui ir dauginimuisi. 
Gausūs visame Pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų rezultatai įtikinamai parodė, 
kad upių ir upelių ištiesinimas, nulėmęs buveinių sunaikinimą, paskatino kai 
kurių vandens gyvūnijos rūšių išnykimą arba sumažėjimą.

Upelių reguliavimas (ir periodiška tokių grioviais paverstų upelių priežiūra) 
kartu su biogeninėmis medžiagomis turtingu paviršiniu bei drenažo nuotėkiu 
nuo dirbamų ir tręšiamų laukų iš esmės pakeitė jų vagodaros procesus, nešme-
nų pernaišos ir sedimentacijos procesus, iki minimumo sumažino buveinių ir 
jose gyvenančių hidrobiontų (vandens augalų, zoobentoso ir žuvų) įvairovę, kas 
savo ruožtu neigiamai paveikė natūralaus upelių apsivalymo galimybes. Todėl 
nė kiek nenuostabu, kad daugumoje ištiesintų upių vandens kokybės rodikliai 
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neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų ir mažai tikėtina, kad be pa-
pildomų priemonių gera ekologinė būklė galėtų savaime atsikurti ateinančiais 
dešimtmečiais. 

Siekiant atkurti ištiesintų upių morfologines, hidraulines ir ypač ekologi-
nes sąlygas, artimas natūralioms, būtina jas renatūralizuoti. Tuo tikslu galima 
pasinaudoti užsienio šalių patirtimi. Ekologinei būklei pagerinti daugelis ES 
šalių sureguliuotose upėse naudoja įvairius upių renatūralizavimo metodus. 
Išanalizavus Pasaulyje naudojamus upių atkūrimo metodus, manoma, kad Lie-
tuvos sąlygomis, kur dominuoja lygumų upės, besiribojančios su nusausintais 
žemės ūkio paskirties sklypais, tinkamiausia yra švelnioji upių renatūralizacija. 
Taikant švelniosios renatūralizacijos metodą sureguliuotų upių vagų atkūrimo 
priemonių pagrindinis tikslas yra, naudojant natūralias medžiagas (akmenis, 
medienos elementus ir pan.), atkurti natūralius procesus vagoje, kas praturtintų 
biologinę įvairovę upių vagose ir pakrančių zonose bei subalansuotų nešmenų 
režimą. Dirbtinai įrengtos renatūralizavimo priemonės nulemtų lokalius mor-
fologinių ir hidrologinių tėkmės charakteristikų pokyčius ir sudarytų upės for-
mavimosi sąlygas, artimas natūralioms. Naudojant šį metodą nesiekiama, kad 
renatūralizuojama upės vaga būtų dirbtinai iškreivinta ar patvenkta. Tai yra 
ekonomiškesnis upių atkūrimo metodas, lyginant su pilnąja renatūralizacija, 
kuomet atkuriami upės vagos parametrai, buvę prieš jos reguliavimą.

Upių atkūrimo projektuose taikomos įvairios priemonės: pavieniai akme-

Gausi vandens augalija upelyje
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nys, akmenų metiniai, rąstai, žabiniai, medžių nuovartos, kelmai. Šias ir kitas 
priemones renatūralizacijos projektuose galima įvardyti kaip švelniojo renatūra-
lizavimo priemones, kurių pagalba atliekami tolesni renatūralizaciją skatinantys 
procesai – sraunumų, užutekių, duburių įrengimas vagoje; vagos skerspjūvio 
pakeitimai ir hidrobiontams apsigyventi tinkamų substratų įvairovės padidini-
mas vagoje, panaudojant natūralias gamtines medžiagas iš akmenų, gargždo ir 
medienos; medžių sodinimas upių pakrantėse, sukuriant gyvūnijai palankesnius 
šešėliuojamus vagos ruožus. Šios priemonės padidina deguonies kiekį vandeny-
je, sudaro sąlygas upių buveinių ir jose gyvenančių hidrobiontų rūšių įvairovei 
gausinti. Didesnė hidrobiontų įvairovė ir tarp rūšių susiformavę sudėtingesni 
mitybos ryšiai savo ruožtu skatina natūralų vandens apsivalymą nuo biogeninių 
medžiagų ir leidžia gerėti bendrai vandens telkinio būklei. Pakrantėse pasodintų 
medžių sukuriamas pavėsis mažina vandens temperatūrą bei šviesos patekimą, 
upių vagos užaugimą augalija, lapų detritas suformuoja tinkamas sąlygas tam 
tikrų rūšių dugno bestuburiams gyventi. 

Pastaruoju metu vykdomuose upių renatūraliazijos projektuose plačiausiai 
naudojami akmenys – tai pats paprasčiausias, natūraliose Lietuvos upių vagose 
dažniausiai sutinkamas gamtinis elementas. Vagoje esantys didesni pavieniai 
akmenys ir jų grupės lemia vagodaros (esant greitesnei tėkmei – ir savigrindos) 

Renatūralizavimo priemonės
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procesus (tėkmės pagreitėjimų bei dugno abrazinių ir akumuliacinių mikrozo-
nų formavimąsi), prie didesnių, tinkamai išdėstytų akmenų grupių susiformuo-
ja rėvos bei sietuvos, gali pradėti formuotis vagos meandravimas. Net ir esant 
lėtai tėkmei, vagos gylį ar plotį lokaliai sumažinantys, tačiau patvankos vagoje 
nesudarantys ir drenažo sistemų darbui netrukdantys akmenų metiniai padidi-
na srovės greitį, paskatina vandens masės permaišą, todėl vandenyje ištirpsta 

daugiau deguonies, didėja 
vagos biotopų ir juose gy-
venančių hidrobiontų įvairo-
vė. Ant akmenų įsikūrusios 
zoobentoso cenozės tampa 
puikia mitybine baze žu-
vims, o patys akmenynai gali 
tarnauti kaip litofilinių žuvų 
nerštavietės. Akmenys gali 
būti naudojami ne tik vago-
daros procesams inicijuoti ar 
paskatinti – jie puikiai tinka 

AKTUALIJOS
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ir eroduojamų krantų tvirtinimui. Net ir erozijos atveju akmenys kuria savitą 
buveinę zoobentosui, makrofitams bei žuvims. 

Greta akmenų naudojimo galimas ir medienos konstrukcijų (rąstų, žabinių, 
šakų, medžių nuovartų, kelmų), išdėstytų upės vagoje, naudojimas upių rena-
tūralizavimo projektuose. Tai vienos iš dažniausiai naudojamų priemonių upių 
atkūrimo projektuose. Jų pritaikymas galimas esant įvairioms morfometrinėms 
sureguliuotos upės sąlygoms. Šios priemonės naudojamos kaip tėkmę nukrei-
piančios, suspaudžiančios priemonės. Taip pat šios priemonės naudojamos, kai 
siekiama natūraliai suformuoti vagos vingius bei apsaugoti krantus nuo tėkmės 
erozinio poveikio. Už medinių konstrukcijų kaupiantis sąnašoms formuojasi 
augalijos masyvas, kur sukuriamos buveinės pakrantės ir vandens gyvūnams. 
Susikaupus sąnašoms ir įsitvirtinus augalijai jose susidaro šešėlis, kuris suma-
žina vandens temperatūrą, o intensyvesnė tėkmė ties įrengtais žabiniais sudaro 
sąlygas geresniam vandens prisisotinimui deguonimi.

Sureguliuotų upių renatūralizavimas turėtų remtis keliais pagrindiniais kri-
terijais. Pirmiausia, upės atkarpos, kuriose projektuojamos priemonės, ir pačios 
priemonės turi būti parenkamos taip, kad nekeistų vagos trajektorijos ir/ar nesu-
keltų didelės krantų erozijos, kad vaga liktų savo vietoje ir dėl priemonių įren-
gimo nepažeistų gretimų privačių sklypų; nesutrikdytų drenažo sistemų darbo; 
nesumažintų upės vagos pralaidumo maksimalių debitų (liūčių, tirpsmo) laiko-
tarpiu ir kritiškai nesumažintų vagos ir šlaitų priežiūros galimybių; nesudarytų 
kliūčių žuvų ir/ar kitų gyvūnų migracijai. Renatūralizavimo priemonės turėtų 
būti numatomos tose vietose, kur nėra žymesnių vagos savaiminės renatūrali-
zacijos požymių, tačiau yra tėkmė. Priemonių įrengimas turėtų sudaryti sąlygas 
natūralioms upėms būdingų buveinių ir jose gyvenančių hidrobiontų populiacijų 
atsikūrimui iki gero ekologinio potencialo. Priemonės projektuojamos nepriva-
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čios nuosavybės sklypuose esančių upių vagoje ir pakrantėse. Visos renatūra-
lizavimo priemonės projektuojamos taip, kad nė viename ruože nebūtų keičia-
mas esamas upės vandens lygis ir nebūtų sudaromos jokios patvankos, kurios 
galėtų neigiamai paveiktti drenažo sistemų darbą. Projektuojamos renatūrali-
zavimo priemonės turėtų veikti tik esant vidutiniam vasaros vandens lygiui ir 
visiškai nedaryti įtakos didesnių debitų (liūčių ar tirpsmo) pralaidumui, t. y. 
visų vagoje projektuojamų akmenų kliūčių aukštis turėtų būti maždaug sulig 
vasariniu vandens lygiu.

Ruošiantis renatūralizuoti sureguliuotus upelius būtina atsižvelgti ir į numa-
tomų priemonių poveikį drenažo sistemoms. Todėl siekiant išvengti bet kokio 
upės renatūralizavimo priemonių poveikio drenažo sistemai priemonių įrengi-
mo bei eksploatavimo metu, visos priemonės projektuojamos ne arčiau, kaip 
20 – 30 m nuo drenažo žiočių bei melioracijos griovių įtekėjimo. Tuo labiau 
rengiant upių renatūralizacijos projektus būtina vertinti įrengiamų priemonių 
įtaką tėkmės greičio dinamikai. Tenka paminėti, kad 2016 m. Aplinkos mi-
nisterijos užsakymu parengtame Vašuokos, Viešintos ir Vyžuonos upių rena-
tūralizavimo projekte reguliuotuose upių ruožuose buvo numatytos priemo-
nės, keičiančios tėkmės greitį, srovių cirkuliaciją ir taip skatinančios spartesnį 
vagos morfologijos atsikūrimą, didesnę buveinių įvairovę, palankesnes biotos 
funkcionavimo sąlygas. Projekto rengimo metu, siekiant įvertinti numatomų 
priemonių poveikį tėkmės greičiui ir vandens lygiui buvo atliktas hidrodinami-
nis modeliavimas, kurio skaičiavimai parodė, kad vandens lygio pokytis įren-
gus renatūralizacijos priemones išlieka nereikšmingas (neviršija 10 cm). Tai 
parodo, kad vandens lygio pokytis įrengus priemones negali turėti reikšmingos 
įtakos drenažo sistemoms. Remiantis skaitmeniniu vagų hidrodinaminiu mo-
deliavimu taip pat buvo apskaičiuota, kad vagoje įrengiamos renatūralizacijos 
priemonės padidina tėkmės greitį esant tik minimaliems debitams. Esant dides-
niems debitams upės tėkmė persilieja per kliūtis ir neviršija nerenatūralizuotų 
vagos ruožų greičio. 

Taigi įgyvendinant upių renatūralizacijos projektus svarbiausia upės ruo-
žuose sukurti kuo didesnę biotopų įvairovę su skirtingiems hidrobiontams gy-
venti tinkamais substratais, didesniais vasaros debitų srovės greičiais ir lamina-
rinę vandens srovę bent lokaliai pakeisti turbulentine permaiša, kuri praturtintų 
vandens masę ištirpusiu deguonimi. Praturtinus ištiesintus vagos ruožus pro-
jektuojamomis švelniosiomis renatūralizavimo priemonėmis, upėje susidary-
tų sąlygos gyventi didesnei organizmų (pirmiausiai – zoobentoso, vėliau – ir 
žuvų) įvairovei, spartesniam vandens apsivalymui bei būtų bent iš dalies kom-
pensuota upių vagų tiesinimo padaryta žala upių ekosistemoms. 

 Raimundo Baublio nuotraukos

AKTUALIJOS
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VDU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto absolventai 2021 m. 

2021 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido 60 specialistų, iš jų 
19 bakalaurų ir 41 magistrą. Šiais metais fakultetas išleido 27-ąją žemėtvarkos 
nuolatinių studijų bei 12-ąsias hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvar-
kos ištęstinių studijų bakalaurų laidas.

I pakopos studijas baigė 4 hidrotechninės statybos inžinerijos bei 15 žemė-
tvarkos studijų programų bakalaurų (1 lentelė). 

1 lentelė
Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Eil. 

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

Bakalaurai

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

1 Babeckas Evaldas 2 Paulavičiūtė  
Deimantė

3 Šipila Edgaras

4 Vaitkevičius Dainius

Žemėtvarkos studijų programa

1 Bunkartaitė Miglė 6 Leonovaitė Eglė 11 Sidaravičiūtė Ugnė

2 Darkinytė Fausta 7 Marcinkevičienė  
Rimantė 12 Stankevičiūtė Monika

3 Funka Kasparas 8 Raulinaitytė Laura 13 Šmitaitė Karolina
4 Gergelys Jonas 9 Reičiūnaitė Austėja 14 Vaitulevičiūtė Austėja

5 Kėvišas Erikas 10 Rugienius Žygimantas 15 Vasiliauskis Domantas
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2021 m. studijas 
taip pat baigė 25-oji 
žemėtvarkos nuolati-
nių bei 21-oji hidro-
techninės statybos 
inžinerijos ir žemė-
tvarkos ištęstinių stu-
dijų programų magis-
trų laidos. II pakopos 
hidrotechninės staty-
bos inžinerijos pro-
gramos studijas baigė 
18, žemėtvarkos pro-
gramos – 23 magis-
trai (2 lentelė). 

2 lentelė
Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Baigiamojo darbo pavadinimas

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

1 Bukantas Ovidijus Vandens netekčių ir jų mažinimo priemonių  
analizė Telšių vandentiekyje

2 Bumblauskis Vilius Lietuvos rinkai skirtų plastifikuojančių betono 
įmaišų efektyvumo tyrimai

3 Gedgaudas Jokūbas Medžio pelenų įtaka betono savybėms

4 Ivaškevičius Laimonas Kalvių ežero ekologinės būklės gerinimas šalinant 
makrofitus

5 Janavičius Ramūnas Žuvininkystės ūkio poveikis Ilgio ežero ekologinei 
būklei

6 Jurkus Laimonas Klaipėdos rajono Brukšvų polderio pylimų techni-
nės būklės analizė

7 Kuzminskienė Jolanta Ukmergės rajono mažų nuotekų valyklų veikimo 
efektyvumas ir poveikis aplinkai

8 Lieponis Vytautas Laivybai tinkamo gylio palaikymas bunomis
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9 Macnorienė Viktorija Betono gniuždomojo stiprio nustatymo metodų 
analizė tiriant gelžbetoninius vandentiekio bokštus

10 Macnorius Lukas Žemaičių Naumiesčio hidromazgo būklės kitimo 
analizė

11 Narkus Vygantas Žlibinų žemių užtvankos geofiltracijos sumažinimo 
priemonių analizė

12 Paulauskis Andrius Keraminių atliekų panaudojimas betono gamyboje

13 Simanavičius Saulius Kupiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efekty-
vumo analizė

14 Statkus Alvydas Akmenės rajono mažų gyvenviečių nuotekų valy-
klų būklė ir jų rekonstravimo galimybės 

15 Šilas Deividas Kauno miesto kairiojo Nemuno kranto nuotakyno 
panaudojimo elektros gamybai analizė

16 Trinkūnas Mindaugas Hidroenergijos išgavimo galimybių Anykščių 
nuotekų valykloje analizė

17 Vaina Tomas Garliavos hidromazgų būklės kitimo analizė

18 Valavičius Vytautas Šakių rajono melioracijos griovių būklės analizė

Žemėtvarkos studijų programa

1 Advilionis Dainius Topografinių planų derinimo sistemos

2 Astromskienė Solveiga Kauno marių regioninio parko pritaikymo galimy-
bės rekreacijai ir turizmui

3 Budrys Modestas Rekreacijos išteklių vertinimas ir jų tvarkymas 
Plungės rajono savivaldybėje

4 Česnienė Raminta Rekreacinių teritorijų būklė ir perspektyvinis  
panaudojimas Šilutės mieste

5 Gasparavičius Arnoldas Žemės naudojimas ir jo įtaka ekologiniam vietovės 
stabilumui

6 Imbrasas Mindaugas Miško naudmenų plotų raidos analizė nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos
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7 Jackevičius Laurynas
Žemės reformos darbų analizė Druskininkų 
savivaldybės Leipalingio ir Švendubrės kadastro 
vietovėse

8 Kanišauskaitė Akvilė Šiaulių miesto dalies inžinerinių tinklų ir statinių 
koordinačių transformavimas ir tikslumo tyrimas

9 Kavaliauskas Andrius Žemės servitutų nustatymo tyrimas 

10 Klimaitė-Skrinskienė 
Inga Kauno miesto žaliųjų erdvių vertinimas

11 Krasnauskaitė Ramunė Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ypatumai 
Kalvarijos savivaldybėje

12 Miliuvienė Ingrida Marijampolės savivaldybės urbanizacijos kaita

13 Milmantaitė Veronika Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas skirtingo 
našumo žemėse

14 Morkūnas Eimantas Žemės dangų nustatymas naudojant Sentinel-1 
duomenis

15 Rašimas Mantas Gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos analizė 
Lietuvoje

16 Rėklaitytė Daiva Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, jų plė-
tros galimybės Lietuvoje

17 Stankūnienė Rasa Želdynų sistemos vaidmuo Panevėžio miesto ir 
rajono teritorijų planavime



23

MŪSŲ GYVENIMAS

18 Stonienė Lina Žemės reformos eigos vertinimas Vilniaus rajono 
savivaldybėje 

19 Sūdžienė Elena Sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldy-
bėms vertinimas

20 Šarauskienė Sandra Kauno miesto žaliosios erdvės ir jų vystymas:  
Nemuno salos pavyzdžiu 

21 Takarevičius Paulius Jutiklio kalibravimo įtaka fotogrametriniam 
tikslumui

22 Vaitkutė Orinta
Bioindikacinių ir kitų aplinkos tyrimų bei apsau-
ginių želdinių naudojimas tvaraus ūkio projekta-
vimui

23 Žalkauskienė Viktorija Biržų rajono savivaldybės dvarų sodybų vertinimas 
darnaus vystymosi aspektu

Parengė Rytis Skominas
VDU ŽŪA nuotraukos
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Trakų Vokės dvaro sodybos 
renovacijos pamokos ir patirtys

Vaiva DEVEIKIENĖ, Steponas DEVEIKIS

Straipsnio autoriai žurnalo skaitytojams dar 2005 m. yra pristatę 
Trakų Vokės dvaro sodybos sociokultūrinę reikšmę ir vertybes, glaus-
tai apžvelgę dvaro sodybos raidą, prancūzų kraštovaizdžio architektų 
Edouard‘o ir René André kūrybos bruožus ir indėlį Trakų Vokės dvaro 
parke, parko išsaugojimo ir renovacijos pastangas ir galimybes (Že-
mėtvarka ir hidrotechnika, 2005, Nr. 4, p. 59–65). Per 15 metų įvyko 
reikšmingų pokyčių šiame kultūros paveldo objekte. 2021 m. jau gali-
me lankyti rekonstruotą, atnaujintą dvaro sodybos ansamblį – rūmus 
ir parką. Tad galime naujai pažvelgti į šio objekto tvarkybos žingsnius 
ir sprendinius. 

Dvaro sodybos raida ir renovacijos
Pirmiausia turime pabrėžti vieną svarbią istorinę tiesą ir aplinkybę – Trakų 

Vokės dvaro parkas, o tiksliau, dvaro sodybos su parku struktūra yra senesni 
nei E. ir R. André projektu pačioje XIX a. pabaigoje sukurta dvaro sodybos ir 
parko struktūra. Didžiuosius dabar išlikusios dvaro sodybos ansamblio ir par-
ko formavimo darbus organizavo ir įvykdė Jonas Vytautas Tiškevičius (Jan 
Vitold Tyszkiewicz, 1831–1892). Jam valdant buvo užveistas parkas, iškasti 
tvenkiniai, pastatyti nauji rūmai ir kiti sodybos pastatai. Kitaip sakant, 1900 
m. (apie tai liudija paminklinis akmuo parke) konsultuojant ir projektuojant 
kraštovaizdžio architektams iš Prancūzijos, E. André biurui, buvo užbaigta 
parko rekonstrukcija arba atnaujinimas (renovacija). Per 120 metų po šios re-
konstrukcijos (1900) Trakų Vokės dvaro parkas, vienas iš keturių Lietuvoje 
grafų Tiškevičių dvaruose prancūzų kraštovaizdžio architekto E. André su-
kurtų parkų, patyrė dar dvi parko renovacijas – 1970 m. (projekto autorius Al-
fonsas Kiškis, Žemėtvarkos projektavimo institutas) ir 2019–2020 m. (projek-
to autorė Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė, savivaldybės įmonė „Vilniaus 
planas“, 2017). Tiek pirmojo, tiek antrojo projekto rengimo ir įgyvendinimo 
metu buvo atliekami parko istoriniai, meniniai, dendrologiniai tyrimai, publi-
kuojamos įvairios įžvalgos, polemizuojama. 

Kraštovaizdžio architektės Elenos Brundzaitės 1970 m. atlikti ir pateikti 
E. André kūrybos principų tyrimai leido Trakų Vokės parko rekonstrukcijos 
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projekto autoriams A. ir R. Kiškiams taikyti išplėstinės restauracijos principus, 
t. y. atsižvelgti į žinomus analogus ir interpretuoti istorinių ir kitų tyrimų bei 
faktinės situacijos duomenis. Projektu siekta „prigesinti“ ūkinius naujadarus, 
subalansuoti ir išsaugoti parko kompoziciją, išlaikant E. André kūrybos dvasią 
ir mišraus plano principus. Parko dendroflora, kurios pagrindą sudaro vietiniai 
derlingų aeruojamų šlaitų dirvožemių sumedėję augalai, buvo saikingai papil-
dyta atvežtinėmis rūšimis.

Antrojo (aktualaus) projekto pagrindas yra tarptautinio mokslininkų kolek-
tyvo – Europos kultūros kelių instituto – atliktas tyrimas ir parengta Trakų Vo-
kės parko restauravimo galimybių studija (2001–2011, darbo grupės vadovė 
architektė Maria Chiara Pozzana), pastarųjų dešimtmečių tyrimai ir mokslinės 
publikacijos (Deveikienė ir Deveikis, 2005, 2006, 2011; Domanskienė, 2011; 
Laiškai Ty, 2011; Gražulevičiūtė-Vileniškė ir Matijošaitienė, 2012; Narkowicz, 
2010, 2017; Pozzana, 2011; Vitkauskienė, 2011 ir kt.). Naujų įžvalgų patei-
kė ir 2017 m. vykusi tarptautinė konferencija Trakų Vokėje, skirta Renė An-
drė (1867–1942), kurioje projekto vadovė ir autorė pristatė tyrimų medžiagą ir 
pagrindinius projekto sprendinius. Pradėjus įgyvendinti techninį Trakų Vokės 
parko renovacijos projektą kilusi diskusijų banga atskleidė kai kurias projekto 
kompleksiškumo ir sprendinių pagrįstumo, projekto užsakovo komunikacijos 
su vietos bendruomene problemas.

Straipsnyje nekartojame Trakų Vokės dvaro parko istorinės ir meninės raidos 
analizės. Tai yra atlikta ankstesnėse tiek straipsnio autorių, tiek kitų autorių pu-
blikacijose lietuvių ir užsienio (lenkų, prancūzų, anglų) kalbomis. Trakų Vokės 
dvaro sodybos raidą grafų Tiškevičių laikais puikiai apžvelgė dr. Birutė Rūta 
Vitkauskienė ir dr. Liliana Narkowicz. Kaip svarbius kultūros paveldo objekto 
restauravimo ir pritaikymo nūdienos kontekste gairių dokumentus būtina pa-
minėti 2007 m. Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu parengtą Trakų Vokės 
buvusios dvaro sodybos ansamblio pritaikymo ir administravimo modelio ga-
limybių studiją (VšĮ NPR) ir 2011 m. patvirtintą dvaro sodybos teritorijos ir 
apsaugos zonos specialųjį planą ir paveldotvarkos projektą (S. Domanskienė, 
2011). Šie dokumentai skatino Vilniaus miesto savivaldybę mąstyti pozityviai ir 
imtis istorinio parko gaivinimo projektų.

Pakankamai gausi Trakų Vokės dvaro sodybos ir parko tyrimų medžiaga, 
bibliografija, ikonografinė ir epistolinė dokumentika (Laiškai Ty, 2011; Narko-
wicz, 2010, 2017) suponavo galimybes atkurti arba renovuoti parką netgi ne-
turint (kol kas neradus) originalaus projekto plano. Pirminė parko ikonografija 
(1898 m. René André nuotraukos, Tiškevičių archyvo nuotraukos ir kt.) buvo 
nekart publikuota įvairiuose leidiniuose ir naujojo projekto pateiktyse. 2017 
m. tarptautinės konferencijos Vilniuje (2017 m. rugsėjis) ir Paryžiuje (2017 m. 
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kovas), stažuotė Versalio nacionalinėje aukštojoje kraštovaizdžio mokykloje 
(2017 m. ruduo) straipsnio autoriams leido atnaujinti teorines ir praktines įž-
valgas bendraujant su tėvo ir sūnaus André kūrybos tyrinėtojais. Plačiai pri-
statyta Trakų Vokės dvaro sodybos komplekso tvarkymo projekto medžiaga, 
pirmiausia tyrimų – ikonografinių, archeologinių, geologinių, istorinių, den-
drologinių, kraštovaizdžio, arboristinių (akustinės kamienų tomografijos) – 
ataskaitos, darbas parko renovacijos projekto (2017) ekspertų grupėje sudarė 
sąlygas atlikti atvejo analizę ir parengti publikaciją mokslo straipsnių rinkinyje 
Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai (2020, nr. 1(5), p.), 
kurią žingeidūs skaitytojai nesunkiai ras ir gali paskaityti.

