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Kiekvieną rytą mano nubudimas 
Gražus kaip pasaka. Ir aš nebegaliu
Žinot, iš kur dangus šviesos tiek imas,
Iš kur tiek saulėj aukso spindulių.

Šiąnakt sapne kažką regėjau mielo...
Dabar diena gražiai kaip sapnas išsiskleis
Ir mano ilgą, rūsčią metų gėlą
Apkės džiaugsmingos saulės spinduliais.

Vytautas Mačernis,“
„Nubud imas “

      Mieli žurnalo bičiuliai,
tegul šv. Kalėdų rytas atneša Jums ramybę ir įkvepia gerumui.
Tenetrūksta Naujaisiais Metais sveikatos, artimųjų supratimo ir laimės.
Tebūna 2022-ieji kupini prasmingų darbų.
                   

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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Susumavome šių metų nuotraukų konkurso „Mūsų gyvenimas“ re-
zultatus. Dalyvių jame nebuvo daug. Geriausias akimirkas atrinkome iš 
beveik šešiasdešimties žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakci-
jai atsiųstų nuotraukų.

Daugiausiai pliusų šį kartą surinko nuotrauka, kurioje užfiksuota 
Plateliuose vykusios profesinės šventės akimirka. Jos autorius – Ku-
piškio rajono savivaldybės žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vy-
riausiasis specialistas, LŽHIS Kupiškio hidrotechnikų grupės vadovas  
Rimantas Bimbiris.

Antrąją vietą paskyrėme fotografijai, kurioje įamžinti melioracijos 
darbai Kėdainių rajono ūkininkų laukuose. Jos autorius – UAB „Agro-
Dotnuva“ vadovas Dainius Kižauskas.

Trečiąja vieta įvertinome nuotrauką, kurioje užfiksuota VDU ŽŪA stu-
dentų hidrologijos mokomoji praktika Dubysoje ties Ariogala. Nuotrau-
kos autorius – VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto lekto-
rius Raimundas Baublys.

Apžvelgiame nuotraukų  
konkursą

Rimanto Bimbirio nuotrauka
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Už atsiųstas nuotraukas 
dėkojame ir 
Martynui Navickui (Pakruojo r.), 
Romutei Čiurovienei (Kaunas), 
Kamilei Kirkilaitei (Kupiškis), 
Rūtai Litvinaitei (Vilnius), 
Vilimantui Vaičiukynui (Kaunas). 
Kai kurios šių autorių nuotrau-
kos jau buvo arba dar bus 
spausdinamos žurnalo 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
puslapiuose.

Vanda Vasiliauskaitė
žurnalo vyriausioji redaktorė

Sveikiname konkurso nugalėtojus! 
I vietos laimėtojui įteiksime Vytauto Kandroto nuotraukų albumą 

„123 graži Lietuva“. II-III vietų laimėtojams – Karolio Janulio „Būti paukščiu“.
Visi trys prizininkai gaus žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“  

prenumeratą 2022 metams.

Raimundo Baublio nuotrauka

Dainiaus Kižausko nuotrauka
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Vietovardžių kartografavimas
Mindaugas RAGAUSKAS 

Inžinierius žemėtvarkininkas

Vietovardžiai – vienas iš 
materialiojo kultūros pavel-
do elementų. Jie yra svar-
bus tautos, kalbos paveldo 
elementas, dažnai išliekantis 
net po to, kai išnyksta kalba 
ir tauta, iš kurios jis kilęs.

Ištuštėjus Lietuvos kai-
mams, sugriuvus sodyboms ar 
dėl kitų priežasčių priimami 
sprendimai kaimus sujung-
ti ar naikinti. Registrų centro 
duomenimis, vien per pasku-
tiniuosius penkerius metus Lietuvoje išregistruota 240 kaimų. Gatvėvardžių 
suteikimo mastas dar didesnis. „Gatvės“, per laukus ar miškus nuvingiuojantis, 
dažnai neišvažiuojamas grunto kelias, pavadinamos dirbtiniu pavadinimu. Vie-
tovardžių keitimo ar nykimo priežastys įvairios. Praeitame amžiuje Lietuvos 
teritorijos vietovardžių kaita daugiausia buvo susijusi su kraštovaizdžio po-
kyčiais dėl masinės kolektyvizacijos, žemės melioracijos, krašto okupacijos 

ir sovietizacijos. Dabar vietovar-
džių nykimas siejamas su šalies 
demografiniais pokyčiais.

Sovietmečiu vietovardžių 
kartografavimas įgavo istori-
nę – mokslinę prasmę. Vykstant 
primestoms politinėms ir ekono-
minėms pertvarkoms, smarkiai 
keitėsi kraštovaizdis: tuštėjo 
sodybos, vienkiemiai ir kaimai, 
kūrėsi naujos gyvenvietės, ga-
mybiniai centrai, keitėsi žemės 
naudojimo tvarka ir žemėvar-
džiai. Ryšium su didžiuliais ir 
dažnai nepamatuotais pertvar-

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Mindaugas Ragauskas

Paminklas išnykusiems Linkuvos apylinkės 
kaimams, Pakruojo rajonas
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kymais kilo pavojus iškraipyti lie-
tuviškus geografinius pavadinimus, 
prarasti buvusių gyvenamųjų vietų 
vietovardžius, kurių prieškario Lie-
tuvoje buvo gana gausu ir kurie su-
nyko stambinant žemėveikslius. 

1955 m. Žemėtvarkos valdybos 
geodezinių darbų partijos specia-
listai, vykdydami kontūrinę kom-
binuotą nuotrauką, foto planuose 
M 1:10000 pradėjo kartografuoti ir 
vietovardžius. Nepaisant visų drau-
dimų iš Pabaltijo geodezinės tarny-
bos, kuri kontroliavo geodezinius 
darbus, palaipsniui šie darbai buvo 
plečiami. 1961 m. įsteigus Respu-
blikinį žemėtvarkos projektavimo 
institutą buvo sukurta vietovardžių 
rinkimo bei kartografavimo siste-
ma, ir šie darbai kartu su planinės 
medžiagos atnaujinimu, t. y. su 
foto planų dešifravimu M 1:10000, 
vyko iki 1991 m.

Kadangi planinė medžiaga bu-
vo atnaujinama foto planuose M 
1:10000, tad kiekvienai trapecijai 
(foto planui M 1:10000) buvo pildomas vietovardžių žiniaraštis ir šviesoraštinė-
je schemoje pažymima vietovardžio vieta. Šviesoraštinėms schemoms būdavo 
naudojami žemės naudotojų planai, pradžioje M 1:25000, o vėliau M 1:10000 ir 
šviesoraštinės žemės naudojimo schemos.

Vietovardžių žiniaraštyje buvo renkama ši informacija:
I. Gyvenamųjų vietovių vardai: miestų, kaimų, miestelių ir kitų gyvenvie-

čių, dvarų, palivarkų, vienkiemių vardai ir pravardės.

II. Negyvenamųjų vietų vardai:
1. vandenvardžiai:

a) upių, upelių, upokšnių, jų senųjų tėkmių, griovių, perkasų,  
brastų, tvenkinių, sietuvų vardai;

b) ežerų, ežerėlių, jų įlankų, salų, kranto vietų vardai;
c) pelkių, palių, liūnų, akivarų, šaltinių, durpynų, kūdrų vardai;

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Paminklas išnykusiems kaimams Vaškų  
seniūnijoje, Pasvalio rajone
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2. žemėvardžiai:
a) kalnų, aukštumų, šlaitų, skardžių, pakalnių, pakriūčių,  

daubų, lomų, slėnių, klonių vardai;
b) pievų, laukų, šlapynių, ganyklų vardai;
c) laukų, galulaukių, akmenynų, žvyrduobių, molduobių,  

ribų, ežių vardai;
d) miškų, girių, miško aikštelių, skynimų, šilų, krūmų, brūzgynų vardai;
e) kelių, šunkelių, senųjų traktų, takelių, kryžkelių, išganų vardai.

III. Gamtos paminklai.
IV. Kultūros paminklai: archeologijos, architektūros, dailės  

ir istorijos paminklai.
Apie kiekvieną vietovardį reikėjo parašyti: vietovardis vietos žmonių kalba, 

vietovardis literatūrine kalba, trumpa vietos charakteristika ir vardo kilmė, vie-
tovardis transkribuotas į rusų kalbą, nes foto planuose buvo privaloma rašyti 
rusų kalba.

Foto planuose buvo rašomi oficialūs ir neoficialūs pavadinimai (neoficialūs 
skliaustuose). Prie kraštinių kaimų sodybų buvo rašomi gyvenamųjų vietovių 
pavadinimų sutrumpinimai. Buvo rašomi išnykusių vienkiemių ar kaimų pava-
dinimai, tik po jų užrašu nebūdavo gyventojų skaičiaus.

Vietovardžių literatūrinei formai nustatyti buvo naudojamas Lietuvos TSR 
administracinio teritorinio suskirstymo žinynas (1972 m.), Lietuvos TSR upių 
ir ežerų vardynas (1963 m.) ir kita medžiaga. Pagal atitinkamas sutartis vieto-
vardžių žiniaraščius tikrindavo Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir litera-
tūros institutas. Patikrintus vietovardžius aprobuodavo instituto redaktorius ir 
būdavo sutikrinami vietovardžių užrašai foto planuose. Užbaigus darbus rajo-
ne, būdavo analizuojami sukartografuotų gyvenamųjų vietovių pavadinimai su 
apskaitiniais dokumentais, apylinkių sąrašais, nagrinėjami nesutapimai.

1955 - 1990 m. Lietuvoje visuose rajonuose planinė medžiaga M 1:10000 
buvo atnaujinta du kartus, o dvidešimtyje rajonų – tris kartus.

Vietovardžių kartografavimas, vykdytas kartu su planinės medžiagos atnau-
jinimu, buvo svarbus tuo, kad visiems surinktiems vietovardžiams, o jų buvo 
dešimtys tūkstančių, nustatyta jų vieta planuose M 1:10000, ko anksčiau Lietu-
voje nėra buvę. Šių darbų iniciatorius buvo Žemėtvarkos instituto vyriausiasis 
geodezininkas Bonifacas Kasparaitis.

Per 45-erius metus vietovardžių kartografavimo darbus vykdė Žemėtvar-
kos instituto geodezijos skyrius ir rangos būdu talkino Aerogeodezijos instituto 
lauko darbų padalinys.

Žemėtvarkos veteranas Jonas Bagdonas, studijuodamas ankstyvuosius že-
mėtvarkos dokumentus ir archyvinę medžiagą, pastebėjo, kad dalis vietovar-

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA
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ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

džių yra kilusių iš žemėval-
dų ir žemėtvarkos terminų. 
Savo tyrinėjimo darbą J. 
Bagdonas apibendrino lei-
dinyje „Vietovardžiai, kilę 
iš žemėvaldos ir žemėtvar-
kos terminų“. Šią apybraižą 
atspausdino Žemėtvarkos 
institutas 1978 m. 40 egz. 
tiražu. Atsiliepimus apie šį 
darbą yra parašę – MA Lie-
tuvių kalbos ir literatūros 
instituto filologijos mokslų 
daktaras Aleksandras Va-

nagas ir Vilniaus 
valstybinio uni-
versiteto profeso-
rius Česlovas Ku-
daba. Atsiliepimai 
buvo atspausdinti 
leidinyje.

Žemėtvarkos 
instituto surink-

tų vietovardžių katalogai su vietovardžių pažymėta vieta šviesoraščiuose, pa-
naikinus Žemėtvarkos institute juos saugantį archyvą, perduota Vilniaus uni-
versitetui. Belieka viltis, kad Lietuvos erdvinių duomenų rinkinio tvarkytojai 
(GIS-Centras) imsis įrašyti visus (ir buvusius) vietovardžius į skaitmeninius 
registrus – georeferencinius erdvinių duomenų rinkinius. 

Džiugina seniūnijų, kaimų bendruomenių, pavienių asmenų iniciatyvos bu-
vusiems kaimams statyti paminklus. Tačiau to neužtenka. Norint išsaugoti vie-
tovardžius ateinančioms kartoms, būtini įstatymų pakeitimai.

Vandos Vasiliauskaitės ir  
Romualdo Survilos nuotraukos

Paminklas Šarkučių kaimuiPaminklas Nataičių kaimui

Grinkiškio dvaro  
sodybos parke šio 

krašto išnykusių kaimų 
paminklai
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Vietovardžiai, susiję  
su žemėtvarka ir žemėvalda

Romualdas SURVILA

Vietovardžiai svarbus tautos paveldo elementas. Pagal juos galima at-
sekti vietos geografinę padėtį, etninę sudėtį ir istorinę raidą. Per vietovar-
džius galime susipažinti su ten gyvenusiais žmonėmis, jų darbais, tai, tarsi, 
parašytas laiškas būsimoms kartoms. Laiškas, kuris senesnis už rašytinius 
šaltinius.

Lietuvių kalbos institute sukaupta ir saugoma apie 600 tūkst. vietovardžių. 
Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Žemėtvarkos institute buvo sukaupta 

ir kartografuota apie 200 tūkst. vietovar-
džių. Ypač vertinga tai, kad vietovardžiai 
pradėti rinkti 1950-1953 metais, kai dar 
buvo nepakitęs tarpukario Lietuvos kraš-
tovaizdis, nebuvo įsibėgėjęs sodybų tuš-
tėjimo metas, kai dar buvo daug vietos 
gyventojų. Vietovardžiai buvo renkami de-
šifruojant foto planus masteliu 1:10 000, jų 
vietą pažymint kartografinėje medžiagoje, 

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Sudargo parapijos 
išnykę kaimai

Paminklas Sudargo parapijos išnykusiems kaimams

užpildant „Vietovar-
džių ir gamtos bei kul-
tūros paminklų žinia-
raščius“. Žiniaraščių 
knygutėse buvo talpi-
nami trumpi jų aprašy-
mai ir tai, ką apie juos 
papasakodavo vietos 
gyventojai. Labai svar-
bu, kad buvo suspėta 
surinkti gausybę smul-
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kių objektų mikrotoponimų: pievų, ganyklų, dirvų, laukų, miškelių, miško aikš-
telių, pelkių, brūzgynų, žvyrduobių, akmenynų, kelių, griovių, pavienių medžių, 
akmenų, įvairių gamtos ir kultūros saugomų objektų vardų ir kt. Nemažą vertę 
turi užrašyti vardus turinčių objektų egzonimai.

Lietuvos erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojas GIS-Centras į vietovardžių 
geografinės informacinės sistemos (GIS) vietovardžių rinkinį įtraukė apie 150 
tūkstančių objektų vietovardžius, pateikdamas informaciją taškų, linijų ir plotų 
sluoksniais. Bet turime Lietuvoje užfiksuotų įvairia forma apie 1 milijoną vieto-
vardžių – jie laukia įrašymo į GIS rinkinius. 

Daug rūpesčio kyla dėl išnyksiančių gyvenamųjų vietovių vietovardžių. Tai 
rimta problema. Tačiau kaime gyvenamųjų vietovių vardus galime atkurti – prie 
kiekvienos sodybos dešifruotuose foto planuose yra įrašytas sutrumpintas kai-
mo pavadinimas. 

Mums labai įdomi kita vietovardžių grupė – vietovardžiai susiję su žemė-
tvarka ir žemėvalda. Tuos vietovardžius surinko ir pažymėjo Lietuvos 1940 
metų žemėlapių schemose žemėtvarkininkas Jonas Bagdonas (1903-1986). 

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Senieji vietovardžiai, atsiradę iki XVI a. Valakų reformos
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Apie jo surinktą medžiagą labai gražiai 1978 metais atsiliepė Lietuvos Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Dabartinės literatūrinės lie-
tuvių kalbos sektoriaus vadovas A.Vanagas ir Vilniaus universiteto profesorius 
Č. Kudaba. J. Bagdono darbas gerai įvertintas Lietuvos geografų draugijoje. 

Neaišku, ar iki XVI a. Valakų reformos vyko žemėtvarkos darbai. Jeigu ir 
vyko, tai labai mažu mastu. Todėl iki to laikotarpio vietovardžiai daugiausia 
susiję su žemėvalda. Dėl rašytinių šaltinių stokos apie juos nedaug ką gali-
ma pasakyti. XII-XIV a. šaltiniuose daugiausia minimi karo žygiai, mūšiai, 
derybos, ginčai ir pan., o apie materialinę kultūrą, socialinius, ekonominius 
santykius bei žemės naudojimą žinių turime nedaug. XV a. valstiečių dirbamos 
žemės buvo nuosavos ir paveldimos.

Senovės vietovardžiai iki XVI a. Valakų reformos. Vienas se-
niausių žemėtvarkos ir žemėvaldos terminų yra dvaras. Jie davė pavadinimus 
daugybei vietovių: Dvarčių, Dvarelių, Aukštadvario, Senadvario, Baltadvario, 
Raudondvario, Dvaralaukių, Dvarčių, Dvareliškių, Dvarčionių, Dvarviečių ir 
kitus panašius pavadinimus. Kitas senas vietovardis apydėmė – kaimo ben-

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Po XVI a. Valakų reformos atsiradę vietovardžiai
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ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

dras sklypas tarp kiemų. Įvairiai užrašomų tų vietovardžių (Apidėmis, Apidė-
mė, Apydėmė, Apydimėlis ir t.t.) aptinkama visoje Lietuvoje. Juo būdavo pa-
vadinamos pievos, lankos, ganyklos, laukai, miškai, kalneliai ir net raistas. Prie 
seniausių vietovardžių dar priskiriami Dubos, Laukininkų, Ubiškių ir Kaniūkų 
vietovardžiai. 

 XVI a. Valakų reformos vietovardžiai. Daugybei kaimų įvairiausios 
formos vietovardžių suteikė valako terminas: Valakai, Valakėliai, Valakiškės, 
Valakampiai, Valakininkai, Valakėlai ir t.t. 

1557 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas pertvarkė že-
mės ūkį, įvesdamas valakų sistemą. Valstiečiams buvo paskirta po vienodą kie-
kį žemės – valaką (21,38 ha). Valakas tapo ūkio vienetu. Valaką sudarė 30-33 
margai. Lietuviškojo margo plotas buvo 0,71 ha, lenkiškojo – 0,5598 ha. Vals-
tiečio ūkį sudarydavo trijuose kaimo žemės sklypuose skirti 3 rėžiai. Taip atsi-
rado Margų, Margelių, Pamargių, Margumiškio ir pan. vietovardžiai bei Rėžių, 
Rėžgalių, Šniūrų, Šniūraičių ir kt. vietovardžiai. Kartais valstiečiams būdavo 
pridedamas žemės sklypas už kaimo ribos. Šios žemėvaldos pagimdė Pridotkų, 
Dadotkų, Užsienio, Ažusienio ir kt. vietovardžius. 

Po Valakų reformos vėlesnių žemės matavimų atsiradę vietovardžiai
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Vėliau, po Valakų reformos, valstiečiai praplėsdavo ūkį su daugiau valakų – 
atsirado Keturvalakių, Penkvalakių vietovardžiai. 

Lietuvos vietovardžių kaita daugiausia buvo susijusi su kraštovaizdžio po-
kyčiais, prie kurių prisidėjo žemės melioracija, kolektyvizacija ir dėl krašto 
okupacijos prasidėję ir dabar tebesitęsiantys kaimo demografiniai pokyčiai. 
Kaime atsirado naujo tipo vietovardžiai – gatvėvardžiai, kurie suteikiami į kai-
mus nuvingiuojantiems per laukus ir miškus grunto keliams. Tai dažniausiai 
išgalvoti Liepų, Beržų, Gėlių, Lakštingalų ir kiti panašūs dirbtiniai vardai.

 

Žemės reformos problemos
Pranas ALEKNAVIČIUS

Racionalus teritorijos tvarky-
mas ir naudojimas valstybinėje bei 
privačioje žemėje – tai strateginis 
siekis, kurio pagrindinės nuostatos 
išdėstytos Žemės reformos įstaty-
me ir Žemės įstatyme. Žemės refor-
mos įstatymas numatė ne tik nuo-
savybės teisių į žemę atkūrimą, bet 
ir užduotį tenkinant poreikius aprū-
pinti žeme fizinius ir juridinius as-
menis jų įvairiapusei, pagal teritori-
jų planavimo dokumentus pagrįstai 
ir žemės savybes geriausiai atitin-
kančiai veiklai. Todėl įstatymo 3 ir 
4 bei kiti straipsniai numato, kad 

žemės reforma apima visą šalies teritoriją (valstybės žemės fondą), o žemės 
paskirstymas nuosavybėn ir naudojimuisi vykdomas pagal žemėtvarkos pro-
jektus. Per 30 žemės reformos metų liko nesuformuota sklypais (kaip nekilno-
jamojo turto vienetais) ir teisiškai neįregistruota apie 700 tūkst. ha šalies terito-
rijos (šie darbai vyksta lėtai, pagal dabartinius tempus jų užbaigimui prireiktų 
dar apie 15 metų). Be to, tinkamai nereguliuojamas agrarinės reformos vykdy-
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mui priimtų įstatymų idėjos įgyvendinimas – naujų ūkinių struktūrų kūrimasis 
ir transformacija iš buvusių žemės ūkio įmonių, formuojant racionalaus dydžio 
ir ribų prekinius ūkius. Todėl tenka konstatuoti, kad žemės reformos procesas 
Lietuvoje kol kas įvykdė tik pirmąją užduotį – įgyvendino nuosavybės teisių į 
žemę atkūrimą reglamentuojančius teisės aktus. Tolesnis žemės reformos dar-
bų etapas turėtų būti likusios neįregistruotos žemės suplanavimas ir įteisinimas 
nuosavybėn ar naudojimuisi jos savininko (dauguma atvejų tai valstybinė žemė, 
kurią patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM) lėšomis, 
skirtomis žemės reformai.

Kartu su Žemės įstatymo nuostatomis žemės reformos baigiamųjų darbų tei-
sinis reglamentavimas užtikrintų racionalų visos žemės tvarkymą įstatymuose 
ir Vyriausybės nutarimuose nustatyta tvarka. Todėl būtinos įstatymų pataisos, 
kurios leistų išspręsti tokias pagrindines problemas:

► 1 problema: Neužbaigtas viso šalies žemės fondo žemės sklypų forma-
vimas. Nuo 1992 metų suprojektuota, paženklinta vietovėje, nustatyti kadastro 
duomenys ir teisiškai įregistruota Nekilnojamojo turto registre tik 89,4 proc. 
Lietuvos Respublikos teritorijos (iki 2021 01 01 – 5835,6 tūkst. ha plote su-
formuotų sklypų skaičius – 2459,1 tūkst.). Vidutiniškai per metus (2016–2020 
m. laikotarpiu) teisiškai įregistruotų žemės sklypų skaičius padidėja 37 tūkst., 
plotas – 49 tūkst. ha. Po 2021 01 01 dar liko suformuoti sklypais ir teisiškai 
įregistruoti apie 700 tūkst. ha žemės.

Galimi problemos sprendimo variantai: 
a) Valstybės lėšomis parengti žemės reformos žemėtvarkos projektus vi-

soms šalies kadastro vietovėms, kuriose yra nesuformuotos sklypais ir 
neįregistruotos valstybės valdomos žemės. (Tam juridinis pagrindas – Že-
mės reformos įstatymas, kurio 3 ir 4 straipsniuose nurodyta, kad reforma 
apima visą šalies žemės fondą ir vykdoma pagal žemės reformos žemė-
tvarkos projektus). Suformuoti žemės sklypai įregistruojami valstybinės 
žemės patikėtiniams, kurie po to rūpinasi šių sklypų įteisinimu žemės 
naudotojams ar organizuoja pardavimo bei nuomos aukcionus; 

b) Dalį nesuformuotos sklypais valstybinės žemės, galimos panaudoti ur-
banistinei plėtrai, perduoti valdyti patikėjimo teise savivaldybėms, likusi 
lieka valdyti esamiems patikėtiniams (daugiausia – NŽT). Po to šioje že-
mėje valstybės, kaip žemės savininko, žemės reformai skirtomis lėšomis 
arba patikėtinių (savivaldybių bei NŽT) lėšomis parengti žemės valdų 
planus, juose suformuoti žemės sklypus ir įregistruoti bei įteisinti žemės 
naudotojus aukciono ar neaukciono tvarka, laikantis galiojančio teisinio 
reglamentavimo.

c) Šiuo metu galiojančios tvarkos nekeisti: žemės sklypus formuoti tik 
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esant realiems poreikiams įteisinti jau naudojamą žemę ar poreikiui 
panaudoti urbanizuotiną teritoriją investiciniams projektams, rengiant 
šių sklypų įsigijimo aukcionus. Teisės aktų numatytais atvejais žemės 
sklypų formavimo ir kadastrinių matavimų darbus finansuoja šių sklypų 
naudotojai.

► 2 problema: Nesuformuotos racionalių ribų ūkių žemės valdos. Rengti 
kompleksinius žemės reformos žemėtvarkos projektus ir juose formuoti raci-
onalaus dydžio ir ribų ūkių žemės valdas buvo numatyta tik 1991 m. Vyriau-
sybės patvirtintoje metodikoje. Iš esmės pakeitus agrarinės reformos darbų 
kryptį, 1997 m. parengti nauji teisės aktai, pagal kuriuos žemėtvarkos darbų 
metu formuojami ne ūkiai, bet žemės sklypai. Kadangi žemė buvo įsigyjama 
nuosavybėn įvairiais būdais (grąžinant žemę buvusioje vietoje, „atsikeliant“ 
turėtą privačią žemę, privatizuojant asmeniniam ūkiui naudojamą žemę, per-
kant valstybinę ir privačią žemę), vieno žemės savininko valdą sudaro keli ar 
keliolika žemės sklypų, dažnai nesiribojančių vienas su kitu. Kuriant ūkininkų 
ir juridinių asmenų ūkius, gamybos plėtrai reikalingos žemės įsigijimu ten-
ka rūpintis patiems ūkių valdytojams. Perkami ir ilgam laikui išsinuomojami 
žemės sklypai išsidėsto ne pagal ūkių žemės valdų perspektyvines ribas (jos 
nebuvo projektuojamos), o tik pagal žemės savininko bei pirkėjo ar nuomi-
ninko susitarimą, suderinus kainą, tai yra, žemės įsigijimas priklausė nuo ūki-
nio subjekto apsisprendimo pasinaudoti atsiradusia žemės pasiūla. Dėl to dalis 
stambiųjų ūkių naudojamų žemės sklypų yra išsimėtę ir iki 5–10 km bei dar 
daugiau nutolę nuo pagrindinio laukų masyvo ar gamybinio centro, kas reika-
lauja didesnių darbo laiko sąnaudų ir gamybinių transporto išlaidų bei didina 
išaugintos produkcijos savikainą (metinės normatyvinės išlaidos, susiję su že-
mės ūkio darbais, padidėjus atstumui iki lauko 1 km, padidėja 7–10 eurų/ha). 
Ūkių žemės valdose naudojamų laukų (žemės sklypų) išsimėtymas mažiausią 
neigiamą ekonominį-organizacinį poveikį žemės ūkio gamybai turi smulkiuo-
siuose ūkiuose, naudojančiuose 1–10 ha (2017 m. 89,5 tūkst. asmenų dekla-
ravo 365 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų), didesnį poveikį – vidutinio dydžio 
ūkiuose, naudojančiuose 11–100 ha (2017 m. 35,7 tūkst. asmenų deklaravo 
1018 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų), ir didžiausią poveikį – stambiuosiuo-
se ūkiuose, naudojančiuose daugiau kaip 100 ha (2017 m. 5,2 tūkst. asmenų 
deklaravo 1512 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų). Iš viso 2020 m. Lietuvoje 
žemės ūkio naudmenas deklaravo 124,9 tūkst. žemės naudotojų (2937,3 tūkst. 
ha). Todėl darytina prielaida, kad apie 1/3 ūkių, susiformavusių be tinkamo 
valstybinio reguliavimo žemės reformos laikotarpiu, dabartinę žemės valdų 
struktūrą reikia pagerinti teisinėmis, ekonominėmis (diferencijuotos paramos) 
ir žemėtvarkos priemonėmis.
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Galimi problemos sprendimo variantai: 
a) Papildyti Žemės reformos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus deta-

lesnėmis nustatomis apie baigiamuosius žemės reformos darbus, vykdo-
mus iš žemės reformai skirtų valstybės biudžeto lėšų. Jie turėtų apimti 
suformuotų ūkių žemės valdų inventorizaciją (su visų stambiųjų ūkių 
ribų kartografavimu) ir jos pagrindu parengtas valstybės bei ES paramos 
priemones, skatinančias optimizuoti ūkių naudojamos žemės plotą, kad 
jis atitiktų ūkio specializaciją ir turimų gamybinių pajėgumų geriausio 
panaudojimo galimybes, taip pat skatinančias kompaktiškesnį, labiau 
konsoliduotą žemės sklypų išsidėstymą ūkio žemės valdoje;

b) Teisės aktuose nustatyti, kad į žemės reformos baigamuosius darbus įeina 
planingo agrarinių teritorijų naudojimo reguliavimas. Tuo tikslu turi būti 
papildomai parengiamos savivaldybių ar seniūnijų žemėtvarkos schemos 
(jų rengimas numatytas Žemės įstatymo 38 str.), sprendžiančios tokius 
klausimus: ūkių žemės valdų perspektyvinių ribų formavimas; ypač ver-
tingų žemės ūkio naudmenų išdėstymas; miškų ir miško įveisimui tiks-
lingų perduoti plotų išdėstymas. Šie schemų sprendiniai, juos patvirtinus 
savivaldybės taryboje, siejami su parengtinomis privalomomis įstatymų 
nuostatomis, reguliuojančiomis racionalesnį žemės naudojimą ir prekinių 
ūkių žemės valdų plėtrą, atitinkančią ūkio gamybinius pajėgumus. Pavyz-
džiui, ūkio ar žemės ūkio įmonės valdytojas turėtų prioritetinę teisę pirkti 
ar ilgam laikui išsinuomoti savo ūkio perspektyvinėse ribose esančius ki-
tiems asmenims priklausančius žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei 
teisės aktuose nustatyto dydžio miškus ir vandens telkinius;

c) Šiuo metu galiojančios tvarkos nekeisti: ūkių žemės valdos formuoja-
mos pačių ūkių savininkų, o ne valstybės, iniciatyva; įstatymai numato 
tik žemės sklypų, reikalingų ūkių gamybai plėtoti, pirkimo sąlygas ir ga-
limybes reguliuoti NŽT teritorinių skyrių vedėjų sprendimais, laikantis 
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nuostatų. Taip pat teisės 
aktai reglamentuoja žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyven-
dinimo tvarką, kuri tobulintina, įvedant reikalavimus, pvz., planuojant 
žemės sklypų išdėstymo pertvarkymą atsižvelgti į esamas ar perspekty-
vines racionalių ūkių žemės valdų ribas. Būtina grąžinti Vakarų Europos 
valstybėse plačiai taikomą ir iš LR žemės įstatymo nepagrįstai išbrauktą 
valstybinės žemės lygiaverčių mainų su privačia žeme principą, kai tai 
tikslinga ūkių žemės valdų išsidėstymo ir jų ribų optimizavimo požiūriu 
(rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės kon-
solidacijos projektus, taip pat žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektus).
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► 3 problema: Žemės sklypai, gauti atkuriant nuosavybės teises, pagal 
savo vertę nėra ekvivalentiški dabartiniam žemės rinkos kainos santykiui. 
Rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus formuojamų žemės ūkio 
paskirties žemės sklypų vertė buvo apskaičiuojama priklausomai nuo žemės 
ūkio naudmenų dirvožemių našumo. Tačiau nesant rinkos santykių nebuvo 
įvertintas galimas perspektyvinis žemės sklypo (teritorijos) panaudojimas. 
Ūkininkavimui naudojamos žemės rinkos vertė daugmaž lygi grynųjų paja-
mų iš išauginamos žemės ūkio produkcijos kapitalizuotai vertei. Tuo tarpu kai 
ši žemė panaudojama kitai paskirčiai (gyvenamųjų sodybų ir ūkinės-komer-
cinės paskirties pastatų statybai, infrastruktūros įrenginiams, rekreacijai), jos 
pardavimo rinkoje kaina žymiai padidėja – nuo kelių kartų iki kelių dešimčių 
kartų; ją daugiausia nulemia sukurta infrastruktūra ir vietos tinkamumas. Kad 
dėl to žemės ūkio paskirčiai gautos žemės savininkas, panaudodamas ją savo 
vykdomoms ne su žemės ūkiu susijusioms statyboms arba parduodamas ar iš-
nuomodamas šią žemę nepradėtų ja spekuliuoti, taip pasipelnydamas valsty-
bės sąskaita ir mažindamas šalies nacionalinius išteklius – sukultūrintus žemės 
plotus su derlinguoju dirvožemiu, Žemės įstatymas bei Vyriausybės nutarimas 
nustatė tvarką, pagal kurią už žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskir-
ties pakeitimą žemės savininkas privalėjo kompensuoti į valstybės biudžetą 
žemės ūkio gamybos nuostolius (už prarandamas žemės ūkio naudmenas) ir 
miškų ūkio nuostolius. Kompensacijos dydis buvo lygus skirtumui tarp kitos 
paskirties žemės ir žemės ūkio paskirties žemės normatyvinės arba apmokes-
tinamosios vertės. Gautos lėšos buvo panaudojamos žemėtvarkos ir meliora-
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cijos valstybiniams darbams finansuoti. Deja, 2000 m. Žemės įstatymas buvo 
patikslintas ir ši nuostata išbraukta. Privalomas kompensavimas už miško že-
mės pavertimą kitomis naudmenomis vėl atkurtas Miškų įstatymo pataisomis 
2011 m., tuo tarpu pasiūlymų kompensuoti už prarandamas dėl ne žemės ūkio 
veiklos žemės ūkio naudmenas bei nuimamą derlingąjį dirvožemį kol kas nėra 
inicijuojama teikti. Apytiksliais duomenimis, vidutiniškai per metus pagrindinė 
žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį pakeičiama ne 
mažiau kaip 2 tūkst. ha plote. Tokių žemės sklypų daugiausia arti miestų, au-
tomagistralių, ežerų ir kitų rekreacijai tinkamų objektų, taip pat bendruosiuose 
planuose numatytose urbanizuotinose teritorijose. Ūkininkavimui naudotos ir 
ne žemės ūkio veiklai parduotos žemės sklypų kainos skirtumas parodytų, kiek 
žemės savininkai dėl neapgalvotų Žemės įstatymo pataisų nepagrįstai praturtėja 
visuomenės sąskaita, t. y. kokią sumą, gavus kompensaciją, kasmet būtų galima 
papildomai skirti valstybei priklausančių melioracijos įrenginių pagerinimui ar 
savivaldybių rengiamai techninei infrastruktūrai.

Galimi problemos sprendimo variantai:
a) Papildyti Žemės įstatymą nuostata, analogiška Miškų įstatymo nuostatai, 

saugančiai miško žemės plotus: už žemės ūkio paskirties žemės sklypo 
paskirties pakeitimą į kitą paskirtį sklypo savininkas ar kitas pakeitimu 
suinteresuotas asmuo turėtų sumokėti į valstybės biudžetą kompensaciją, 
o gautos lėšos panaudojamos žemės ūkio naudmenų plotui atkurti kitoje 
vietoje ar žemės ūkinių savybių gerinimui (rūgščių dirvų kalkinimas, sau-
sinimo sistemų rekonstrukcija, melioracijos griovių valymas ir kt.). Kom-
pensacijų dydis ir jų sumokėjimo tvarka nustatoma Vyriausybės nutarimu;

b) Papildyti Žemės įstatymą ir/arba nustatyti naujai rengiamame Dirvože-
mio įstatyme, kad vykdant bet kokias statybas, susijusias su derlingojo 
dirvožemio sluoksnio nuėmimu, statybomis suinteresuotas asmuo turi 
atlyginti valstybei šio prarandamo ir savaime neatsikuriančio nacionali-
nio turto vertę rinkos kainomis (šiuo metu žemės savininkai ar statybas 
vykdančios įmonės pardavinėja „juodžemį“ po 6–10 eurų/m3 plius atveži-
mo išlaidos). Gautos lėšas valstybės mastu turi būti panaudojamos žemės 
ūkio naudmenų dirvožemio gerinimo darbams melioracinėmis priemonė-
mis. Kompensacijų dydis ir jų apskaičiavimo, sumokėjimo bei lėšų pa-
naudojimo tvarka nustatoma Vyriausybės nutarimu; 

c) Palikti galiojančią šiuo metu tvarką, kai žemės naudojimo paskirtis kei-
čiama neatlygintinai žemės savininko iniciatyva ir be išsamesnio valsty-
binio reguliavimo. Tačiau ir šiuo atveju būtinas aktyvesnis už vertingų 
žemės ūkio naudmenų išsaugojimą atsakingų bei melioruotos žemės nau-
dotojų (ūkininkaujančių asmenų) interesus ginančių institucijų (visų pir-
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ma, ŽŪM ir NŽT padalinių, taip pat savivaldybių administracijos žemės 
ūkio skyrių) dalyvavimas svarstant bei derinant teritorijų planavimo do-
kumentus, numatančius naujų statybų išdėstymą našios dirbamos žemės 
laukuose.