Naujasis (2017) Trakų Vokės dvaro parko renovacijos  
projektas ir jo sprendiniai 

Naujasis projektas „Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lanky-
mui ir tausojančiam naudojimui“ (SĮ „Vilniaus planas“, projekto vadovė ir au-
torė Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė) numatė radikalius Trakų Vokės dvaro 
sodybos ir parko teritorijos atkūrimo sprendinius (1 pav.). Projekte pasiūlyta 
atnaujinti parko alėjas (jos, kaip žinoma, egzistavo iki E. André projekto) ir 

1 pav. Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ parengtas Trakų Vokės dvaro parko renovacijos – 
„Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“ – projektas 
(2017; projekto vadovė ir autorė Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė). Šaltinis: vilnius.lt, 2020
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pagrindinį parterį su baseinu (šį parterį projektavo E. André; 1970 m. atkūrė A. 
Kiškis); nugriauti šalia rūmų esantį silikatinių plytų pastatą jo vietoje įrengiant 
dekoratyvųjį sodą; atkurti autentišką tako nuo pietinių Raudonųjų neogotiki-
nių vartų (2 pav.) ir vartų aikštelės paviršiaus lygį. Parko teritorijoje taip pat 
numatyta takų, inžinerinių sistemų bei mažųjų architektūros objektų įrengimas 
ar restauravimas (apšvietimo sistemos rekonstrukcija, vaizdo stebėjimo siste-
mos įrengimas, suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų įrengimas, baliustrados 
restauracija, informacinių stendų įrengimas) – taip skelbta portale vilnius.lt 
(2020).

Projektas paremtas unikalia tyrimų programa – atlikti šie Trakų Vokės dvar-
vietės tyrimai: istoriniai ir ikonografiniai tyrimai; archeologiniai georadaro ty-
rimai; archeologiniai žvalgomieji tyrimai; archiobotaniniai tyrimai; parko alėjų 
medžių tyrimai (arboristiniai tyrimai, lenkimo testas ir akustinė tomografija); 
želdyno dendrologiniai tyrimai ir inventorizacija; inžineriniai geologiniai ir ge-
otechniniai tyrimai (portalas vilnius.lt, 2020). 

Ryžtingas parko renovacijos projekto autorių sprendimas radikaliai atnaujin-
ti parko želdinius, atkurti parterio ir atvirų erdvių, taip pat kai kurių alėjų takų 
reljefą ir istorinį vertikalųjį planą kėlė ekspertų diskusijas. „Neliečiama“ liko 
tik vakarinio įvažiavimo nuo Lentvario pusės pro Baltuosius vartus alėja. Kitos 
alėjos pasiūlytos atsodinti naujais medeliais. Patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti 
projektas sulaukė perdėtos ir nekantrios kritikos dėl kertamų medžių ir krūmų. 
Pasipylė visuomenės atstovų skundai dėl alinamo ir naikinamo gamtos ir kultū-
ros paveldo. 

2 pav. Istoriniai ir ikonografiniai tyrimai suteikė informacijos apie pietinių Raudonųjų vartų aplinką 
XIX a. pabaigoje. Šaltinis: Deveikienė ir Deveikis, 2011; Laiškai Ty, 2011; portalas vilnius.lt, 2020
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Projekto radikalumas kėlė ne tik diskusijas, bet ir aistras. Kilo įtampa ir 
nepasitikėjimas specialistais. Tokioje socialinės ir kultūrinės įtampos aplinkoje 
įgyvendinti projekto sprendinius buvo nelengva. Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų finansavimą gavęs projektas nuo pat jo įgyvendinimo pradžios buvo 
forsuojamas, darbų organizavimas ir technologijų taikymas nebuvo sklandus. 
Trukdžiu ir Trakų Vokės bendruomenės nerimo šaltiniu tapo komunikacijos su 
visuomene ir įgyvendinamo projekto tikslo suvokimo problema. Tenka pripa-
žinti, kad masyvus parko alėjų ir medynų kirtimas, krūmų valymas 2019 m. 
pradžioje buvo atliktas gana grubiu būdu, tinkamai nekomunikuojant su Tra-
kų Vokės bendruomene, suinteresuotais kultūrininkais, todėl kėlė aistras, netgi 
buvo stabdomas teismo sprendimu, plačiai pagarsintas tarptautiniams partne-
riams ir grafų Tiškevičių giminei.

Keista, bet daugelio istorinių želdynų tvarkymo projektų pavadinimai ir nu-
rodomi tikslai yra trivialūs, neatskleidžiantys tikrų ir kilnių tvarumo principais 
grįstos tvariosios socialinės raidos, kultūros paveldo išsaugojimo, jo tęstinumo 
užtikrinimo tikslų. Neišvengta to ir Trakų Vokės parko renovacijos projektą 
pavadinant „parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“. O juk 
Parko restauravimo galimybių studijoje (Pozzana, Mezzapesa et al., 2011), ki-
tose ikiprojektinėse publikacijose teikti pasiūlymai Trakų Vokės dvaro sodybos 
ansambliui atgaivinti, jo integralumui (vientisumui) atkurti, tęstinumui ir evo-
liucijai užtikrinti, ryšiui su kultūriniu ir gamtiniu vietovės kontekstu išlaikyti 
(Gražulevičiūtė-Vileniškė ir Matijošaitienė, 2012). 

Projekto autorių numatytas radikalus želdyno pertvarkymas kaip tik yra 
orientuotas į parko meninės raiškos atkūrimą ir gyvavimo tęstinumo užtikri-
nimą. Kad senosios alėjos (kurios, kaip žinoma, buvo pasodintos dar iki at-
vykstant E. ir R. André) gyvuotų ir teiktų saugų pavėsį, reikėjo jas atnaujinti, 
suteikti naują jų amžiaus resursą ateities parko lankytojams. Ši nuostata turėjo 
būti transliuojama komunikuojant su visuomene. Takų ir kelių tinklo sutvarky-
mas, kaip ir daugelis kitų projekto sprendinių, yra skirti dvaro sodybos ir par-
ko istorinio ir kultūrinio, ekonominio naudojimo kontekstui atkurti, ansamblio 
nuosmukio pasekmėms likviduoti. Apie tai reikia galvoti ir šnekėtis planuojant 
darbus ir parenkant jų rangovus. Deja, darbų organizavimas ir vykdymas buvo 
pernelyg techniškas, kas vėl gi jautrino specialistus ir visuomenės atstovus. 

Susiklosčiusi parko medynų struktūra, rūšinė sudėtis visais atvejais yra 
parko vertybė ir ypatybė, į kurią reikia atsižvelgti. Trakų Vokės parko medy-
nuose yra svarbūs kalniniai serbentai (Ribes alpinum), paprastieji sausmedžiai 
(Lonicera xylosteum), paprastasis putinas (Viburnum opulus), šeivamedžiai 
(Sambucus rubra; Sambucus nigra) ir kitos krūmų rūšys. Sodindami naujus 
želdinius turėtume prisiminti ir paprastąjį skroblą (Carpinus betulus), papras-
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tąjį ir bekotį ąžuolus (Quercus robur; Quercus petraea), kitus Vilnijai būdingus 
medžius ir krūmus.

Daug diskusijų ir naujų pasiūlymų sukėlė nugriauto sovietinio laikotarpio 
silikatinių plytų pastato ir vadinamosios rytinės liepų alėjos aplinkos tvarky-
mas (3 ir 4 pav.). Alėją nutarta išsaugoti. Projekto autorė ir vadovė čia pasiūlė 
įrengti „prancūzišką sodelį“ (5 pav.), savotišką Rojaus sodo atitikmenį, būdin-
gą romantizmo epochos dvarų sodyboms ir E. André kūrybai.  

5 pav. Prancūziškojo sodelio Trakų Vokės dvaro parke principinė schema, projekto detalė.  
Aut. Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė, 2017

3 pav. Rytinė liepų alėja liko išsaugota, 
tačiau ji turės būti nuolat stebima arboristų. 
Portalas vilnius.lt, 2020

4 pav. Nugriauto sovietinio pastato – nereikalingo 
naujadaro – vietoje kuriamas „prancūziškas sodelis“. 
Vaivos Deveikienės nuotrauka, 2020
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Rojaus sodo provaizdis Trakų Vokėje
Rojaus sodo archajiškasis provaizdis būdingas sodų ir parkų meno kultūrai, 

jis nuolat kartojamas ir transformuojamas įvairiomis formomis ir pavidalais. 
Tokiame sode buvo auginami dekoratyvieji ir vaistiniai augalai, gyvybės ir 
dieviško džiaugsmo simboliai. Sodelis, darželis (pranc. jardin; angl. garden; 
vok. Garten) visada reiškia aptvertą, apribotą, saugojamą vietą. Dvarų kul-
tūroje, o ir liaudies tradicijoje ši vieta glaudžiama prie reprezentacinių sody-
bos dalių ir elementų – gyvenamojo namo (rūmų), įvažiavimo kelio (alėjos). 
Pavyzdys tokiam sprendiniui čia galėtų būti E. André projektuoti Valençay 
pilies prancūziškasis sodas (1906 m., 6 pav.) arba mažojo parterio projektas 
Palangos Birutės parke. Kraštovaizdžio architektė Jurga Silvija Večerskytė-
Šimeliūnė projektavo Trakų Vokės dvaro parko sodelį sudėtingesnį, tarsi iš 
dviejų dalių, sukurdama rožyną su pergolėmis (kas būdinga E. André kūrybai) 
ir reguliaraus plano obelų sodą.  

6 pav. Valençay pilies prancūziškojo sodo (André, 1906) projekto (kairėje)  
palyginimas su Trakų Vokės parko Rojaus sodeliu

Obels, obuolio kaip jaunystės ir nemirtingumo, lemties simbolio archajiš-
kumą indoeuropiečių kultūroje liudija dainos, legendos (Žiemys, 2018). Mito-
logijos šaltinių analizė „nutiesia“ Obels sąsajas iki Vedų kultūros ir sanskrito 
kalbos ir tekstų, susieja Obelį su Aušros dievybe ir jos pirmavaizdžiu. Kiek 
daug likimo kelių parodo riedantis obuolys. Akivaizdu, jog obels įvaizdis slėpė 
ypatingai galingą moteriškosios lyties, moters pasauliui atstovaujančią dievybę 
(Žiemys, 2018). Krikščioniškoji tradicija nepaneigia obels įvaizdžio ir simbo-
likos. Obels žiedų ir vaisių garbinimo atšvaitus verta išsaugoti ir Trakų Vokėje. 
Tačiau dėl šio Rojaus sodo 2020 m. pavasarį Trakų Vokės bendruomenėje kilo 
nepasitenkinimo ir projektinių siūlymų banga. SĮ „Vilniaus planas“ ėmėsi ko-
reguoti projektą, ieškoti geresnio sprendinio. 

Straipsnio autoriams teko pareikšti ekspertinę nuomonę šiuo klausimu. Pa-
grindinės mūsų tezės ir argumentai: 1) Obelų sodo geometrinis suplanavimas 
ir jam parinkta vieta atitinka užsienio ekspertų rengtos Trakų Vokės parko su-
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tvarkymo galimybių studijos siūlymus. 2) Kadangi neturime autentiškų E. An-
drė šio parko brėžinių, o parinkta vieta yra daug kartų kardinaliai pertvarkyta, 
todėl šioje parko dalyje nėra galimybės kalbėti apie autentikos išsaugojimą 
arba atkūrimą. 3) Pagal XIX a. vidurio ir antros pusės mišraus plano parkų 
tradicijas arčiau rūmų ar įvažiavimo alėjų dažniausiai būdavo įrengiami gana 
savarankiški „žydėjimo sodai“ (pranc. jardin floriste), kuriuose būdavo kom-
ponuojami rožynai, vaismedžių ir gėlių žydėjimo deriniai. „Žydintys sodai“ 
arba įrengiami rožynai buvo savotiškas parterių pakaitalas. 

Trakų Vokės parko atveju siūlomas obelų ar žydinčio sodo variantas atitin-
ka bendras XIX a. pabaigos parkų tendencijas ir tai vienintelė vieta parke, kur 
jis, kaip geometrinė struktūra, organiškai įsirašo į lygaus reljefo liepų alėjomis 
apribotą stačiakampį plotą. Mišraus planavimo parkuose aiškiai išreikšta geo-
metrinės dalies kompozicija kontrasto būdu paryškina gamtinės parko dalies 
monumentalumą, suteikia daugiau ir naujų emocijų parko lankytojams.

Obelų arba Rojaus sodą reikėtų traktuoti, kaip kolekciją ir pasigėrėjimo 
objektą, kuris įvairiais metų laikais yra savaip patrauklus. Todėl sodinius rei-
kėtų parinkti siekiant žiedų spalvos, vaisių ir lajos struktūros įvairovės. Po me-
džiais galėtų būti kuriamas metų laikų pojūtis – nuo svogūninių gėlių ankstyvą 
pavasarį iki vasaros ir rudens žydėjimo akcentų. Vaismedžiai turėtų sodelio 
kvadratuose būti komponuojami taip pat atsižvelgiant į jų aukštį ir lajos formą.

Teko ginti ir plastikinio „korio“ naudojimo idėją. Plastiku grįsti takeliai yra 
tinkama kaip pagrindą sutvirtinanti ir sodelio struktūrą formuojanti medžia-
ga. Ant jų reikėtų nepagailėti gero juodžemio sluoksnio ir užsėti mindymui 
atsparią veją. Ilgainiui susiformuos velėna, kuri padengs plastikinį „korį“ ir 
jo nesimatys. Nuolat šienaujama takelių veja kontrastuos su po vaismedžiais 
žydinčia pieva.

Siūlomos sodinti dekoratyvios obelų (Malus) ir kriaušių (Pyrus) rūšys: na-
minė obelis (Malus domestica), paprastoji kriaušė (Pyrus communis), miškinė 
obelis (Malus sylvestris), slyvalapė obelis (Malus prunifolia), uoginė obelis 
(Malus baccata), japoninė obelis arba gausiažiedė obelis (Malus floribunda), 
Ziboldo obelis (Malus sieboddii), Nedzveckio obelis (Malus niedzwetzkyana). 
Žinoma, galima ieškoti ir kitų estetinių sprendimų. Gal ateityje rasis noras čia 
pastatyti meninių skulptūrų.

Trakų Vokės dvaro parko estetinis ir ekonominis 
turtas – tvenkiniai ir vanduo 

Kaip minėta, grafo Jono Vitoldo (Vytauto) Tiškevičiaus (1831–1892) ini-
ciatyva dvare buvo atlikti didieji sodybos formavimo ir pertvarkymo darbai. 
Amžininkai ir to meto periodiniai leidiniai nurodo, kad buvo  įrengtas bitynas, 
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išplėsti vaismedžių sodai, iškasti trys tvenkiniai žuvims auginti. Šiuos darbus 
projektavo ir jiems vadovavo tarptautinio masto mokslininkas, žemaičių bajo-
ras, karo inžinierius, ichtiologas, bitininkas, žuvivaisos Lietuvoje pradininkas 
Mykolas Girdvainis (Michal Girdwojń, 1841–1924). Žuvų ūkis, kuriame buvo 
auginami upėtakiai, lašišos ir seliavos, užėmė 5 ha. Žuvis vežė parduoti į Vil-
nių ir Sankt Peterburgą. M. Girdvainiui atminti Trakų Vokėje (prie žuvivaisos 
įmonės) rasime paminklinį akmenį. 2019 m. VU leidykla išleido Arvydo Pa-
cevičiaus ir Vinco Būdos parengtą knygą Mykolas Girdvainis (1841–1924). 
Autobiografija| Michal Girdwojń (128 p.) – joje pateiktas išsamus pasakojimas 
apie šio mokslininko ir praktiko gyvenimą ir veiklą.

Vandens telkiniai yra labai svarbi parkų meno išraiškos priemonė, ypač go-
dotina E. André kūryboje. „Vandenys yra kraštovaizdžio dvasia, jie suteikia 
aplinkai gyvybės. Begalinė jų įvairovė mus nuolat žavi“ – rašė jis savo veikale 
„Sodų menas“ (L‘art des jardins, 1879, p. 172). E. André savo parkų projek-
tuose mėgo suteikti Haussmanno epochos Paryžiaus parkų dvasią, elementus, 
tarp jų ir vandens telkinių įrengimo elementus: dirbtinius krioklius, slenksčius, 
brastas, tipiškos formos vandens baseinus parteriuose (7 pav.), vandens tvenki-
nių veidrodinius paviršius kaip kompozicinę detalę, atspindžių ir erdvės pers-
pektyvos formavimo priemonę. Archeologiniai tyrimai atskleidė senąją parte-
rio vandens baseino vietą ir konstrukciją. Tai leido „patikslinti“ kraštovaizdžio 
architekto A. Kiškio 1970 m. sprendinį ir įrengti autentiškų matmenų baseiną 
autentiškoje vietoje. Didieji Trakų Vokės tvenkiniai buvo ir lieka svarbi dva-
ro parko kompozicijos, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio estetikos dalis. 
Tvenkinių pralaidų aptaisas turi E. André kūrybos detalių, kurias reikėtų atkurti 
ir eksponuoti.   

7 pav. Trakų Vokės parko parterio baseinas: kairėje – atkurtas pagal A. Kiškio projektą (1970); deši-
nėje – naujuoju (2017) projektu atkuriamas parterio baseinas; portalo vilnius.lt ir Vaivos Deveikienės 
nuotraukos
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Trakų Vokės dvare vandens ūkinė, utilitarinė reikšmė buvo puikiai suvokta, 
dvaro sodyboje sukurta vandens tiekimo sistema, pastatytas įdomios architek-
tūros vandens bokštas, sumontuota vandens kėlimo įranga. René André 1899-
09-26 laiške iš Trakų Vokės pasidžiaugė sulaukęs daug komplimentų dėl pasise-
kusių parko tvarkymo darbų ir informavo biurą, kad „vejos yra puikios, žalios, 
vešlios lyg būtų kelerių metų amžiaus, ir tai yra dėl dirbtinio laistymo puikiai 
veikiančios turbinos pagalba, taip pat dėl natūralaus laistymo, nes jau mėnuo 
kaip šiame krašte gausiai lyja“ (Laiškai Ty, 2011, p. 76). 

Žinoma, vandens žaismės Trakų Vokės dvaro parke likę kiek mažiau nei 
Lentvario dvaro parke, bet tai kaip tik skatina kurti ir atkurti estetinius (akims) 
ir akustinius (ausims) elementus. Reikia pasidžiaugti, kad senosios slenkstinės 
pralaidos ir kiti tvenkinių įrangos elementai rekonstruojami, tvarkomi. Savival-
dybė įmonė „Vilniaus planas“ tęsia projektavimo darbus. Architektės Julijos 
Musteikytės-Moros pateikta analizė (8a ir 8b pav.) ir projektiniai sprendiniai 
pralaidų tvarkybos projekte teikia vilčių. 

Pirmieji trys tvenkiniai iš vakarų pusės yra istoriniai, iškasti po 1880 m. Tiš-
kevičių iniciatyva upėtakiams veisti (senesnė tokia veisykla Lietuvoje išliku-
siais istoriniais duomenimis galėjo būti įrengta tik Verkiuose, apie 1870–1878 
m.). Dėl to pralaidos yra dviejų tipų: istorinės su akmeninėmis kaskadomis ir 
betoninės, kurios šiuo metu iš dalies sulūžę ir apgriuvę, todėl trečias tvenkinys 
beveik išdžiūvęs, kiti senka ir užželia. Projektu sulūžę betoniniai elementai kei-
čiami naujais (analogiškais), virš istorinių pralaidų įrengiami mediniai tilteliai. 
Jų dizainas parenkamas pagal istorinę nuotrauką ir parko kūrėjo E. F. André 
knygoje (1879) pateiktą pavyzdį. Archeologinių tyrimų metu šalia vienos iš pra-
laidų rasti spėjamo malūno pamatai. Jie bus eksponuojami šalia įrengiant terasą 
su informacine lenta. 

Anksčiau rengti parko teritorijos ir tvenkinių tvarkymo projektai, pagaliau, 
gyvenvietės tvarkymo projektai turės būti adaptuojami, suderinami tarpusavyje, 
atsižvelgiama į gamtinius pokyčius, nes parkas – visada yra gyvas, besikeičian-
tis gamtos meno, kraštovaizdžio meno kūrinys. 

Apibendrinimas ir išvados
Abu Trakų Vokės dvaro parko renovacijos (tvarkymo) projektai (1970 ir 

2017 m.) kaip ir Trakų Vokės parko restauravimo galimybių studija (2011) in-
terpretuoja E. André kūrybą, nes autentiško projekto neturima. Įvairių tyrėjų at-
likti ir pateikti (Brundzaitė, [1970], 1996, 2011; André-Olivier, 2006; Courtois, 
2011; Deveikienė ir Deveikis, 2005, 2011; Pozzana, 2011; Pozzana et al., 2011) 
E. André kūrybos principų ir dvarvietės tyrimai leido Trakų Vokės dvaro parko 
renovacijos, rekonstrukcijos ar tvarkymo projektų autoriams taikyti išplėstinės 
restauracijos principus, t. y. atsižvelgti į žinomus analogus ir interpretuoti isto-
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rinių ir kitų tyrimų bei faktinės situacijos duomenis. Parko parterius juosiantis 
takų tinklas, parterio vandens baseinas, regyklos į Vokės upės slėnį, baliustra-
da, šaltinio grota atitinka esminius E. André deklaruotus ir taikytus parkų meno 
principus ir elementus.

Naujasis įgyvendintas parko atnaujinimo projektas yra paremtas naujų tyri-
mų – ikonografinių, archeologinių, geologinių, istorinių, dendrologinių, kraš-

8 pav. Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ parengto Trakų Vokės dvaro parko tvenkinių tvarkybos 
projekto detalės, 2020. 
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tovaizdžio, arboristinių – visuma. Tai leido projekto autoriams pagrįsti darbų 
mastą ir imtis radikalesnių parko atnaujinimo sprendinių. Abiem projektais 
siekta „prigesinti“ ūkinius naujadarus, subalansuoti ir išsaugoti parko kompozi-
ciją, išlaikant E. André kūrybos principų dvasią ir mišraus parko plano princi-
pus. Restauruota dvaro sodybos tvora ir vartai, vietoje nugriauto laboratorinio 
korpuso suformuota dekoratyviojo sodo struktūra sukuria kompozicinę dvaro 
sodybos harmoniją ir scenografiją. Parko dendroflora, kurios pagrindą suda-
ro vietiniai derlingų aeruojamų šlaitų dirvožemių sumedėję augalai, papildyta 
atvežtinėmis rūšimis. Žinoma, lieka apgailestauti, kad projekto įgyvendinimo 
metu neapdairiai spręstas parko krūmų išsaugojimo ir krūmynų rūšių parinkimo 
klausimas. Ateityje parko sodininkams teks įdėti nemažai pastangų ir išmonės 
tvarkant krūmų grupes. 

Naujausias Trakų Vokės dvaro parko renovacijos projektas radikaliau atku-
ria dvaro sodybos istorinį kontekstą ir parko vientisumą, pašalindamas dvaro 
sodybos ansamblio nuosmukio ir nuosavybės formų įvairovės bei ūkinių nauja-
darų sukeltos fragmentacijos pasekmes. Projekte išlaikomas optimalus susifor-
mavusių teritorijos naudojimo pobūdžių ir socialinės raidos artefaktų balansas, 
formuojamas gyvybingas istoriškai pagrįstas kultūros paveldo ansamblis. Vi-
liamasi, kad įgyvendinus „Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lan-
kymui ir tausojančiam naudojimui“ projektą bus sutvarkytas valstybinės reikš-
mės Trakų Vokės sodybos parkas, žymaus prancūzų kraštovaizdžio architekto 
E. André biuro kūrybos šedevras, galėsiantis reprezentuoti Europos kultūros 
kelių tradiciją. 

Trakų Vokės dvaro sodybos ir parko renovacijos projekto rengimo ir įgy-
vendinimo procesas prisidėjo prie kraštovaizdžio architektūros ir kultūros pa-
veldo tvarkybos specialistų ugdymo, kvalifikacijos ir kompetencijų gausinimo. 
Praktinės projekto įgyvendinimo pamokos praturtino užsakovų, projektuotojų, 
tyrėjų, rangovų patirtį ir liks naudingos ateities darbams. Manome, kad ir vietos 
bendruomenei, kultūrinio sąjūdžio aktyvistams įgyta diskusijų ir praktinio pa-
vyzdžio patirtis liks naudinga ir sutelkianti racionaliam mąstymui. 

Literatūra
Deveikienė V., Deveikis S. Trakų Vokės dvaro parko renovacija. E. Andrė kūrybos 

paveldo išsaugojimo sprendiniai skirtingų epochų ir autorių projektuose. Kraštovaiz-
džio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai: mokslo darbai, 2020, Nr. 1(5), Vilnius: 
KŽEG, p. 134–146. 

Laiškai Ty = Les lettres Ty: Renė ir Eduardo Andrė tekstai ir dokumentai, susiję su 
parkų kūrimu grafų Tiškevičių dvaruose Lietuvoje. Sudarytojai Steponas Deveikis, Vai-
va Deveikienė; iš prancūzų k. vertė Steponas Deveikis ir kt. Vilnius, 2011, 120 p.
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Žemės bankininkystė Europoje
Dr. Tomas VERŠINSKAS 

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dėstytojas

2021 m. birželio 23 d. FIG e-Working Week konfe-
rencijos metu vykusiame internetiniame seminare pri-
statyti pagrindiniai Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) atliktos studijos bei apklausos apie 
gerąją žemės bankininkystės praktiką Europoje, rezulta-
tai. Šia tema konferencijos tinklapyje paskelbtas Morten 
Hartvigsen, Tomo Veršinsko ir Maxim Gorgan straipsnis 
„Geroji Europos žemės bankininkystės praktika ir jos pri-
taikymas Rytų Europoje bei Centrinėje Azijoje“1. Minėtą 
studiją numatyta paskelbti iki 2021 m. pabaigos. 