Analizuojamais klausimais buvo tiriama ir ilgametę patirtį žemės tvarky-
mo bei žemės reformos srityje turinčių specialistų nuomonė. Iš viso parengtos 
ir išsiųstos užklausos 30 NŽT teritorinių skyrių vedėjų. Atsakymus atsiuntė 
5 specialistai (toliau straipsnyje vadinami ekspertais). Vidutinis eksperto am-
žius – 56 metai, darbo stažas žemėtvarkos sistemoje – 28 metai, iš jų vykdant 
žemės reformą – 25 metai. Ekspertų pritarimas bei pastabos perspektyvinių 
darbų turiniui ir problemų sprendimo variantams:

►  I problema: tinkamiausias I-a variantas: pritarė 3 ekspertai (60 proc.).  
 Pastabos dėl perspektyvinio įgyvendinimo galimybių:
S. Januška: 
Šis variantas žemėtvarkos požiūriu būtų teisingas. Anksčiau ar vėliau liku-

sią laisvą valstybinę žemę reikės sutvarkyti, sumatuoti. Tačiau:
- šiuo besikeičiančiu laikmečiu suformuoti laisvos valstybinės žemės plotai 

daugeliu atveju neatitiks potencialių investuotojų, pirkėjų pageidavimų, teks 
juos performuoti, bus neefektyviai išleisti pinigai. Sklypai daugeliu atvejų bus 
smulkūs, nepaklausūs. Šių sklypų kaina, formavimo, pardavimo procedūrų iš-
laidos viršys šių sklypų realią vertę;

- valstybės mastu atliekant šiuos darbus jų kiekis bus didžiulis. Sklypai 
smulkūs, jų daug. Biudžetui bus nepakeliama našta;

- esama viešųjų pirkimų tvarka neužtikrina kvalifikuoto rangovo parinkimo 
šiems darbams atlikti: bus nekompetencijos, stigs analitinių gebėjimų, bus vil-
kinimo atvejų, todėl pats procesas gali užtrukti, kils grėsmė jo sėkmei;

- siūlyčiau šį darbą pradėti ir vykdyti ne visose kadastro vietovėse iš karto. 
Taip būtų lengviau valdyti procesą, kokybiškiau išnagrinėti situacijas;

- vykdant valstybinės žemės sutvarkymo darbus, lygiagrečiai turi būti ga-
lima žemės sklypus formuoti pagal konkrečius privačių asmenų prašymus jų 
poreikiams įteisinti jau naudojamą žemę ar panaudoti urbanizuotiną teritoriją 
investiciniams projektams, rengiant šių sklypų įsigijimo aukcionus. (Šių žemės 
sklypų formavimo ir kadastrinių matavimų darbus finansuoja sklypų potencia-
lūs naudotojai, nuomininkai, o parduodant aukcionuose – minėtas lėšas įkalku-
liuojant į pardavimo kainą). 

V. Ivanauskaitė-Mizarienė: 
Paspartinus žemės sklypų formavimo darbus (juos galima užbaigti per 

5-eris metus), būtų geriau kontroliuojama visa žemė, būtų galima skelbti dau-
giau aukcionų, sumažėtų skundų dėl nepanaudojamos žemės.
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S. Sinkevič: 
- sklypų suformavimas išspręstų problemas dėl neteisėto deklaravimo, dėl 

sklypų ribų, pagreitintų sklypų pardavimą ir t. t.;
- dalies valstybinės žemės perdavimo tvarkyti savivaldybėms netinka, ka-

dangi užsitęstų darbai – žemės perskirstymas (savivaldybei ir NŽT), po to skly-
pų formavimas. Geriausiai, kad darbą atliktų vienas patikėtinis. 

Z. Šimkus: 
- ne visus sklypus pavyks parduoti, nes menkaverčiai miškai, apaugusi miš-

ku žemė, apžėlę buvusių gamybinių centrų teritorijos nepatrauklios investuo-
tojams ir ne visur bus pageidaujančių jas įsigyti. Neatsiradus norinčiųjų įsigyti 
tokius sklypus, gal būtų tikslinga sudaryti suformuotų sklypų valstybės rezervą. 
Per kurį laiką šie sklypai galėtų būti sutvarkyti ir pasiūlyti parduoti, apželdinti 
mišku ar kitaip panaudoti;

- užstatytose vietovėse yra nemažai žemės plotų, kuriuose tvarkoma infras-
truktūra, sprendžiami inžinerinių tinklų, kelių išsidėstymo klausimai. Taigi čia 
turėtų būti rengiami kompleksiniai atskirų teritorijų planai, siekiant sukurti ge-
resnes sąlygas žemės naudojimui ir numatyti sklypų ribų sutvarkymą. 

A. Vosylius: 
Jau dabar susiduriame su problema, kai nesant realaus poreikio suformuoja-

mi sklypai, kurie vėliau, atsiradus konkrečiam poreikiui, performuojami – tai ir 
laikas, ir lėšos. 

►  II problema: tinkamiausias II-c variantas: pritarė 3 ekspertai (60 proc.).  
 Pastabos dėl perspektyvinio įgyvendinimo galimybių: 
S. Januška: 
- teisės aktuose, reglamentuojančiuose žemės reformos baigiamuosius dar-

bus bei ūkių žemės valdų perspektyvinių ribų formavimo projektų rengimo dar-
bus, jų rengėjams ir projektuose dalyvaujantiems asmenims turi būti nustatytas 
reikalavimas ne tik suformuoti visą likusią valstybinę žemę sklypais, bet ir nu-
matyti, kaip kryptingai, racionaliai, planingai sutvarkyti, sukonsoliduoti agrari-
nes teritorijas. Pritariu seniūnijos ar savivaldybės žemėtvarkos schemų porei-
kiui – jos detaliau nubrėžtų baigiamojo žemės sutvarkymo etapo pagrindines 
žemės naudojimo kryptis. Schemos būtų aukštesnio lygmens teritorijos plana-
vimo dokumentas, privalus projektų dalyviams ir rengėjams. Rizika, kad tai bus 
per brangus darbas, todėl prie ūkių žemės valdų perspektyvinio ribų formavimo 
projektų finansavimo turi prisidėti ūkių savininkai. Tada projektų sprendiniai 
bus labiau apgalvoti, vertinami, stengiamasi juos įgyvendinti;

- galiojanti liberali žemės konsolidavimo tvarka neduoda gero efektyvaus 
rezultato. Perspektyvaus žemės valdų ribų planavimo poreikis ūkių savinin-
kams dar nėra pribrendęs, todėl prastai išnaudojamos konsolidacijos teikiamos 
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galimybės. Pažymėtina, kad esami teisės aktai, ES paramos priemonės neo-
rientuotos į žemės konsolidacijos projektų sprendinių įgyvendinimą. Finansiš-
kai neremiami projektuose numatyto kelių tinklo, melioracijos sistemų ir kitų 
projektų sprendinių įgyvendinimo darbai. Todėl parengti žemės konsolidacijos 
projektai, nors ir brangiai kainuojantys, nėra paklausūs, nevertinami. 

A. Vosylius: 
- bet koks valstybės įsikišimas į žemės rinką iškreipia jos realią vertę. Abe-

joju, ar valstybė prisiimtų įsipareigojimus kokiu nors būdu kompensuoti žemės 
savininkų praradimus dėl ribotos žemės rinkos. Ar valstybė gali sau leisti pa-
gerinti valdų struktūrą ekonominėmis (diferencijuotos paramos) priemonėmis?

- tinka esama tvarka, nes jau ir dabar, laikantis Žemės ūkio paskirties žemės 
įsigijimo įstatymo nuostatų, vyksta žemėnaudų stambėjimas. Šiuo metu nėra 
apibendrintos informacijos apie rinkoje dalyvavusių sklypų išsidėstymą pagal 
juos įsigijusių subjektų nuosavybės buvimo vietą. Be to, esant poreikiui, yra 
žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarka (nors ir tobu-
lintina);

 S. Sinkevič: 
- reikia pabrėžti, kad stambių ūkių savininkai daug kur spėjo patys atlikti 

„konsolidacijos“ darbus keičiant privačių sklypų vietas (mainų sutartys) ir net 
nuomojamų sklypų vietas (per NŽT, teikiant atitinkamus atsisakymus, prašy-
mus naujiems projektavimams, kurių galutinis tikslas pakeisti sklypo vietą).

V. Ivanauskaitė-Mizarienė: 
- žemės valdų inventorizacija užimtų daug laiko ir pareikalautų daug lėšų, 

be to, ūkių žemės valdų kitimas perkant žemę nėra baigtinis procesas;
- nedidelius žemės sklypų išdėstymo pertvarkymo projektus galima būtų 

rengti pačių savininkų iniciatyva. ES lėšos žemės konsolidacijai paremti turėtų 
būti skiriamos tik tiems žemės savininkams, kurie vykdo realią ūkinę veiklą. 

Z. Šimkus:
- kompleksinės žemėnaudos formavimo klausimą būtų galima nagrinėti pa-

našiai kaip ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, kai 
norima asmenų lėšomis 1-2 ūkių žemėnaudas esančias nedidelėje teritorijoje 
sutvarkyti (pvz., kaip nedidelis žemės konsolidacijos projektas). Dažnai nėra 
galimybės sutvarkyti ūkininko visos žemėnaudos. Vėlgi tai galėtų būti atlieka-
ma savininkų lėšomis;

- žemės sklypų išdėstymo reguliavimo tvarka turi būti keičiama, nes per 
daug sudėtinga ir brangu susitvarkyti ūkininkui naudojamas teritorijas į ra-
cionalesnius plotus. Nereikėtų ūkininkui nešiotis dešimtis įvairių dokumentų 
(dažnai turi prisipirkę kelias dešimtis sklypų ir patys sunkiai atseka jų vietą),  – 
viskas turėtų paprastėti ir būti lengviau padaroma. 
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 ► III problema: tinkamiausias III-a variantas: pritarė 4 ekspertai (80 proc.).  
 Pastabos dėl perspektyvinio įgyvendinimo galimybių:
S. Januška: 
- tikslinga papildyti Žemės įstatymą nuostata, analogiška Miškų įstatymo 

nuostatai, kad už žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirties pakeitimą į kitą 
paskirtį sklypo savininkas ar kitas pakeitimu suinteresuotas asmuo Vyriausybės 
nustatyta tvarka turėtų sumokėti kompensaciją: 50 proc. į valstybės biudžetą ir 
50 proc. į savivaldybės biudžetą. Gautos lėšos negali nuskęsti bendrame biudže-
te. Jos išimtinai turėtų būti panaudojamos žemės ūkio naudmenų eksploatavimo 
gerinimo klausimams spręsti, o savivaldybėse – socialinei infrastruktūrai (ga-
tvėms, darželiams, mokykloms) naujuose gyvenamuosiuose kvartaluose įrengti 
ir plėtoti. 

- už statybų metu nuimtą ir tame pačiame sklype paskleistą dirvožemį, staty-
bas vykdantis asmuo ar įmonė kompensuoti neturėtų. 

Z. Šimkus: 
Pernelyg daug našios žemės užima užstatomi plotai. Gauti pinigai už kom-

pesaciją galėtų būti skiriami dar ir apleistų išgriautų teritorijų sutvarkymui, pa-
galiau – melioracijos įrenginiams atstatyti. 

A. Vosylius: 
Akivaizdu, kad nuimtas dirvožemis daugeliu atvejų neišsaugomas ir nenau-

dojamas žemės ūkyje (dažniausiai naudojamas gerbūviui prie pastatų sutvarky-
ti). Todėl tam tikra kompensacija, kurią nustatytų Vyriausybė, turėtų būti. Tuo 
būtų pasiektas ir našių dirvožemių išsaugojimas. 

S. Sinkevič: 
Tinkamiausias etapas kompensacijai nustatyti yra būtent paskirties keitimo eta-

pas, o ne, pvz., statybos vykdymas. Kompensacija sugriežtintų paskirties keitimą 
– tai darys tik tikrai norintys vykdyti statybas, o ne keičiantys paskirtį „ateičiai“. 

Šiame straipsnyje iškeltų problemų sprendimui aiškią ir gerai argumentuotą 
nuomonę, manau, turi valstybės žemės politiką formuojančios institucijos. Pa-
geidautina, kad žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistams skirtame žurnale 
būtų daugiau rašoma apie šalies agrarinių teritorijų tvarkymo kaimo vietovėse 
perspektyvas ir derlingų žemės ūkio naudmenų išsaugojimo strateginius planus. 
Esant galimybei, žurnale turėtų būti spausdinama informacija, apibendrinanti 
LR Seimo Kaimo reikalų komiteto, taip pat Žemės ūkio ministerijos, Nacio-
nalinės žemės tarnybos, Aplinkos ministerijos vadovų ar atsakingų pareigūnų 
pasisakymus dėl teisės aktų tobulinimo bei numatomų valstybės reguliuojamų 
priemonių teritorijų tvarkymo, gyvybingų kaimų išsaugojimo, racionalių ūkių 
žemės valdų formavimo, melioracijos įrenginių ir bendro naudojimo kelių pa-
gerinimo klausimais.
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Numatytos renatūralizuoti upės
Donatas ZUBRUS 

VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus  
inžinierius inspektorius

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2021 m. Nr. 3 rašinyje 
„Upelių renatūralizacija: švelnusis variantas“ rašėme apie naujai 
vykdomą projektą ir išklausėme keletą nuomonių apie tai. Tęsdami 
temą, šiame rašinyje spausdiname renatūralizuotinų upių sąrašą, 
kurį pateikia Aplinkos ministerija. 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Vandens telkinių būklės 
atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“. Projektas įgyvendina-
mas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų ES 
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos iš-
teklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-
V-012 priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Šis vandens telkinių re-
natūralizavimo projektas prisidės prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
bei žemės ūkio ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtinto 
Vandens srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų pla-
no 2.2.3 priemonės įgyvendinimo.

Upių atkūrimu siekiama atkurti upes į kuo natūralesnę būseną, grąžinti 
šios sistemos funkcionalumą, atkuriant upėms būdingą biologinę įvairovę ir 
gerinant paviršinių vandens telkinių būklę.

Daugumos upių vagas mėginama atkurti ne buldozeriais, o švelniosios 
renatūralizacijos priemonėmis – upių vagų atkarpose įrengiant akmenų me-
tinius ir slenksčius, dedant kelmus, žabinius, rąstus ir kitas gamtines me-
džiagas, kurios sudarytų kliūtis ir priverstų ištiesintos upės vagoje atsikurti 
natūraliai gamtinei aplinkai artimas ekologines sąlygas. Taip pat numatomas 
medžių sodinimas vagų pakrantėse ribojant vandens paviršiaus apšvietimą.

Į senąsias vagas sugrąžinti upelių nepavyks, tokio tikslo ir nesiekiama, 
tačiau, panaudojus švelniosios renatūralizacijos metodus, ištiesintos upės tu-
rėtų tapti sraunesnės, tinkamesnės gyventi ir daugintis įvairesnėms žuvų ir 
vandens bestuburių rūšims, vandens augalams. 

Sureguliuotų vagų renatūralizavimo būdai kiekvienai upei ar atitinkamam 
jos ruožui gali būti labai skirtingi (grubesni) ir pritaikomi pagal esamas sąly-
gas ir siekiamus tikslus, tačiau visus juos apibendrintai galima suskirstyti į: 
meandrų (vingiuotumo) formavimą ištiesintuose upių ruožuose ir grioviuose; 
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vagos skerspjūvio performavimą (perprofiliavimą) taikant įvairias priemones; 
vagos dugno aukščių ir nuolydžių atkūrimą arba formavimą; krantų sutvirtini-
mą; mažų įlankų ir užtakių atkūrimą ir formavimą šalia vagos ir upės salpoje; 
floros ir faunos atkūrimą ir (ar) gausinimą.

Aplinkos ministerija pateikė renatūralizuotinų upių sąrašą. Žemės ūkio mi-
nisterija pateikė šį sąrašą VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriui iden-
tifikuoti, ar sąraše esantys objektai patenka į melioracijos statinių apskaitą. Pa-
teikiame numatytų renatūralizuoti upių ruožus, kurie yra melioracijos balanse.

 

Numatytų renatūralizuoti upių ruožai

Savivaldybė Upės  
pavadinimas

Renatūrali-
zacijos įtakos 

plotas (ha)

Melioracijos 
balanse Pastabos

Akmenės Dabikinė 1027 Yra  

Alytaus Peršėkė 330 Yra  

Alytaus Dovinė 0 Nėra  

Anykščių Juosta 2486 Yra  

Anykščių Juostinas 546 Yra  
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Anykščių Nevėžis 723 Yra  

Anykščių Pienia 1505 Yra  

Anykščių Viešinta 596 Yra  

Anykščių Jara-Šetekšna 0 Nėra  

Biržų Agluona 998 Yra  

Biržų Čeriaukštė 472 Yra  

Biržų Juodupė 2683 Yra  

Biržų Orija 218 Yra  

Biržų Tatula 4229 Yra  

Biržų Upytė 623 Yra  

Biržų Vabala 1402 Yra  

Biržų Žemoji Gervė 445 Yra  

Druskininkų Seira 116 Nėra  

Jonavos Barupė 1959 Yra  

Jonavos Lankesa 4053 Yra  

Joniškio Ašvinė 1570 Yra  

Joniškio Audruvė 1942 Yra  

Joniškio Kulpė 824 Yra  

Joniškio Mūša 5023 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 2,5 km.

Joniškio Platonis 2247 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 5,54 km.

Joniškio Sidabra 2546 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 1,96 km.

Joniškio Švėtė 1731 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 2,52 km.

Joniškio Švėtelė 355 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 1,69 km.

Joniškio Virčiuvis 3542 Yra  

Joniškio Voverkis 516 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 1,87 km.

Jurbarko Alsa 1476 Yra  

Jurbarko Snietala 971 Yra  

Kaišiadorių Lomena 796 Yra  

Savivaldybė Upės  
pavadinimas

Renatūrali-
zacijos įtakos 

plotas (ha)

Melioracijos 
balanse Pastabos
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Kaišiadorių Strėva 1202 Nėra  

Kalvarijos Gasda 1660 Yra  

Kalvarijos Sūduonia 858 Yra  

Kauno Aluona 191 Nėra  

Kauno Gynia 874 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Kauno Jiesia 224 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Kauno Jiesia 114 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Kauno Mėkla 249 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Kauno Urka 1122 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Kaunas Žąsinas 143 Nėra  

Kazlų Rūdos Pilvė 1488 Yra  

Kazlų Rūdos Višakis 1669 Yra  

Kėdainių Aluona 478 Yra  

Kėdainių Jaugila 1192 Yra  

Kėdainių Kruostas 429 Yra  

Kėdainių Linkavė 1586 Yra  

Kėdainių Mėkla 1628 Yra  

Kėdainių Obelis 881 Yra  

Kėdainių Smilgaitis 916 Yra  

Kėdainių Šumera 1824 Yra  

Kėdainių Urka 109 Yra  

Kėdainių Lankesa 0 Nėra  

Kelmės Gansė 1073 Yra  

Kelmės Šiaušė 0 Yra  

Kelmės Šušvė 1223 Yra  

Klaipėdos Aisė 348 Yra  

Klaipėdos Smeltalė 0 Nėra  

Klaipėdos Tenžė 53 Nėra  

Kretingos Erla 177 Yra  

Kretingos Šlaveita 1064 Yra  
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Kretingos Tenžė 115 Yra  

Kretingos Tenžė 355 Yra  

Kupiškio Kupa 2515 Yra 1,5 km. ruože nėra 
drenažo

Kupiškio Marnaka 870 Yra  

Kupiškio Mituva 1078 Yra 1,17 km. ruože nėra 
drenažo

Kupiškio Pyvesa 1427 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 8,0 km.

Kupiškio Suosa 809 Yra  

Kupiškio Viešinta 335 Yra  

Kupiškio Jara-Šetekšna 632 Nėra  

Kupiškio Tatula 203 Nėra  

Lazdijų Raišupis 404 Yra  

Lazdijų Seira 448 Yra  

Marijampolės Amalvė- 
Šlavanta 678 Yra  

Marijampolės Dovinė 2762 Yra  

Marijampolės Sūduonia 880 Yra  

Molėtų Širvinta 278 Yra  

Molėtų Vyžinta 0 Nėra  

Pagėgių Vilka 1613 Yra  

Pakruojo Beržalis 3824 Yra  

Pakruojo Ežerėlė 789 Yra  

Pakruojo Mažupė 2134 Yra  

Pakruojo Pala 1817 Yra  

Pakruojo Palonė 3451 Yra  

Pakruojo Ramytė 1826 Yra  

Pakruojo Šiladis 2271 Yra  

Pakruojo Vėzgė 137 Yra  

Pakruojo Vėzgė 1513 Yra  

Pakruojo Virčiuvis 597 Yra  

Palangos Rąžė 376  Nepateikė informacijos

Savivaldybė Upės  
pavadinimas

Renatūrali-
zacijos įtakos 

plotas (ha)

Melioracijos 
balanse Pastabos
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Panevėžio Alanta 2225 Yra  

Panevėžio Amata 453 Yra  

Panevėžio Apteka 1187 Yra  

Panevėžio Įstras 1411 Yra  

Panevėžio Juosta 242 Yra  

Panevėžio Juostinas 1699 Yra  

Panevėžio Kernavė  
(Juoda) 3037 Yra  

Panevėžio Linkava 1517 Yra  

Panevėžio Liūlys 1744 Yra  

Panevėžio Marnaka 415 Yra  

Panevėžio Molaina NV Yra NEVEKTORIZUOTA

Panevėžio Nevėžis 4226 Yra  

Panevėžio Pyvesa 1364 Yra  

Panevėžio Šuoja-Kurys 873 Yra  

Panevėžio Upytė 4099 Yra  

Pasvalio Amata 795 Yra  

Pasvalio Čeriaukštė 365 Yra  

Pasvalio Yslykis 2908 Yra  

Pasvalio Įstras 745 Yra  

Pasvalio Jiešmuo 947 Yra  

Pasvalio Kamatis 636 Yra  

Pasvalio Maučiuvis 1909 Yra  

Pasvalio Mažupė 2791 Yra  

Pasvalio Meškerdys 754 Yra  

Pasvalio Orija 1574 Yra  

Pasvalio Tatula 130 Yra  

Pasvalio Upytė 621 Yra  

Pasvalio Žąsa 3217 Yra  

Prienų Amalvė- 
Šlavanta 289 Yra  

Prienų Jiesia 1114 Yra
Į melioracijos balansą 
Prienų r. sav. patenka 

3,8 km.

Radviliškio Beržė 2839 Yra  
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Radviliškio Ežerėlė 1123 Yra  

Radviliškio Kruoja 678 Yra  

Radviliškio Šuoja-Kurys 1315 Yra  

Radviliškio Šušvė 638 Yra  

Radviliškio Švėmalis 762 Yra  

Radviliškio Vėzgė 2124 Yra  

Radviliškio Žadikė 728 Yra  

Raseiniaių Gynėvė 147 Yra  

Raseinių Kirkšnovė 597 Yra  

Raseinių Luknė 1229 Yra  

Raseinių Šlyna 570 Yra  

Raseinių Šlyna 554 Yra  

Rokiškio Apaščia 1363 Yra  

Rokiškio Beržiena 871 Yra  

Rokiškio Lėvuo 1698 Yra  

Rokiškio Vingerinė 405 Yra  

Rokiškio Vyžuona 1660 Yra  

Rokiškio Jara-Šetekšna 196 Nėra  

Skuodo Erla 667 Yra  

Šakių Milupė 339 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Šakių Nopaitys 968 Yra  

Šakių Orija 1816 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Šakių Penta 1804 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Šakių Siesartis 2518 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Šalčininkų Verseka 1061 Yra  

Šiaulių Kruoja 388 Yra  

Šiaulių Kulpė 1278 Yra  

Šiaulių Ringava 1650 Yra  

Šiaulių Šiaušė 1334 Yra  

Savivaldybė Upės  
pavadinimas

Renatūrali-
zacijos įtakos 

plotas (ha)

Melioracijos 
balanse Pastabos
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HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Šiaulių Šiladis 741 Yra  

Šiaulių Švėtė 1869 Yra  

Šiaulių Vilkvedis 679 Yra  

Šiaulių Voverkis 735 Yra  

Šilutės Leitė 1055 Yra  

Šilutės Šyša 1175 Yra  

Širvintų Musė 1292 Yra  

Širvintų Širvinta 579 Yra  

Švenčionių Mera-Kūna 170 Yra  

Telšių Tausalas 1605  Nepateikė informacijos

Trakų Vokė 0 Nėra  

Ukmergės Apteka 248 Yra  

Ukmergės Mušia 1223 Yra  

Ukmergės Obelis 457 Yra  

Utenos Vyžinta 0 Nėra  

Varėnos Musė 446 Yra  

Vilkaviškio Paikis 506 Yra Nepatenka į melioraci-
jos balansą 1,4 km.

Vilkaviškio Rausvė 1606 Yra  

Vilkaviškio Šeimena 1814 Yra  

Vilniaus Širvinta 158 Yra  

Vilniaus Vilnia 159 Yra Patenka ne visas  
ruožas

Vilniaus Musė 0 Nėra  

Vilniaus Vokė 0 Nėra Renatūralizacija numa-
tyta natūralioje vagoje.

Zarasų Šventoji 0 Nėra  

Pastaba: mėlyna – spalva pažymėta grubioji renatūralizacija

Pagerintos vandens telkinių hidromorfologinės sąlygos sudarys prielaidas 
tinkamesnėms gamtinėms sąlygoms išlikti biologinei įvairovei bei patenkinti 
ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės poreikius, kuriuos teikia 
vandens telkiniai. Tačiau gali turėti didelę neigiamą įtaką melioracijos siste-
moms bei įrenginiams, galimos patvankos. Ilgainiui prie tokio upelio esantys 
dirbami žemės ūkio laukai gali būti neįvažiuojami ir pasmerkti užpelkėjimui.
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Tarptautinėje hidroenergetikos 
konferencijoje

Egidijus KASIULIS 
VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas, Vandens inžinerijos katedra

Spalio 13-15 d. Gdanske (Lenkija) vyko jubiliejinė dešimtoji tarptauti-
nė Lenkijos hidroenergetikos konferencija HYDROFORUM 2021. Ji skirta 
aptarti esamą hidroenergetikos padėtį ir plėtros galimybes, įskaitant aplin-
kosaugos, politinius, mokslo ir inovacijų klausimus ne tik Lenkijoje, bet ir 
visame regione. Tradicija tapusioje konferencijoje buvo paliesti ir su van-
dens išteklių valdymu bei laivyba susiję klausimai.

Pernai konferencijai neįvykus dėl pasaulinės pandemijos, šiais metais ji su-
laukė išskirtinio dėmesio. Konferencijoje dalyvavo per 130 delegatų iš Lenki-
jos, Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Norvegijos, Prancūzijos, taip pat Ugandos, 
Bolivijos ir Kolumbijos. Delegatai atstovavo svarbioms hidroenergetikos įmo-
nėms ir asociacijoms, turbinų ir kitos įrangos gamintojams, projektavimo biu-
rams, valstybinėms institucijoms, universitetams ir mokslo institutams. Per dvi 
konferencijos dienas buvo perskaityti 35 pranešimai. Renginys sulaukė Lenki-
jos aukščiausios valdžios palaikymo – jį globojo Lenkijos Valstybės turto bei 
Infrastruktūros ministerijos.

Konferencijoje dalyvavo ir gausi VDU Žemės ūkio akademijos Inžineri-
jos fakulteto Vandens inžinerijos katedros delegacija: prof. dr. Petras Punys, 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Konferencijos dalyviai šalia Gdansko technologijos universiteto centrinių rūmų
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prof. dr. Algirdas 
Radzevičius, dr. 
Egidijus Kasiulis, 
tyrėja Gitana Vy-
čienė ir doktorantas 
Linas Jurevičius, 
kurie konferenci-
joje skaitė keturis 
pranešimus.

Vandens inži-
nerijos katedros 
profesorius A. Ra-

dzevičius konferencijoje skaitė pranešimą tema „Vamzdinės hidroelektrinės 
vandens tinkluose: Lietuvos atvejų analizė“, kuriame pristatė tarptautinio Life 
Nexus projekto „Miestų vandens ciklo tvarumo didinimas: energijos išgavimas 
industrinėje vandentvarkoje naudojant mikro hidroelektrinių technologijas“ re-
zultatus. Šiame projekte dalyvauja partneriai iš Ispanijos, Lietuvos ir Lenkijos. 
Lietuvos darbo grupei vadovauja profesorius P. Punys.

Minėtu projektu siekiama inventorizuoti potencialias hidroenergijos išgavi-
mo vietas, esančias industrinės vandentvarkos tinkluose. Su potencialių hidro-
energetikai vietų interaktyviu žemėlapiu galima susipažinti projekto interneti-
niame puslapyje https://www.lifenexus.eu/en/results/eu-inventory/. Pranešimo 
autorius pažymėjo, kad Lietuvoje nustatyta 21 potenciali vieta hidroturbinoms 
vandens tinkluose įrengti: 20 vietų nuotekų tinkluose ir viena vieta vandentiekio 
magistraliniame tinkle. Absoliuti dauguma potencialių vietų (20) yra nuotekų 
tinkluose prieš nuotekų valyklas arba po jų, generuotina galia svyruoja nuo 6,6 
iki 65 kW. Yra atrinkti 6 prioritetiniai objektai (Vilniuje - 2, Kaune - 3 ir Alytu-
je -1), kuriems parengtos galimybių studijos. 

Vandens inžinerijos katedros mokslo darbuotojo dr. E. Kasiulio pranešimas, 
parengtas kartu su bendraautoriais Jakubu Jurašu iš Vroclavo technologijos uni-
versiteto ir G. Vyčiene, buvo susijęs su jūrinės energetikos tematika. Jis savo 
pranešime nagrinėjo trijų atsinaujinančių energetikos šaltinių – bangų, vėjo ir 
saulės suderinamumą Baltijos jūros sąlygomis. Ateityje toks kelių nepastovių 
atsinaujinančių energetikos šaltinių sujungimas į vieną tinklą ieškant sinergijos 
leistų ne tik išgauti daugiau elektros energijos iš jūros ploto vieneto, bet ir atpi-
ginti elektros gamybą bei turėti leidimų gavimo, technologinių ir kitokių priva-
lumų. Bet viso to pradžia – teoriniai tyrimai, kurie ir buvo pristatyti.

Pavyzdžiui, apskaičiuotas silpnas neigiamas koreliacijos koeficientas tarp 
valandinių teorinių bangų energetikos ir saulės energetikos resursų bei tokių pa-
čių vėjo ir saulės energetikos resursų leidžia daryti keletą išvadų. Pirmiausia, šie 
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resursai vienas kito atžvilgiu yra sunkiai prognozuojami. Kita vertus, yra dide-
lė tikimybė, kad kuriuo nors metu bent vienas iš šių resursų bus pakankamas 
gaminti elektros energijai. Tuo pačiu tai reiškia, kad reikės mažesnės talpos 
baterijos ar kito įrenginio energijai saugoti ir bus galima sumažinti reikalingas 
investicijas.

Kelioms Norvegijos įmonėms pristačius plaukiojančių saulės elektrinių 
koncepcijas, po savo pranešimo E. Kasiulis dalyvavo ir hidroelektrinių hibridi-
zacijos galimybių aptarimo debatuose. Tokios plaukiojančios saulės elektrinės 
hidroelektrinių tvenkiniuose įvardijamos kaip papildomas elektros energijos 
gamybos šaltinis, be to, leisiantis sumažinti konfliktus dėl žemės panaudojimo, 
padidinti saulės kolektorių efektyvumą dėl vandens teikiamo vėsinimo, suma-
žinti vandens išgaravimą ir žydėjimą. Tačiau, kadangi norvegai pirmiausia siū-
lė savo plaukiojančias saulės elektrines naudoti hidroakumuliacinių elektrinių 
aukštutiniuose baseinuose, E. Kasiuliui teko Lenkijos kolegas įspėti ir papasa-
koti Kruonio atvejį, kai bandomoji plaukiojanti saulės elektrinė šios jėgainės 
aukštiniame baseine nuskendo, neišdirbusi nė dviejų mėnesių. IGNITIS atsto-
vams teko pripažinti, kad šiuo metu rinkoje esantys technologiniai sprendimai 
Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės aukštutiniame baseine netinkami dėl 
sudėtingo kompleksinio poveikio. 

Konferencijoje tyrėja lekt. G. Vyčienė skaitė pranešimą „GIS techniqu-
es as applied for planning small hydro projects in remote areas“. Pranešimo 
bendraautoriai buvo mokslininkų grupė – prof. dr. P. Punys, doc. dr. Antanas 
Dumbrauskas, dokt. L. Jurevičius ir ekspertas iš Vilniaus universiteto – An-

A. Radzevičius ir P. Punys šalia Life Nexus projektą pristatančio plakato
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drius Balčiūnas. Pranešime buvo pri-
statyti mokslininkų grupės vykdomo 
projekto „Hidroenergetikos sprendimai 
besivystančioms šalims“ (HYPOSO)“ 
(angl. „Hydropower solutions for develo-
ping and emerging countries“), finansuo-
jamo Horizon 2020 programos lėšomis, 
rezultatai. 

Pagrindinis HYPOSO projekto tikslas 
yra remti Europos hidroenergijos pramo-
nę priemonėmis, kurios suteiktų daugiau 
galimybių eksportuoti technologijas ir 
skatintų švaresnės ir patikimesnės ener-
gijos plėtrą tikslinėse Afrikos ir Lotynų 
Amerikos šalyse.

Pranešėja pri-
statė Vandens 
inžinerijos kate-
dros mokslininkų 
grupės kuriamą 
HYPOSO inte-
raktyvų žemėlapį 
su daugiau kaip 
2000 potencialių 
hidroelektrinių 
vietų tikslinėse šalyse, sukurtą naudojant geoinformacines sistemas (GIS). Že-
mėlapyje vartotojai galės peržiūrėti tikslinių šalių vaizdinę ir skaitmeninę infor-
maciją apie jų infrastruktūrą (kelių ir elektros skirstymo tinklų sluoksniai); vei-
kiančias ir statomas hidroelektrines; klimatą ir hidrologiją (klimato zonos, upių 
tinklas, upių baseinai, hidrologinės stotys, daugiamečiai krituliai, daugiametis 
nuotėkio modulis); potencialius hidroenergijos išteklius (potencialios hidroe-
lektrinių vietos, teoriniai hidroenergijos ištekliai ir t. t.); klimato kaitos poveikį 
hidroenergijos ištekliams. 

Doktorantas L. Jurevičius (vadovas prof. dr. P. Punys) konferencijoje prista-
tė tyrimus, skirtus žuvų nerštaviečių įvertinimui Kauno hidroelektrinės rezer-
vuare panaudojant nuotolinius tyrimo metodus. Kauno hidroelektrinei dirbant 
piko režimu neišvengiamas vandens svyravimas veikia ir žuvų nerštavietes, 
esančias Kauno mariose, todėl ribojamas hidroelektrinės veikimas žuvų neršto 

Konferencijos debatai

E. Kasiulis
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metu. Kita vertus neaiš-
ku, kiek tokios priemo-
nės yra veiksmingos, kur 
ir kokios nerštavietės yra 
bei koks poveikis joms 
daromas.

Doktorantas pranešime 
pristatė savo sukurtą me-
todiką, kai naudojant ne-
pilotuojamas skraidykles 
buvo parengtas bandomo-
sios tyrimo vietos skai-
tmeninis reljefo modelis ir 
ortografiniai žemėlapiai. 
Vėlesniais skridimais pa-

naudota multispektrinė kamera leido aptikti galimas nerštavietes, atskiriant jas 
nuo kranto augmenijos. Įvertinti Kauno hidroelektrinės poveikį šioms neršta-
vietėms tolesniame etape bus pasitelktos ir palydovinės nuotraukos. 

Trečiąją konferencijos dieną dalyviams buvo surengta išvyka į Žarnovieco 
h idroakumul iac inę 
elektrinę, esančią neto-
li Baltijos jūros, šiau-
riau Gdynės miesto. 
Tai galingiausia hidro-
akumuliacinė elektrinė 
Lenkijoje – instaliuo-
tas galingumas, dir-
bant elektros gamybos 
režimu, yra 716 MW. 
Aukštutinis elektrinės 
baseinas visiškai dirb-
tinis, žemutinį sudaro 
patvenktas Žarnovieco 
ežeras. 

Žarnovieco hidro-
akumuliacinės elek-
trinės statyba pradėta 
1973 m. ir truko 10 
metų, visą laiką „kovo-
jant“ su aukštais grun-

L. Jurevičius ir konferencijos organizatorius J. Steleris

Interaktyvaus HYPOSO žemėlapio fragmentai  
(atvaizduotas tikslinių šalių klimato zonų sluoksnis  

ir sugeneruoti upių baseinai Ugandoje)
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tiniais vandenimis. Šį pasiekimą vertėtų atskirai paminėti, kadangi vaikščiojant 
po elektrinės gamybines patalpas visiškai nesijautė, kad esame vandens galią 
naudojančioje elektrinėje. Drenažo sistemos iki šiol veikia idealiai.

Paskaičiuota, kad visoje Pomeranijos vaivadijoje dingus elektrai ir naudojant 
tik Žarnovieco pajėgumus, elektros energija visai vaivadijai dar galėtų būti tie-
kiama maždaug penkias su puse valandos. Reikėtų įvertinti ir tai, kad skaičiuo-
jama buvo pagal žiemos popietės (elektros suvartojimo piko) laiką. Aukštutinio 
rezervuaro visiškas užpildymas trunka šešias su puse valandos. Keturių slėginių 
vamzdžių skersmuo kinta. Įtekėjimo dalyje aukštutiniame baseine jie yra 7,1 m 
skersmens, o hidroakumuliacinės elektrinės pastate – 5,4 m skersmens. Maksi-
malus suminis vandens debitas, galintis vienu metu tekėti visais vamzdžiais yra 
700 m3/s – tai vidutinis metinis Vyslos, tekančios pro Varšuvą, debitas. 

Būtent su Žarnovieco 
hidroakumuliacine elek-
trine bus sujungtas Lietu-
vos elektros tinklas nauja 
„Harmony link“ elektros 
jungtimi. Bus tiesiamas 
povandeninis kabelis, 
apeinant Kaliningrado 
srities Baltijos jūros dalį. 
Nauja jungtis bus vienas 

Žarnovieco HAE slėginis vamzdynas

Žarnovieco HAE aukštutinis baseinas
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iš Baltijos šalių energetikos 
sistemų ir kontinentinės Eu-
ropos sistemos sinchroniza-
cijos elementų.