2020 m. birželio 18 d. specialiame internetiniame seminare2 FAO pristatė 
Žemės konsolidacijos reglamentavimo vadovą3, ir 2021 m. studija bei apklausa 
apie žemės bankininkystę yra FAO darbo tiriant įvairius žemėtvarkos instru-
mentus Europoje tąsa. Analizuojama, kaip šiuos instrumentus galima pritaikyti 
Rytų Europoje bei Centrinėje Azijoje. Studijų rezultatai gali būti naudingi ir 
kitoms Europos šalims, norinčioms įdiegti nagrinėjamus žemėtvarkos instru-
mentus ar juos tobulinti.

Vienas minėtų darbų tikslų – apibrėžti pagrindines su nagrinėjamais žemė-
tvarkos instrumentais susijusias sąvokas bei vienodinti tarptautiniu lygiu var-
tojamą terminologiją. Studijoje žemės bankininkystė (angl. land banking) su-
prantama kaip visuomenei naudingo tikslo siekiančios institucijos sistemiškai 

1 Morten Hartvigsen (FAO), Tomas Versinskas (Lithuania) and Maxim Gorgan 
(FAO), European good practice on land banking and its application in Eastern 
Europe and Central Asia, FIG e-Working Week 2021, Smart Surveyors for Land 
and Water Management - Challenges in a New Reality, Virtual, 21–25 June 2021, 
https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2021/techprog.htm 

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

3 Veršinskas, T., Vidar, M., Hartvigsen, M., Mitic Arsova, K., van Holst, F. and 
Gorgan, M. 2020. Legal guide on land consolidation: Based on regulatory practi-
ces in Europe. FAO Legal Guide, No. 3. Rome, FAO. 
https://doi.org/10.4060/ca9520en 
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vykdoma veikla, aprėpianti žemės pirkimą, pardavimą ar nuomą kaimo vietovė-
se, kuria siekiama didinti sklypų struktūros pertvarkymo potencialą bei skatinti 
žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrą, taip pat siekiama viešosios politikos 
tikslų, susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtra, tvariu žemės naudojimu bei vi-
suomenei naudingų projektų, susijusių su gamtos atkūrimu, aplinkos apsauga ir 
didelio masto infrastruktūra, įgyvendinimo4.

Taigi, žemės bankininkyste užsiima atitinkama institucija (žemės bankas arba 
žemės fondas), pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerija ar kitokios teisinės formos 
juridinis asmuo (valstybės įmonė), siekiantis visuomenei naudingų tikslų. Stu-
dijoje žemės bankininkyste nelaikoma veikla, kurios pagrindinis tikslas – pelno 
ar kitokių privačių tikslų siekimas. Žemės bankas sistemiškai perka, parduoda, 
keičia, nuomoja žemės ūkio paskirties žemę, tarpininkauja tarp žemės savininkų 
ir potencialių nuomininkų ar vykdo kitokią susijusią veiklą, siekdamas vystyti 
žemės ūkį, skatinti kaimo plėtrą, palengvinti su gamta susijusių projektų bei 
viešosios infrastruktūros projektų įgyvendinimą.5 Taikant žemės bankininkystę 
lengviau įgyvendinami žemės konsolidacijos projektai, taupomos valstybės lė-
šos įgyvendinant viešosios infrastruktūros projektus (pavyzdžiui, iš anksto su-
perkant žemės sklypus būsimose projektų teritorijose).

Žemės bankininkystė plačiai taikoma daugelyje Vakarų Europos valstybių, 
todėl siekiant nustatyti gerąją praktiką, studijoje detaliai išanalizuoti Danijos, 
Ispanijos (Galisijos), Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos pavyzdžiai. Taip pat 
siekiant nustatyti, kaip šį instrumentą pavyko pritaikyti Centrinėje Europoje, 
nagrinėta situacija Čekijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Slovė-
nijoje bei Vengrijoje.

Tyrimas parodė, kad Europoje dažniausiai taikomi du pagrindiniai žemės 
bankininkystės instrumentai. Labiausiai paplitęs – žemės pirkimas, jos valdy-
mas ir pardavimas (arba keitimas ar panaudojimas viešajai infrastruktūrai), sie-
kiant užsibrėžtų visuomenei naudingų tikslų. Pavyzdžiui, žemės konsolidacijos 
projekto teritorijoje žemės bankas gali dar prieš prasidedant projektui ar jam 
prasidėjus, įsigyti sklypus ir juos panaudoti pertvarkant projekto teritorijoje 
esančių sklypų struktūrą ar įrengiant viešąją infrastruktūrą. Žemės bankas gali iš 

4 Supra Morten Hartvigsen (FAO), Tomas Versinskas (Lithuania) and Maxim 
Gorgan (FAO), European good practice on land banking and its application in 
Eastern Europe and Central Asia, 7 p.

5 Supra Morten Hartvigsen (FAO), Tomas Versinskas (Lithuania) and Maxim 
Gorgan (FAO), European good practice on land banking and its application in 
Eastern Europe and Central Asia, p. 19.
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anksto pirkti žemę ir būsimose infrastruktūros ar aplinkosaugos projektų terito-
rijose. Žemė įsigyjama rinkos sąlygomis, dažnai pasinaudojant žemės bankui 
suteikta pirmenybės teise įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemę. Taip 
didinamas įvairių visuomeninės paskirties projektų įgyvendinimo efektyvumas 
ir taupomos valstybės biudžeto lėšos, nes nebereikia taikyti žemės sklypų paė-
mimo viešiesiems poreikiams procedūrų. Įsigyta žemė iki projekto įgyvendini-
mo pradžios dažniausiai išnuomojama trumpalaikės nuomos pagrindu.

Kita žemės bankininkystės forma, taikoma Ispanijoje, Italijoje, Portugali-
joje, Prancūzijoje – tarpininkavimas tarp žemės savininkų ir potencialių nuo-
mininkų. Žemės bankas teikia pagalbą ieškant potencialių žemės nuomotojų ir 
nuomininkų, sudaro su jais atskirus sandorius atitinkamai dėl sklypų įtraukimo 
į žemės banką ir jų nuomos. Tokiu būdu žemės bankas savininkui garantuoja, 
kad už nuomą bus laiku sumokėta, žemė bus tinkamai naudojama, o nuomos 
termino pabaigoje bus grąžinta savininkui. Nuomininkui garantuojama, kad jis 
galės netrukdomai naudotis išsinuomotu sklypu. Tokio tarpininkavimo pavyz-
dys – Ispanijos (Galisijos) žemės bankas https://sitegal.xunta.gal, kurį valdo 
Ispanijos (Galisijos) kaimo plėtros agentūra AGADER6. Minėtame tinklapyje, 
be kitos susijusios informacijos, pateikiamas nuomojamų žemės ūkio paskir-
ties sklypų žemėlapis.

Be jau minėtųjų, taikomi ir kitokie žemės bankininkystės instrumentai. 
Pavyzdžiui, Vokietijoje (Meklenburge-Pomeranijoje), žemės bankas (Landge-
sellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH)7 ūkininko prašymu gali įsigyti jo 
turimą žemės ūkio paskirties žemę ir vėliau šią žemę išnuomoti buvusiam sa-
vininkui. Suėjus nustatytam terminui, buvęs savininkas žemę gali išsipirkti. 
Priešingu atveju žemės bankas žemę gali parduoti trečiajam asmeniui. Toks 
mechanizmas, pavyzdžiui, gali padėti laikinų finansinių sunkumų turinčiam 
ūkininkui ir toliau dirbti savo žemę bei nenutraukti veiklos.

6 AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural).
7 www.lgmv.de
8 Šaltinis: Morten Hartvigsen (FAO), Tomas Versinskas (Lithuania) and Ma-

xim Gorgan (FAO), European good practice on land banking and its application 
in Eastern Europe and Central Asia, FIG e-Working Week 2021, Smart Sur-
veyors for Land and Water Management - Challenges in a New Reality, Virtual, 
21–25 June 2021, https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2021/
techprog.htm

9  Šalių eiliškumas atitinka originaliame šaltinyje (anglų k.) pateiktą šalių eiliškumą.
10  Nuorodos į Kosovą suprantamos atsižvelgiant į JT Saugumo Tarybos rezoliu-

ciją 1244 (1999).
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1 lentelė. Žemės bankininkystės Europoje ir Centrinėje Azijoje apžvalga8

Šalis9

Aktyvi 
žemės 

bankinin-
kystės 
politika

Žemės ban-
kininkystė 
suderinta 
su žemės 
konsolida-

cija 

Žemės 
nuomos 
tarpinin-
kavimas

Šalis

Aktyvi 
žemės 

bankinin-
kystės 
politika

Žemės ban-
kininkystė 
suderinta 
su žemės 
konsolida-

cija

Žemės 
nuomos 
tarpinin-
kavimas

Albanija - - - Kosovas10 - - -

Armėnija - - - Kirgizija - - -

Austrija √ √ - Latvija √ - -

Azerbaidžanas - - - Lietuva - - -

Baltarusija - - - Moldova - - -

Belgija √ √ - Juodkalnija - - -

Bosnija ir  
Hercegovina - - - Nyderlandai √ √ -

Bulgarija - - - Šiaurės  
Makedonija - (√) -

Kroatija - - - Norvegija - - -

Kipras - - - Lenkija - - -

Čekijos  
Respublika √ √ - Portugalija √ √ √

Danija √ √ - Rumunija - - -

Estija - - - Serbija - - -

Suomija √ √ - Slovakija - - -

Prancūzija √ √ √ Slovėnija √ (√) -

Gruzija - - - Ispanija  
(Galisija) √ - √

Vokietija √ √ - Švedija* - (√) -

Graikija - - - Šveicarija - - -

Vengrija - - - Tadžikistanas - - -

Italija √ - √ Turkija** (√) (√) -

Kazachstanas - - - Ukraina - - -

* Šiuo metu Švedijoje įgyvendinami tik keli žemės konsolidacijos projektai. Žemės ban-
kininkystės veiklą perkant ir parduodant privačią žemę vykdo savivaldybės.

** FAO remia Turkijos vyriausybės pastangas įgyvendinti aktyvią žemės bankininkystės 
politiką, ją derinant su žemės konsolidacijos priemone.
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Studija bei atlikta apklausa parodė, kad kai kuriose Centrinės Europos vals-
tybėse žemės bankininkystė taip pat taikoma gana aktyviai, siekiant aiškiai už-
sibrėžtų žemėtvarkos tikslų. Čekijoje, Latvijoje, Slovėnijoje žemės bankinin-
kystė jau tapo šių valstybių žemėtvarkos dalimi. Čekijoje žemės bankininkystė 
taikoma kartu su žemės konsolidacija, kuri yra pagrindinis valstybės įrankis 
mažinant itin didelę žemės sklypų fragmentaciją. Žemės banko funkciją atlieka 
Valstybės žemės biuras (angl. State Land Office, ček. Státní pozemkový úřad)11. 
Slovėnijoje žemės bankininkystė taikoma jau nuo 1993 metų, o žemės banko 
funkcijas atlieka Slovėnijos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės ir miškų 
fondas (angl. Farmland and Forest Fund of the Republic of Slovenia, slov. 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije)12. Latvijoje žemės 
bankininkystės pradžia – 2015 m., kuomet valstybei priklausanti įmonė JSC 
„Development Finance Institution Altum“13 pradėjo valdyti Latvijos žemės 
fondą (lat. Latvijas zemes fonds) ir vykdyti žemės bankininkystės operacijas. 

Čekijoje, Latvijoje ir Slovėnijoje pagrindinis žemės bankininkystės instru-
mentas – žemės pirkimas, pardavimas ir/ar mainai. Latvijos žemės bankas že-
mės ūkio veikla užsiimančių asmenų prašymu teikia ir jau minėtas atgalinės 
nuomos bei atpirkimo paslaugas. Suinteresuotas asmuo gali prašyti, kad žemės 
bankas nupirktų atitinkamą žemės ūkio paskirties žemę, išnuomotų ją minėtam 
asmeniui ir suteiktų galimybę ją išsipirkti suėjus nustatytam terminui. Kaip 
minėta, Čekijoje žemės bankininkystė aktyviai taikoma kartu su žemės konso-
lidacija, o Slovėnijoje toks abiejų instrumentų derinys taikomas retai. Latvijoje 
žemės konsolidacijos instrumentas iš viso netaikomas.

Lietuvoje taikyti žemės bankininkystę siūlyta jau 2002-2004 m. kartu su 
Danijos specialistais įgyvendintų pirmųjų bandomųjų žemės konsolidacijos 
projektų metu14. 2009 m. atlikta detali studija, kurioje nagrinėtos galimybės 
įsteigti žemės banką Lietuvoje bei taikyti žemės bankininkystę sistemiškai 
ir tikslingai panaudojant valstybei priklausančią žemės ūkio paskirties žemę. 
Deja, praktikoje žemės bankininkystė taip ir nebuvo pritaikyta. 2016 m. spa-
lio 31 d. Žemės ūkio ministras priėmė įsakymą Nr. 3D-645 „Dėl žemės valdų 
struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2016-2020 metų progra-

11 www.spucr.cz
12 http://www.s-kzg.gov.si/en/
13 www.altum.lv
14 Morten Hartvigsen, Experiences with Land Consolidation and Land Banking 

in Central and Eastern Europe After 1989, Land Tenure Working Paper No. 26, 
2015, FAO, 36-37 p.
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mos patvirtinimo“, kuriuo turėjo būti įgyvendinta Žemės ūkio paskirties žemės 
įsigijimo įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa. Vadovaujantis minėtomis 
įstatymo nuostatomis 20 procentų lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės 
ūkio paskirties žemės sklypus, turėjo būti pervedama į VĮ „Valstybės žemės 
fondo“ sąskaitą žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų ma-
žinimo priemonėms įgyvendinti, įskaitant privačios žemės įsigijimą valstybės 
nuosavybėn, pasinaudojus šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta pirmu-
mo teise. Deja, praktikoje šios nuostatos liko neįgyvendintos, o Lietuva iki šiol 
nesinaudoja pažangiu žemėtvarkos instrumentu, kurio nauda plačiai pripažinta 
Europoje.

FAO studija parodė, kad geroji Vakarų Europos žemės bankininkystės prak-
tika gali būti sėkmingai taikoma ir Centrinėje Europoje, nors ir ne visose vals-
tybėse, mėginusiose įdiegti šį instrumentą, tai pavyko padaryti. Nesėkmingų 
pastangų įteisinti ir taikyti žemės bankininkystę būta Kroatijoje, Lietuvoje, Ven-
grijoje. Susidomėjimas žemės bankininkyste didėja Rytų Europoje bei Centrinės 
Azijos šalyse. Pavyzdžiui, Turkijoje, kuri vykdo didžiausią žemės konsolidaci-
jos programą Europoje, aktyviai dirbama siekiant įdiegti žemės bankininkystę 
ir ją derinti su žemės konsolidacija. FAO žemės bankininkystės srityje aktyviai 
dirba ir Armėnijoje, Azerbaidžane bei Šiaurės Makedonijoje.

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Lietuvos gyvenamųjų  
vietovių analizė

Pranas ALEKNAVIČIUS

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą ša-
lies teritorija skirstoma į apskritis ir savivaldybes, o šios – į miesto ir kaimo 
gyvenamąsias vietoves. Miestų gyvenamosios vietovės turi teritorijai admi-
nistruoti reikalingas, valdymo institucijų patvirtintas ir vietovėje paženklintas 
ribas bei teisės aktais reglamentuojamą žemės naudojimo tvarką, kuri urbanis-
tinio planavimo požiūriu skiriasi nuo kaimo vietovei nustatytos tvarkos. Kaimo 
gyvenamąsias vietoves sudaro miesteliai, kaimai ir viensėdžiai. Jų ribos yra 
sąlyginės, išreikštos kartografinėje medžiagoje, ir dažniausiai reikalingos tik 
kadastriniams matavimams bei žemės sklypų, pastatų, kitų teisiškai registruo-
jamų nekilnojamojo turto objektų adresui nustatyti.
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Dėl vykstančių pokyčių – miestų plėtros, gyventojų migracijos, ūkinių 
struktūrų pertvarkymo, stabilius kraštovaizdžio elementus keičiančių darbų – 
kaimo gyvenamųjų vietovių skaičius palaipsniui mažėja. 1959 m. Lietuvoje 
buvo 25 143 kaimai (įskaitant miestelius1 ir viensėdžius2), 1970 m. – 24 229, 
1979 m. – 22 133, 1989 m. – 19 153, 2011 m. – 16 762, arba vidutiniškai per 
metus mažėjo po 109 kaimus. Šio kaimų nykimo proceso tyrimais buvo sie-
kiama išnagrinėti esamą gyvenviečių būklę ir galimybes suformuoti gyvybin-
gų gyvenamųjų vietovių sistemą („urbanistinį karkasą“), kuo mažiau tolesnės 
raidos procese prarandant sukurtų vertybių – gyvenamųjų sodybų, socialiniam 
gyventojų aptarnavimui skirtų statinių, infrastruktūros objektų.

Gyvenamųjų vietovių pokyčių analizei panaudoti šie dokumentai (kartogra-
finė ir tekstinė medžiaga):

▪ 1970–1990 m. Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto pareng-
ti planavimo dokumentai: ūkių teritorijos organizavimo projektai, ūkių vi-
daus žemėtvarkos projektai, rajonų perspektyvinės žemėtvarkos schemos;

▪ 1974–1983 m. laikotarpiu parengtos rajonų suplanavimo schemos;
▪ 1983–1985 m. laikotarpiu Respublikinio žemėtvarkos projektavimo ins-

tituto atlikto kaimo gyvenamųjų vietovių tyrimo ir vienkiemių įvertinimo 
medžiaga;

▪ Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (patvirtintas 2002 m.) ir 
2003–2009 m. laikotarpiu parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai; 

▪ visuotinio gyventojų surašymo (1989 m., 2001 m. ir 2011 m.) medžiaga ir 
kiti Statistikos departamento duomenys;

▪ informacija apie stambiąsias gyvenvietes iš interneto enciklopedijos Viki-
pedija.

Tyrimuose vartojama sąvoka gyvenvietė apima tik tas gyvenamąsias vieto-
ves, kuriose yra pastatyti gyvenamieji namai. Gyvenvietė – tai vieta, kurioje 
žmonės nuolatos gyvena ilgesnį laiką. Mokslinėje literatūroje taip pat patei-
kiamas ir platesnis kaimo gyvenviečių apibrėžimas: „Kaimo gyvenvietė – tai 
žmonių grupė ir materialiniai ištekliai, susieti bendra teritorija, bendru gyve-
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1 Miestelis – tai kompaktiškai užstatyta gyvenvietė, turinti 500–3000 gyvento-
jų, kurių daugiau kaip pusė dirbančių asmenų dirba pramonėje, verslo bei gamy-
binės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai. Lietuvoje 
daugelis miestelių yra tradiciniai, t. y. miestelio statusą įgiję ankstesniuoju laiko-
tarpiu. Šiuo metu iš 245 miestelių daugiau kaip 500 gyventojų turi 151 miestelis.

2 Viensėdžiai yra istoriškai susiformavusios gyvenamosios vietovės, paprastai 
sudarytos arba kilusios iš vienos sodybos ir turinčios ne daugiau kaip 20 objektų 
skirtingu adresu.
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nimo būdu ir turintys specifinių savitarpio ryšių su gamtine aplinka, kuri daro 
įtaką gamybinei veiklai“3.

Stambesnės gyvenvietės dažniausiai buvo kuriamos ir plėtojamos pagal te-
ritorijų planavimo dokumentus ir joms būdingas kompaktiškas užstatymas, o 
smulkesnės kaimų gyvenvietės yra išlaikiusios dar Valakų reformos ar vėlesnių 
kaimų skirstymo į vienkiemius pertvarkų metu suformuotus bruožus. Atliekant 
tyrimus, to paties pavadinimo miestelis ir kaimas laikomi viena gyvenviete. 
Taip pat viena gyvenviete laikomi du ar keli glaudžiai besiribojantys ar vienas į 
kitą įsiterpę kaimai. Kompaktiškai užstatytos gyvenviečių dalys nuo teritorijų, 
kurioms būdingas padrikas, vienkieminis sodybų išsidėstymas, į atskiras kaimų 
dalis neišskirtos.

Tiriamų gyvenviečių grupavimas. Nustatant gyvenviečių vystymo 
perspektyvas svarbu ir jų galimybė teikti socialines paslaugas gyventojams, kuri 
priklauso nuo gyvenvietės dydžio bei jos išsidėstymo aptarnaujamoje teritorijoje. 
Atsižvelgiant į tai tiriamos gyvenvietės sąlygiškai suskirstytos į 4 grupes:

A grupė – miestai. Skaičiuojant gyventojų pokyčius, vienu gyventojų aptar-
navimo objektu laikoma visa miesto aglomeruota teritorija su priemiestiniais 
kaimais (įskaitant miestelius), susijusiais su miestu bendromis komunikacijo-
mis ir išsidėsčiusiais nuo jo ribos iki 1–3 km, priklausomai nuo miesto dydžio;

B grupė – stambiosios kaimo gyvenvietės. Joms sąlygiškai priskirti atskirai 
išsidėstę, t. y. turintys didesnę aptarnaujamą teritoriją, miesteliai ir kaimai, ku-
riuose gyventojų skaičius 1989–2011 m. laikotarpiu buvo pasiekęs 200 ir dau-
giau žmonių;

C grupė – vidutinio dydžio kaimo gyvenvietės. Joms sąlygiškai priskirti kiti 
atskirai išsidėstę miesteliai ir kaimai, kuriuose gyventojų skaičius 1989–2011 
m. laikotarpiu buvo pasiekęs 100–200 žmonių;

D grupė – kitos kaimo gyvenvietės. Jas sudaro mažiau kaip 100 žmonių tu-
rintys vienkieminiai kaimai ir viensėdžiai, nedideli į vienkiemius neišskirstyti 
gatviniai rėžiniai kaimai, taip pat pradėtos kurti ir smulkiosios kaimo gyvenvie-
tės, kurios vėliau tapo neperspektyvios (neplėstinos).

Gyvenvietės dydis turi svarbią reikšmę savivaldybių teritorijų administra-
vimui. Iš viso Lietuvoje yra apie 550 seniūnijų ir 528 gyvenvietės, turinčios 
daugiau kaip po 500 gyventojų (įskaitant miestus, priemiestines gyvenvietes ir 
toliau esančius miestelius arba kaimus – gyventojų aptarnavimo centrus), t. y. 
dažniausiai po vieną stambiąją gyvenvietę seniūnijoje. 

3 Vaitekūnas, S. (1989). Gyvenviečių geografija. Vilnius: VU, p. 26.
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Tyrimų rezultatai. Gyvenviečių skaičius. A grupėje nustatyti gyvento-
jų aptarnavimo vienetai – 101 miestas. Iš jų 94 miestai turi tiesiogiai susiju-
sias priemiestines kaimo gyvenamąsias vietoves: 277 kaimus (įskaitant kele-
tą miestelių), stambesnius kaip 200 žmonių, 137 kaimus, turinčius 101–200 
gyventojų, ir 44 mažesnius kaimus ar jų dalis. Šiose gyvenvietėse 2011 m. 
gyveno 2031,2 tūkst. (66,7 proc.) šalies gyventojų, iš jų kaimo vietovėje – 
197,5 tūkst. (19,5 proc.) gyventojų. Vienam A grupėje esančiam priemiesti-
niam kaimui vidutiniškai tenka po 430 gyventojų. Iš miestų aptarnaujamame 
areale esančių 277 stambesniųjų gyvenviečių 100 gyvenviečių 1989–2011 m. 
laikotarpiu buvo daugiau nei po 500 gyventojų, arba laikotarpio pabaigoje tu-
rėjo vidutiniškai po 1200 žmonių.

B grupėje nustatyta 1171 stambioji gyvenvietė, esanti kaimo vietovėje ir 
turinti platesnę aptarnavimo zoną nei C grupei priskirtos 887 gyvenvietės. Iš B 
grupei priskirtų gyvenviečių 327 gyvenvietėse 1989–2011 m. laikotarpiu buvo 
daugiau nei po 500 gyventojų, arba laikotarpio pabaigoje turėjo vidutiniškai po 
790 žmonių.

D grupėje, preliminariais skaičiavimais, 2011 m. buvo apie 14 tūkst. gy-
venviečių, kuriose gyveno 279,6 tūkst. žmonių (27,6 proc. kaimo gyventojų); 
vienai gyvenvietei tenka vidutiniškai po 20 žmonių. Pažymėtina, kad šios 
smulkiosios gyvenvietės, lyginant su kitomis grupėmis, turi mažiausiai palan-
kias sąlygas perspektyvinei kaimo plėtrai privažiavimo kelių būklės, aplinkos 
gerovės elementų, atstumo iki darbo vietų ir gyventojų aptarnavimo įstaigų 
požiūriu. 