Konferencijoje HYDRO-
FORUM 2021 dalyvavę 
Lietuvos atstovai parsivežė 
nemažą žinių ir idėjų baga-
žą, kurį bandys pritaikyti ir 
savo šalyje. Lietuvos dele-
gacija nuoširdžiai dėkoja 
konferencijos organizato-
riui Lenkijos hidroenerge-
tikų asociacijos prezidentui 
dr. Janušui Steleriui ir jo 
komandai už pakvietimą ir 
jau laukia sekančios kon-
ferencijos, kuri, tikriausiai, 
vyks Varšuvoje.

Šalia vieno iš Žarnovieco HAE hidroagregatų

Žarnovieco HAE 
turbinų salė

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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Rengiama  
užtvankų įvertinimo studija

Doc. dr. Vilimantas VAIČIUKYNAS,  
Vitas DAMULEVIČIUS

Vis dažniau diskutuojama dėl užtvankų poreikio Lietuvai. Šiandien 
yra daug įvairių nuomonių: vieni siūlo griauti, kiti nori išsaugoti. Į šį 
klausimą mėgins atsakyti UAB „Aplinkos inžinierių grupės“, Vytauto 
Didžiojo universiteto, Lietuvos hidrobiologų draugijos ir Aplinkos mi-
nisterijos rengiama studija.

„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ pasidomėjo, kokia šiuo klausimu 
VDU Žemės ūkio akademijos specialistų ir mokslininkų nuomonė. Ją 
ir pateikiame.

Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre, administruojamame Aplinkos ap-
saugos agentūros, yra įregistruota 1230 užtvankų. Melioruotos žemės ir melio-
racijos statinių apskaitoje, kurią tvarko VĮ „Valstybės žemės fondas“, nurodyta 
361 toks statinys. Tikslių duomenų apie bešeimininkių užtvankų ir tvenkinių 
kiekį Lietuvoje nėra. Preliminariu vertinimu, jų turėtų būti apie 300. Vykdant 

NUOMONĖS
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savivaldybių apklausą apie jų teritorijoje esančius tvenkinius ir jų hidrotech-
ninius statinius, 2020 m. kaip bešeimininkės buvo nurodytos mažiau nei 80 
užtvankų ir tvenkinių.

Užtvankų tvenkiniuose per rudenį, žiemą, pavasarį sukauptas vanduo nau-
dojamas vasarą žemės ūkio kultūroms laistyti, sodams, miestų ir gyvenviečių 
žaliesiems plotams prižiūrėti. Šis vanduo gausina požeminių vandenų išteklius. 
Tvenkiniai tarnauja ir kaip rekreacijos objektai: mėgėjiškai žvejybai, vandens 
sportui, gyventojų laisvalaikio poilsiui. Upėse karštą vasarą to vandens ne per 
daugiausiai. Maudytis upės vagose neįmanoma ne vien dėl mažo vandens kie-
kio, bet ir dėl intensyvaus vandens augalų užžėlimo. Užaugusi upė, netvarkin-
giems žmonėms dažnai tampa šiukšlynu.

Gausiuose politikų ir gyventojų pasisakymuose, diskusijose, reiškiama 
skirtinga nuomonė dėl užtvankų griovimo, pagaliau, tas pats Salantų užtvan-
kos atvejis parodė, kad ši problema svarbi ne tik politikams, bet ir visuome-
nei. 2021 m. rugsėjo 8 d. buvo pasirašyta sutartis dėl Studijos apie užtvankų 
įvertinimą ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu parengimo. Sveikintina, 
kad Aplinkos ministerija ėmėsi tokios iniciatyvos, taip pat kad į priežiūros ir 
konsultacinę darbo grupę įtraukė ne tik ministerijos specialistus, bet ir savival-
dybių, universitetų, profesinių organizacijų darbuotojus, mokslininkus.

Norisi tikėti, kad toks platus atstovavimas leis parengti ne tik mokslo ty-
rimais, bet ir praktiniu patyrimu pagrįstą studiją. Šios studijos tikslas išanali-
zuoti turimus duomenis, kokį poveikį užtvankos daro ichtiofaunai pagal žuvų 
bendrijos sudėtį ir gausą.. Numatoma atlikti valstybei priklausančių, privačių 

NUOMONĖS

Plikių tvenkinys



41

ir neįregistruotų už-
tvankų kaštų – naudos 
analizę ir įvertinti da-
romą poveikį ekologi-
nei būklei. 

Bus įvertinti kaštai, 
kurių reikėtų avarinės 
būklės valstybinių ir 
neįregistruotų užtvan-
kų rekonstrukcijai, taip 
pat kaštai, kurių reikė-
tų kasmetinei užtvankų 
bei tvenkinių priežiū-
rai, bei palyginti su už-
tvankų demontavimo 
kaštais. Keliamas tikslas ir apskaičiuoti ir preliminarius kaštus, kurių reikėtų 
užtvankoms arba jų dalims išpirkti iš privačių savininkų, jeigu toks strateginis 
scenarijus būtų pasirenkamas. Bus nagrinėjama užtvankų griovimo įtaka nekil-
nojamajam turtui esančiam prie užtvankų, taip pat užtvankų poreikis daržovių 
ūkiams ir kitiems ūkiams, kurie naudoją tvenkinių vandenį savo veiklai, bei hi-
droelektrinių pagaminamos elektros kiekiui. Bus nagrinėjami ir tokie klausimai, 
kokią pridėtinę finansinę naudą gali suteikti tokių tvenkinių nuoma rekreacinei 
veiklai, tvenkinių įtaka apsaugai nuo potvynių, jų vandens naudojimas gaisrų 
gesinimui ir kitoms veikloms.

Nepamirškime, kad klimato kaita jaučiama ir Lietuvoje. Mokslininkai teigia, 
kad ateityje tai turės ženklios įtakos mūsų klimatui. Vasaros taps ekstremales-
nės. Tai parodė ir šių metų vasara. Vandens ištekliai Lietuvoje yra ne beribiai. 
Vandens daugiausia reikia vasarą, kada karšta ir ilgą laiką nebūna kritulių. Jeigu 
bus išleidžiami tvenkiniai ir griaunamos užtvankos, ateityje tikrai susidursime 
su vandens stygiumi žemės ūkio kultūrų drėkinimui, miestų žaliųjų plotų laisty-
mui, rekreacijai ir pan. 

Požeminių vandenų išteklių paėmimo galimybės yra ribotos – ne dėl tech-
ninių galimybių, bet dėl vandeningų sluoksnių geofiltracinių savybių. Jeigu 
naudosime vien vandenį iš artezinių gręžinių, gali atsitikti taip, kad dėl didelio 
kiekio vandens vartotojų vandeningas sluoksnis nespės atsikurti. Panašias pro-
blemas turi Olandija, JAV ir kitos šalys.

Ar neatsitiks taip, kad vėl turėsime statyti užtvankas vandeniui sukaupti, 
idant užėjus sausroms jo pakaktų ne tik žemės ūkiui, bet ir miestų žaliesiems 
plotams, ir kad būtų sudarytos sąlygos vietos žmonėms ilsėtis prie vandens.

Vilimanto Vaičiukyno nuotraukos

NUOMONĖS

Alkos II tvenkinys Druskininkuose
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Lietuvos melioracijos įmonių 
asociacijai – 30

Jonas RAČAS 
LMIA vicepirmininkas

Savarankiškos valdymo struktūros Lietuvos melioracijos įmonių asocia-
cija, turinti 15 etatinių darbuotojų, pradėjo veikti 1991 m. lapkričio 1d. Nuo 
pat įsikūrimo į asociaciją susivienijo 49 valstybinės melioracijos ir jos ša-
kos pramonės, melioracijos komplektavimo bei kitos inžinerinės paskirties 
ir melioracijos darbuotojų poilsio organizavimo įmonės. Tuo metu šiose 
įmonėse dirbo per 10 tūkst. darbuotojų. Asociacijos narių skaičius ir su-
dėtis nuolat kinta. Daugiausia narių – 67 – asociacija vienijo 2010 – 2015 
metais. 

Asociacija savo veiklos 30-metį pasitinka burdama 52 melioracijos, staty-
bos, projektavimo, statybos industrijos įmones bei mokslo ir mokymo institu-
cijas. Asociacijos įmonėse šiuo metu dirba per 3 tūkst. darbuotojų, įvairiuose 
statybų objektuose bei projektavimo padaliniuose darbams vadovauja daugiau 
nei 300 atestuotų ir praktinio darbo patirtį turinčių statybos ar projektų vadovų.

Melioracijos įmonės, kurių dauguma asociacijos narės, Lietuvoje nusausino 
ir sukultūrino 2,6 mln. hektarų užmirkusių žemės ūkio paskirties žemių, nutie-
sė 17 tūkst. km vietinių kelių ir gatvių. Jos pastatė 750 įvairaus dydžio užtvan-
kų, apie 500 siurblinių, 100 hidroelektrinių ir 2 tūkst. gelžbetoninių bei kitokių 
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tiltų, iš viso per 70 tūkst. įvairių hidrotechnikos statinių. Atskiros asociacijos 
narės pastatė sudėtingus statinius magistraliniuose keliuose ir geležinkelio lini-
jose, stambias nuotekų valyklas, sudėtingomis sąlygomis rekonstravo kai kurių 
miestų inžinerinius tinklus, tvarkė Baltijos jūros krantines Klaipėdos uoste.

Asociacijos narės – mokslo institucijos: Vytauto Didžiojo Universiteto 
Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakultetas rengia specialistus pagal inžineri-
jos mokslų studijų krypties hidrotechnikos statybos inžinerijos, vandens ir žemės 
inžinerijos bei žemėtvarkos bakalaurų programas, taip pat hidrotechnikos staty-
bos inžinerijos ir žemėtvarkos II pakopos studijų (magistrantūros) programas.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Aplinkos inžinerijos fakulte-
tas rengia specialistus pagal darbo rinkoje paklausias inžinerijos mokslų studijų 
krypties hidrotechnikos, žemėtvarkos ir kadastrinių matavimų bei nekilnojamo-
jo turto vertinimo studijų programas. Įgytos žinios absolventams laiduoja įsi-
tvirtinimą bei karjerą Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje.

Marijampolės profesinio rengimo centras rengia techniškai išprususius ir 
kvalifikuotus specialistus (10 mokymo programų paslaugų sektoriuje ir 8 mo-
kymo programos statybos ir mechanikos sektoriuje), atitinkančius Marijampo-
lės regiono bei šalies darbo rinkos poreikius, nuolat turtina mokymo programų 
materialinę bazę, bendradarbiauja su kitomis ugdymo institucijomis bei verslo 
įstaigomis. 

Asociacijos narių – projektavimo įmonių veikla: projektuoja melio-
racijos, hidrotechnikos statinius, inžinerinius tinklus, nuotekų valyklas, vietinės 
ir rajoninės reikšmės kelius bei tiltus, gatves, sąvartynus, rengia žemės gelmių 
išteklių kasybos, gavybos bei karjerų rekultivacijos ir negyvenamųjų pastatų 
projektus.

Asociacijos narių – hidrotechninės statybos įmonių veikla: atlie-
ka žemių sausinimo, melioracijos statinių rekonstravimo, priežiūros ir remonto 
darbus, stato įvairios paskirties hidrotechnikos statinius, nuotekų valyklas, til-
tus, gyvenamuosius namus ir negyvenamus įvairios paskirties pastatus, tiesia 
kelius, gatves, inžinerinius tinklus. Šios įmonės taip pat atlieka įvairius darbus 
kultūros paveldo objektuose, tvarko sąvartynus, gyvenamąsias vietoves, atlieka 
pažeistų žemių rekultivavimo ir ežerų valymo darbus.

Asociacijos narių – statybos industrijos ar kitų įmonių, turinčių 
gamybos cechus, veikla: gamina vandens nuleistuvus, latakus, šlaitų tvirti-
nimo plokštes, pamatų blokus, sąramas, sertifikuotą įvairių markių betoną, ga-
minius tiltams, pralaidoms, šuliniams, gyvulininkystės fermoms, telekomunika-
cijos objektams bei kitus nestandartinius gaminius. Taip pat šios įmonės gamina 
plastikinius bei klijuotos medienos langus ir duris, medinius langus, dengtus 
aliuminiu, medžio pjuvenų briketus ir granules, langus, duris ir kitus gaminius 
iš aliuminio, polietileninius gofruotus, perforuotus (apvyniotus filtravimo me-
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džiaga) drenažo vamzdžius su jungiamosiomis detalėmis, bioįkrovas nuotekų 
valymo įrenginiams.

Asociacija įvairiose valstybės institucijose (Žemės ūkio ministerijoje, Vy-
riausybėje, Seime) nuolat kelia klausimą dėl nepakankamo melioracijos srities 
finansavimo. Savivaldybės pateikė Žemės ūkio ministerijai skaičiavimus, nu-
rodydamos, kad valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijai 
reikia 1 milijardo eurų. Tuo tarpu valstybės biudžete šiam tikslui kasmet numa-
toma mažiau nei 3 mln. eurų. 

Dar daugiau lėšų – per 5 milijardų eurų – reikia ūkininkams priklausančių 
melioracijos statinių rekonstrukcijai. Ūkininkai sėkmingai naudojasi ES para-
mos žemės ūkio vandentvarkai skiriamomis lėšomis, prisidėdami 20 proc. nuo-
savų lėšų. Tačiau savo žemėse esančias melioracijos sistemas jie rekonstruoja 
nepakankamai dėmesio skirdami valstybei priklausančių magistralinių griovių 
rekonstravimui. ES paramos lėšomis magistralinių griovių rekonstravimui pasi-
naudoja ir kai kurios savivaldybės, tačiau pasinaudoti šia galimybe gali ne visos 
savivaldybės, nes dauguma jų neturi 20 proc. lėšų prisidėti prie ES paramos.

Truputis melioracijos istorijos.
Spartus melioracijos mastų augimas Lietuvoje prasidėjo po 1960 metų. Jau 

1963 m. veikė 41 melioracijos statybos valdyba (MSV), kurios beveik visas 
žemės ūkio naudmenas nuo 1965 m. sausino efektyviausiu būdu – drenažu. O 
1966 m. visus melioracijos darbus pradėjo finansuoti valstybė, nebereikalauda-
ma iš kolūkių 30 – 60 proc. dalies lėšų, reikalingų sausinamajam tinklui įrengti 
ir nusausintam plotui perduoti naudotojams. Per 1961 – 1990 metus vidutiniš-
kai kasmet buvo drenažu nusausinama po 82,5 tūkst. ha užmirkusių žemių, o 
atskirais metais net 130 tūkst. ha ir daugiau. Taigi, esamas nusausintų drenažu 
žemių fondas šalyje sukurtas iš esmės per 1961 – 1990 metų laikotarpį (žr. len-
telėje). Po 1990 metų naujos drenažo sistemos buvo rengiamos tik išskirtinais 
atvejais ir mažame plote, praktiškai buvo rekonstruojamos ir remontuojamos 
senosios sistemos. Nuo 2000 m. buvo visiškai atsisakyta naujų drenažo sistemų 
įrengimo valstybės lėšomis.

Drenažo įrengimo ir kritiniai jo naudojimo metai

Įrengimo metai Drenažo plotas Kritiniai naudojimo metai

Iki 1960 m. 160 tūkst. ha 2010 m.
1961 – 1965 m. 334 tūkst. ha 2015 m.
1966 – 1970 m. 538 tūkst. ha 2020 m.
1971 – 1975 m. 650 tūkst. ha 2025 m.
1976 – 1980 m. 488 tūkst. ha 2030 m.
1981 – 1985 m. 285 tūkst. ha 2035 m.
1986 – 1990 m. 182 tūkst. ha 2040 m.
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Taigi turime 2,5 mln. ha drenažu nusausintų žemės ūkio naudmenų. Nuo 
1961 m. per visą melioravimo laikotarpį rekonstravome (1961 - 2020) 713 921 
ha. Atmetus jau rekonstruotus ir blogos būklės plotus (250 tūkst. ha), lieka re-
konstruoti apie 1,5 mln. ha. Todėl norint iki 2040 metų sutvarkyti dabar naudo-
jamas nerekonstruotas drenažo sistemas, laiko belieka 19 metų. Tad vidutinė 
metinė drenažo rekonstravimo norma turėtų viršyti 70 tūkst. ha, o lėšų rekons-
travimui kasmet reiktų apie 245 mln. eurų (3 500 eurų/ha x 70 000 ha). 2010 – 
2020 m. laikotarpiu rekonstravome 116 202 ha drenažo, t. y. vidutiniškai po 
11,6 tūkst. ha kasmet – 6 kartus mažiau nei reikėtų, nes nėra lėšų. Jei drenažo 
rekonstravimo mastai ir toliau išliks tokie patys, tai 2040 metais turėsime tvar-
kingų rekonstruotų drenažu nusausintų žemių šiek tiek daugiau kaip 1,0 mln. ha, 
o likęs apie 1,5 mln. ha bus pasmerktas užpelkėti. Tokio drenuoto ploto Lietuvai 
prasimaitinti gal ir užteks, bet žemės ūkio produktų eksportas, biokuro gamyba 
ir kitos su žemės naudojimu susijusios veiklos būtų ženkliai apribotos. 

Asociacija šiai problemai spręsti mato vienintelį būdą – melioracijos fondo 
sudarymą. Jį turi dauguma ES valstybių. Tačiau nė viena Vyriausybė nedrįsta 
žengti šio ryžtingo ir žemdirbiams būtino žingsnio. 2017 metais, kai dėl potvy-
nių žemdirbiai didelėje Lietuvos teritorijos dalyje nenuėmė nuo 30 iki 40 proc. 
derliaus ir patyrė, pačių žemdirbių skaičiavimais, per 260 mln. eurų nuostolių, 
buvo pradėta garsiau kalbėti apie tokio fondo būtinybę. Tačiau po to sekę 2018-
ieji labai sausi metai vėl nuramino žemdirbius. Matyt, melioracijos fondo būti-
nybe galėtų įtikinti paeiliui bent 2 – 3 tokie lietingi metai kaip 2017-tieji.

Kita problema – hidrotechnikos specialistų trūkumas. VDU ŽŪA Inžinerijos 
fakultete 2019 – 2021 metais į hidrotechnikos statybos inžinerijos bakalaurų pro-
gramos studijas neįstojo nė vienas abiturientas. Hidrotechnikos specialistų stokoja 
tiek hidrotechninės statybos įmonės, tiek savivaldybės. Tačiau šį trūkumą labiau-
siai lemia aiškios Vyriausybės politikos nebuvimas žemės melioracijos srityje. 
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VĮ Valstybės žemės fondui – 60
Lina ZINKEVIČIENĖ 

VŽF direktorė

Pokario Lietuvoje žemėtvarkos darbus vykdė Lietuvos žemės ūkio mi-
nisterijoje įkurtas Dirvožemio apsaugos ir gerinimo bei žemės fondo aps-
kaitos ir naudojimo operatyvinis sąstatas. Siekiant, kad žemėtvarkos darbai 
būtų sukoncentruoti vienoje įmonėje, galinčioje aprėpti visus respublikos 
rajonus, 1961 m. gegužės 24 d. Ministrų Tarybos nutarimu prie Žemės 
ūkio ministerijos įsteigtas Žemėtvarkos projektavimo institutas (toliau – 

Institutas), pavadinant jį Respublikiniu 
žemėtvarkos projektavimo institutu. Į 
Institutą perėjo dirbti Žemėtvarkos val-
dybos operatyviniai darbuotojai. Ins-
tituto administracija ir dalis gamybinių 
skyrių buvo Vilniuje, o atitinkamas ga-
mybines funkcijas atliekantys kiti sky-
riai – Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir 
Klaipėdoje.