Stambiųjų gyvenviečių raida. A ir B grupių gyvenvietės priskirtinos poten-
cialiems įvairių kategorijų urbanistiniams centrams, turintiems tam tikras soci-
alines bei gamybines funkcijas. Preambulėje nurodytoje monografijoje pateikti 
šių stambiųjų gyvenviečių trumpi aprašai, apibūdinantys kiekvienos gyvenvie-
tės kūrimosi ir pokyčių istoriją, jos buvusias administracines funkcijas, šiuo 
metu esančius objektus, veikiančius gyventojų aptarnavimo galimybes (mo-
kykla, gydymo įstaigos, biblioteka, kultūros namai, bažnyčia ir kt.), taip pat 
gyventojų skaičių pagal oficialius gyventojų surašymo duomenis. Stambiųjų 
gyvenviečių išsidėstymo tankumas ploto vienetui – nuo 0,9–1,4 gyvenviečių 
100 km2 teritorijos miškingesniuose rajonuose (Varėnos, Ignalinos, Zarasų, 
Švenčionių) iki 2,7–3,7 gyvenviečių 100 km2 teritorijos savivaldybėse, kuriose 
yra intensyvesnė žemės ūkio veikla, arba kuriose 1960–1989 m. laikotarpiu 
vyko spartesni kaimų pertvarkos ir melioracijos darbai (Kalvarijos, Marijam-
polės, Vilkaviškio, Pasvalio, Joniškio). Vidutiniškai Lietuvoje 100 km2 bendro 
ploto tenka po 2 stambiąsias (A ir B grupių) gyvenvietes ir po 1,6 vidutinio 
dydžio (C grupės) gyvenviečių.

Dauguma Lietuvos stambiųjų gyvenviečių pradėjo formuotis dar XIV–XVI 
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amžiais. Gyvenviečių kūrimąsi paspartino XVI a. įvykdyta Valakų reforma, su-
tvarkiusi žemės naudojimą ir sudariusi gatvinius kaimus bei dvarus ir palivar-
kus – vėlesnių gyvenviečių užuomazgas. Taip pat gyvenviečių, ypač miestų, 
miestelių ir bažnytkaimių plėtrai turėjo įtakos prekybinių santykių vystyma-
sis, žemės ūkio ir pramoninės veiklos intensyvėjimas. XX a. pradžioje ir tar-
pukario Lietuvoje padidėjo kaimo gyventojų migracija į miestus, kurių plėtrai 
tuometinės žemės reformos metu gyventojams buvo suteikiami žemės sklypai 
sodybų statybai. Stambiųjų žemės ūkio įmonių kūrimo laikotarpiu (daugiausia 
1960–1990 m.) kaimo apgyvendinimo sistema šalyje buvo formuojama taip, 
kad užtikrintų žemės ūkio gamybai aptarnauti reikalingą dirbančių asmenų skai-
čių. Taip pat buvo atsižvelgiama ir į poreikius statyti gyvenamuosius namus 
persikeliantiems iš vienkiemių asmenims ar į ūkius atvykstantiems dirbti spe-
cialistams. Valstybės ir ūkių lėšomis stambesnėse gyvenvietėse buvo statomi 
gyventojų kultūriniam ir buitiniam aptarnavimui reikalingi pastatai, įrengiamos 
gatvės, inžineriniai tinklai ir kitos komunikacijos, parkai bei vandens telkiniai. 
Nuo XX a. vidurio centrinėse ir stambiose pagalbinėse kaimo gyvenvietėse 
nauja statyba ir jų struktūros planingas pertvarkymas vyko pagal suplanavimo 
ir užstatymo projektus. Perspektyvias kaimo gyvenvietes su miestais ir tarpu-
savyje jungia valstybinės reikšmės kelių bei savivaldybėms priskirtų viešųjų 
(vietinės reikšmės) kelių su tvirta danga tinklas, kurių dauguma buvo nutiesti ar 
pagerinti kompleksinių melioracijos darbų metu. Šios priemonės leido išvengti 
intensyvesnės kaimo gyventojų migracijos į miestus ir suformuoti gana tolygų 
stambiųjų bei vidutinio dydžio gyvenviečių išsidėstymą agrarinėse teritorijose.

Analizuojant šiuo metu esančių atskirai išsidėsčiusių stambiųjų gyvenviečių 
(priskirtų A ir B grupėms) raidą, išskirti tokie istoriniai jų formavimosi periodai:

1. Gyvenvietės, susikūrusios iki Pirmojo pasaulinio karo. Per kelis šimtme-
čius susiformavusių miestų, miestelių ir kai kurių stambiųjų kaimų, kuriuose 
1923 m. gyveno daugiau kaip 200 žmonių, skaičius 1989–2011 m. laikotarpiu, 
nustatytas ekspertiniu vertinimu, buvo 593 (46,7 proc.).

2. Gyvenvietės, kurios susikūrė per 1923–1959 m. laikotarpį arba kuriose 
tais metais gyventojų skaičius padidėjo iki 200 ir daugiau. Jų stambėjimui turėjo 
įtakos tarpukario laikotarpiu prasidėjusi ir dėl Antrojo pasaulinio karo pasekmių 
bei dėl okupacinės valdžios represijų padidėjusi kaimo gyventojų migracija į 
miestus ir miestelius. Tokių gyvenviečių skaičius 1989–2011 m. laikotarpiu 
buvo 158 (12,4 proc.).

3. Gyvenvietės, kurios susikūrė per 1959–1989 m. laikotarpį arba kuriose 
tais metais gyventojų skaičius padidėjo iki 200 ir daugiau. Jų steigimą ir plėtrą 
daugiausia nulėmė valstybės vykdyti vienkiemių nukėlimo ir stambiųjų žemės 
ūkio įmonių formavimo darbai. Tokių gyvenviečių skaičius 1989–2011 m. lai-
kotarpiu buvo 505 (39,7 proc.).
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4. Gyvenvietės, kurios susikūrė per 1989–2011 m. laikotarpį arba kuriose 
tais metais gyventojų skaičius padidėjo iki 200 ir daugiau. Jų kūrimąsi ir plėtrą 
daugiausia nulėmė tebesitęsiantis poreikis statyti gyvenamuosius namus kaimo 
vietovėje, daugiausia gyvenvietėse, esančiose patogioje padėtyje darbo vietos 
ir rekreacinių teritorijų atžvilgiu. Tokių gyvenviečių skaičius 1989–2011 m. 
laikotarpiu buvo apie 15 (1,2 proc.).

Skaičiuojant tik kaimo gyvenvietes nustatyta, kad iš 1448 stambiųjų gyven-
viečių 277 yra priemiestinės, o 1171 išsidėsčiusios atokiau nuo miestų. Daugu-
ma stambiųjų priemiestinių gyvenviečių ir apie 43 proc. kitų stambiųjų kaimo 
gyvenviečių išaugo (susikūrė) 1960–1990 m. laikotarpiu.

Gyvenviečių planavimas. Rajonų suplanavimo schemose patvirtintos cen-
trinės gyvenvietės dažniausiai vystėsi buvusių miestelių pagrindu arba plečiant 
kaimus, esančius prie ūkių racionaliam gamybos organizavimui reikalingų 
pagrindinių gamybinių centrų. Dauguma tokių gyvenviečių tyrimų metu yra 
priskirtos B grupei. Buvusios smulkiųjų ūkių centrinės gyvenvietės (vėliau 
funkcionavusios kaip stambiųjų ūkių gamybinių teritorinių padalinių centrai) 
tyrimų metu įvardytos ūkių perspektyviomis gyvenvietėmis ir dėl mažesnio 
dydžio dažniausiai priskirtos C grupei.

Rengiant rajonų suplanavimo schemas, pertvarkomų žemės ūkio įmonių 
žemėnaudos ir jose efektyviai ūkininkauti reikalingų centrinių gyvenviečių 
plėtros perspektyvos buvo nustatomos vadovaujantis rekomendacijomis, kad:

▪ gyvenvietėje būtų žmonių poreikiams tenkinti reikalingos švietimo, kul-
tūrinės ir buitinės įstaigos – mokykla, vaikų lopšelis-darželis, parduotuvė, 
valgykla, medicinos punktas, pirtis, biblioteka, administracinis pastatas 
su sale, ryšių skyrius, buitinio aptarnavimo punktas. Šių įstaigų minima-
lios normos ekonomiškai pasiteisina, kai centrinėje gyvenvietėje bei jos 
aptarnavimo zonoje gyvena ne mažiau kaip 500 žmonių;

▪ maksimalus nuotolis keliais nuo gyvenamųjų sodybų iki darbo vietos 
(gamybinio centro, žemės ūkio naudmenų laukų) būtų ne didesnis kaip 
1,5–2,0 km)4.

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir pertvarkius žemės ūkio 
įmones į rinkos ekonomikos sąlygomis funkcionuojančius privačius ūkius, 
gyvenviečių sistemą buvo siekiama vystyti racionaliai planuojant socialinės 
infrastruktūros objektų išdėstymą. Rekomenduota, kad kaimo gyventojų po-
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4  Lietuvos TSR Žemės ūkio ministerija. Baltušis, A. (1975). Gyventojų perkė-
limo iš vienkiemių į gyvenvietes organizavimas. Vilnius, p. 10–11.
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reikius tenkintų tokia gyventojams aptarnauti reikalingų objektų išdėstymo su-
bordinacija:

▪ stambiuosiuose kaimuose socialinės infrastruktūros objektai, kurie kai-
mo žmogaus poreikius tenkina kasdien arba keletą kartų per savaitę, nuo 
labiausiai nutolusių gyvenamųjų sodybų turėtų būti išsidėstę ne didesniu 
kaip 3–3,5 km atstumu;

▪ seniūnijos centre turi būti tokie socialinės infrastruktūros objektai, kurių 
kaimo gyventojui gali prireikti vidutiniškai vieną kartą per savaitę; maksi-
malus atstumas nuo gyvenamųjų sodybų iki seniūnijų centrų – 6–7 km5.

Urbanistinės plėtros įtaka žemės naudmenų struktūrai. Gyvenamųjų vieto-
vių sistemos pokyčiai, pramonės vystymasis ir techninės infrastruktūros plėtra, 
taip pat kaimo raidą paveikusios ekonominės priežastys turėjo įtakos šalies že-
mės fondo sąskaidai pagal žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudmenų rūšis. 
Žemės valstybinės apskaitos duomenimis, 1949 m. gyvenamosios sodybos, ki-
tos užstatytos teritorijos ir keliai Lietuvoje užėmė 233,3 tūkst. ha, 1989 m. – 
289,3 tūkst. ha, 2019 m. – 344,5 tūkst. ha, arba per 70 metų laikotarpį padidėjo 
1,5 karto. Miškų plotai išsiplėtė dar daugiau: nuo 1264,5 tūkst. ha 1949 m. iki 
2158,9 tūkst. ha 2019 m. (iš viso padidėjo 894,4 tūkst. ha, arba 70,7 proc.). O 
žemės ūkio naudmenų plotas per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 4296,3 tūkst. 
ha iki 3404,86 tūkst. ha, arba 891,5 tūkst. ha (20,8 proc.).

Nepaisant gyventojų skaičiaus mažėjimo, gyvenviečių naudojamas žemės 
plotas kasmet auga, užimdamas daugiausia agrarinėse teritorijose suformuoja-
mus žemės sklypus, kurių pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pagal atitin-
kamai parengtus teritorijų planavimo dokumentus pakeičiama iš žemės ūkio į 
kitą paskirtį. Per 10 metų (2009 01 01–2019 01 01) Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotų vien tik gyvenamųjų namų valdų žemės sklypų bendras plotas Lie-
tuvoje padidėjo nuo 89,7 tūkst. ha iki 119,8 tūkst. ha, arba 30,1 tūkst. ha, iš to 
ploto Vilniaus mieste ir rajone – 4,3 tūkst. ha, Kauno mieste ir rajone – 3,3 tūkst. 
ha, Klaipėdos rajone – 1,7 tūkst. ha, Šiaulių mieste ir rajone – 0,9 tūkst. ha, Pa-
nevėžio mieste ir rajone – 0,75 tūkst. ha. Kadangi daugiau kaip 95 proc. namų 
valdų žemės sklypų yra privačioje žemėje, taip naudoti galimas urbanizuoti te-
ritorijas skatina žemės savininkų siekis padidinti žemės ir statinių rinkos vertę, 
nes žemės sklypas, pakeitus naudojimo paskirtį ir esant reikiamai infrastruktū-
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5 Kaimo socialinės raidos ir gyventojų užimtumo programa (patvirtinta Žemės 
ūkio ministerijos 1995 06 20 kolegijos nutarimu Nr. 14). Vilnius, 1996. 103 p. 

6 Iš šio ploto žemės ūkio veiklos subjektai 2019 m. naudojo ir deklaravo 2926,8 
tūkst. ha.
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rai, tampa dešimtimis kartų brangesnis. Be to, vykdant statybas, išpardavinėja-
mas nuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis (juodžemis), kurio vidutinė rin-
kos kaina, neskaitant atvežimo išlaidų, yra 6–10 eurų/m3 ir dar daugiau. Tokia 
tvarka tobulintina tiek rengiant teritorijų planavimo dokumentus, užtikrinan-
čius urbanizuotinų teritorijų kompaktiškesnį užstatymą bei žemės ūkio, miškų 
ūkio, kitų ūkio šakų plėtros interesų balansą, tiek teisinėmis ir ekonominėmis 
priemonėmis, apsaugančiomis vertingas žemės naudmenas nuo nepagrįsto ma-
žinimo. Viešojo intereso požiūriu miškai ir žemės ūkio naudmenos (jų būtinas 
komponentas – derlingasis dirvožemis) yra ypatingi gamtos ištekliai, išimtinę 
reikšmę turinčios nacionalinės vertybės, kurių apsaugą ir racionalų naudojimą 
turi reguliuoti valstybė įstatymais. 

Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (4.40 straips-
nis) paviršinis žemės sluoksnis jos savininkui nuosavybės teise priklauso tik 
tiek, kiek reikalinga žemę naudoti pagal nustatytą paskirtį. Žemės ūkio ir miš-
kų ūkio paskirties žemės produkcijai išauginti būtinas derlingasis dirvožemis, 
sukurtas gamtos jėgų ir daugelio kartų žmogaus darbu bei valstybės lėšomis jo 
ūkinėms savybėms pagerinti. Tai riboto ploto ir beveik neatsinaujinantis gam-
tos išteklius, kurį tausoti yra valstybės bei žemės savininkų priedermė. Pakei-
čiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir planuojant bei vykdant statybas, 
derlingąjį dirvožemį būtina išsaugoti. Be to, kadangi dėl paskirties pakeitimo 
mažinamas pagrindinės gamybos priemonės – žemės ūkio naudmenų ir miškų 
plotas, kompensaciją dėl šių vertingų gamtos išteklių praradimo turėtų gauti 
ne žemės savininkas, o visuomenė. Žemės įstatymo nuostata, kad pakeičiant 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį valstybei turi būti kompensuojami že-
mės ūkio gamybos ir miškų ūkio nuostoliai, buvo panaikinta 2000 m. įstatymo 
pataisomis. Tačiau miškams ši nuostata vėl atkurta 2011 m.: Miškų įstatymas 
papildytas pataisa, numatančia, kad tiek už valstybinės, tiek už privačios miško 
žemės pavertimą kitomis naudmenomis tuo suinteresuotas asmuo privalo kom-
pensuoti į valstybės biudžetą pinigais arba įveisti mišką kitoje vietoje. Tikslin-
ga priimti ir analogišką Žemės įstatymo pataisą dėl kompensavimo už žemės 
ūkio naudmenų bei kitų žemės ūkio paskirties žemėje esančių naudmenų su 
derlinguoju dirvožemiu ploto sumažinimą, kai tai susiję su pagrindinės žemės 
naudojimo paskirties pakeitimu bei kitokiais darbais, kurių metu nuimamas 
derlingojo dirvožemio sluoksnis. Kompensacijos dydis priklausytų nuo žemės 
ūkio naudmenų našumo balo bei nuo prarandamo žemės ūkio veiklai žemės 
ploto. Išimtis galėtų būti taikoma tik tiems urbanizuotinų teritorijų žemės plo-
tams, kuriuose po paskirties pakeitimo pagal teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius liks naudojami pagal buvusią būklę (daržai, sodai, pievos, anksčiau 
statiniais užimta žemė), arba juose bus įveisiami parkai, skverai ir kiti želdynai. 
Siūloma Žemės įstatymo pataisa leistų racionaliau naudoti žemės naudmenas: 
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išsaugoti dirbamos žemės laukus, užstatymui panaudoti tik minimaliai būtiną 
plotą ir mažiau vertingas žemės naudmenas. 

Pagal ekspertinį žemės naudmenų optimalios struktūros vertinimą galima 
prognozuoti, jog apie 2030–2050 m. Lietuvos Respublikos žemės fondas pa-
siskirstys taip: žemės ūkio naudmenos (deklaruotas dirbamas plotas) – 3,0 mln. 
ha; miškai – 2,3 mln. ha; užstatytos teritorijos ir keliai – 0,4 mln. ha; vandens 
telkiniai – 0,3 mln. ha; kita žemė (ekstensyviai naudojamos žemės ūkio nau-
dmenos, medžių ir krūmų želdiniai, pelkės ir kt.) – 0,5 mln. ha.

Gyventojų skaičiaus pokyčiai. Gyventojų skaičiaus dinamika parodė, jog sta-
biliausios gyvenamosios vietovės yra stambesnes gyvenvietes turinčiose teritori-
jose, o sparčiausiai nyksta maži kaimai. Per 1989–2011 m. laikotarpį gyventojų 
skaičius pakito taip: miestuose (su priemiestiniais kaimais) – sumažėjo 220,6 
tūkst. (9,0 proc.), stambiose ir vidutinio dydžio kaimo gyvenvietėse – sumažė-
jo 89,0 tūkst. (14,3 proc.), kituose kaimuose ir viensėdžiuose – sumažėjo 119,8 
tūkst. (30,0 proc.). Tačiau per tą patį laikotarpį gyventojų skaičius arti miestų 
esančiose ar besiplečiančiose stambiausiose gyvenvietėse (turėjusiose arba pa-
siekusiose ne mažiau kaip po 500 gyventojų) padidėjo nuo 99,3 tūkst. iki 120,1 
tūkst., o kituose 500 bei daugiau žmonių turėjusiuose B grupės miesteliuose ir 
kaimuose gyventojų skaičius sumažėjo nuo 301,3 tūkst. iki 258,7 tūkst. 

Atkūrus Nepriklausomos Lietuvos valstybę, stambiųjų gyvenviečių vysty-
mui turėjo įtakos sudaryta galimybė laisvai darbo jėgos migracijai ES šalyse, 
taip pat pablogėjusios sąlygos ūkinei veiklai kaimo vietovėje. Todėl iš 1171 
kaimo gyvenvietės, kuri yra sąlygiškai priskirta B grupei, 1989–2011 m. lai-
kotarpio pabaigoje 221-oje gyvenvietėje (18,8 proc.) liko mažiau kaip po 200 
žmonių. Iš C grupei priskirtų 887 kaimo gyvenviečių 2011 m. 416-oje gyven-
viečių (46,9 proc.) liko mažiau kaip po 100 žmonių. 

Migracijos įtaką šalies demografinei situacijai 1990–2018 m. laikotarpiu rodo 
žymus nuolatinių gyventojų skaičiaus sumažėjimas (vidutiniškai po 24,3 tūkst. 
žmonių per metus, arba 70,6 proc. emigruojančių gyventojų skaičiaus). 2002–
2010 m. laikotarpiu bendras gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 127,1 tūkst. 
(4,5 proc.), iš jų kaimo vietovėje – 39,8 tūkst. (4,3 proc.); 2010–2015 m. laiko-
tarpiu – atitinkamai 220,7 tūkst. (7,6 proc.) ir 84,3 tūkst. (8,8 proc.); 2015–2019 
m. laikotarpiu – atitinkamai 312,7 tūkst. (10,0 proc.) ir 100,8 tūkst. (9,7 proc.).

Statistiniais duomenimis, 2010 m. pradžioje Lietuvoje buvo 3142 tūkst. 
gyventojų (iš jų be stambiųjų miestų savivaldybių – 1777,3 tūkst.), 2015 m. – 
2921,3 (1627,3) tūkst., 2019 m. – 2794,2 (1532,2) tūkst., iš jų miesto gyvento-
jų  – 1875,4 tūkst., kaimo gyventojų – 918,8 tūkst. (32,9 proc.). Sprendžiant iš 
savivaldybių rodiklių analizės, stabiliausios arba netgi augančios kaimo gyven-
vietės yra išsidėsčiusios arti stambiųjų miestų esančiose teritorijose. Tai sudaro 
galimybę gyventojams jose įsikurti ilgesniam laikotarpiui ir intensyviau vystyti 
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žemės ūkio ir kitokią veiklą. Šiose savivaldybėse yra didesnis ir privačios že-
mės rinkos aktyvumas, perkant namų valdų žemės sklypus bei žemę, reikalingą 
žemės ūkio plėtrai. Savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius mažėjo spar-
čiausiai, žemės rinkos procesai lėtesni. Nacionalinės žemės tarnybos ir VĮ Re-
gistrų centro duomenimis, privačios žemės ūkio paskirties žemės (be sodininkų 
bendrijų sodų sklypų) plotas Lietuvoje buvo: 2015 01 01 – 3504,9 tūkst. ha, 
2020 01 01 – 3490 tūkst. ha; privačios miškų ūkio paskirties žemės plotas – ati-
tinkamai 686,6 tūkst. ha ir 715,9 tūkst. ha; privačių namų valdų žemės sklypų 
skaičius – atitinkamai 452 tūkst. ir 527,4 tūkst.; sodininkų bendrijų narių priva-
čių sodo sklypelių skaičius – atitinkamai 217,6 tūkst. ir 220 tūkst. Vidutiniškai 
per metus analizuojamu 2015–2018 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo parduodama 
privačios žemės: 47–48 tūkst. (9,7 proc.) namų valdų žemės sklypų, 9–8 tūkst. 
(4,3 proc.) sodininkų bendrijų narių sodų sklypų, 87–88 tūkst. ha (2,5 proc.) ki-
tos (naudojamos ūkininkauti) žemės ūkio paskirties žemės ploto, 37–38 tūkst. 
ha (5,4 proc.) miškų ūkio paskirties žemės ploto. Iš jų 9-iose savivaldybėse, 
kuriose santykinai stabilus gyventojų skaičius7, parduotos per metus privačios 
žemės santykis su visa tos pačios naudojimo paskirties privačia žeme sudarė: 
namų valdų žemės sklypų – 9,1 proc.; žemės ūkio paskirties žemės – 2,9 proc.; 
miškų ūkio paskirties žemės – 5,9 proc., o 12-oje savivaldybių, kur gyventojų 
skaičius mažėjo sparčiausiai8 – atitinkamai 3,3 proc.; 2,4 proc. ir 4,8 proc.

Numatomas ir tolesnis nežymus bendro gyventojų skaičiaus mažėjimas: 
pagal 2019 m. parengtą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano kon-
cepciją 2050 m. tikėtinas gyventojų skaičius šalyje – 2718,7 tūkst. žmonių, t. y. 
kasmetinis mažėjimas po 2,5 tūkst.

Pagal kaimo gyvenviečių funkcijas ir pokyčius tyrinėjančių mokslininkų iš-
vadas „kaimo gyvenvietės tradiciškai siejamos su žemės ūkiu, tačiau gyvento-
jų užimtumas žemės ūkyje ir gyventojų dalis, gaunanti pagrindines pajamas iš 
žemės ūkio, mažėja <...>. Dabartinė ekonominė sankloda lemia, kad gyventojų 
veiklos sąsajos su tradicinėmis kaimui veiklomis ir teritorija, kurioje gyvena, 
mažėja. Kaimo gyvenvietė tampa tik gyvenamąja, o ne darbo vieta. Svarbiau-
sias veiksnys, lemiantis kaimo gyvenvietės raidą, yra ne gyvenvietės funkcija, 
o jos padėtis miestų sistemos atžvilgiu <...>. Kaimo teritorijose daugėjant ne-
tradicinių veiklų, ateityje teritorijos funkcinė priklausomybė turėtų būti įvaires-
nė, o gyventojų veikla ir konkrečios vietovės žemėnauda (mikrolygyje) labiau 
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7 Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Trakų, Šiaulių, Kretingos, Panevėžio, Šalčinin-
kų rajonai ir Elektrėnų savivaldybė..

8 Kelmės, Joniškio, Skuodo, Pakruojo, Akmenės, Ignalinos, Biržų, Kupiškio, 
Pasvalio, Anykščių, Rokiškio rajonai ir Pagėgių savivaldybė. 
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teritoriškai suskaidyta.“9 Kita svarbi mokslinių tyrimų išvada yra ta, kad nesant 
valstybės ar savivaldybių priemonėmis vykdomo gyvenamosios statybos ir inf-
rastruktūros plėtros reguliavimo mechanizmo bei reikiamos paramos, galimi 
žymūs kaimo apgyvendinimo sistemos pokyčiai, turintys neigiamą įtaką žemės 
ūkio veiklai. Problemiškiausi tie rajonai, kuriuose sparčiai mažėja kaimo gyven-
tojų ir yra nedaug stambių gyvenviečių. Juose kaimų nykimo procesą įmanoma 
stabilizuoti padidinus žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir žemės naudoto-
jų pajamas iš ūkinės veiklos bei pagerinus techninę ir socialinę infrastruktūrą. 
Todėl gyvenviečių tolesnės raidos galimybės turėtų būti siejamos su įvairioms 
ūkio šakoms ugdyti sudaromomis sąlygomis pagal administracinių teritorijų ben-
druosius planus: „Vienu iš valstybės svertų stambiųjų kaimo gyvenamųjų vie-
tovių plėtrai reguliuoti yra savivaldybių teritorijų bendrųjų planų sprendiniai ir 
jų įgyvendinimo organizavimas. Šiuose planavimo dokumentuose numatomos 
gyventojų socialinio aptarnavimo centrų vystymo perspektyvos, įskaitant gyven-
tojų ir verslo poreikius atitinkančias priemones. Stambiųjų kaimo gyvenamųjų 
vietovių raidos planavimas rengiant bendruosius planus turėtų būti sprendžiamas 
kompleksiškai, kartu su agrarinių teritorijų tvarkymo klausimais, nagrinėjamais 
žemėtvarkos projektuose, ir derinamas su kaimo plėtros programos įgyvendini-
mo priemonėmis, galimomis realizuoti konkrečiose seniūnijose.“10 

Tolesnius gyvenviečių dydžio ir funkcijų pokyčius, vykstančius po 2011 m., 
jų pagrindines priežastis ir galimas priemones gyvenviečių nykimui išvengti 
tikslinga detaliau analizuoti turint naujus – 2021 m. atlikto visuotinio gyventojų 
surašymo11 duomenis. 

Statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius Lietuvoje per 
1990–2018 m. laikotarpį sumažėjo 883 tūkst. žmonių: 177 tūkst. dėl neigiamo gy-
ventojų prieaugio ir 706 tūkst. dėl migracijos (padidėjo dėl imigracijos 294 tūkst., 
sumažėjo dėl emigracijos 999,8 tūkst.). Emigravusių gyventojų skaičius pagal 
metus, tūkst.: 1990 m. – 23,6; 1991 m. – 22,5; 1992 m. – 32,0; 1993 m. – 26,8; 
1994 m. – 25,9; 1995 m. – 25,7; 1996 m. – 26,4; 1997 m. – 25,0; 1998 m. – 24,8; 
1999 m. – 23,4; 2000 m. – 21,8; 2001 m. – 27,8; 2002 m. – 16,7; 2003 m. – 26,3; 
2004 m. – 37,7; 2005 m. – 57,9; 2006 m. – 32,4; 2007 m. – 30,4; 2008 m. – 25,8; 

9  Kriaučiūnas, E., Krupickaitė, D., Pociūtė-Sereikienė, G. ir Ubarevičienė, R. 
(2014). Lietuvos kaimo gyvenviečių funkcijų kaitos regioninės ypatybės. Geogra-
fijos metraštis 47, 70–87.

10 Aleknavičius, P., Aleknavičius, M. ir Akelaitytė, S. (2014). Lietuvos kaimo 
gyvenamųjų vietovių pokyčių tyrimai. Journal of Architecture and Urbanism, 
38(2), 161–172. 

11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1125 
„Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotinio surašymo“.
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Rausvėjančių hortenzijų parke
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Rugpjūčio antrojoje pusėje hortenzijos pačios gražiausios. Žiedų 
kekės stebina dydžiu, formomis, džiugina spalvomis. Žalsvos, baltos, 
kreminės, rausvos, rausvai vyšninės... Tuo įsitikinti galima apsilankius 
Hortenzijų parke Kakūnų kaime (Panevėžio r.). Atvykusieji čia randa 
kerinčias hortenzijų plantacijas, sutvarkytą aplinką, o norintieji pailsė-
ti – suoliukus prie tvenkinio. Dažnas iš parko išvyksta patyręs gerų 
įspūdžių ar nešinas išsirinktu sodinuku savo sodybai, nes pastaraisiais 
metais Lietuvoje ir kitose šalyse šie gėlių krūmai labai išpopuliarėjo.

2009 m. – 38,5; 2010 m. – 83,2; 2011 m. – 53,9; 2012 m. – 41,1; 2013 m. – 38,8; 
2014 m. – 36,6; 2015 m. – 44,5; 2016 m. – 50,3; 2017 m. – 47,9; 2018 m. – 32,2; 
2019 m. – 29,3.

Atlikta gyvenamųjų vietovių analizė leidžia daryti išvadą, kad gyvenvie-
čių raidai ir toliau žymesnės įtakos turės dvi tendencijos: gyventojų skaičiaus 
mažėjimas (dėl migracijos į Vakarų Europos valstybes ir didžiuosius Lietuvos 
Respublikos miestus) ir bendruosiuose planuose numatytas urbanistinių centrų 
vystymas, priklausomai nuo galimybių įgyvendinti jų plėrai reikalingas prie-
mones (urbanistinis centras – tai gyvenamoji vietovė, koncentruojanti darbo 
vietas, paslaugas ir kitas aptarnavimo funkcijas).

Publikacija parengta panaudojant Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
2021 m. išleistos monografijos „Gyvenviečių sistema Lietuvoje: pokyčiai ir pers-
pektyvos pagal bendruosius planus. Pranas Aleknavičius, Marija Burinskienė. Vil-
nius: Technika, 2021. 360 p. ISBN 978-609-476-26519“ I dalies  tekstą.
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Parko šeimininkai panevėžiečiai Ma-
rius Bilkis ir Rūta Čepukonytė hortenzijas 
vadina želdynų karalienėmis, pripažįsta jas 
esant madingomis gėlėmis ir teigia augi-
nantys todėl, kad jos nėra lepios, žydi be-
veik tris su puse mėnesio.

Per patį lankytojų srautą šeimininkai 
vos spėja suktis. Prie sodinukų – eilutė, o 
joje – diskusijos apie augalus ir klausimų 
begalė. Kokia dirva augalui tinka, kaip 
tręšti, kaip laistyti?.. Marius parenka sodi-
nukus norintiesiems pirkti, atsakinėja į tuos klausimus ir su lankytojais malo-
niai bendrauja. Matant vis atsinaujinančią ir nesibaigiančią eilutę ir tai, kaip 
profesionaliai šeimininkas bendrauja su žmonėmis, darosi smalsu: „Gal kuris iš 
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judviejų kraštovaizdžio architektas, o gal agronomas ar gėlininkas?“ Rūta tik 
nusijuokia: „Begyvendami mokomės. Skaitome, domimės, važiuojame į kitus 
ūkius pasižvalgyti“. Pagal išsilavinimą Marius – statybininkas, Rūta – buhalte-
rė. Jie turi patirties dekoratyvinių augalų versle.

Nusipirkęs žemės sklypą Karsakiškio seniūnijoje, Marius pirmiausiai or-
ganizavo tvarkymosi darbus sodybos teritorijoje, kirto krūmus, svajojo apie 
pušyną, pasodino jaunų pušaičių. Begyvenant ir dirbant atsirado kitokių min-
čių. Prieš ketverius metus čia įkurdino ir pirmąsias hortenzijas. Rūta sako, kad 
parko idėja gimė pradėjus gilinti prie medelyno esantį tvenkinį, iškastos žemės 
kalnelius reikėjo apsodinti. Po ilgų diskusijų nugalėjo karališkoji hortenzija, 
iki pat pirmųjų šalnų neprarandanti nuostabiausių žiedų.
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Hortenzijų parke dabar per 500 šių augalų krūmų, daugiau kaip 10 rūšių. 
Šeimininkai pastatė gyvenamąjį namą, sumontavo angarą sodinukams, tvenkinį 
išvalė, sutvarkė aplinką. Darbavosi nesitikėdami, kad naujai įsteigtas Hortenzijų 
parkas taip išpopuliarės. Šiandien čia atvažiuoja ne tik pirkėjai sodinukų įsigyti, 
bet ir vestuvininkai, mergaitės hortenzijų fone nori įamžinti mergvakario šven-
tes... Daugybė smalsuolių pro šalį nepralekia ir užsukę fotografuojasi gražiai 
sutvarkytame gėlyne. Matant įdėtą triūsą ir šeimininkų pastangas supranti, ko-
kie svarbūs žmonėms teigiami įspūdžiai prižiūrimame ir su meile tvarkomame 
kraštovaizdyje.

Labiausiai lankytojus, anot Mariaus, žavi ‘Vanilla fraise’ šluotelinės horten-
zijos. Jos išskirtinės tuo, kad žydi pusketvirto mėnesio ir per visą žydėjimą kei-
čia spalvą – iš baltos į rožinę, o rudeniop tampa tamsiai raudonos. Šis augalas 
labai gražus ir visai nereiklus, nebijo lietuviško klimato. Pirmieji šioje sodyboje 
pasodinti krūmeliai jau keturmečiai ir puošiasi keliomis dešimtimis didelių žie-
dų. O kaip jie atrodys po dešimties ir daugiau metų! Bus keli šimtai žiedų, nes 
jų kasmet daugėja.

Darbo Hortenzijų parke į valias, todėl be pagalbos neapsieisi. Pagal poreikį ir 
darbų sezoniškumą samdoma keletas darbininkų, padeda artimieji.

Nuo Hortenzijų parko prie Lėvens iki kelio Panevėžys – Kupiškis apie 200 
metrų. Įvažiavimas iš abiejų pusių apsodintas hortenzijomis. Po metų kitų jos 
dar labiau suvešės ir vilios pravažiuojančius užsukti. O darbščių šeimininkų ran-
komis puoselėjamas parkas lauks ir trauks grožį mėgstančius lankytojus.

Pasibaigus rugpjūčio sekmadieniui, kai žvalgėmės po Hortenzijų parką, Rūta 
sakė, kad tą dieną čia pabuvojo daugiau kaip tūkstantis žmonių. O juk šios gėlės 
dar ilgokai žydės. Vadinasi, parko takais dar praeis tūkstančiai.

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos
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Apie melioracijos darbus  
Kupiškio krašte 

Rytiniame Vidurio Lietuvos žemumos pakraštyje išsidėstęs Kupiškis ir 
jo apylinkės. Tai žemdirbiškas rajonas. Apie tai byloja ir žemės fondo su-
dėtis: iš 108 tūkst. ha bendro ploto žemės ūkio naudmenos užima 59,4 

tūkst. ha (62,18 proc.), miškai – 27,55 tūkst. 
ha (28,82 proc.), o likę 9 proc. užimti keliais, 
vandenimis, užstatyta teritorija ir kt. Kaimiš-
koje savivaldybės dalyje gyvena 59 proc. 
visų rajono gyventojų. 

Apie darbus ir kokių lūkesčių turi meliora-
cijos specialistai šiandien, su Kupiškio rajono 
savivaldybės Žemės ūkio ir bendruomenių 
skyriaus vyriausiuoju specialistu, LŽHIS Ku-
piškio hidrotechnikų grupės vadovu Rimantu 
BIMBIRIU kalbėjosi žurnalo „Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ vyriausioji redaktorė Vanda 
VASILIAUSKAITĖ.

- Trumpai apžvelkite savo srities kuruojamus darbus.
- Kupiškio rajone iš viso nusausinta 59 163,43 ha žemės, iš to ploto žemės 

ūkio paskirties žemės – 54 725,87 ha. Drenažu nusausinta 53 591,60 ha. 2020 
metais atlikta melioracijos darbų už 352 tūkst. Eur. Išvalyta 32,8 km griovių, 

Avarinis gedimas iš aukštai

Rimantas Bimbiris
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suremontuota 50 pralai-
dų, 293 drenažo žiotys. 

2020 metais buvo 
gauti 39 prašymai sure-
montuoti drenažą, pra-
laidas ir griovius. Išna-
grinėjus visus prašymus, 
suderinus su Valstybės 
žemės fondo specialis-
tais, atlikta remonto dar-
bų 66 ha plote, suremon-
tuota 2,215 km drenažo 
linijų. Buvo remontuoja-

mas drenažas Byčių, Migonių, Uoginių, Šimonių, Valakų, Antašavos, ir Jutko-
nių gyvenvietėse. Taip pat buvo atliekami griovių priežiūros darbai. Nušienauta 
43,93 ha griovių šlaitų. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
buvo stebima drenuotų plotų, grio-
vių būklė, atliekamos užtvankų 
bei tiltų apžiūros, toliau tikslinami 
atributiniai duomenys pagal Mel-
GIS specifikaciją. Buvo išduodami 
leidimai kasti kūdroms, derinami 
miško veisimo planai, skaitme-
nine forma teikiama informacija 

Avariniai gedimai

Griovio šlaitų šienavimas ūkininko 
Jono Pakalnio ūkyje

Kupiškio užtvankos šienavimo darbai

apie melioracijos padėtį 
įvairioms institucijoms, 
derinamos topo nuotrau-
kos ir įvairūs projektai.

- Kokiais rūpesčiais 
vedini ūkininkai daž-
niausiai kreipiasi į meli-
oracijos specialistus? Su 
kokiomis problemomis 
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susiduriate vykdydami užsakymus?
- Daug ūkininkų kreipiasi dėl ava-

rinių drenažo gedimų. Jų remontui 
kiekvienais metais išleidžiame apie 
40-50 tūkst. Eur. Šie darbai tikrai atsi-
perka. Žemdirbiai džiaugiasi galimy-
be gauti pagalbą. Atliekame remonto 
darbus ir gyvenvietėse. Čia visada 
būna daug problemų, bet visada ga-
lima rasti išeitį. Nemažai tenka re-
montuoti avarinius pralaidų gedimus. 
Didžiausia problema, kad negalime 
remontuojant keisti sulūžusio vamz-

Avarinis tiltas

džio. Kartais suremontuoti 
būtų pigiau jį pakeitus. 

Daug problemų kyla dėl 
blogėjančios tiltų būklės. Tu-
rime du tiltus jau avarinės bū-
klės, deja lėšų jų rekonstrukci-
jai jau keletą metų neskiriama.

- Melioracijos statiniai dėvi-
si, lėšų jiems atnaujinti trūksta. 
Kokios institucijos tuos objek-
tus eksploatuoja? Galbūt jau 
pasenusi teisinė bazė? 

- Čia daugiausia problemų 
kelia HTS statiniai – tai užtvan-
kos, tiltai ir pralaidos. Jų būklė 
blogėja, o kai kurie statiniai jau 
avarinės būklės. Tai mums ke-
lia didelį nerimą. Tiltai ir didelė 
dalis pralaidų tarnauja ne meli-
oracijai, o kelių tinklui, nors 
yra mūsų balanse. Juos eksplo-

Bebrų užkišta pralaida

Avarinis tiltas per Suosos upelį
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atuoti ir remontuoti turime mes, o lėšų, 
žinoma, tam nelieka. Užtvankų taip pat 
turėtų mūsų balanse nelikti. Planuodami 
darbus, pirmenybę teikiame griovių ir 
avarinių rinktuvų remontui. Taigi tiltai, 
pralaidos ant kelių turėtų būti perduoti 
institucijoms, kurios labiau susijusios su 
tais statiniais.

- Ką manote apie melioracijos fondą? 
Kokių minčių turite, kai kalbama apie 
Melioracijos įstatymą?

- Gal ir reikalingas fondas, kad visi, 
kurie gauna iš melioracijos naudą, prisi-
dėtų prie jos priežiūros ir remonto, bet 
didžiąją dalį fondo turėtų sudaryti biu-
džeto lėšos.

Dėl melioracijos įstatymo daug įvai-
rių klausimų yra iškilę, bet laukiame 
projekto galutinio varianto, tada ir ma-
tysime. Man atrodo, kad būtų tikslinga dar 175-250 mm skersmens rinktuvus 
palikti valstybės balanse. Aš nesu nusistatęs prieš remonto darbus, todėl manau, 
kad reikia palikti galimybę didesnio diametro avarinės būklės rinktuvus ūki-
ninkų žemėse remontuoti fondo lėšomis. Juk daug įrenginių rekonstruoti tikrai 
negalėsime, o gedimų remontas, ypač didesnio diametro rinktuvų, tikrai nema-
žai kainuoja. Daug diskusijų visada kyla dėl tolesnės griovių priežiūros. Kaip 
ūkininkai, ypač smulkieji, sugebės juos prižiūrėti. Darbo jėgos klausimas irgi la-

bai aktualus. O kaip bus 
su kontrole, juk ir NŽT 
ateitis visiškai neaiški. 

Turiu daug pavyz-
džių, kur suremontuoti 
drenažo rinktuvai dar 
ilgai tarnauja, atlikdami 
savo pagrindinę sau-
sinimo funkciją. Daug 
vietos įstatyme skiria-
ma specialistų atestavi-
mo tvarkai. Man atrodo, 
kad čia reikėtų atskiro 
teisės akto.

Remontuojamas kolektorius

Drenažo remontas
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- Kokie rangovai Kupiškio rajone 
vykdo melioracijos darbus?

- Rangovus renkamės konkursų 
būdu. Melioracijos statinių remonto 
darbams konkursus rajone laimi įvai-
rios įmonės iš Rokiškio, Anykščių, 
Utenos, Klaipėdos, Pasvalio, Biržų, 
Kupiškio ir kt.

- Kokius paminėtumėte didžiausius 
darbo objektus? 

- Rajone prižiūrime ir remontuo-
jame 9 užtvankas. Didžiausia yra Ku-
piškio užtvanka ant Lėvens upės, dar 
vadinama Kupiškio mariomis (828 
ha). 2019 metais buvo atliktas Kupiš-
kio marių užtvankos uždorio ir jo kėli-
mo mechanizmo, kuris jau keletą metų 

Naujas uždoris jau vietoje

Rokiškio mašinų gamykloje pagamintas 
tvenkinio skydas

Leidžiami šandoriai Kupiškio tvenkinyje ant Lėvens

buvo avarinės būklės, remontas. Šiems darbams buvo naudojamos Europos 
Solidarumo fondo lėšos. Uždoris ir jo kėlimo mechanizmas buvo pakeistas 
nauju. Darbas buvo sudėtingas, juk Kupiškio marios talpina 33 mln. m3 van-
dens. Darbams buvo pasitelkti ir narai. Darbus atliko kaimynai, melioratoriai iš 
Rokiškio UAB „Rokmelsta“. Darbai atlikti labai profesionaliai ir džiaugiamės 
galutiniu rezultatu. 

- Esate patyręs hidrotechnikos inžinierius, daug metų dalyvaujate LŽHIS 
veikloje, vadovaujate Kupiškio hidrotechnikų grupei. Kokių perspektyvų mato-
te Sąjungos veiklai aktyvinti?

- Mūsų LŽHIS narių grupėje šiuo metu yra tik septyni, o dar visai nese-
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niai buvo vienuolika. Ir taip kasmet mažėja. Nelieka melioratorių. Jų trūkumas 
turbūt didžiausia problema šiuo metu. Kol bus pesimistinės nuotaikos dėl me-
lioracijos ateities, nebus ir aktyvios sąjungos veiklos. Bet reikia tikėtis, kad dar 
nušvis saulė ir melioratorių padangėje. Aš esu optimistas.

- Ar turite šalia jaunų melioracijos specialistų? Ar sutinkate jaunų žmonių, 
besidominčių melioratoriaus profesija? 

- Visoje Lietuvoje trūksta kvalifikuotų hidrotechnikos specialistų, trūksta jų 
ir Kupiškyje. Buvo rengti net trys konkursai ieškant melioratoriaus rajono že-
mės ūkio skyriuje, bet kandidatų taip ir neatsirado. Gal juos atbaido maži atlygi-
nimai. Juk rangovinės organizacijos turi galimybę mokėti daugiau.

- Ir iš VDU Žemės ūkio akademijos pasigirsta nuogąstavimų, kad nėra no-
rinčiųjų studijuoti šias disciplinas. Kaip manote, kam tai turėtų rūpėti?

- Labai neramu dėl melioracijos ateities. Juk mano kartos specialistai, kadai-
se baigę LŽŪA, nuo pat pradžių koja kojon ėjom su melioracija, su jos proble-
momis ir tikėjomės, kad ji bus reikalinga visą laiką. Dabar gi yra didelė nežino-
mybė dėl jos ateities.

- Su nerimu kalbate apie jaunimo pamainą. O kodėl pats kadaise rinkotės 
būtent hidrotechnikos inžinieriaus profesiją? Kiek gyvenimo metų jai paskyrėte?

- Stodamas į LŽŪA rinkausi, kur buvo mažesni konkursai patekti į studijas. 
Ne paslaptis, kad neįstojus būtų reikėję eiti į armiją. Norėjau ir miškininku būti, 
bet taip išėjo, kad tapau melioratoriumi visai ankščiau apie tai negalvojęs. Šioje 
srityje Kupiškyje dirbu nuo 1982 metų. Stažas buvo nutrūkęs1995 metais, kai 
teko dirbti Noriūnų seniūnijos seniūnu. Po trejų metų vėl grįžau į melioraciją, 
kur dabar ir esu, ir tikriausiai dar būsiu, kol mūsų ten reikės.

- Dėkojame už pokalbį ir ištikimybę pasirinktai profesijai.
Rimanto Bimbirio nuotraukos

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Pralaida po remontoNaujos kolektoriaus žiotys
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Lietuvos hidrometeorologijos  
tarnybos matavimų tinklo 

modernizavimas

Pasaulyje vykstanti globali klimato kaita bei jos sukelti po-
kyčiai regione didina pavojingų gamtinių reiškinių kiekį. Su 
klimato pokyčiais dažnėjantys ir ekstremalėjantys meteorolo-
giniai ir hidrologiniai reiškiniai padaro daug žalos šalies ūkio 
šakų sektoriams ir visuomenei. Siekiant sumažinti neigiamą 
ekstremalių klimato reiškinių poveikį ir laiku perspėti gyven-

tojus apie galimus pavojus, labai svarbūs kasdieniniai meteorologinių bei hidro-
loginių reiškinių stebėjimai ir jų prognozavimas. Norint tinkamai įvertini pavo-
jingų meteorologinių reiškinių mastą ir atlikti kuo tikslesnį jų prognozavimą, 
būtina vykdyti nepertraukiamus meteorologinius ir hidrologinius stebėjimus ir 
matavimus, bei suinteresuotoms šalims laiku pateikti kokybišką hidrometeoro-
loginę informaciją. Nors ekstremalių orų įvykių prognozavimas neužkerta kelio 
jų atsiradimui, tikslus ir savalaikis jų numatymas leidžia atsakingoms valsty-
binėms institucijoms imtis veiksmų, siekiant sumažinti jų sukeliamą žalą, bei 
apsaugoti žmonių turtą ir gyvybes. 

Lietuvoje šią misiją atlieka Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (toliau – 
LHMT), kuri teikia orų prognozes ir perspėjimus apie numatomus pavojingus 
orų reiškinius visai Lietuvos teritorijai, bei informaciją, reikalingą Lietuvos 
valstybės tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti mažinant neigiamą nepalan-
kių hidrometeorologinių sąlygų poveikį aplinkai ir žmogui. LHMT atstovauja 
Lietuvos Respublikai trijose tarptautinėse organizacijose – Pasaulio meteoro-
logijos organizacijoje (WMO), Europos meteorologinių palydovų eksploataci-
jos organizacijoje (EUMETSAT) ir Europos vidutinės trukmės orų prognozių 
centre (ECMWF). Tai kelia aukštus reikalavimus LHMT pateikiamų duomenų 
kokybei.

LHMT buvo oficialiai įsteigta ir kaip valstybinė institucija veikia nuo 1921 
metų, nors pirmieji meteorologiniai stebėjimai Lietuvoje pradėti vykdyti 1770 
metais, o pirmosios meteorologijos stotys įsteigtos 1834 metais. Pagrindiniai 
operatyvios ir kokybiškos matavimų informacijos naudotojai yra LHMT pavo-
jingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, orų ir hidrologines prognozes su-
darantys padaliniai, visuomenė, ūkio subjektai, mokslo institucijos, tarptautinės 

APLINKOSAUGA
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institucijos, kurie reikalauja detalios informacijos apie meteorologinių parame-
trų pasiskirstymą ir kitimą erdvėje ir laike.

Šiuo metu LHMT valdo hidrometeorologinių stebėjimų tinklą, kurį sudaro 
daugiau nei 170 hidrometeorologinių stebėjimų ir matavimų punktų: 

• 9 meteorologijos stotys (MS); 
•  52 automatinės meteorologijos stotys (AMS); 
• jau atnaujintos ir automatinėmis meteorologijos stotimis  

vadinamos agrometeorologijos stotys; 
• 99 vandens matavimo stotys (VMS); 
• antžeminė žaibų aptikimo sistema (ŽAS); 
• 3 aviacinės meteorologijos stotys (AS);
• 2 meteorologiniai radiolokatoriai (RMS).

Tačiau, tenka paminėti, kad didžioji įrangos dalis yra eksploatuojama dau-
giau kaip dešimtmetį, todėl susiduriama su duomenų kokybės problemomis ir 
nepatikima teikiama informacija, kas neleidžia užtikrinti patikimos ir savalai-
kės informacijos teikimo visuomenei. Įrangą ir įrenginius būtina periodiškai 
atnaujinti siekiant užtikrinti nenutrūkstamus stebėjimus, hidrometeorologinių 
duomenų patikimumą, taip išsaugant duomenų klimatologinės sekos vienarūšiš-
kumą, kuri leidžia nustatyti ir analizuoti klimato kaitą. Tai svarbu, nes palaips-

APLINKOSAUGA

Meteorologijos stočių tinklo žemėlapis
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niui daugėja ekstremalių meteorologinių reiškinių, jų dažnis ir intensyvumas. 
Kritinių reiškinių sukeliama ekonominė žala gali būti didelė, o jiems tinkamai 
nepasirengus – milžiniška. 

Norint kokybiškai ir operatyviai įvertinti klimato pokyčius būtinas neper-
traukiamas ilgalaikis klimato elementų monitoringas, t. y. meteorologinių ir hi-
drologinių reiškinių stebėjimai ir matavimai, duomenų surinkimas, kaupimas, 
apdorojimas, saugojimas, perdavimas tarptautiniams mainams, pateikimas vi-
suomenei, suinteresuotiems subjektams, taip pat visuomenės švietimas apie kli-
mato kaitą, bei šiems tikslams reikalingų priemonių įsigijimas.

Tuo tikslu tinkamam meteorologinių reiškinių stebėjimui ir prognozavimui 
užtikrinti 2018 m. LHMT inicijavo investicinio projekto „Hidrologinių ir mete-
orologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ parengimą ir įgyvendinimą (projek-
to įgyvendinimo pabaiga – 2022 m.). Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinti 
ir patobulinti infrastruktūrą, kad būtų užtikrintas hidrometeorologinės veiklos 
tęstinumas ir teikiama išsami, operatyvi ir tiksli informacija apie orus, klima-
tą ir vandenį. Hidrologinių ir meteorologinių reiškinių stebėjimo, duomenų 
surinkimo ir analizavimo įrangos įsigijimo ir diegimo projektas būtinas tam, 
kad klimato kaitos duomenys būtų tinkamai apskaičiuojami, prognozuojami ir 
pateikiami suinteresuotiems vartotojams. Keliamas tikslas, kad duomenys būtų 
kokybiški, atitiktų valstybės institucijų, visuomenės poreikius, užtikrintų tarp-
tautinių įsipareigojimų vykdymą bei padėtų priimti motyvuotus darnios šalies 
plėtros sprendimus.