Institutui priklausė žemėtvarkos pro-
jektavimo, žemės ūkio rajonų planavimo, 
geodezijos, žemės naudmenų invento-
rizavimo, dirvožemių tyrimo ir žemių 
vertinimo, kartografinės medžiagos ren-
gimo darbai. Šiems darbams metodikas, 
techninius nurodymus ir kitus norminius 
dokumentus rengė Instituto Techninis 

skyrius. Instituto direktoriaus pareigas nuo 1961 m. liepos iki 1991 m. gegužės 
ėjo Vytautas Skuodžiūnas. Nuo 1991 m. Institutas tapo valstybės įmone Valsty-
biniu žemėtvarkos institutu. Po 1991 m. instituto direktoriumi dirbo Silvestras 
Staliūnas (1991 m. gegužė – 1995 m. sausis), Vaidotas Sankalas (1995 m. sau-
sis – 1997 m. gegužė), Romualdas Survila (1997 m. birželis – 1997 m. spalis), 
Algimantas Zabulionis (1997 m. spalis – 1999 m. balandis), Jonas Jasinskas 
(1999 m. balandis – 2009 m. liepa) ir Audrius Petkevičius (2009 m. liepa – 
2010 m. spalis). Instituto Techninio skyriaus viršininkas ir daugumos metodikų 
kūrėjas buvo Vytautas Cicėnas.

Institutas, pagal įmonės veiklą reglamentuojančius dokumentus, be gamy-
binio darbo, galėjo vykdyti ir užsakyti mokslo tyrimo darbus. Nuo pat pirmųjų 
veiklos metų Institutas glaudžiai bendradarbiavo su įvairių sričių mokslinin-
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kais bei mokslo įstaigomis. Didelio masto Lietuvos kraštovaizdžio pertvarkymo 
ir ūkinės plėtros, ypač žemės ūkyje, darbai reikalavo daug duomenų. Institutas 
rengė, kaupė ir sistemino įvairius duomenis apie žemę. Vieni duomenys tiko 
žemės ir miškų ūkio plėtrai, kiti aplinkos apsaugai. Buvo inventorizuojami bei 
kartografuojami gamtos ir kultūros paveldo objektai bei saugomos teritorijos. 
Tai buvo daugiausia duomenys apie kaimiškąją Lietuvos dalį. Žemėtvarka, vyk-
dydama bendrą visos šalies žemės fondo apskaitą, nepaliko nuošalyje ir miesto 
(urbanizuotų teritorijų) žemių. Institutas kartu su mokslo ir mokymo įstaigomis 
dalyvavo įvairiose programose. Buvo tarsi jungiamoji grandis tarp mokslo ir 
praktikos žemės ūkyje. Europinė žemėtvarkos mokslo patirtis perimta vykdant 
tarptautinius projektus. Labai plačios apimties ir vienas iš naudingiausių projek-
tų žemėtvarkai buvo Maisto ir žemės ūkio organizacijos (Food and Agriculture 
Organization) prie Jungtinių Tautų projektas „Žemės išteklių informacinės siste-
mos sukūrimas stabiliam žemės naudojimui“. Geografinių informacinių sistemų 
(GIS) principu paruoštos įvairios duomenų bazės bandomosioms teritorijoms, 
kurių pagrindu galėtų būti rengiami įvairūs žemės tvarkymo teritorijų planavi-
mo dokumentai. Labai svarbi buvo šio projekto metodinė dalis, kuri perteikė ne 
tik duomenų bazių rengimo patirtį, bet ir kompleksinį šių duomenų panaudojimą 
gamybai ir aplinkos apsaugai planuoti, pasitelkiant įvairias kompiuterines pro-
gramas. Projektas subūrė mūsų šalies dirvožemio mokslininkus, kurie projekto 
bazėje sukūrė naują europinę Lietuvos dirvožemių klasifikaciją. Buvo numaty-
tas perėjimas nuo iki šiol naudotos rusiškosios, pritaikytos Lietuvai klasifikaci-
jos, prie Europos Sąjungos – FAO klasifikacijos. Naudojant skaitmenines tech-
nologijas buvo parengti naujos klasifikacijos Lietuvos dirvožemių žemėlapiai 
masteliu 1:300 000 ir masteliu 1: 500 000 Europos dirvožemių atlasui (Soil At-
las of Europe). Su Jungtinės Karalystės mokslininkais parengta metodika, kaip 
naudojant dirvožemio ir geologijos duomenis nustatyti pažeidžiamas (jautrias) 
teršimui gruntinių vandenų teritorijas. Naujai pažvelgta į žemės naudojimą, da-
lyvaujant Europos Sąjungos CORINE programoje, kartografuojant Lietuvos 
žemės dangą. Nenašių žemių želdinimo miškais patirtis įgyta rengiant Utenos 
ir Lazdijų rajonuose bendrą Lietuvos – Danijos projektą. Užsienio žemėtvar-
kos mokslo patirtis saugomose teritorijose įgyta kartu su Vilniaus universitetu 
vykdant PHARE projektą „Varnių regioninio parko planavimo schema“ bei da-
lyvaujant Danijos ir Lietuvos projekte „Valstybinių parkų institucijų išvysty-
mo projektas“. Kaimyninių šalių patirtis apie drenuotų žemių naudojimą įgyta 
vykdant Jungtinių Tautų FAO projektą „Drenuotų žemių vystymo ir monitorin-
go vadovas (atsižvelgiant į Baltijos šalių ir Lenkijos pereinamąją ekonominę 
situaciją)“. Pereita prie pažangesnio kartografinio pagrindo – ortofotografinių 
žemėlapių. Kaip geriausiai panaudoti ortofotografinius žemėlapius, savo patirtį 
perteikė Norvegijos, Danijos bei Prancūzijos specialistai. Naudodamasis užsie-
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nio mokslininkų veikalais, Institutas išmoko taikyti spektrabangės kosminės 
nuotraukos panaudojimo žemėtvarkoje galimybes. Pagal užsakymus buvo in-
ventorizuotos visos Lietuvos teritorijos apleistos žemės bei žemės naudmenos.

Siekiant įgyvendinti valstybės žemės naudojimo politiką, spręsti apleistų 
žemių problemą, užtikrinti efektyvų žemės, kaip gamtos turto naudojimą bei 
racionalią žemės valdų struktūrą, nuo 2010 m. spalio 21 d. reorganizavus bu-
vusį Valstybinį žemėtvarkos institutą, buvo įkurta valstybės įmonė Valstybės 
žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas). 2011 m. lapkritį – 2015 m. ge-
gužę Valstybės žemės fondo direktoriumi dirbo Ramūnas Mockevičius, 2015 
m. rugpjūtį – 2020 m. rugpjūtį – Tomas Balčiūnas. Nuo 2020 m. spalio 1 d. 
Valstybės žemės fondui vadovauja direktorė Lina Zinkevičienė. 

Šiuo metu Valstybės žemės fondas – yra stambiausia Lietuvos įmonė, at-
liekanti didelės apimties sudėtingus kompleksinius darbus visoje Lietuvoje. 
Vykdo žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo tur-
to kadastro, geodezijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro, 
žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo, 
taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų darbus. 

Įmonė – pažangi, darni, atsakinga, sutelkusi savo profesionalų komandą, 
kuri jau daugiau nei 60 metų teikia savo paslaugas. Naudodamasis moderniau-
sia programine ir kompiuterine įranga bei turėdamas beveik 200 kvalifikuotų 
specialistų, Fondas gali atlikti sudėtingus, didelės apimties ir skubius darbus. 
Kasmet Valstybės žemės fondo veikla plečiasi, stiprėja technologiškai, įgauna 
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naujų kompetencijų. Įmonėje dirba išsilavinę, kvalifikuoti, kompetentingi, pa-
tirtį turintys, aktyvūs, kūrybingi bei atsakingi darbuotojai. Įmonė nuosekliai or-
ganizuoja kvalifikacijos kėlimo mokymus Valstybės žemės fondo darbuotojams, 
įtraukia juos į korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planą ir kelia 
Valstybės žemės fondo darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ir kompetenci-
jos lygį – skatina bei motyvuoja įvairiomis priemonėmis. Motyvuoti darbuotojai 
siekia organizacijos tikslų, stengiasi ir dirba našiai.

Įmonė turi skyrius didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Taip pat turi gamybines grupes, teikiančias 
paslaugas gyventojams Ignalinoje, Anykščiuose, Utenoje ir Skuode.

Vykdydamas jai pavestas funkcijas, Fondas visada siekia išnaudoti savo sti-
prybes bei galimybes, pasirengęs suvaldyti galimas grėsmes. Įmonė kasmet in-
vestuoja dalį gauto pelno į turimos infrastruktūros atnaujinimą. Technologijų 
naujovės (elektroniniai tacheometrai ir GNSS imtuvai) leidžia Įmonei pasiekti 
geresnių rezultatų. Automatizavimas ir skaitmenizavimas suteikia galimybę ge-
rinti teikiamų paslaugų kokybę, mažinti veiklos kaštus, efektyvinti procesus, 
optimizuoti investicijas. Tokių investicijų tikslas – padidinti klientams teikiamų 
paslaugų kokybę, sudaryti geresnes sąlygas darbuotojams.

Įmonės vizija – patikimas, inovatyvus partneris bei lyderiaujanti įmonė atlie-
kamų funkcijų ir teikiamų paslaugų srityje, plečianti paslaugų spektrą pagal di-
namiškus rinkos poreikius.

Įmonės misija – užtikrinti efektyvų valstybės deleguotų funkcijų atlikimą 
ir kompetentingai teikti paslaugas žemėtvarkos darbų, žemės reformos, terito-
rijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, melioracijos darbų 

JUBILIEJUS

Žvilgsnis į ateitį
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vykdymo, informacinių sistemų, kartografijos ir kitose susijusiose srityse.
Vertybės – sąžiningumas, profesionalumas, efektyvumas, skaidrumas ir 

tikslumas.
Pastarieji metai buvo netikėtų iššūkių laikas ne tik Fondui, bet ir visai Lie-

tuvai. Nors užklupusi COVID-19 pandemija suvaržė Įmonės plėtros galimy-
bes, tačiau neatsižvelgiant į tai Valstybės žemės fondas, siekdamas susidoroti 
su naujais iššūkiais ir prisitaikyti prie rinkos diktuojamų sąlygų, ėmėsi visų 
įmanomų veiksmų ir surado galimybes ne tik didinti Įmonės pajamas, bet ir 
mažinti Valstybės žemės fondo patiriamas sąnaudas. Džiugu, kad nuveikti dar-
bai neginčijamai įrodo, kad Valstybės žemės fondo komanda yra vieninga, pa-
tikima, nepasiduodanti sunkumams, o atvirkščiai sėkmingai – juos įveikianti ir 
einanti į priekį. Noriu padėkoti visiems Įmonės darbuotojams už susitelkimą ir 
pasidžiaugti, jog Įmonė vykdo užsibrėžtus tikslus ir efektyviai prisideda prie 
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros, aplinkos ir žemės naudmenų gerinimo.

Įvertinusi pastarųjų metų rezultatus, galiu tvirtai teigti, kad Įmonė – kiek 
įmanoma – prisitaikė prie pasikeitusių, COVID-19 pandemijos nulemtų darbo 
sąlygų. Nors ateityje laukia dar didesni iššūkiai, tačiau tikiu, kad su Valstybės 
žemės fondo profesionalų komanda dėsime visas pastangas siekdami Įmonės 
užsibrėžtų tikslų sėkmingo įgyvendinimo, o kilusius sunkumus ne tik įveiksime, 
ir net gi tinkamai išnaudosime įmonės veiklos tobulinimui ir efektyvinimui.

Valstybės žemės fondo struktūra (2021 m. balandžio 1 d.)

JUBILIEJUS
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Statybos inžinieriai mini  
veiklos 25-metį

Vilimantas VAIČIUKYNAS 
LŽHIS viceprezidentas

Rugpjūčio 27 d. Kauno valstybiniame lėlių teatre Lietuvos statybos inžinie-
rių sąjungos (LSIS) Kauno apskrities bendrija paminėjo 25-ąjį gimtadienį. Šia 
proga LSIS Kauno apskrities bendrijos direktorius Žymantas Rudžionis už akty-
vią inžinerinę veiklą ir nepriekaištingą darbą apdovanotas LSIS garbės ženklu. 
Profesijos kolegas sveikino būrys partnerių, bendrijos narių, LSIS prezidentas 
Saulius Bekampis, vykdantysis direktorius Linas Adomavičius, Lietuvos staty-
bininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas. Vertindami gražų bendradar-
biavimą tarp LSIS ir LŽHIS, prisidedame prie jubiliejinių sveikinimų. Kole-
goms statybos inžinieriams linkime kuo puikiausios kloties siekiant geriausių 
rezultatų darbuose. 

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje 
veikloje glaudžiai bendradarbiauja su KTU Statybos ir architektūros fakulteto 
bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos 
inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, 
statytojus. Pagrindinė LSIS veikla nukreipta į statybos inžinierių ir technikų 
profesinių žinių vertinimą ir tobulinimą, konsultacijų teikimą, taip pat į kitą in-
žinerinę veiklą viešajam interesui tenkinti.

JUBILIEJUS

Jubiliejaus minėjimo akimirka
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LSIS bendrija įregistruota 1996 m. Pirmasis jos pirmininkas ir įkūrėjas – dr. 
Martynas Malakauskas sąjungai vadovavo 1996 - 2013 m. ir buvo išrinktas 
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotoju. Būdamas Staty-
bos inžinierių sąjungos Kauno regiono vadovu, jis rūpinosi statybos pramonės 
padėtimi ir stengėsi diegti modernius statybos metodus. Pats aktyviai dalyvavo 
statybos procese. Nuo 2013 m. bendrijos pirmininku buvo išrinktas Leonas 
Algirdas Milketas, kuris atsistatydino 2017 m. Šiuo metu bendrijai vadovauja 
KTU profesorius Žymantas Rudžionis, bendrijos direktoriaus pavaduotojas – 
Kazimieras Senkus, direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai – Mantas 
Raišys, bendrijoje dirba ilgametės darbuotojos – vyriausioji buhalterė Daiva 

Žiaukienė ir administra-
torė Aušra Stankūnienė.

LSIS Kauno apskri-
ties bendrijos 25-metis 
paminėtas ir šią vasarą 
vykusioje konferencijoje 
„Gervė 2021“. Ta proga 
apdovanojimai įteikti 
bendrijos nariams – sta-
tybų inžinerijos profesi-
onalams. Už nuopelnus 
statant Kauno miestą 
apdovanotas UAB „Įra-
ža“ direktorius ir stati-
nio ekspertizės vadovas 
Jurgis Ražaitis. Novato-
riškiausiu Kauno mies-
to statybos inžinieriumi 
pripažintas Virginijus 
Rabačius, MB „Virmal-
da“ direktorius. Kauno 
miesto metų projektuo-

toju tapo Mindaugas Kasiulevičius, UAB „Smailusis skliautas“ direktorius, 
statinio konstrukcinės projekto dalies vadovas. Už indėlį į statybos inžinerijos 
mokslo vystymą Kauno mieste apdovanotas dr. Ernestas Ivanauskas, KTU sta-
tybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro direktorius.

Bendrijos Jubiliejaus proga sveikinimo žodžių sulaukta nuo Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidento Zigmanto Dargevičiaus ir Lietuvos statybos 
inžinierių sąjungos prezidento Sauliaus Bekampio. Rūmų prezidentas LSIS Kau-
no apskrities bendrijos pirmininkui Ž. Rudžioniui įteikė Vyčio simbolį.

JUBILIEJUS

Iš dešinės: vykdantysis direktorius Linas Adomavičius, LSIS 
Kauno apskrities bendrijos pirmininkas dr. Žymantas Rudžionis,  
LŽHIS viceprezidentas Vilimantas Vaičiukynas
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Klimatas šyla sparčiau,  
nei mokslininkų prognozuota

APLINKOSAUGA

Mūsų planetos paviršiaus vidutinė 
temperatūra maždaug 2030 metais taps 
1,5 arba 1,6 Celsijaus laipsnio, didesnė, palyginti su laikotarpiu iki pramonės 
revoliucijos, sakoma dokumente. Šis atšilimas įvyks klostantis bet kuriam iš 
ataskaitoje apžvelgtų penkių scenarijų, kokia galėtų būti atmosferos taršos šil-
tnamio efektą sukeliančiomis dujomis dinamika – nuo itin optimistinės iki bea-
todairiškos. Vos prieš trejus metus IPCC prognozavo, kad šis atšilimo lygis bus 
pasiektas dešimtmečiu vėliau.

Iki šio šimtmečio vidurio 1,5 laipsnio riba bus aiškiai viršyta: pagal ambicin-
giausią scenarijų – 0,1 laipsnio, o pagal grėsmingiausią – beveik visu laipsniu.

Yra ir gera žinia: jeigu būtų įgyvendintos visos pagal palankiausią scenarijų 
numatytos priemonės, pasaulio vidutinės temperatūros padidėjimas po laikino 
piko iki 2100 metų vėl nusileistų iki 1,4 laipsnio lygio.

Nuo maždaug 1960 metų miškai, dirvožemis ir vandenynai sugėrė 56 proc. 
viso žmonijos į atmosferą išleisto anglies dvideginio, nors tarša padidėjo apie 50 
proc. Jeigu taršos šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms neatsvertų gamtiniai 
veiksniai, mūsų planeta jau dabar būtų daug karštesnė ir nesvetingesnė. Tačiau 
mūsų sąjungininkų kovoje su pasauliniu atšilimu, dėl savo vaidmens žinomų 
kaip anglies kaupyklos, pajėgumai jau pradedami viršyti, o jų sugeriamas an-
glies dvideginio kiekis tolesniais dešimtmečiais tikriausiai mažės.

Ataskaitoje pabrėžiama stulbinama pažanga naujoje tyrimų srityje – pasky-

Tarpvyriausybinė klimato 
kaitos komisija (IPCC), rug-
pjūtį paskelbusi pirmąjį nuo 
2014 metų didelės apimties 
mokslo duomenimis pagrįs-
tą padėties vertinimą pripa-
žino, kad pasaulio klimatas 
šyla greičiau, nei buvo pro-
gnozuota, ir kad šį procesą 
lemia žmogaus veikla.
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ros moksle (angl. Attribution science), leidžiančiame tiksliai nustatyti, kokiu 
mastu žmonijos veiklos skatinamas klimato šiltėjimas lemia ekstremalių orų, 
tokių kaip kaitros bangos, uraganai ar gamtiniai gaisrai, tikimybę ir intensy-
vumą. Pavyzdžiui, mokslininkai per kelias savaites nustatė, kad birželį Britų 
Kolumbiją apėmusi rekordinė kaitros banga be klimato kaitos poveikio būtų 
„praktiškai neįmanoma“.

2021 metų IPCC ataskaitoje pateikiama daug daugiau „itin patikimai“ pa-
grįstų išvadų negu ankstesnėse šio dokumento versijose.

Nuo 1900 metų pasaulio vandenyno lygis pakilo apie 20 cm, o šio proceso 
sparta per pastarąjį dešimtmetį beveik patrigubėjo. Pagrindinis jo variklis – nebe 
mažesnių žemyninių ledynų tirpsmas, o Antarkties ir ypač Grenlandijos ledyni-
nių skydų gurėjimas ir tirpsmas.

Jeigu pasaulio klimatas atšiltų ne daugiau kaip dviem Celsijaus laipsniais, 
per XXI šimtmetį vandenyno lygis pakiltų apie pusmetrį. Jis iki 2300- ųjų toliau 
kiltų beveik du metrus – dvigubai daugiau, negu IPCC prognozavo 2019 metais.

Kadangi ledo skydų nykimo dinamika sunkiai prognozuojama, mokslininkai 
negali atmesti blogiausio scenarijaus – kad vandenyno lygis pakils dviem me-
trais jau iki 2100 metais.

Svarbūs paleoklimatologijos – senovinių klimato sąlygų tyrimų – pasiekimai 
taip pat pateikė grėsmingų perspėjimų. Pavyzdžiui, vėliausias laikotarpis, kai 
mūsų planetos atmosfera buvo įšilusi beveik kaip dabar, buvo maždaug prieš 
125 tūkst. metų. Tada pasaulinio vandenyno lygis tikriausiai buvo 5 - 10 m 
aukštesnis negu dabar. Jeigu toks scenarijus pasikartotų mūsų laikais, daugelis 
didžiųjų pakrančių miestų atsidurtų po vandeniu.

Prieš 3 mln. Metų, kai anglies dvideginio koncentracija atmosferoje buvo 
panaši į dabartinę, temperatūra buvo aukštesnė 2,5 - 4 Celsijaus laipsniais, o 
jūros lygis – 25 metrais aukštesnis.

Naujoje ataskaitoje pateikiama daugiau duo-
menų apie metaną – antras pagal svarbą šiltnamio 
efektą skatinančias dujas po anglies dvideginio. 
Perspėjama, kad nesugebėjus suvaldyti šių dujų iš-

APLINKOSAUGA
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siskyrimo į atmosferą 
gali nepavykti įgyven-
dinti Paryžiaus klima-
to sutarties uždavinių.

Vertinant dėl žmo-
gaus veiklos išme-
tamo metano kiekį, 
nuotėkis dėl gamtinių 
dujų gavybos, anglių 
kasybos ir sąvartynų 
užpildymo maždaug 
atitinka metano kiekį, 
išskiriamą dėl gyvu-
lininkystės ir mėšlo 
tvarkymo.

Metanas atmosferoje išsilaiko daug trumpiau negu anglies dvideginis, bet jis 
kur kas veiksmingiau sulaiko šilumą. Šiuo metu metano koncentracija atmosfe-
roje yra didžiausia per maždaug 800 tūkst. metų.

Nors šyla visa mūsų planeta, pradedant vandenynais, baigiant sausuma ir 
mūsų kvėpuojamu oru, kai kurios pasaulio dalys kaista sparčiau negu kitos. Pa-
vyzdžiui, Arktyje šalčiausių dienų vidutinė temperatūra, kaip prognozuojama, 
didės maždaug trigubai sparčiau, negu šils visa planeta. Jūros lygis taip pat kyla 
visur, bet daugelyje pakrančių jis pakils iki 20 proc. daugiau.

IPCC perspėja, kad gali pasitaikyti „mažai tikėtinų, bet didelį poveikį su-
keliančių“ staigių ir negrįžtamų klimato sistemos pokyčių, vadinamų virsmo 
taškais. Jų pavyzdžiai – kai dėl staigaus ledo skydų suirimo jūros lygis gali 
pakilti keliolika metrų. Ištirpus amžinajam įšalui gali atsipalaiduoti milijardai 
tonų metano ir anglies dvideginio, o Amazonės drėgnieji atogrąžų miškai gali 
sparčiai virsti savanomis.

„Klimato sistemos staigaus atsako atvejų ir virsmo taškų... Negalima atmes-
ti“, – sakoma ataskaitoje.

Atlanto vidurio grįžtamoji cirkuliacija (Atlantic Meridional Overturning Cir-
culation, AMOC) – didelė vandenyno srovių sistema, reguliuojanti šilumos per-
našą iš atogrąžų į vandenyno šiaurinę dalį, – šiuo metu lėtėja, ir tokia tendencija, 
„labai tikėtina“, tęsis iki šio šimtmečio pabaigos.

Šiuo metu mokslininkai tik „vidutiniškai įsitikinę“, kad AMOC visiškai ne-
sustos, kaip yra nutikę praeityje. Jeigu taip nutiktų, žiemos Europoje būtų daug 
atšiauresnės, tikriausiai sutriktų musonų ciklas, o Atlanto vandenyno šiaurinės 
dalies lygis reikšmingai pakiltų.

Pagal BNS informaciją  
parengė Vanda Vasiliauskaitė

APLINKOSAUGA
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Žemės melioravimas
1970, 1971 metais

Romualdas SURVILA

Žemės melioravimas 1970 m. Melioracijos darbų atlikta už 129,2 mln. 
rb. Perduota eksploatuoti nusausintų plotų 134 tūkst. ha, nusausinta miškų – 8.8 
tūkst. ha. Atlikta žemės kultūrinimo darbų nesausintuose plotuose 27,3 tūkst. 
ha. Įsėta 43,8 tūkst. ha pievų ir ganyklų. Pakalkinta 116,2 tūkst. ha rūgščių 
dirvų. Įrengtas drenažas 142,3 tūkst. ha. Realizuota 347 tūkst. kub. m akmenų.

Sunkiausiai sausinimo darbai vyko Rytų Lietuvos ir Žemaitijos rajonuo-
se, ten, kur drena-
žas buvo klojamas 
durpynuose, ir plo- 
tuose, kuriuose 
reikėjo atlikti daug 
žemės kultūrinimo 
darbų. Šiuose ra-
jonuose drenažas 
dažnai buvo klo-
jamas neapsausin-
tuose, klampiuose 
durpynuose, darbų 
tempai buvo labai 
lėti. MSV dažnai 
nepajėgdavo prieš 
įrengiant drenažą 
suformuoti rink-
tuvus ir apsausinti 
plotus. Techninės 
dokumentacijos 
rengimas vėlavo, 
strigo darbų pla-
navimas. 

Žemės meliora-
vimo ir kitus dar-
bus vykdė 44 MSV 
ir Kauno KMHSK. 

Griovio šlaitų užpylimas juodžemiu. Raseinių MSV, 1970 m.

Nusausinto durpyno pirminis arimas. Radviliškio MSV, 1970 m.
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Visose MSV darbus 
vykdė 150 statybos 
aikštelių, 152 kom-
pleksinės brigados 
ir 137 specializuotos 
brigados. Tačiau vie-
nos MSV aikšteles 
vadina brigadomis, 
kitos – aikštelėmis, 
nes nėra nustatyto 
šių objektų apibrė-
žimų. Radijo ryšį su 
objektais turėjo 43 
MSV (neturėjo Tra-
kų MSV ir Kauno MHSK). 

1970 m. iškasta 2249 km griovių, įrengta 3333 km tvorelių, velėnuota 8625 
tūkst. kv. m griovių šlaitų, 6260 tūkst. kv. m griovių šlaitų apsėta žolėmis, 85,8 
tūkst. kv. m padengta betono plokštėmis, 31,8 tūkst. kv. m – grindiniu. Atvirų 
griovių ir jų stiprinimo darbų mažėja. Drenažas įrengtas 142,3 tūkst. ha, drenažo 
linijų ilgis – 69,1 tūkst. km, vidutinis linijų ilgis 490 m/ha, izoliuota drenų stiklo 
plaušine 11 578 km, perduota eksploatuoti 8,8 tūkst. ha nusausintų miškų.

Atiduota naudotis 1153 ha drėkinamos žemės (lietinimo būdu – 1082 ha, 
šliuzavimo – 71 ha). Įrengta 20 tvenkinių 191,9 hektaruose.

Bandokelių įrengimas kultūrinėse ganyklose. Jurbarko MSV, 1970 m.

Kalkių barstymas žiemą kratytuvu RUM-3, sumontuotu ant rogių. Kauno MSV, 1970 m.
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Melioracijos objektuose perduota eksploatuoti 392,9 km kelių ir 291 km 
bandokelių. Vidutinė 1 km kelių kaina 13 tūkst. rb.

Iš 20,7 tūkst. ha pašalinti krūmai (rankiniu būdu – 66,8 proc., bėginėmis 
akėčiomis – 16,8 proc.), kelmai išrauti iš 21,8 tūkst. ha, akmenys nurinkti nuo 
69,6 ha (696,1 tūkst. kub. m). Realizuota 347 tūkst. kub. m akmenų. Suarta 
63,4 tūkst. ha, išlyginta 73,1 tūkst. ha dirvų. Pakalkinta 116 212 ha, iš jų avia-
cijos pagalba 20 125 ha. Sunaudota 774,5 tūkst. tonų kalkinių medžiagų, iš jų 
591,9 tūkst. t Akmenės klintmilčių. 

Įrengta 43,8 tūkst. ha pievų ir ganyklų. Tačiau ganyklų aptvėrimas atsilie-
ka – trūksta grąžtų duobėms gręžti ir prietaisų vieloms tempti. 1 ha aptvėrimui 
vidutiniškai sunaudojama 40 stulpelių ir 75,3 kg vielos. Kultūrinėse ganyklose 
įrengtas vandentiekis 8 tūkst. ha. Vandentiekio įrengimas atsilieka nuo sėjos 
dėl polietileninių vamzdžių trūkumo.

1970 m. buvo plečiama gamybinių objektų ir gyvenamųjų namų statyba 
savo jėgomis. Atlikta darbų už 2516 tūkst. rb. Daugiausia tai valymo įrenginių 
įrengimas, aplinkos tvarkymas, nedidelių gyvenamųjų namų statyba.

1970 m. melioracijos statyboje dirbo vidutiniškai 993 vienkaušiai ekska-
vatoriai, 1342 – daugiakaušiai, 1915 buldozerių, 115 skreperių ir daug kitos 
technikos. Nuolat stokojo atsarginių dalių technikai.

Buvo didelis susidomėjimas melioratorių varžybomis. Pirmosios daugia-
kaušių ekskavatorių ekskavatorininkų varžybos įvyko 1964 m., antrosios – 
1968 m., trečiosios – 1969 m. 1970 m. įvyko vienkaušių ekskavatorių ir bul-

Smulkių akmenų krautuvas. 1970 m.
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dozerių mašinistų 
varžybos. Nuo 1970 
m. taip pat vyko Ta-
rybų Sąjungos vie-
nakaušių, daugia-
kaušių ir buldozerių 
mašinistų varžybos. 
Jose lietuviai čem-
pionai ir prizinių 
vietų laimėtojai. 

Raseinių ir Ra-
dviliškio MSV nuo 
1967 m. veikė pa-

Sąjunginių varžybų nugalėtojai – Akmenės MSV daugiakaušių  
ekskavatorininkų grandis. 1970 m.

Tauragės MSV grandis varžybų trasoje. 1970 m.

žangių žemės me-
lioravimo metodų 
taikymo mokykla. 
Melioratorių darbo, 
buities ir visuome-
ninio gyvenimo są-
lygos gerėjo. 1970 
m. gyvenamojo plo-
to melioratoriams 
padaugėjo iki 102,8 
tūkst. kv. m, tačiau 
jo vis dar trūko 400 
tūkst. kv. m. Dir-
bantieji buvo apgy-

vendinami laikinuose pastatuose ir nameliuose-vagonuose. Organizuotas 11,4 
tūkst. dirbančiųjų maitinimas. 287 objektus aptarnavo autoparduotuvės. Kasmet 
buvo rengiamos melioratorių spartakiados. Skelbiami konkursai geriausiam me-
lioracijos objektui išaiškinti.

1970 m. šalies MSV buvo 27 929 darbuotojai, iš jų 3118 inžinerinių techni-
nių darbuotojų.

Žemės melioravimas 1971 m. Rangos darbų atlikta už 148,3 mln. rb., 
15,4 proc. daugiau negu 1970 m. Perduota eksploatuoti 139,6 tūkst. ha nusausin-
tų plotų, 7,25 tūkst. ha nusausintų miškų, 3535 ha drėkinamų plotų, atlikta žemės 
kultūrinimo darbų nesausintuose plotuose – 29,4 tūkst. ha, įsėta kultūrinių pievų 
ir ganyklų – 50,4 tūkst. ha, pakalkinta rūgščių dirvų – 124,5 tūkst. ha, įrengtas 
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drenažas – 142,1 
tūkst. ha, reali-
zuota 360 tūkst. 
kub. m akmenų. 

Kasmet ma-
žiau iškasama 
atvirų griovių, 
1971 m. jų iškasta 
2220 km. Vieno 
kilometro griovio 
įrengimas kai-
nuoja 9,8 tūkst. 

rb. Grioviuose įrengtos žabų 
tvorelės 3421 km, velėnuota 
šlaitų 8547 tūkst. kv. m, apsėta 
žolėmis 7454 tūkst. kv. m, ap-
dengta betono plokštėmis 103 
tūkst. kv. m, išgrįsta akmenimis 
41 tūkst. kv. m.

Drenažas įrengtas 142,1 
tūkst. ha, iš viso 72 254 km (508 
m/ ha). 90,1 proc. drenažo linijų paklota daugiakaušiais ekskavatoriais. Apie 
22 proc. drenažo linijų izoliuota stiklo plaušine, samanomis ir kitaip.

1971 m. įrengta 553,3 km kelių (perduota eksploatuoti melioracijos objek-

Prietakinio vandens nukreipimas į rinktuvą filtru. 
Raseinių MSV, 1971 m.

Mechanizuotas kuolų kalimas.  
Pasvalio MSV, 1971 m.

Griovio šlaitų velėnavimas juostomis. Kėdainių MSV, 1971 m.
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tuose 411,1 km). 
Melioracijos objek-
tuose įrengiamų ke-
lių vieno kilometro 
kaina 16 tūkst. rb.

Pašalinta krūmų 
iš 20,9 tūkst. ha, iš-
rauta kelmų iš 21,8 
tūkst. ha, nurinkta 
akmenų 784 tūkst. 
kub. m (realizuota 
47 proc.), vidutiniš-
kai 10,1 kub. m iš 
hektaro, suarta 69,4 
tūkst. ha, išlyginta 
dirvų 92,3 tūkst. ha.

Aptverta 36 tūkst. ha kultūrinių ganyklų. Ganyklų aptvėrimas atsilieka nuo 
įsėjimo. Dviguba fosforinių ir kalio trąšų norma patręšti 46,6 tūkst. ha pievų 
ir ganyklų, vandentiekis įrengtas 9,5 tūkst. ha. Įrengta 499 ha žuvininkystės 
tvenkinių. 

Nuosavai statybai (gyvenamųjų namų statybai, nutekamųjų vandenų valy-
mui, aplinkos tvarkymui) panaudoti 2621 tūkst. rb.

Melioracijos statyboje dirbo 1057 vienakaušiai ekskavatoriai, 1384 – dau-
giakaušiai, 1857 buldozeriai, 948 kelmarovės, 2468 traktoriai ir kt. technika. 
Nemaža dalis technikos prastovi dėl atsarginių dalių stokos.

Panevėžio MSV administracinis pastatas

Kirkšnovės priešerozinis tvenkinys Raseinių rajone. 1971 m. 

1971 m. Bendras sąrašinis darbininkų skaičius 1971 m. liepos 1 d. 33 785 
žmonės (68,7 proc. nuolatiniai darbininkai). MSV dirbo 85 vyr. darbų vykdyto-
jai, 366 darbų vykdytojai, 744 meistrai, 759 technikai ir 339 baro mechanikai.
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Mylėti darbą – didelė laimė
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Sausio 10 dieną žemėtvarkos inžinierius, žurnalo „Žemėtvarka ir hidro-
technika“ redaktorius Romualdas Survila švenčia 80-ąjį gimtadienį. Ne 
vieną dešimtmetį paskyrus žemės tvarkymo ir kraštotvarkos darbams, jo 
profesinis gyvenimas tebėra aktyvus ir šiandien.

Romualdas – vienas iš septynių iniciatyvinės grupės narių ir bendraauto-
ris projekto, pagal kurį prieš 30 metų dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje Ož-
kabaliuose (Vilkaviškio r.) pasodintas Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas. 

Jis yra Kraštovaizdžio 
architektų sąjungos 
narys, turintis meno 
kūrėjo statusą. Aktyvus 
Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinie-
rių sąjungos narys nuo 
pat jos atkūrimo, ilga-
metis žurnalo „Žemė-
tvarka ir hidrotechnika“ 
darbuotojas.

Pareigingas, darbš-
tus, didelės vidinės 
kultūros žmogus. Šian-
dien, pandemijos fone, 
kai aplinkui nemažai 
susierzinimo ir pykčio, 

šios kolegos Romualdo cha-
rakterio savybės – aukso ver-
tės. O jubiliejinis gimtadienis – 
puiki proga prisiminti jubiliato 
nueitą kelią.

Romualdas Survila gimė 
Trakų r. Račkūnų k., netoli 
Lentvario, nes jo tėvas, tuomet 
dirbęs Trakų miškų urėdijos gi-
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Paminklas Lietuvos žmonėms pasodinusiems Ąžuolyną
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rininku, buvo paskirtas 
darbams į tuos kraštus. 
Romualdas pasakoja, 
kad jo protėviai gyveno 
Kėdainių r. Taujėnuo-
se. Ne vieno jų likimas 
buvo sudėtingas.

Prosenelis už dalyva-
vimą 1863 m. sukilime 
caro valdžios buvo iš-
tremtas į Sibirą, Tomsko 
guberniją. Turėtas turtas 
ir žemė buvo nusavinti. 
Sibire gimė Romualdo 
senelis. Ten jis augo, 

gyveno, vėliau įsidarbino miškininku Opsoje (dabartinė Baltarusija) pas grafą 
Pliaterį. Opsoje gimė Romualdo tėvas. 1918 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvą, 
senelis caro konfiskuotos žemės nebeatgavo, ji buvo apgyvendinta kitų žmonių.