APLINKOSAUGA

Vandens matavimo stočių tinklo žemėlapis
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Įgyvendinamas projektas apima šias veiklas: 
• Matavimo įrangos automatinėms meteorologijos stotims įsigijimas; 
• Saulės spinduliuotės matavimo prietaisų įsigijimas; 
• Eksploatuojamos žaibų aptikimo sistemos modernizavimas; 
• Meteorologinių radiolokatorių įrangos įsigijimas; 
• Radiozondavimo programinės įrangos atnaujinimas ir radiozondų  

su pūslėmis įsigijimas; 
• Telekomunikacinių ryšių ir elektroninės saugos sistemos įsigijimas  

ir įdiegimas; 
• Telekomunikacijų patalpos įrengimas; 
• Hidrometeorologinės informacijos valdymo sistemos atnaujinimas; 
• Elektros generatoriaus įsigijimas ir įdiegimas; 
• Meteorologinių pranešimų perdavimo sistemos ir įrangos atnaujinimas; 
• Specializuotų orų prognozavimo darbo vietų atnaujinimas; 
• Plaukiojimo priemonių ir darbo saugos priemonių įsigijimas; 
• Ekspozicijos patalpų remontas, pritaikymas, įrangos ir baldų įsigijimas; 
• Matavimo įrangos vandens matavimo stotims įsigijimas; 
• Hidrologinio modeliavimo įrangos įsigijimas ir įdiegimas; 
• Skaitmeninio klimato stebėjimo duomenų archyvo sukūrimas; 
• Etaloninių kalibravimo prietaisų ir klimatinės kameros su aptarnavimo 

terminalais įsigijimas ir įdiegimas; 
• Aviacinių meteorologijos stočių, esančių oro uostuose, meteorologinių 

stebėjimų sistemų modernizavimas; 
• Hidrometeorologinių duomenų bazės pajėgumų padidinimas.

Projektas šiuo metu dar įgyvendinamas, tad artimiausiu metu LHMT galės 
vykdyti nenutrūkstamą klimatinių pokyčių ir stratosferos monitoringą, užtikrin-
dama Valstybinės aplinkos monitoringo programos tikslų ir uždavinių įgyven-
dinimą, meteorologinių duomenų teikimą vartotojams realiuoju laiku. Tikslūs, 
nuolatiniai, reikiamu dažnumu atliekami meteorologinių elementų matavimai 
sudaro galimybes tobulinti orų prognozavimą, teikti visuomenei ir vartoto-
jams tikslesnes orų prognozes ir patikimesnius perspėjimus apie pavojingus, 
stichinius ir katastrofinius meteorologinius reiškinius. Klimato kaita yra viena 
iš didžiausių problemų pasaulyje, tačiau visuomenėje vis dar trūksta žinių apie 
klimato kaitą ir jos keliamas grėsmes, todėl įgyvendinus projektą bus pasiruoš-
ta vykdyti edukacinę veiklą, supažindinant visuomenę su aktualia informacija, 
susijusia su klimato kaita. 

Pagal LHMT veiklos planus ir ataskaitas informaciją  
parengė Raimundas Baublys

APLINKOSAUGA
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KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Konferencija  
„Baltijos šalių žemėtvarka’21“ 

Latvijoje
Virginija GURSKIENĖ, Jolanta VALČIUKIENĖ 

Vytauto Didžiojo universitetas, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Žemėtvarkos, geodezijos, kadastro, GIS ir susijusių sričių universite-
tų ir kitų įstaigų atstovai š. m. gegužės 6 d. dalyvavo kasmet organizuo-
jamoje tarptautinėje mokslinėje metodinėje konferencijoje „Baltijos šalių 
žemėtvarka‘21“ („Baltic Surveying’21“). Ši konferencija pirmą kartą vyko 
nuotoliniu būdu. Pernai, sutrukdžius karantinui, šis renginys neįvyko. Šių 
metų pagrindinė konferencijos organizatorė – Latvijos gyvybės mokslų ir 
technologijų universiteto (Jelgavoje) Žemėtvarkos ir geodezijos katedra. 

Ne vienas organizaci-
nis šio renginio klausimas 
buvo sprendžiamas kartu 
su Varmijos ir Mozūrijos 
universiteto Olštyne (iš 
Lenkijos) ir mūsų – Vytau-
to Didžiojo universiteto 
(toliau – VDU) Žemėtvar-
kos ir geomatikos institu-
to – atstovais. Po nepri-
klausomybės atkūrimo tai 
buvo 29-asis kasmetinis 
Baltijos šalių žemėtvarkos 
ir artimų sričių specialistų 
susitikimas (laikui bėgant 

tik keitėsi šių konferencijų pavadinimai, pagal dabartinį pavadinimą tai buvo 
18-oji konferencija). Šias konferencijas organizuodavome kasmet pasikeisda-
mos trys šalys – Lietuva, Latvija ir Estija. Nuo 2018-ųjų metų situacija kiek 
pasikeitė: atsisakius konferenciją organizuoti Estijos kolegoms, šį darbą perė-
mė Lenkija. 

Šįmet vykusioje konferencijoje dalyvavo atstovai iš devynių šalių: Latvi-
jos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Nigerijos, Rusijos 
ir Ukrainos, atstovaujantys 19 institucijų. Gausiausiai atstovauta Ukraina – 

1 pav. Konferencijos dalyvius sveikina Fakulteto dekanas A. Celms
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dalyvavo net penkių 
universitetų dėstytojai. 
Konferencijos metu 
perskaityta 20 žodinių 
bei pristatyta ir aptarta 
13 stendinių pranešimų. 

Latvijos gyvybės 
mokslų ir technologijų 
universiteto Aplinkos 
ir civilinės inžineri-
jos fakulteto dekanas 
doc. Armands Celms 
(1 pav.), atidarydamas 
konferenciją, pasidžiau-
gė, kad gausus būrys 
bendraminčių paskatina 
visus ieškoti geriausių 
žemės tvarkymo, ka-
dastro ir su tuo susijusių 
klausimų sprendimų, 
gerinti dėstymo koky-
bę rengiant atitinkamos 
srities specialistus, ak-
tyviau bendradarbiauti. 

Smagu, kad bendrų pastangų dėka įgyvendintas ne vienas projektas, rengiami 
bendri moksliniai darbai, jau 8-eri metai kasmet studentams organizuojami ben-
dri trumpalaikiai (vienos savaitės) tarptautiniai BOVA kursai. 

Plenarinėje sesijoje kalbėta vienomis iš aktualesnių temų. Rektorė prof. Irina 
Pilverė iš Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto aptarė žemės 
naudojimo problemas ir iššūkius Latvijoje. Ji teigė, kad Latvijoje, kaip ir dauge-
lyje šalių, kaimiškose vietovėse mažėja gyventojų (2 pav.).

Labiausiai šie pokyčiai paliečia vietoves, esančias toliau nuo šalies sostinės. 
Tuo tarpu Rygos priemiestinėse teritorijose gyventojų skaičius auga. Prelegentė 
kartu pasidžiaugė, kad Latvija užima antrą vietą Europos Sąjungoje (po Lietu-
vos) pagal žemės ūkio paskirties žemės kiekį vienam gyventojui. Šis turtas turi 
būti naudojamas atsakingai. Deja, nemaža dalis anksčiau buvusios ariamosios 
žemės šiuo metu nenaudojama (3 pav.). 2020 m. nenaudojamos ariamosios že-
mės Latvijoje buvo daugiau kaip 240 tūkst. ha.

Didžiausi nenaudojamos žemės plotai rytinėje šalies dalyje. Tai tam tikros 
galimybės gyvulininkystės ar miškų ūkio plėtrai. Todėl atkreiptas dėmesys į dir-

2 pav. Ilgalaikė gyventojų kaita Latvijoje

3 pav. Nenaudojamos ariamosios žemės plotai Latvijoje
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vožemio, kurio našumas žemesnis 
kaip 25 balai, panaudojimą ateityje.

Kituose pranešimuose aptar-
ti tiek studijų klausimai, tiek at-
likti naujausi moksliniai tyrimai 
(4 pav.). Latvijos Žemėtvarkos ir 
geodezijos katedros vedėja prof. 
dr. Vivita Pukitė pristatė katedros 
pasiekimus. Universitete katedros 
veiklos pradžia siekia net 1939 me-
tus, kai buvo įsteigta Geodezijos 
katedra. Pavadinimas keitėsi kelis 
kartus. Šiuo metu katedroje dir-
ba 20 darbuotojų. Katedra kuruoja 
žemėtvarkos ir geodezijos specia-
listus rengiančias studijų progra-
mas. Inovatyvaus darbo, aktyvaus 
tarptautinio bendradarbiavimo dėka 
rengiami aukštos kvalifikacijos spe-
cialistai, kasmet vykdoma po 2 - 3 
mokslo ir studijų projektus, kurių 
pagrindiniai rezultatai pateikiami 
moksliniuose straipsniuose.

Konferencijos metu aptartos ir 
pandemijos laikotarpiu iškilusios 
problemos. Pranešėjai iš Varmijos 
ir Mozūrijos universiteto Olštyne 
(Lenkija) kalbėjo apie hibridizaciją 
kaip būdą saugesniam ir efektyves-
niam turto vertintojų darbui CO-
VID-19 pandemijos metu ir vėliau. 
Šis metodas, kai suderinamas tie-
sioginis ir nuotolinis darbas, plačiai 
taikant informacines technologijas, 
buvo aktyviai diegiamas į nekilno-
jamojo turto vertinimo darbus. Ver-
tinimo procedūrų etapuose padėjo 
taikomi automatiniai sprendimai. 

Mes, šio straipsnio autorės, Vytauto Didžiojo universiteto atstovės, 
V. Gurskienė ir J. Valčiukienė, pasidalijome nuotolinio darbo taikymo studijų 

4 pav. Kelių konferencijos pranešimų ištraukos
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procese patirtimi. 
Šiuo būdu pradė-
jome dirbti nuo 
pirmųjų karantino 
paskelbimo dienų 
dar 2020 metais. 
Įgauti vaizdo pas-
kaitų ir kitų už-
siėmimų vedimo 
kompiuterinėmis 
programomis įgū-
džius per trumpą 
laiką visiems pa-
dėjo universiteto 
atsakingo pada-

linio specialistai. Visą pagrindinę reikalingą studijoms informaciją per gana 
trumpą laiką dėstytojai patalpino nuotolinio mokymo sistemoje (Moodle). Vis 
tikimės, kad nuo rudens prasidėsiančiais studijų metais turėsime daugiau gali-
mybių bendrauti su studentais tiesiogiai.

Taip pat plenarinėje sesijoje prof. Aleksandras Vlasovas pristatė ir vieną iš 
didžiausių bendrų darbų – parengtą kolektyvinę monografiją „Žemės reforma: 
nuo valstybinės monopolijos iki nuosavybės teisių įvairovės“. Idėja parengti šį 
leidinį gimė dar 2017 m., o 2018 m. vykusioje konferencijoje šiai idėjai buvo 
vieningai pritarta. Net 13-os šalių atstovai tapo leidinio bendraautoriais. Ren-
giant leidinį redaktoriai tiesiogiai buvo susitikę net 6 kartus. Į vieną iš susitiki-
mų 2019 m. (žr. 5 pav.) pakvietė Samaros valstybinis ekonomikos universitetas. 

Aktyvus autorių ir leidinio redaktorių, ypač atstovų iš Latvijos ir Rusijos, 
darbas 2020 m. leido pasiekti laukiamą rezultatą. Monografijoje pateikiamos 
įvairių Vidurio ir Rytų Europos, Vakarų ir Centrinės Azijos šalių žemės refor-
mų esmės, turinys ir rezultatai, praėjusio amžiaus pabaigoje lėmusieji perėjimą 
nuo centralizuotos planinės sistemos prie rinkos ekonomikos. Nors buvo bendrų 
žemės reformos tikslų, tačiau kiekviena šalis pasirinko savo reformų kelią, atsi-
žvelgdama į istorinius žemės santykių raidos bruožus, kurie skiriasi politiniais ir 
metodiniais aspektais, pasirinktomis priemonėmis ir pasiektais rezultatais.

15-oje kitų konferencijos pranešimų aptartos įvairios temos. Keli konferen-
cijos dalyviai pristatė tyrimų, susijusių su apleistų ir degradavusių žemės ūkio 
naudmenų analize, rezultatus. Kaip teigė doc. Natalija Stoiko iš Lvovo naciona-
linio agrarinio universiteto, Ukrainoje degraduotų teritorijų plotai gana nemaži, 
nes beveik 70 proc. šalies žemės fondo sudaro žemės ūkio paskirties žemė ir 
tik apie 16 proc. – miškams priskirti plotai. Dalį derlingojo dirvožemio veikia 

5 pav. Monografijos redaktoriai ir rengėjai iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos 
ir Rusijos Samaroje. 2019 m.
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erozijos procesai, be to, dalis jo negali būti naudojama žemės ūkio veiklai dėl 
melioracijos sistemų nusidėvėjimo ir kitų priežasčių. Apleistų žemių nustatymo 
ir jų tvarkymo klausimus aptarė Lenkijos ir mūsų šalies atstovai. VDU dokto-
rantė Eglė Tumelienė kalbėjo apie nuotolinių tyrimo metodų tikslumą nustatant 
apleistas žemes, ypač – Sosnovskio barščiais apaugusias teritorijas.

Žemės išteklių valdymo aspektus aptarė Baltarusijos ir Lenkijos mokslinin-
kai. Aktyviai diskutuota apie GIS taikymą žemėtvarkos darbuose. VDU atstovai 
keliuose pranešimuose kalbėjome apie rekreacinių teritorijų ir turizmo plėtros 
galimybes. Nemažo susidomėjimo sulaukė VDU doc. Rūtos Puzienės prane-
šimas apie miško plotų kaitą. Na, o nekilnojamojo turto vertinimo ypatumai ir 
šio turto rinkos tendencijos buvo aptartos pateikiant ne tik Europos, bet ir Pietų 
Amerikos šalių pavyzdžius.

Kiek trumpesnės konferencijos dalyvių diskusijos vyko apžvelgiant stendi-
nius pranešimus, tačiau ir šių tyrimų rezultatai ne mažiau reikšmingi. 

Pagal daugelį konferencijoje aptartų temų parengti moksliniai straipsniai, 
kurie publikuojami mokslo darbų žurnale „Baltic Surveying“, kurį galima rasti 
internetiniame puslapyje: www.balticsurveying.eu. 

Kitais metais konferencija vyks Lenkijoje Varmijos ir Mozūrijos universitete 
Olštyne.

Tokie renginiai – puikus tiltas tolesniam atskirų šalių žemėtvarkos ir kadas-
tro specialistų bendradarbiavimui.

Žemės melioravimas
1968, 1969 metais

Romualdas SURVILA

Žemės melioravimas 1968 m. Įvykdytos pagrindinės užduotys sausi-
nant žemes, įrengiant kultūrines pievas ir ganyklas, kalkinant rūgščias dirvas. 
Vietoje užplanuotų atlikti darbų už 89 mln. rub. atlikta už 93,5 mln. rublių. Įkur-
ta Kauno kilnojama mechanizuota hidroelektrinės statybos kolona.

1968 m. įrengtas drenažas 128,3 tūkst. ha. Nors 1968 m. darbų sezonas buvo 
palankus drenažo darbams, tačiau daugeliui MSV drenažo vamzdžių tiekimo 
antrajame pusmetyje vėlavimas sutrukdė plano įvykdymui (98,2 proc. plano).

Lėtai buvo vykdomi sausinimo darbai miškuose. Perduota nusausintų miškų 
tik 6364 ha, vietoj planuotų 8 tūkst. ha.
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Darbų organizavi-
mas MSV, palyginus 
su ankstesniais me-
tais, nekito. Darbus 
objektuose vykdė apie 
260 kompleksinių bri-
gadų daugiau nei40-
tyje aikštelių. Be 
kompleksinių brigadų 
ir aikštelių, stambes-
nių vandens rinktuvų, 
kultūrinių pievų-ga-
nyklų įrengimą, dir-
vų kalkinimą, durpių 
ruošimą, akmenų rea-
lizavimą, hidroįtvarų 
statybą vykdė specia-
lizuotos brigados.

Ekskavatoriais iškasta 3014 km griovių. Mechanizuotai nuplaniruota 5,5 
mln. kv. m griovių šlaitų. Sustiprinta 20,4 tūkst. kv. m šlaitų: velėnavimu – 12,3 
tūkst. kv. m, apsėjant žolėmis – 8 tūkst. kv. m, betono plokštėmis – 0,06 tūkst. 
kv. m, grindiniu – 0,03 tūkst. kv. m.

Daugėjant daugiakaušių ekskavatorių ir mažėjant darbininkų skaičiui kasmet 
daugiau drenažo įrengiama daugiakaušiais ekskavatoriais – 80,1 proc., griovia-
kasėmis – 15,1 proc., vienakaušiais ekskavatoriais – 3,3 proc., rankiniu būdu – 

1,5 proc. Vidutinis 
hektaro drenažo linijų 
ilgis objektuose siekė 
507 m. Stokota poli-
etileninių vamzdžių. 
1968 m. buvo plečia-
ma stambių sistemų 
įranga. Įrengta 14,6 
km didesnio kaip 200 
mm diametro rinktu-
vų: asbocementiniais 
vamzdžiais – 9 272 m, 
keraminiais – 4 990 
m, gelžbetoniniais – 
350 m. Stambiomis 

Kompleksinis dirvų lyginimas ir kalkinimas. Šilutės MSV, 1968 m. 

Dulkinių medžiagų sandėliavimas siloso bokštuose. 
Klaipėdos MSV, 1968 m.  
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sistemomis nusausinta 
1 757 ha. Stiklo pluoštu 
buvo izoliuota 7 756 km 
linijų.

Dvipusio vandens 
režimo reguliavimo sis-
temos įrengtos 1 518 
ha (lietinimu – 679 ha, 
šliuzavimu – 839 ha). 

Šalies MSV įrengė 
319,7 km kelių su dan-
ga, iš jų 273,2 km me-

lioracijos objektuose. Vidutinė 1 km įrengiamų kelių kaina apie 9,5 tūkst. rub. 
Kadangi MSV nuolat trūko autotransporto, kasmet dalis suprojektuotų kelių 
liko neįrengta (1968 m. – 153 km). 

MSV jėgomis pakalkinti 105 tūkst. ha. Kalkinimo darbus antžeminiu būdu 
vykdė 49 brigados, kurios turėjo vidutiniškai po 4 kratytuvus su traktoriais ir 
1-2 krautuvais. Vieno kratytuvo metinė išdirbio norma 410 ha. Vidutinė kalkini-
mo norma: antžeminiu būdu – 6,2 t/ha, aviacijos būdu – 4,7 t/ha. Sunaudota kal-
kinių medžiagų: Akmenės kalkių – 495,1 tūkst. t, vietinių kalkių – 81,9 tūkst. t, 
cemento dulkių – 26,9 tūkst. t, defekato – 12,8 tūkst.t.

Dulkinių medžiagų paskleidimas 
perdirbtu „Čepell“ cementovežiu

Pneumatinis dulkinių medžiagų išbarstymo prie-
taisas. Klaipėdos MSV, 1968 m.
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Gautos 895 metalinės rogės akmenims ir kelmams išvežti.
Realizuota 318 tūkst. kub. m lauko akmenų, iš jų 75 proc. surinkti melioruo-

jamuose plotuose.
1969 m. sausio 1 d. MSV turėjo mechanizmų: vienakaušių ekskavatorių – 

886, daugiakaušių ekskavatorių – 1018, buldozerių – 1666, skreperių – 63, grei-
derių – 106, grioviakasių – 242, kelmarovių – 821, krūmapjovių – 65, kurmintu-
vų (su traktoriais) – 41, traktorių – 2076, autokranų – 112, sunkvežimių – 1647. 
MSV mechanizmų aptarnavimui buvo įsteigta 121 techninės priežiūros briga-
da, kuriose vidutiniškai buvo po 1-2 šaltkalvius ir 1 suvirintoją. Brigadų darbui 
trukdė silpnas ryšys su objektais ir transporto bei atsarginių dalių trūkumas.

MSV buvo 682 kilnojamų naftos produktų sandėliai. 
Racionalizatoriai pateikė 447 pasiūlymus, iš kurių 332 buvo įdiegti. Darbo 

ir valdymo mokslinio organizavimo tema nagrinėti 8 darbai. Šalies MSV su-
kurta dispečerinė tarnyba, įdiegtas radijo ryšys 30-tyje MSV. Ištirti pagrindinių 
mechanizmų ir autotransporto darbo laiko nuostoliai. Buvo keliama darbinin-
kų ir inžinerinių techninių darbuotojų kvalifikacija Raseinių ir Radviliškio pa-
žangių gamybos metodų mokyklose, Panevėžio hidromelioracijos technikume, 
Vilniaus MSV kursuose 
ir Lietuvos hidrotech-
nikos ir melioracijos 
mokslinio tyrimo insti-
tute. Vidutinis sąrašinis 
dirbančiųjų skaičius 
MSV buvo 26,6 tūkst., 
iš jų 23,3 tūkst. darbi-
ninkų. Deja, linijinių 
inžinerinių - techninių 
darbuotojų kvalifikacija 
buvo menka. 40 proc. 
šių darbuotojų neturėjo 
specialaus išsilavinimo.

Drenažo plaktukas Šablonas iškalti 
sausintuve skylei

Griovio stiprinimas briaunotomis plokštėmis. Molėtų MSV, 1969 m.
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Žemės melioravimas 1969 m. 1969 metai melioracijos darbams buvo 
palankūs. Nežiūrint vėlyvo pavasario, sausa ir šilta vasara bei vėlyvas ruduo 
sudarė geras sąlygas darbui. Vis dėlto, nuolatinis cemento ir drenažo vamzdžių 
trūkumas neleido užbaigti keletos svarbių objektų. Nemažai inžinierinių tech-
ninių darbuotojų turėjo palikti darbą objektuose ir po kelis kartus perskaičiuoti 
sąmatas naujomis 1969-01-01 kainomis.

1969 m. darbus vykdė 132 aikštelės, 228 kompleksinės brigados ir 160 spe-
cializuotų brigadų. Nesant aiškumo dėl organizacinių vienetų pavadinimo įvai-
riose MSV panašūs vienetai vadinami tai aikštelėmis, tai brigadomis, nors darbų 
organizavimo principas tas pats.

1969m. iškasta 2 696 km griovių, įrengta 3 898 km tvorelių, 10 464 tūkst. kv. 
m griovių šlaitų velėnuota, 8 954 tūkst. kv. m apsėta žolėmis, 64,8 tūkst. kv. m 
padengta betono plokštėmis, 36 tūkst. kv. m – grindiniu. Vandens nuleidžiamojo 
tinklo įrengimo darbų metai iš metų mažėja, taip pat ir jo stiprinimo darbų. 

Eksploatuoti perduota drenažu nusausinti 129,6 tūkst. ha, nors drenažo darbai 
(įskaitant rekonstrukcijas ir papildymus) vyko 143,8 tūkst. ha. 84,4 proc. drena-
žo darbų atlikta daugiakaušiais ekskavatoriais ETN-171 ir ETC-202. Iš bendro 
39,2 km linijų ilgio 8,4 km įrengta asbocementiniais vamzdžiais, 30,8 km – 
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Dvipusio vandens regu-
liavimo siurblinė.  

Jonavos MSV, 1969 m. 

ISTORIJA

keraminiais. Drenažo 
linijų ilgis viename 
ha vidutiniškai 504 
m. Dėl polietileninių 
vamzdžių stokos dre-
nažo darbai su jais be-
veik nutrūko.

Su dvipusiu van-
dens režimo regulia-

vimu eksploatuoti atiduota 1 016 ha (lietinimu – 856 ha, šliuzavimu – 160 ha). 
Darbų planas neįvykdytas dėl medžiagų ir įrengimų trūkumo: asbocementinių 
vamzdžių, fasoninių dalių, siurblių ir kt. 

Įrengta kelių 347,7 km, iš jų melioracijos objektuose 309,5 km. Vidutinė 
vieno kilometro kelių įrengimo kaina melioracijos objektuose 11,3 tūkst. rub.

Pakalkinta rūgščių dirvų 112,7 tūkst. ha, panaudojant 708,4 tūkst. tonų kalki-
nių medžiagų (Akmenės klintmilčių – 559, vietinių telkinių kalkinių medžiagų – 
82,2, defekato – 20,6, cemento dulkių – 28,1, Estijos skalūnų pelenų – 18,6). 

Akmenų realizuota 346 tūkst. kub. m. 
Raseinių MSV drenažo darbų organizavimo ir technologijos pažangių me-

todų mokykloje apmokyti 109 žmonės, Radviliškio MSV kultūrtechninių darbų 

Realizavimui paruošti akmenys. Pasvalio MSV, 1969 m. 
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pažangių metodų moky-
kloje – 207 žmonės, iš 
jų 45 mechanizatoriai. 

1970 m. sausio 1 d. 
šalies MSV buvo: 
vienkaušių ekskavato-
rių – 944, daugiakaušių 
ekskavatorių – 1231, 
buldozerių – 1683, skre-
perių – 93, greiderių – 
100, autogreiderių – 31, 
grioviakasių – 232, kel-
marovių – 864, krūma-
pjovių – 51, kurmintuvų 
su traktoriais – 25, trak-
torių – 2315, autokra-
nų – 136, sunkvežimių – 
1885.

Šaltiniai: Respubliki-
nio melioracijos statybos 
tresto 1968 ir 1969 metų 
techninės ataskaitos. Poilsio valandėlė. Šilutės MSV, 1969 m.

 Kultūrinės pievos Utenos rajone, 1969 m.

ISTORIJA
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Hidrotechnikos 
inžinierius, melio-
racijos veteranas 
Jonas Jašinskas 
rugsėjo 28 d. pa-
žymėjo aštuonias-
dešimtmetį.

Jonas gimė 1941 m. Biržų r. Liesi-
škių kaime. Baigęs vidurinę mokyklą 
1959 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio 
akademiją studijuoti hidromelioracijos. 
Buvo gabus studentas, grupės seniūnas. 
1964 m. baigė studijas ir įgijo hidro-
technikos inžinieriaus kvalifikaciją, bet 
metus laiko dar turėjo atlikti karinę tar-
nybą. 

Grįžęs iš kariuomenės 1966 m. pra-
dėjo dirbti Vilniaus MSV. Šioje didelėje 
melioracijos įmonėje Jonas dirbo dau-
gelį metų. Pradėjo nuo techniko parei-
gų, bet palaipsniui jam buvo pavedami 
vis sudėtingesni darbai, atsakingesnės 
pareigos – tapo meistru, darbų vyk-
dytoju, vyresniuoju darbų vykdytoju. 
Įrenginėjo žuvininkystės tvenkinius, 
drėkinimo sistemas, dirbo kituose hi-
drotechninės statybos objektuose.

1974 m. Jubiliatas buvo paskirtas 
Vilniaus MSV vyriausiuoju inžinieriu-
mi. Tai buvo labai atsakingos, daug 
energijos ir sumanumo reikalaujan-
čios didelės statybos organizacijos va-
dovo pirmojo pavaduotojo pareigos. 
Reikėjo organizuoti darbus, rūpintis, 
kad būtų vykdomi dideli planai, nors 
anuomet tai nebuvo paprasta, nes visa-
da ko nors stgdavo. Kaip vyriausiasis 
inžinierius turėjo rūpintis, kad darbai 
būtų atliekami kokybiškai. Jo, turinčio 
gerą praktinio darbo patirtį specialisto, 

kompetencija, organizaciniai gebėjimai 
labai pravertė statant daug techniškai 
sudėtingų objektų. Be žemių sausinimo 
darbų, Vilniaus rajone įmonė įrengė 
daug didelių drėkinimo sistemų, žuvi-
ninkystės tvenkinių, užtvankų, tvarkė 
rajono gyvenvietes, dirbo ir gretimuose 
rajonuose. Daug darbų buvo atliekama 
Vilniuje. Čia įmonė rengė Neries upės 
krantines, tvarkė Gedimino pilies kalną. 
Tokioje nuolatinėje svarbių darbų įtam-
poje Jubiliatas vyriausiojo inžinieriaus 
pareigas ėjo aštuoniolika metų.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
iškilo naujų problemų. Reikėjo dirbti 
rinkos sąlygomis, nutrūko melioracijos 
darbų finansavimas, teko ieškoti užsa-
kymų darbams, o jų ekonominės krizės 
metais trūko. Privatizavimo metu Vil-
niaus melioracijos statybos valdyba 
buvo išskaidyta į penkias savarankiškas  
įmones 1992 m. pabaigoje Jubiliatas 
tapo Valstybinės vandens ūkio statybos 
įmonės (po privatizavimo – UAB „Vūs-
ta") generaliniu direktoriumi. „Vūsta“ 
tęsė Neries krantinių tvarkymo darbus 
Vilniuje, tvirtino Gedimino pilies kalno 
šlaitus, statė gyvenamuosius namus. Ši 
įmonė, vadovaujama Jubiliato, veikė 
dešimt metų. Jis buvo gerbiamas savo 
bendradarbių. Akcininkei investicinei 
bendrovei „Invalda“ likvidavus įmo-
nę, J.Jašinskas perėjo į kitą darbą, o 
2007 m. išėjo į pensiją.

Jubiliatas geriausius gyvenimo me-
tus atidavė Lietuvos pažangai, jos eko-
nomikos stiprinimui, tad pagrįstai gali 
didžiuotis savo praeities veikla. Bičiulių 
vardu linkime jam ilgų ir sveikų gyveni-
mo metų.

Juozas Smilgevičius

Jonui Jašinskui – 80
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Žemėtvarkos in-
žinierei Marijai 
Gogelienei sukan-
ka garbingas jubi-
liejus. Marija visa 
savo darbine vei-

kla buvo susijusi su valstybės įmone Vas-
tybiniu žemėtvarkos institutu, kuris kele-
tą kartų keitė pavadinimus, o šiuo metu 
yra valstybės įmonė Valstybės žemės 
fondas. Įmonė keitė iškabas, o ištiki-
moji jos darbuotoja Marija Gogelienė 
daugiau kaip keturiasdešimt gražiausių 
gyvenimo ir darbo metų paskyrė žemė-
tvarkos profesijai.

Marytė gimė 1941 m. rugsėjo 11 d. 
Samylų kaime, Kauno rajone. Ji mokėsi 
Šlienavos septynmetėje mokykloje, po 
to Kauno miesto 13-je vidurinėje moky-
kloje, kurią 1959 m. baigė labai gerais 
pažymiais. Jubiliatė svajojo tapti gy-
dytoja ir, tikriausiai, būtų buvusi puiki 
medikė, bet dėl didelio stojančiųjų į Me-
dicinos institutą konkurso jai nepavyko 
įgyvendinti savo svajonės. Marytei, 
kaip ir kitiems būsimiems kursiokams, 
dėl įvairių priežasčių, ypač vaikinams 
dėl grėsmės būti pašauktiems į sovieti-
nę kariuomenę, teko rinktis kitų speci-
alybių studijas. Proga pasitaikė 1959 
metų rudenį, paskelbus Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje papildomą priėmimą 
į keletą specialybių. Marytės pasirinki-
mas – žemėtvarka. Tikiuosi, savo pasi-
rinkimu ji nenusivylė, nes Akademijoje 
buvo puiki studentė ir įgytas žinias kuo 
geriausiai pritaikė ilgametėje darbo 
veikloje. Studijų metais Marytė ir jos 

gyvenimo meilė – Antanas Gogelis 
buvo kurso vienybės ramsčiai, visada 
nuoširdūs ir draugiški su bendramoks-
liais. Diplomuotos žemėtvarkos inžinie-
rės pirma darboviete tapo Respubliki-
nio žemėtvarkos projektavimo instituto 
Kauno dirvožemio skyrius. Ketverius 
metus nuo 1965 metų ji analizavo ir 
apdorojo dirvožemio lauko tyrinėjimo 
darbų duomenis. Nuo 1969 metų Ma-
rytės ir Antano šeima persikėlė gyventi 
ir dirbti į Vilnių. Jubiliatės darbo bio-
grafijoje tebuvo viena darbovietė – jau 
minėtas Institutas. Vilniaus žemėtvar-
kos skyriuje nuo 1969 ki 1973 metų ji 
dirbo grupės vadovo pavaduotoja, o po 
to, iki išėjimo 2010 metais į užtarnautą 
poilsį, atliko atsakingas grupės vado-
vės pareigas.

Neįmanoma išvardyti visų darbų, 
kuriuos atliko M. Gogelienės vadovau-
jama specialistų grupė. Paminėtina, 
jog daug metų Lietuvoje intensyviai 
melioruojant žemes, buvo rengiami 
menkaverčių miškų, užaugusių dėl ap-
laidaus ūkininkavimo našiose žemėse, 
pavertimo žemės ūkio naudmenomis 
projektai, kurių parengimo kokybę kon-
troliavo bei rengė teisinius jų trans-
formavimo dokumentus Marytė ir jos 
grupės darbuotojai. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę ir Seimui priėmus 
nuosavybės teisių atkūrimo bei žemės 
reformos įstatymus, Marytės vado-
vaujamai grupei buvo priskirti žemės 
grąžinimo ir žemės reformos darbai 
Vilniaus rajone. Vilniaus rajone minė-
tų darbų organizavimas ir vykdymas 

Marijos Gogelienės jubiliejus
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buvo pats sudėtingiausias procesas dėl 
demografinės situacijos rajone, aukštos 
žemės vertės, archyvinių dokumentų 
stygiaus bei žemės grąžinimo problemų 
politizavimo nacionaliniu pagrindu. 
Visa tai kėlė įtampą tarp pretendentų 
susigrąžinti žemę ir specialistų, atlie-
kančių savo pareigas pagal galiojan-
čius teisės aktus. Tik tokia tolerantiška 
asmenybė, kaip M. Gogelienė, turinti 
begalinę kantrybę, diplomatinių gebė-
jimų ir puikiai išmananti darbą galėjo 
be pertraukos 20 metų pasišventusiai 
atlaikyti jai tekusią atsakomybės naštą. 
Į darbą ji ateidavo kuo anksčiausiai, 
o jos darbo diena paprastai truko po 
12 – 14 valandų. Pasižyminti  darbštu-
mu, giliu pareigos supratimu, jubiliatė 
pelnė bendradarbių pagarbą ir pelnytą 
autoritetą kaip profesionali specialistė 
ir kaip garbingas žmogus. 

Jubiliatė visuomet aktyviai dalyva-
vo Instituto visuomeniniame gyvenime. 
Daug metų vadovavo Moterų tarybai, 
organizavo arba nuoširdžiai prisidėjo 
rengiant valstybinių švenčių ar įmonės 

įsteigimo sukakčių minėjimus, o taip pat 
bendradarbių jubiliejų paminėjimus. 
Marytė mūsų kolektyve pagarsėjo savo 
kulinariniais gebėjimais, ji bet kada 
pasiryžusi padėti ruošiant šventes, savo 
poilsio ir miego sąskaita išradingai ir 
skaniai pagamina gausybę patiekalų. 
Marytės bendravimas ir draugystė su 
buvusiais ilgamečiais kolegomis nenu-
trūko iki šių dienų. Vilniaus žemėtvar-
kos veteranai susirenka pabendrauti, 
aptarti žemės tvarkymo naujienas. Ši 
tradicija, aktyviai dalyvaujant Marytei, 
turėtų tęstis, kai tik gyvenimas grįš į 
normalias vėžes.

Miela Maryte, Tavo darbinės vei-
klos rezultatai turi išliekamąją vertę 
žemėtvarkos projektų bylose, planuose, 
kituose atliktuose darbuose. Visuomet 
buvai ir esi gražiuose ir nuoširdžiuose 
santykiuose su artimaisiais, kolegomis 
ir draugais. Mes linkime Tau šiame gy-
venimo tarpsnyje gerų emocijų, šilumos 
su Tave supančiais žmonėmis ir, žino-
ma, stiprios sveikatos!

Silvestras Staliūnas      

Didžioji dau-
guma mūsų kur-
so, LŽŪA 23-ios 
laidos absolventų 
inžinierių hidro-

technikų 2020 metais paminėjome savo 
70 - ties metų sukaktis, tačiau liko pen-
ki „jaunėliai“, kurie mokslus pradėjo 

krimsti metais anksčiau, būdami šešerių 
metų. Viena jų – Birutė Kazlauskaitė.

Birutė gimė ir užaugo Žemaitijoje – 
pačioje Šilalėje. Šilalės kraštas – žem-
dirbių kraštas, pramonės ten beveik 
nebuvo ir neatsitiktinai. 1968-siais 
baigusi vidurinę mokyklą įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fa-

Birutei Grumuldienei – 70
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kultetą. 1973 metais Birutę aplankė 
dvi šventės – tapo diplomuota specia-
liste ir ištekėjo už kurso draugo Jono 
Grumuldžio. Baigėsi studijavimo ir stu-
dentavimo penkerių metų laikotarpis, 
kuris daugeliui mūsų atmintyje lieka 
visą gyvenimą. Abu su vyru Jonu gavo 
paskyrimą darbui į Klaipėdos MSV. Čia 
stigo specialistų, tad abiems iš karto 
buvo suteiktos meistrų pareigos. Per 
penkerius metus įgijus praktinių darbo 
įgūdžių ir patirties, vėl gi abu buvo pa-
kviesti darbui į Šilalės MSV, kur Jonas 
nuėjo kelią nuo gamybinio skyriaus vir-
šininko iki viršininko pavaduotojo eko-
nomikai, o Birutė iki pat pensijos dirbo 
inžinierės ekonomistės pareigose. Šalia 
darbo abu turėjo ir tebeturi didžiulį 
pomėgį keliauti – nuo Sibiro platu-

mų iki Jeruzalės, Paryžiaus, Madrido. 
Buvo sužavėti Salvadoro Dali tapybos 
darbais, Gaudi architektūra, Versalio 
rūmais, Raudų siena, Luvro muziejaus 
šedevrais.

Šiuo metu Birutė gyvena Kvėdarno-
je. Vyras Jonas jau iškeliavęs Anapilin. 
Praeityje liko nuostabaus gyvenimo 
laikotarpis. Dabar – kitas etapas – už-
auginai, džiaugiesi į gyvenimą išleisto-
mis dukrelėmis, aktyviai dalyvauji kur-
so draugų susitikimuose, daug skaitai, 
lankai draugus ir tikrai žinau, kad tau 
liūdėti nėra kada.

Kurso draugų vardu Jubiliejaus pro-
ga mielai Birutei linkiu ir toliau nepra-
rasti optimizmo, džiaugtis gyvenimu ir 
neužmiršti vieniems kitų.

Kursiokas ir žemietis
Rimantas Liatukas

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,
žemėtvarkos specialistus

Garbingų jubiliejų proga:

Saulių Zykų – 70        Kęstutį Kristinaitį – 60

Norėdami pasveikinti kolegas jubiliejų proga – 
rašykite žurnalo redakcijai
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Nebuvom apkerpėję
Vladas KUPRIS

Vladas Kupris gimė 1914 m. gegužės 7 d. Ukmergės r. Gelvonų mies-
telyje. 1931 m. baigęs Panevėžio realinės gimnazijos šešias klases, tęsė 
mokslus matininkų kursuose Kaune. Nuo 1932 m. dirbo Žemės tvarkymo 
departamente matininku. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1942 - 1944 m. 
dirbo Vandens kelių valdybos bei Žemės tvarkymo valdybos matininku. 
Trejus metus dirbo kolūkio pirmininku Kauno rajone. Iki 1962 m. – LŽŪA 
prorektorius ūkio reikalams, 1962 - 1976 m. – LŽŪA Gamybos organizavimo 
katedros dėstytojas. Aktyvus visuomenininkas. 1931 - 1935 m. išleido savo 
kūrybos tris eilėraščių knygeles. 1994 m. išleido eilėraščių knygą „Širdies 
pėdsakais“. Žemėtvarkininkų dainos ir skautų giesmės autorius. Mirė 1997 
m. spalio 21 d.

Talpiname žemėtvarkininkų dainos tekstą ir sukurtos kompozitoriaus Juo-
zo Kudoko muzikos natas.

Žemėtvarkininkai ir kultūrtechnikai buvo ne vien mūsų tėviškės žemės 
puoselėtojai. Nebuvo nuošalyje paliktas kultūrinis gyvenimas. Leidžiamas 
specialistams skirtas žurnalas, vyksta fotokonkursai, spausdinamos meniškos 
nuotraukos, eilėraščiai, pasakojimai, karikatūros, kelionių įspūdžiai, renkami 
vietovardžiai, tobulinama lietuvių kalba. Negalėjo būti, kad mes apsieitume be 
dainų. 1934 - 1939 m. veikė mūsų saviveiklinis choras.

Iš visos širdies, diriguojami kompozitoriaus Juozo Kudoko, choristai traukė 
žemėtvarkininkų dainą „Traukim, vyrai, plieno juostą!“. Mano sukurtos dainos 
žodžiams muziką parašė kompozitorius Juozas Kudokas. Jis baigė Klaipėdos 
muzikos mokyklą – konservatoriją, kur įgijo fagotininko specialybę. Baigęs 
mokyklą, dirbo Valstybės teatro simfoninio orkestro fagoto koncertmeisteriu, 
iš operos choristų sudarė vyrų vokalinį oktetą ir surengė keletą koncertų. Nuo 
1937 m. vadovavo Kauno „Dainos“ draugijos mišriajam chorui, kurį išmokė ne-
maža lietuvių kompozitorių kūrinių ir surengė keletą koncertų. 1941 m. birželio 
9 d. Valstybės teatre choras surengė paskutinį savo koncertą (sovietai, okupavę 
Lietuvą, visas visuomenines ir politines organizacijas bei partijas likvidavo). 
Antrosios sovietų okupacijos metais buvo ištremtas į Sibirą, kur dirbo įvairius 
fizinius darbus.

Žemėtvarkininkų daina, padedant Matui Martinaičiui, buvo tobulinama. 
Kompozitorius pertvarkė ir pritaikė naujiems žodžiams tenorų ir bosų partijas. 

Prisiminimus iš rankraščių parengė  
Romualdas Survila
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Žemėtvarkininkų dainos „Traukim, vyrai, plieno juostą!“ natos

Traukim, vyrai, plieno juostą!
Ei, į priekį lieknos gairės!
Paskubėkim nesidairę!
Greitai žemę išmatuosim,
Projektus naujus paruošim,
Sutvarkysim kraštą dailiai. 

Kur praėjom, skleidžias grožis,
Plačios dirvos kultūrėja,
Ir keliai vis tobulėja,
O gyvenvietes jau puošia
Mūrai, šiferis ir rožės,
Sodai, parkai ir alėjos.

Traukim smagią sutartinę
Mums pritars laukuos artojai.
Aukso marios kai banguoja,
Veržias žodžiai iš krūtinės:
Mūsų darbas Tau, Tėvyne,
Tavo kuriamam rytojui.
      Autorius Vladas Kupris

Traukim, vyrai, plieno juostą! (Žemėtvarkininkų daina)
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Feliksas Glazauskas
(1939 - 2021)

2021 m. birželio 7 d. staiga mirė hidrotechnikos inžinierius 
Feliksas Glazauskas.

Velionis gimė 1939 m. sausio 15 d. Šiaulių mieste. Šiaulių 
miesto mokyklose įgijęs pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įstojo 
į Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1962 m. jam buvo 
suteikta hidrotechniko specialybė. Tais pačiais metais Feliksas 
pradėjo dirbti RVŪPI Šiaulių skyriuje (dabar UAB „Šiaulių hi-

droprojektas“). Bedirbdamas Feliksas studijavo LŽŪA neakivaizdiniame skyriuje. 
1975 m. jam buvo suteikta hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikacija. 

RVŪPI Šiaulių skyriuje velionis dirbo 40 metų (1962 - 1981 m. ir 1983 - 1994 
m.). 1981 - 1983 m. Feliksas buvo komandiruotas į Iraką, kur dirbo inžinieriumi 
topografu.

Felikso Glazausko atliekami tyrinėjimo ir projektavimo darbai melioracijos bei 
hidrotechnikos projektų rengimui visada buvo kokybiški, atlikti nustatytais termi-
nais, pagrįsti ekonominiais skaičiavimais. Gerai buvo įvertintas jo darbas Irake. Už 
gerą darbą jis nuolat buvo keliamas pareigose, skatinamas garbės raštais, premijomis.

Netekome gero buvusio bendradarbio, specialisto, muzikalaus žmogaus. Jis 
RVŪPI Šiaulių skyriuje įkūrė instrumentinį ansamblį, jam vadovavo.

Prisiminimai ir patirti malonūs įspūdžiai, bendraujant su Feliksu, niekada neiš-
blės. Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems
  Buvusių bendradarbių vardu
    Petras Raudonis

Edmantas Šumskis
(1952 - 2021)

2021 m. liepos 7 d. eidamas 70-uosius metus, mirė melio-
racijos veteranas hidrotechnikos inžinierius UAB „Leimesta“ 
Lazdijų filialo direktorius, statybos vadovas Edmantas Šumskis.

 Velionis gimė 1952 m. birželio 3 d. Marijampolės r. Straz-
diškių kaime. 1970 – 1975 m. studijavo hidromelioraciją LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete. Įgijęs hidrotechni-
kos inžinieriaus kvalifikaciją, pagal paskyrimą atvyko dirbti į 

Lazdijų MSV. Čia daugiau nei 25-eris metus dirbo meistru ir darbų vykdytoju, o 
nuo 2001 m. – UAB „Leimesta“ Lazdijų filialo direktoriumi, statybos vadovu. Už 
nuopelnus Lietuvos vandens ūkiui apdovanotas Lietuvos melioracijos įmonių aso-
ciacijos Garbės ženklu ir padėkomis.

Keitėsi organizacijos pavadinimai, keitėsi žmonės – vieni išeidavo, kiti ateida-
vo, tik Edmantas Šumskis, giliai įleidęs šaknis į Dzūkijos žemę, buvo ištikimas 
pasirinktai profesijai ir darbui. Jo indėlis sausinant ir kultūrinant Lazdijų rajono ir 
Druskininkų apylinkių žemes išties didelis. Šiam darbui buvo atiduoti gražiausi jo 
gyvenimo metai. Su Edmantui būdingu taktu, kantrybe, darbo ir gyvenimo patirti-
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mi, ūkine nuovoka numelioruota daug supelkėjusių žemių, įrengta daug tvenkinių, 
nutiesta kaimo ir miško kelių ir atlikta daug kitokių svarbių darbų, kurie ir dabar 
tarnauja žmonėms ir išlieka gyva jo atmintimi. Jo sukaupta patirtis ir inžinerinė 
mąstysena vykdant darbus leisdavo priimti optimalius sprendimus. Tai buvo darbš-
tus, ištikimas pasirinktai profesijai specialistas. Doru ir sąžiningu darbu jis paliko 
ryškų pėdsaką Dzūkijoje. Šeimoje užaugino tris puikius vaikus – dukrą Kristiną ir 
sūnus Andrių bei Mantą.

Netekome gero specialisto, savo srities žinovo, jautrios sielos žmogaus. Deja, li-
kimas taip lėmė, kad mes priversti kalbėti būtuoju laiku apie žmogų, kuris galėjo dar 
daugelį metų džiaugtis gyvenimu, daug nuveikti. Netekome žmogaus, pelniusio di-
delį autoritetą tarp bendradarbių, nuoširdaus ir visuomet linksmo draugo, sumanaus 
specialisto. Mes, buvę bendradarbiai, savo širdyse saugosime jo šviesų atminimą. 

Amžinam poilsiui velionis atgulė Leipalingio kapinėse (Druskininkų sav.)
 Bendradarbių vardu 

Genė Žūkienė

Antanas Kensgaila
(1931 - 2021)

Eidamas 91-sius metus 2021 m. liepos 16 d. mirė buvęs il-
gametis LŽŪA (vėliau LŽŪU) buvusios Statybinių konstruk-
cijų katedros dėstytojas, docentas, mokslų daktaras Antanas 
Kensgaila.

Velionis gimė 1931 m. tuometinėje Tauragės apskrityje 
(dabar Šilutės r.), Vainuto valsčiaus Bikavėnų kaime. Studi-
javo KPI Statybos fakultete, kur 1963 m. jam buvo suteikta 

statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Po studijų baigimo, pagal paskyrimą iki 1968 m. 
pabaigos dirbo Kauno statybos tresto statomuose objektuose meistru, vėliau – darbų 
vykdytoju.

1969 m. A.Kensgaila įstojo į tuometinio Statybos ir architektūros mokslinio ty-
rimo instituto aspirantūrą. 1972 m. apgynė kandidatinę disertaciją ir liko dirbti ins-
titute, Statybinių konstrukcijų sektoriuje vyr. moksliniu bendradarbiu. Dirbdamas 
institute vykdė mokslo tiriamuosius darbus, vadovavo tiriant per avarijas ar gais-
rus pažeistų pastatų konstrukcijų patikimumą, rengė jų sustiprinimo ar pakeitimo 
projektus, projektavo eksperimentinių pastatų netipinius gelžbetoninius gaminius, 
formas jiems gaminti. 1976-1980 m. dirbo Kauno statybos tresto vyr. specialistu – 
technologu.

1980 m. A.Kensgaila pradėjo dirbti LŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakul-
teto Inžinerinių konstrukcijų katedroje (vėliau katedra pervadinta į Statybinių kons-
trukcijų). Studentams dėstė statybinius inžinerinius dalykus. 1987 m. jam suteiktas 
docento mokslinis vardas. Dirbdamas Alma mater, rengė metodinius leidinius, kūrė 
kompiuterines medžiagų atsparumo, statybinių konstrukcijų skaičiavimo progra-
mas studentams ir konstrukcijų projektavimo specialistams, aktyviai prisidėjo pro-
jektuojant fakulteto laboratorinį korpusą ir organizavo jo statybas. 1995 m. sausio 
mėn. baigė darbą universitete, tačiau katedroje apsilankydavo, dalyvaudavo kate-
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Petras Raudonis
(1931 - 2021)

2021 m. rugpjūčio 23 d. eidamas 91-uosius metus mirė 
LŽHIS veteranas, hidrotechnikos inžinierius Petras Raudonis. 

Velionis gimė 1931 m. liepos 15 d. Kėdainiuose amatinin-
ko šeimoje. Baigęs vidurinę mokyklą, Petras Raudonis 1950 
m. įstoja į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulte-
tą, kuris tuo metu buvo taip pat Kaune. 1955 metais, įgijęs 
inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją, Petras paskiriamas 

dirbti Raseinių MMS darbų vykdytoju. Po metų, 1956 m. Petras Raudonis pereina 
dirbti į Respublikinį vandens ūkio projektavimo institutą Kaune, tyrinėja ir pro-
jektuoja drenažo sistemas Akmenės, Mažeikių, Šakių, Šiaulių ir kituose rajonuose. 
Intensyvėjant šlapių žemių melioravimo darbams, RVŪPI vadovybė nusprendžia 
kurti skyrių Šiauliuose, formuojama grupė specialistų darbui naujajame skyriuje. Į 
Šiaulius 1962 metais siunčiamas ir Petras Raudonis dirbti grupės vadovu – projekto 
vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo šio laiko Petro gyvenimas buvo susijęs su Šiauliais. 
Čia sukūrė šeimą, gimė dukra, anūkai. RVŪPI Šiaulių skyriuje, vėliau AB „Šiaulių 
hidroprojektas“ prabėga ilgi ir prasmingi darbo metai. Petras Raudonis sėkmingai 
vadovavo tyrinėjimo – projektavimo darbams Akmenės, Mažeikių, Telšių, Šiaulių 
rajonuose.

Lietuvoje prasidėjus žemės reformai, 1992 metais Petras skiriamas vadovauti 
projektuotojų grupei, atliekančiai žemės reformos darbus Akmenės ir Mažeikių ra-
jonuose. Jo vadovaujami grupės darbuotojai laiku ir sėkmingai vykdė žemės refor-
mos darbus. Įmonėje Petras Raudonis buvo gerbiamas darbuotojų, buvo įsiklauso-
ma į jo nuomonę, naudingus patarimus.

AB „Šiaulių hidroprojektas“ Petras Raudonis dirbo iki 2005 metų. Bet ir vė-
liau Petras įmonėje būdavo dažnas svečias – jam rūpėjo, kaip mums sekasi, kokius 
darbus dirbame. Mes iš jo taip pat sužinodavome daug informacijos apie įmonės 
veiklos pradžią, jos istoriją, tuo metu dirbusius specialistus, jų likimus.

Netekome doro žmogaus, kruopštaus specialisto. Kartu su artimaisiais liūdime 
dėl skaudžios netekties. 

Arūnas Adomaitis 

dros, fakulteto šventėse. Antanas ir nedirbdamas universitete nepamiršo pomėgio 
kurti kompiuterines programas, atrado naują pomėgį – krosnių, židinių mūrijimą. 
Jam patiko projektuoti, todėl būdamas senjoru prisidėjo rengiant žmonos Rimantės 
projektuojamų konditerijos įmonių projektų grafinę dalį. Velionis buvo nuoširdus, 
geranoriškas žmogus. Domėjosi politiniu šalies gyvenimu, mėgdavo apie tai padis-
kutuoti, reikšti ir ginti savo nuomonę, tačiau su juo buvo lengva dirbti ir bendrauti. 

Mes prisiminsime Antaną kaip puikų savo srities specialistą, paprastą ir nuošir-
dų žmogų, visuomet pasirengusį išklausyti ir padėti. 

Reiškiame užuojautą žmonai Rimantei, dukrai Eglei, anūkams ir kitiems arti-
miesiems.

Buvusių bendradarbių vardu  
Vincas Gurskis, Dainius Ramukevičius
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Japoniškas sodas  
Kretingos rajone

„Kai gyvenimas kliokia kaip drumzlina upė, atnešdama daug skausmo, 
streso, kartais reikia pabūti ant kranto. Reikia vietos, kur žmogus galėtų pa-
sikalbėti pats su savimi, su grožiu, sugrįžti į save, į savo mintis, į visa tai, kas 
neįeina į „kasdienybės“ sąvoką“ (Romualdas Neimantas „Gamtos dvasia“). 
Tokia vieta yra visai netoli Palangos, Kretingos rajone, Darbėnuose. Unika-
lus, didžiausias Europoje (16 ha) japoniškas sodas – parkas, kuriame gali-
ma ramiai pasivaikščioti, pasigrožėti mums ne visai įprastu, bet nuostabiu 
kraštovaizdžiu, jame puikia dera keli gamtos komponentai: vanduo, relje-
fas, akmenys ir augalai. Japoniškas sodas yra svarbi japonų kultūros dalis, 
sujungianti tradicinę pagonišką religiją – šintoizmą, meną ir pagarbų požiūrį 
į gamtą. Kadangi lietuvių senoji religija taip pat buvo pagonybė, mums ne-
sunku priimti tokį parko formavimo stilių, suprasti šios tolimos rytų šalies 
žmonių meilę bei pagarbą visiems gamtos elementams ir reiškiniams.

Tradicinį japonišką sodą sudaro penki elementai, iš jų vienas – dvasinis, kiti 
keturi materialūs: vanduo, akmenys, augalai ir architektūra. Japoniškas sodas 
Kretingos rajone pradėtas kurti 2007 metais klaipėdiečio Roko Vaičiaus iniciaty-

va. Jį kuria daugiau kaip 50 metų 
patirtį šioje srityje turintis meis-
tras iš Japonijos kraštovaizdžio 
architektas Hajime Watanabe su 
savo komanda. Hidemi Onishi – 
pagrindinis šio sodo kraštovaiz-
džio menininkas, patenkantis į 
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geriausiųjų pasaulio landšafto formuotojų penketuką. Jis sodo kraštovaizdį kūrė 
be išankstinio plano ar piešinio, tiesiog buldozeriu formuodamas sklypo reljefą. 

Į sodo pasaulį įžengiama pro ąžuolinius vartus, o kelrodžiais sodo svečiams 
tarnauja rankų darbo žibintai, nutašyti iš akmens Japonijoje prieš daugiau nei 
šimtą metų. Vanduo – labai svarbi kiekvieno japoniško sodo dalis, simbolizuo-
janti nenutrūkstamą laiko tėkmę ir gyvenimo kaitą. Iš aukščiausioje sodo vietoje 
iškasto Žynio veidrodžio tvenkinio, pasipildančio iš natūralių šaltinių, išteka 
trys upeliai: Praeitis, Dabartis ir Ateitis. Aukštutinio sodo kalvos ir akmenys 
simbolizuoja kalnus ir salas. Sodui kurti jau panaudota 13 tūkst. tonų įvairaus 
dydžio akmenų, planuojama panaudoti dar apie 20 tūkst. tonų. Stengiamasi 
akmenis išdėstyti kuo natūraliau, lyg būtų taip sukurta gamtos, o augalai pride-
rinti prie akmenų išdėstymo. 

Tipiniai japoniško sodo augalai yra spygliuočiai, žydintys medžiai ir krūmai 
(vyšnios, slyvos, abrikosai, japoniniai klevai, azalijos, rododendrai), daugiame-
tės miško gėlės, viksvos ir samanos. Iš viso čia auga per 15 tūkst. įvairių medžių 
bei krūmų. Ypač vertinama japoniška vyšnia (sakura) – laikinumo ir trapumo 
ženklas. Šiame sode auga daugiau nei 500 sakurų, jų yra 10 skirtingų veislių. 
Šiuo metu yra daugiau nei 50 žmonių, šeimų, įmonių ir kompanijų, pasodinusių 
ir auginančių savo vardinius sakurų medelius. Įspūdingu japoniškų vyšnių žy-
dėjimu galima grožėtis gegužės mėnesį.

Aukštutiniame sode galima įkopti į Muzikanto kalną (36 m virš jūros lygio), 
atsiremti į akmenį Gyduolį ir pajusti jo skleidžiamą šilumą, pasėdėti lengvų 
konstrukcijų japoniškoje pavėsinėje ar apžiūrėti akmenų ratą – ritualinę vietą, 
jungiančią senąją baltų ir japonų tradicijas. 

Svarbi japoniško sodo kompozicijos dalis – įvairūs architektūriniai elemen-
tai ir inžineriniai įrenginiai (be jau minėtų vartų ir akmeninių žibintų, šiame par-
ke įrengti tilteliai, pavėsinės, suoleliai, šulinėliai ir kt.), pagaminti iš natūralių 
medžiagų – akmens, medžio ar metalo, stengiantis perteikti natūralią medžiagos 
spalvą, faktūrą ir netgi laiko žymes.

Akmenų ratas Japoniška pavėsinė
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Įdomu stebėti uni-
kalų sodo elementą – 
įrenginį shishi-odoshi. 
Vanduo teka vienu bam-
bukiniu vamzdžiu plona 
srove į kitą vamzdį, ku-
rio vienas galas atviras, 

o kitas uždaras. Prisipildęs van-
dens, šis vamzdis nusvyra žemyn 
atviruoju galu, ir vanduo išsipila. 
Išsipylus vandeniui bambukinis 
vamzdis verčiasi atgal ir užda-
ru galu garsiai muša į kietą pa-
grindą. Ciklas kartojasi iš naujo. 
Anksčiau Japonijoje valstiečiai 
naudodavo tokius įrenginius laukiniams žvėrims atbaidyti.

Karštą vasaros dieną malonu sustoti prie akmeninio dubens tsukubai – spe-
cialaus indo su bambukiniu latakėliu, simbolizuojančio švarą ir nekaltybę. Tai 
ne fontanėlis, o labiau praktinis įrenginys, kuriame galima nusiplauti rankas, 
atsigaivinti.

Žemutiniame sode yra daugiau kalvų ir tvenkinių nei Aukštutiniame. Čia 
landšafto menininkas H. Onishi sukūrė nuostabią kraštovaizdžio instaliaciją – 
persidengiančias kalvas, suteikiančias sodui dinamiškumo ir gilumo pojūtį. Šių 

Shishi-odoshi

Namas, kuriame gyvena kraštovaizdžio architektas Hajime WatanabePerkūno akmuo 
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kalvų papėdėje natūraliai susiformavus slėniui, jis prisipildė vandens, ir taip 
atsirado rami ir lėta, tarp kalvų vingiuojanti upė. Čia galima apžiūrėti Mėnulio 
kraterį, Perkūno akmenį, kuris pažymėtas X ženklu ir žymi vietą, kurioje 2019 
metais buvo rastas meteoritas. Saulėlydžio piliakalnis – geriausia vieta sode 
grožėtis besileidžiančia saule.

Japoniško sodo pasididžiavimas – daugiau nei 1000 bonsai medelių kolekci-
ja. Bonsai – tai dviejų žodžių – bon ir sai junginys: žodis bon išvertus iš japonų 
kalbos reiškia pa-
dėklą, o sai – augti 
arba sodinti. Šiame 
sode bonsai eks-
pozicija atsirado 
po 2010 m. vyku-
sio japoniško sodo 
projekto pristatymo 

Tokijuje, kai keletas japonų bonsai au-
gintojų pasiūlė kaip paramą apie 700 nuo 
4 iki 180 metų amžiaus bonsai medelių. 
Meistras Hajime Watanabe sukūrė bonsai 
sodą, kuriame šiuo metu eksponuojamos 
pušys, eglės, kadagiai, azalijos, klevai, 
sakuros ir kiti bonsai medeliai.

Japoniškas sodas yra antras pagal lankomumą objektas Kretingos rajone, jį 
jau aplankė daugiau kaip 100 tūkst. žmonių. Čia galima ne tik kelioms valandoms 
pabėgti nuo miesto šurmulio ir atsidurti gamtos prieglobstyje, bet ir apsigyventi 
tiesiog sode – minimalistinio japoniško stiliaus poilsio nameliuose. Arbatos na-
melyje galima mėgautis tradicine japoniška žaliąja arbata matcha. Arbatos gėri-

Bonsai 
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mo ritualo tikslas – susigrąžinti 
dvasinę pusiausvyrą. Japonai 
mėgsta užrašyti savo svajones 
ant popierinių juostelių ir už-
rišti jas ant bambuko tvorelės. 
Tokia tvorelė yra ir šiame sode. 
Galbūt jūsų svajonei bus lemta 
išsipildyti? 

Parengė Midona Dapkienė

TAI ĮDOMU
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Akmenės LEZ plėtrai – dar du sklypai
Siekdama tinkamai vykdyti Akmenės LEZ veikimo pagrindų sutarties įsipa-

reigojimus ir sudaryti palankesnes sąlygas padidinti Akmenės rajono pramoninį 
patrauklumą, vystyti aukštąsias technologijas ir kurti naujas darbo vietas, UAB 
„Akmenės laisvoji ekonominė zona“ inicijavo Akmenės LEZ teritorijos išplėti-
mą iki nustatytų Akmenės LEZ teritorijos ribų. Liepos mėnesį ši bendrovė vals-
tybei perleido (padovanojo) dviejų sklypų dalis, kurias visa apimtimi numatoma 
įtraukti į UAB „Akmenės laisvoji ekonominės zona“ teritoriją. Iš viso perduota 
9,4561 ha ploto, esančio Menčių kaime (Akmenės r.). Akmenės LEZ su NŽT 
ir Akmenės rajono savivaldybe bendradarbiauja nuo 2018 m. Per visą šį laiką 
NŽT išdavė sutikimus įdiegti reikiamą infrastruktūrą ir ją gerinti. 2019 m. NŽT 
Akmenės LEZ 99 metams išnuomojo 60,55 ha žemės.

Šiuo metu, pagal 2011 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Akmenės lais-
vosios ekonominės zonos įstatymą Nr. XI-1906, Akmenės LEZ teritorija užima 
98,6 ha. Teritoriją sudaro: šiaurinė teritorijos dalis (25,3875 ha), į kurią įeina 7 
atskiri žemės sklypai, esantys Naujosios Akmenės miesto teritorijoje, ir pietinė 
teritorijos dalis (60,5498 ha), esanti Akmenės rajone. UAB „Akmenės laisvoji 
ekonominė zona“ išnuomota 85,9373 ha Akmenės LEZ teritorijos ploto, nors pa-
gal minėtą įstatymą Akmenės LEZ teritorija turėtų užimti 98,6 ha. Akmenės LEZ 
veikimo pagrindų sutartyje numatyta, kad UAB „Akmenės laisvoji ekonominė 
zona“ įsipareigoja su Akmenės rajono savivaldybe ar Nacionaline žemės tarnyba 
sudaryti likusioje 12,6627 ploto Akmenės LEZ teritorijoje esančių žemės sklypų 
nuomos sutartis.

Akmenės LEZ teritorijoje jau sėkmingai veikia AB „Klaipėdos mediena“, 
UAB „VMG Akmenės baldai“, UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“. 2020 
m. pabaigoje Akmenės LEZ pradėjo veikti viena pajėgiausių ir moderniausių 
pasaulyje „Vakarų medienos grupės“ (VMG) medienos drožlių plokštės gamy-
klų, per metus gebanti dirbti 600 tūkst. m3 našumu. Teritorijoje statoma baldų 
gamykla, planuojama geležinkelio atšaka. Šiuo metu vykdomas ES struktūrinių 
fondų finansuojamas projektas, kurio tikslas – skatinti Akmenės rajono ekono-
minę plėtrą ir gyventojų užimtumą, pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas 
sumaniosios specializacijos srityse.

                                                                                  NŽT informacija

Visiems priimtinas variantas 
Įgyvendinant Žaliąjį kursą, didelis dėmesys skiriamas klimato kaitai ir dirvo-

žemio užterštumui mažinti. Kaip ir kitos veiklos sritys, žemdirbiai taip pat jau 
susiduria su iššūkiais dėl besikeičiančio klimato. Žemės ūkiui itin aktuali dirvo-
žemio sveikata. Jai gerinti ir išlaikyti būtinos dirvosauginės priemonės. Viena 
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iš jų – mėšlas, kuris, priešingai nei mineralinės trąšos, turtina augalams būtiną 
dirvožemio mikrobiologinį produktą – humusą.

Tręšimas mėšlu – viena iš labai reikšmingų priemonių, stabdanti dirvožemio 
eroziją. Tačiau tręšimas mėšlu gali būti ne tik naudingas, bet ir žalingas ar net 
kenkėjiškas tai pačiai ekosistemai. Nors daugelis ūkininkų žino, yra, kurie pa-
miršta ar dėl aplaidaus požiūrio mėšlą laukuose paskleidžia bet kada, jo krūvas 
palieka bet kur ir bet kaip. Nitratai, tiksliau, srutos kaupiasi gruntiniame vande-
nyse, kurį patys ir geriame, o azotu užteršti vandens telkiniai ušželia dumbliais. 
Todėl susitarti dėl mėšlo tvarkymo taisyklių – būtina. Ūkininkus vienijančių or-
ganizacijų atstovams, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms po diskusijų suta-
rus dėl visiems priimtino varianto, ministrai pasirašė „Mėšlo ir srutų tvarkymo 
aplinkosaugos reikalavimų aprašą“. Jei šio sutarimo nebūtų, ūkininkai nuo šio 
lapkričio negalėtų laikyti tirštojo mėšlo lauko rietuvėse draudžiamuoju tręšti lai-
kotarpiu.

Apraše numatytas draudimo naudoti ištaškymo technologijas, tręšiant skys-
tuoju mėšlu ir srutomis, terminas atidedamas iki 2025 m. Taip nuspręsta atsižvel-
gus į tai, kad ūkio subjektams, tokiu būdu tręšiantiems 30 ha ar daugiau žemės 
ūkio naudmenų, būtina įsigyti ar atnaujinti turimą techniką ir tam reikalingos 
investicijos.

                                                       ŽŪM informacija

Tradicijos ir šventės suburia draugėn 
Per Jonines Glaudžiuose (Plungės r.) Jono ir Nijolės Varkalių sodyboje būrin 

susirinko dešimtmetį švenčiančio klubo „Melioracijos senjorai“ nariai. Klubas 
vienija apie penkias dešimtis Plungės krašto melioracijios senjorų, dirbusių me-
lioracijos ar su tuo susijusiose įstaigose.
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Nors praėjusį rudenį jubiliejų paminėti sutrukdė pandemija, klubo „Melio-
racijos senjorai“ steigėjas parlamentaras J.Varkalys pasidžiaugė, kad veteranų 
sambūris gyvuoja dešimtį metų. Apžvelgdama veiklą dabartinė klubo vadovė 
Nijolė Varkalienė paminėjo, kad nepaisant pandemijos ir pastaraisiais metais 
spėta šį tą nuveikti: apsilankyta Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijos senelių 
globos namuose, organizuota ekskursija į Jelgavą Latvijoje.

Dalijantis įspūdžiais apie klubo veiklą šiltų žodžių negailėta pirmąjam klubo 
pirmininkui Feliksui Zulonui, administratorei Vandai Zaborienei, dabartinei vado-
vei Nijolei Varkalienei, ilgus metus melioracijos srityje dirbusiems Aldonai Pau-
lauskienei, Marytei Sudintienei, Algirdui Bertašiui, Antanui Žutautui, Algirdui 
Kazlauskui, Antanui Kryževičiui, Antanui Jokužiui, Albertui Viršilai ir kitiems. 
Jiems įteikti Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsen pasirašyti padė-
kos raštai. Prisimindamas veteranų darbo indėlį jiems padėkojo ir Plungės rajono 
savivaldybės meras Audrius Klišonis ir padėkos raštus įteikė Janinai Kaulienei, 
Zitai Aleksienei, Juozapui Enzeliui, Genutei bei Aleksandrui Kulikauskams.

Tą dieną buvo pasveikinti asmeninius gimtadienius minėję kolegos, puokš-
tės įteiktos varduves šventusiems Jonams bei Janinoms. Susirinkusieji buvo pa-
kviesti žiūrėti vietos mėgėjų teatro „Glaudus ratas“ aktorių vaidinamą Žemaitės 
komediją „Trys mylimos“.

                                           ŽH informacija

Modernios priemonės padeda  
išaiškinti pažeidimus

Per šių metų II ketvirtį NŽT teritoriniai skyriai atliko daugiau kaip 3000 
žemės naudojimo patikrinimų, iš kurių – 1943 planiniai patikrinimai ir 1140 
neplaninių patikrinimų, atliktų pagal gautus asmenų pranešimus. Šių patikrini-
mų metu buvo nustatyta daugiau nei 1400 žemės naudojimo tvarkos pažeidimų 
(924 pažeidimai nustatyti planinių patikrinimų metu, 557 pažeidimai – nepla-
ninių patikrinimų metu). Didžiausią pažeidimų dalį sudarė savavališko žemės 
užėmimo atvejai (854) ir žemės apleidimo atvejai (542). Visi 2021 metų II 
ketvirčio žemės naudojimo valstybinės kontrolės atlikti patikrinimai pažymėti

„Siekdami planinių patikrinimų efektyvumo ir kokybės, savo darbe pasitel-
kiame šiuolaikines informacines technologijas. Pradėjome taikyti naujas rizikos 
valdymo priemones, modernizuojame patikrinimų atrankos procesus, vis plačiau 
taikome įvairias GIS priemones. Visų šių modernių priemonių pritaikymas lei-
džia efektyviau ir greičiau nustatyti žemės naudojimo pažeidimus“, – sakė NŽT 
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus patarėja Rasa Kavaliauskienė.

Skatindama didesnį piliečių aktyvumą dalyvauti žemės naudojimo valsty-
binės kontrolės veikloje, NŽT artimiausiu metu planuoja visuomenei sudaryti 
galimybes apie pastebėtus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus informuoti ir 
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mobiliesiems įrenginiams pritaikytoje interneto svetainėje. Tai leis greičiau, pa-
togiau, neatskleidžiant savo tapatybės pranešti apie galimą pažeidimą bei stebėti 
pateikto pranešimo nagrinėjimą. NŽT taip pat skiria daug dėmesio žemės savi-
ninkų ir naudotojų sąmoningumui ugdyti teikdama informaciją asmenims apie 
teisingą žemės naudojimą.

Per III ketvirtį planuojama atlikti 1730 žemės naudojimo patikrinimų. Taip 
pat bus atliekami ir neplaniniai žemės naudojimo patikrinimai pagal gautus pra-
nešimus dėl galimai padarytų žemės naudojimo pažeidimų bei tikrinama, ar as-
menys pašalino anksčiau nustatytus žemės naudojimo pažeidimus. Daugiausia, 
net 103 planiniai patikrinimai šiame ketvirtyje numatyti atlikti Panevėžio miesto 
ir rajono savivaldybėse, Varėnos rajone – 71, Utenos rajone – 60, Palangos mies-
to savivaldybėje – 56 patikrinimai.

Sklypai, kuriuos planuojama tikrinti III ketv., pažymėti interaktyviame žemė-
lapyje. Taigi kiekvienas pilietis turi galimybę pažiūrėti, ar jo naudojamas žemės 
sklypas bus tikrinamas šį ketvirtį. NŽT teritoriniai skyriai, sudarydami kiekvieno 
ketvirčio žemės naudojimo patikrinimo planus, vadovaujasi pagrindiniais žemės 
sklypų ir valstybinės žemės plotų atrankos kriterijais. Be to, visi žmonės turi 
galimybę susipažinti su NŽT teritorinių skyrių vedėjų patvirtintais III ketvirčio 
planinių žemės naudojimo patikrinimų planais.

                                             NŽT informacija 

Pėdos marių dugne
Paskutinį rugpjūčio šeštadienį vykęs tradicinis Samylų (Kauno r.) renginys 

„Pėdos marių dugne“ kvietė prisiminti prieš 62 metus Kauno mariomis užlietų 
kaimų istorijas ir vienai dienai tapti užlietų kaimų gyventojais.

 Rugpjūčio paskutinėmis savaitėmis vyko pleneras „Lipantys iš vandens“ 
(finansavo – Lietuvos kul-
tūros taryba, Kauno ra-
jono savivaldybė), kurio 
metu profesionalūs drožė-
jai Raimondas Uždravis, 
Saulius Jocius ir Gintautas 
Tručinskas papildė skulp-
tūrų ansamblį ant vandens. 
Plenero ašimi tapo senolės 
skulptūra laukianti šalia 
prisėsiančio. Skulptūros 
pasakoja, ką slepia Kauno 
marių vandenys.
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Pasak renginio režisierės Eglės Targanskienės, išmintingiausi mokytojai yra 
gyvenimas ir laikas. Gyvenimas išmoko vertinti laiką, o laikas – vertinti gyveni-
mą. Todėl vertinkime tai ką turime, kol laikas neprivertė vertinti tai ką turėjome.                                               

Kauno rajono savivaldybės informacija

KRONIKA

Duris atvėrė mokslo muziejus
Rugpjūčio 26 d. Vievyje 

atidarytas po 4 metų rekons-
trukcijos visiškai atsinaujinęs 
Lietuvos geologijos tarnybos 
Žemės gelmių informacijos 
centras (ŽGIC). Tai kainavo 
daugiau kaip 2 mln. eurų, fi-
nansavus ES ir valstybės lė-
šomis.

„Šis centras – pirmiausia 
mokslo muziejus. Jame gali-
ma daug ko išmokti, suprasti, 
todėl kviečiu didžiuotis mūsų mokslu, kurio svarba visuomenei ypač išryškėjo 
dabar, gyvenant sudėtingu pandemijos metu. Aplinkos ministerijoje mokslas be 
galo svarbus ir sprendimus priimant, ir kasdieninėje veikloje“, – per atidarymą 
sakė ministras Simonas Gentvilas.

Atnaujintame pastate įkurdintos patogios apžiūrėti ekspozicijos, pertvarkyta 
ŽGIC aplinka, planuojami įdomūs edukaciniai renginiai turėtų būti patrauklūs ne 
tik specialistams ir geologijos entuziastams, bet ir plačiajai visuomenei.

Savo dydžiu lankytojus stebina kerno saugykla. Joje saugomi 1148 gręžinių 
kerno pavyzdžiai, kurie kartu sudėjus nusidriektų per 140 km. Kernas – tai grę-
žiant gaunamas cilindrinis uolienos stulpelis. Jis yra tos vietos geologinis metraš-
tis ir pagrindinis informacijos šaltinis apie žemės gelmes.

Be kernotekos, lankytina ir lauko riedulių ekspozicija, užimanti daugiau kaip 
4 ha plotą. Čia grupėmis išdėliota per 550 riedulių, suvežtų iš įvairių šalies vie-
tovių. Parke yra du vandens telkiniai, gausu lietuviškų medžių ir krūmų. Su svar-
biausiais šalies žemės gelmių turtais supažindina naudingųjų iškasenų ekspozici-
ja, su unikaliais mineralais – Juozo Lisausko retų mineralų kolekcija.

Informacijos centre veriasi ir šalies geologijos istorijos puslapiai. Tai ir Lie-
tuvos geologų mokyklos puoselėtojo, akademiko, prof. dr. Juozo Dalinkevičiaus 
memorialinė ekspozicija, ir saugomi geologų sukaupti asmeniniai archyvai.

ŽGIC buvo įkurtas 2015 m., reorganizavus tuometį Lietuvos geologijos muziejų.
                                 Aplinkos ministerijos informacija
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