Likimas Survilų giminei negailėjo išbandymų. Romualdo tėvas buvo vienas 
iš 1941 m. birželio sukilimo organizatorių atkuriant nepriklausomos Lietuvos 
valdžią Lentvaryje. Už tai sovietinė valdžia jį nuteisė ir įkalino Magadano lage-
ryje, kur, būdamas vos 38 metų, mirė. Pokario metais Romualdo šeima gyveno 
Kėdainių rajone, Ąžuoloto girininkijoje, kur tėvas dirbo girininku, kol 1949 m. 
buvo suimtas.

Baigęs Kėdainių II vidurinę mokyklą, Romualdas tuometiniame KPI rengėsi 
studijuoti neorganinę chemiją, tačiau komjaunimo komitetas buvo kitos nuomo-
nės, rekomendavo dirbti. 1959 m. spalio mėnesį buvo paskelbta, kad į LŽŪA 
papildomai kviečiami jaunuoliai studijuoti žemėtvarkos ir hidrotechnikos spe-
cialybių, taigi atgavęs dokumentus ir išlaikęs egzaminus jis tapo studentu, o po 
penkerių metų gavo žemėtvarkos inžinieriaus diplomą.

Su kliūtimis R. Survila susidūrė ir besimokydamas neakivaizdinėje aspi-
rantūroje Istorijos institute, kur buvo pradėjęs rengti mokslinį darbą apie XVI 
a. Valakų reformą. KGB pareigūnas rekomendavo jį pašalinti, o jeigu spyrio-
tųsi – padaryti taip, kad aspirantas negalėtų naudotis šaltiniais ir disertacijos 
neapsigintų.

Su malonumu Romualdas prisimena studijas LŽŪA, turiningas praktikas 
tuomečiame Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute. Tai buvo 
puiki proga susipažinti su įvairiomis Lietuvos vietomis. Jam teko padirbėti ir 
Kazachstane rengiant topografines nuotraukas.

Dar studijų metais Romualdas fleita ir klarnetu grojo LŽŪA pučiamųjų ins-

Su vykdomo Jungtinių Tautų FAO projekto kuratoriumi 
Jacques Antoine

ŽMONĖS IR DARBAI
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trumentų orkestre, taip pat Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto kapelo-
je. Jis apdovanotas Lietuvos meno saviveiklos žymūno ženklu. Su orkestru ir 
kapela pakeliauta ir koncertuota įvairiose šalies vietovėse, dalyvauta orkestrų 
apžiūrose – konkursuose.

Vienintelė R. Survilos darbovietė – Žemėtvarkos institutas. Nuo 1964 m., 
kai gavęs inžinieriaus diplomą jame įsidarbino. Netrukus buvo pašauktas ka-
rinėn tarnybon, tarnavo Saratovo srityje, tarnybos metu dirbo geodezininku 
tiesiant įvairias komunikacijas. Atlikęs vienerių metų karinę tarnybą, vėl tęsė 
darbą instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriuje.

Per daugiau kaip keturiasdešimt metų Valstybiniame žemėtvarkos institute 
Romualdui teko dirbti įvairiose pareigose: inžinieriaus, vyresniojo inžinieriaus, 
grupės vadovo, vyriausiojo projektų inžinieriaus, techninio skyriaus vyriausio-
jo specialisto, instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo.

Dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, rengdamas įvairius žemėtvar-
kos projektus, R. Survila neapsiribojo to meto supratimu apie žemės tvarky-
mą, jis susipažino su Vilniaus universiteto mokslininkų A. Basalyko, P. Kava-
liausko, J. Miliaus kraštotvarkos idėjomis. Daug žinių gavo prof. Č. Kudabos 
organizuotoje kraštotvarkos diskusijų grupėje. Nuo 1980 m. R. Survila dirbo 
instituto Želdynų projektavimo padalinyje. Šis įdomus darbas jam teikė pro-
fesinį pasitenkinimą, su kolegomis kartu išleido ne vieną leidinį kraštotvarkos 
klausimais.

Per darbo institute metus ne kartą keitėsi instituto pavadinimas, mainėsi 
darbų užsakymai, steigėjai ir instituto veiklos gairės. Romualdas mena laikus, 
kai už nepaklusnumą steigėjas (Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 
prie LR vyriausybės) jį nušalino nuo instituto direktoriaus pareigų. Už tai, kad 

Giedamas Lietuvos himnas ant aukščiausio Armėnijos Aragaco kalno
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iš darbo neatleido dviejų kole-
gų iš instituto techninio sky-
riaus, nes tam nebuvo pagrin-
do. Kad pagal skubotai, vos per 
vieną dieną sukurptus du Vy-
riausybės nutarimus nesutiko 
kitoms įstaigoms perduoti ins-
tituto pastatų Kaune, Klaipėdo-
je ir Panevėžyje, kad neatidavė 
programinės ir kompiuterinės 
įrangos bei kito turto suintere-
suotoms žinyboms, kaip norėjo 

steigėjas. Padorus žmogus ir 
negalėjo elgtis kitaip, nes tuo-
met paklusus, institutui grėsė 
sunaikinimas.

Dideliu iššūkiu tapo žemės 
reformos darbai. Kaip vienas 
instituto vadovų, Romualdas 
buvo kviečiamas į Seimo su-
darytą darbo grupę Žemės re-
formos įstatymui rengti. Šalia 
įvairių sričių specialistų ir po-
litikų žemėtvarkai atstovavo 
tik jis vienas. Manyta, kad žemės reforma bus vykdoma palaipsniui, pradedant 
nuo atsiliekančių ir bankrutuojančių ūkių. Pirmiausia turėjo būti projektuojamas 
kelių tinklas, išspręsti kiti infrastruktūros elementai, gamybinių pastatų likimas. 
Romualdas mena siūlęs, kad kaip sudėtinė žemės reformos projekto dalis būtų 
rengiami pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ūkinės veiklos 
apribojimų planai ir visuomenės poreikiams reikalingos neprivatizuojamos že-
mės planai. Deja, vėliau tuos planus specialistai parengė labai neatsakingai. Dėl 
to dar ir šiandien turima bėdų.

- Išėjus Nekilnojamojo turto grąžinimo įstatymui, paaiškėjo, kad mūsų pa-
rengtas projektas buvo neatpažįstamai sudarkytas. Vėliau šis įstatymas buvo 
paskandintas gausybėje pataisų ir pataisų išaiškinimų. Žemės reformos vykdy-
tojams buvo nelengva dirbti dėl dažnų įstatymo kaitaliojimų, kurie supriešino 
būsimus žemės savininkus su reformos vykdytojais, – prisimena R. Survila.

ŽMONĖS IR DARBAI

Su žmona Nijole Kuršių Nerijoje

Su anūke Rūta
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Keitėsi politikai, dar dažniau – jų leidžiami įstatymai ir tų įstatymų pataisy-
mai, kartais net prieštaraujantys vieni kitiems. Žemėtvarkininkų nuomonė tame 
darbų etape politikams ir valdininkams nebuvo svarbi. Politikai ragino skubinti 
reformos darbus, kuo daugiau grąžinti žemės buvusiems savininkams. Norint 
tokius užmojus įgyvendinti agrarinėse tarnybose buvo įdarbinami agronomai, 
zootechnikai, elektrikai, buhalterės... Toji darbų skuba, kaip norėta, gerų rezul-
tatų nedavė, deja, klaidas taisyti prireikė kvalifikuotų specialistų sprendimų, 
o atpirkimo ožiais tapo žemėtvarkininkai. Tai rodo, kad žemės reforma buvo 
nepaprastai sunkus darbas, iš žemės tvarkytojų pareikalavęs fizinių ir psicho-
loginių jėgų.

Šiemet Valstybės žemės fondas, daug metų vadintas Valstybiniu žemėtvar-
kos institutu, mini 60 metų jubiliejų. Su apgailestavimu matome, kaip per tuos 
metus dėl steigėjų ir aukštesnių instancijų sprendimo sumenko šios įstaigos 
prestižas ir atliekamų darbų mastai. Niekam nebereikalingi ilgus metus kaupti 
dirvožemio, kartografijos ir kitokie archyvai, išmėtyti ir daugelį metų Žemė-
tvarkos muziejui rinkti eksponatai... Visa tai žmogui, ne vieną dešimtį metų 
besirūpinusiam šios darbovietės specialistų atliktų darbų išlikimu ir prestižu, 
skaudu matyti.

Nuo 2010 m. Romualdas – žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ darbuo-
tojas. Jis yra daugelio straipsnių apie žemėtvarką, gamtos apsaugą, kraštovaiz-
džio architektūrą autorius. Gerai išmanydamas profesinius reikalus, mokėda-

mas bendrauti su žmonėmis, Romualdas 
yra pažįstamas ir savas tarp profesinės 
bendruomenės narių.

Šiam žmogui labai svarbus žemėtvar-
kai paskirtas kelias. Kokiose pareigose 
dirbtų, jis visada buvo atsakingas ir pa-
triotiškas. Apie pasišventimą profesijai 
kalba įvertinimai. R. Survila yra Valsty-
binės premijos už Lietuvos nacionalinio 
parko žemėtvarkos projektus laureatas, 
jis yra Kraštovaizdžio architektų sąjun-
gos narys, turintis meno kūrėjo statusą. 
Už nepriekaištingą darbą R. Survila ne 
kartą apdovanotas ir skatintas LR Vy-
riausybės, Seimo Kaimo reikalų komi-
teto, Žemės ūkio ministerijos, Naciona-
linės žemės tarnybos padėkomis. 2006 

m. R. Survilos pavardė įrašyta į LŽHIS Garbės knygą, 2017 m. jam suteiktas 
LŽHIS Garbės nario vardas.

ŽMONĖS IR DARBAI

Brandaus gimtadienio proga 
dėkojame Jubiliatui už gražų 

bendravimą nedideliame mūsų 
redakcijos kolektyve. Nepraras-
kite energijos ir sveikatos! Kaip 

iki šiol – vienykite buvusius 
kolegas. Būkite jaukiu židiniu, 
prie kurio gera žmonai Nijolei, 

dukros Dovilės šeimai,  
trims anūkams.

Gražių dienų Jums,  
mielas Romualdai!§
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Bendrovės sėkmės laidas –  
jos darbuotojai

Genė ŽŪKIENĖ

UAB „Leimesta“ įsikūrusi Leipalingy-
je, Druskininkų savivaldybėje. Jos ištakos 
siekia 1960 metus, kai tų metų vasario 20 d. 
Lietuvos žemės ūkio ministerijos įsakymu 
Nr. 82 Leipalingio RTS bazėje buvo įkurta 
Lazdijų melioracijos mašinų stotis (MMS). 
1963 m. ji pavadinta Lazdijų melioracijos 
statybos valdyba (MSV). 1990 m. Lazdijų 
MSV reorganizuota į Lazdijų valstybinę 
akcinę melioracijos įmonę. 1995 m. spalio 
25 d. Lazdijų rajono savivaldybės spren-
dimu ši įmonė reorganizuota į akcinę ben-
drovę „Leimesta“. Įmonė turi savo filialą, 
kuris įregistruotas 2002 m. gegužės 1 d. 
Nuo 2002 m. liepos 15 d. įmonė reorgani-

Seirijų miestelio (Lazdijų rajone) nuotekų valyklos įrengimo darbai

Gelžbetoninio tilto per Seiros upę rekons-
travimas Druskininkų sav. Leipalingio k.

ŽMONĖS IR DARBAI
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zuota į uždarąją akcinę 
bendrovę „Leimesta“, 
kuri yra visų anksčiau 
buvusių įmonių parei-
gų bei teisių perėmėja. 

Kaip ir dauguma 
melioracijos įmonių, 
dėl nedidelės žemės 

melioravimo darbų apimties ben-
drovė šiuo metu imasi įvairių 
darbų. Jos veiklos sritys: bendrie-
ji ir specialieji statybos darbai, 
melioracijos sistemų ir hidro-

techninių statinių 
statyba, rekonstra-
vimas, remontas; 
išorės vandentie-
kio bei kanaliza-
cijos tinklų įrengi-
mas; gyvenviečių 
vandens nuotekų 
valymo įrenginių 
statyba; kelių ir 
gatvių tiesimas; 
aplinkos tvarkymo 
darbai; nekilnoja-
mųjų kultūros pa-

veldo objektų tvarkymo darbai; ežerų valymas žemsiurbėmis bei ilgastrėliais 
ekskavatoriais. 

Šiuo metu įmonėje dirba 54 darbuotojai. Bendrovei vadovauja direktorius 
Andrius Rupšys. Darbai lieka darbais, tačiau įmonės sėkmingas darbas pri-

Inžinerinių tinklų įrengimas gamybinėje 
zonoje ir apsaugos poste Marijampolės sav. 
Nendriškių k.

Vandens valymo darbai

Pasienio juostos rekonstrukcija, Maros upės 
kranto sutvirtinimas
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klauso nuo darbuotojų. Tai gerai supranta direktorius – 
statybos inžinierius, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotech-
nikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) narys nuo 2009 metų. 
Bendrovės darbuotojų susitelkimą darbui gerai iliustruoja 
ir tas faktas, kad net 89 proc. darbuotojų yra vakcinuoti 
nuo COVID - 19 viruso.

Negalima nepaminėti vieno iš mūsų darbuotojų, ne-
seniai atšventusio gražų 70-ties metų jubiliejų, Rimanto 
Želionio. Jis gimė 1951 m. liepos 28 d. Lazdijuose. 1974 
m. baigęs Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromeli-

oracijos ir žemėtvarkos fakul-
tetą įgijo hidrotechnikos inži-
nieriaus kvalifikaciją. Pradėjęs 
darbo veiklą Lazdijų MSV dar-
bų vykdytoju ir įgijęs patirties, 
energingas specialistas netru-
kus tapo Lazdijų MSV aikšte-
lės vadovu. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, nuo 1997 m. 
buvo paskirtas AB „Leimesta" 
direktoriumi. Vadovauti gau-
siam kolektyvui buvo nelengva, 
reikėjo patirties, atkaklumo sie-
kiant užsibrėžto tikslo, darbštu-
mo, profesionalumo, intuicijos, 
principingumo, reiklumo sau ir 
kitiems. Nuo 2019 m. gegužės 
Rimantas dirba bendrovės di-
rektoriaus patarėju. Jubiliatas 
pačius gražiausius 47 gyvenimo 
metus paskyrė melioracijai, liko 
ištikimas savo profesijai ir ko-
lektyvui. Jo darbštumas, atidu-
mas ir pareigingumas – geras pa-
vyzdys jaunesniems kolegoms 
ir bendradarbiams. Rimantas 
nuo 1997 m. yra LŽHIS narys, 
Lazdijų hidrotechnikų grupės 
pirmininkas. 2019 m. kovo 26 d. 
už nuopelnus Lietuvos vandens 

Melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Rimantas Želionis
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ūkiui apdovanotas 
Lietuvos melioraci-
jos įmonių asociaci-
jos Garbės ženklu, 
Lietuvos Respu-
blikos Žemės ūkio 
ministerijos, Lie-
tuvos žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos 
bei Lazdijų rajono 
savivaldybės mero 
padėkomis.

Bendrovės darbuotojų vardu 
Rimantui linkime, kad bėgantis 
laikas suteiktų gyvenimui gra-
žios prasmės, darbams – kai-
trios ugnies, širdžiai – žmogiš-
kos šilumos, kad ir ateinantys 
gyvenimo metai būtų dosnūs 
sveikatos, neblėstančio entuzi-
azmo darbe ir tikėjimo ateitimi. 

Sklandžiam bendrovės dar-
bui sukurta ir įgyvendinta Inte-
gruota vadybos sistema, atitin-
kanti LST EN ISO 9001:2015 
„Kokybės vadybos sistemos. 
Reikalavimai“, LST EN ISO 
14001:2015 „Aplinkos vady-
bos sistemos. Reikalavimai ir 
naudojimo gairės“ ir LST ISO 
45001:2018 „Darbų saugos 
vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymas“. Bendrovė turi statybos veiklos 
įmonių kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingu statinio statybos 
rangovu. Taip pat įmonė atestuota Melioracijos statinių statybai, melioracijos 
statinių statybos techninei priežiūrai.

Aplinkos tvarkymo darbai

ŽMONĖS IR DARBAI
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 Jis projektavo Lietuvos žemės  
ūkio akademijos  

urbanistinį kompleksą 
Dr. Vaiva DEVEIKIENĖ, 

LKAS valdybos narė, Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos Miestovaizdžio skyriaus patarėja

Architektas ir kraštovaizdžio architektas doc. 
dr. Liucijus Albertas Dringelis gimė 1931-11-
05 Varėnoje. 1950 m. baigė Merkinės vidurinę 
mokyklą, 1956 m. – Kauno politechnikos insti-
tutą (dabar Kauno technologijos universitetas, 
KTU), įgydamas architekto specialybę. Dirbo: 
1956–1957 m. Žemės ūkio statybos projektavi-
mo institute; 1957–1965 m. Miestų statybos pro-
jektavimo instituto Kauno filiale grupės vadovu; 
1964–1965 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos 
vyr. dėstytoju. Nuo 1965 m. L. Dringelis nuolat 
dirbo Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institute (vėliau ir da-
bar – Architektūros ir statybos institutas prie KTU) aspirantu, mokslo darbuoto-
ju, sektoriaus vedėju. Nuo 1995 m. jis – KTU docentas. Pastaruoju metu – archi-
tektūros ir kraštovaizdžio architektūros veteranas, emeritas rūpinasi jo širdžiai ir 
dvasiai mielais ir rūpimais Kauno Karo muziejaus sodelio, Linkuvos miestelio 
kraštovaizdžio tvarkymo, istorijos įamžinimo reikalais. Šiais metais L. Dringe-
lis švenčia 90 metų jubiliejų. 

Dr. L. Dringelio kūrybinis pėdsakas ypač reikšmingas Lietuvos žemės ūkio 
akademijos (LŽŪA) miestelio, šalies rekreacinių objektų ir teritorijų projekta-
vimo baruose. Svarbiausieji dr. Liucijaus Dringelio darbai:

Suprojektavo LŽŪA centrinius rūmus Noreikiškėse, Kauno r. (su kitais, 
1963), sanatorijos „Dzūkija“ klubą ir valgyklą Druskininkuose (1967), Gydo-
mosios kūno kultūros dispanserį Druskininkuose (1969), Viršužiglio bažnyčią 
Kauno r. (1995) ir kt.

Kraštovaizdžio architektūros kūrybą pradėjo 1962 m., kai kartu su Regiman-
tu Pilkausku parengė Lazdijų miesto parko projektą, kuris tais pačiais metais 
buvo apdovanotas SSSR liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje sidabro 
ir bronzos medaliais. Suprojektavo (vienas ir su kitais) Druskininkų kurorto 

Liucijus Dringelis
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gydomosios kūno kultūros 
ir klimato terapijos parką 
(1969), Nemuno salos parką 
Kaune (1971), Palangos ku-
rorto Sveikatos parką (1972). 
Jis yra Kauno miesto gene-
ralinio (bendrojo) plano iki 
2000 m. (1983), Palangos 
generalinio (bendrojo) plano, 
Rietavo centrinės dalies tvar-
kymo projekto (2002), Plun-
gės miesto centrinės aikštės 
techninio projekto (2006) 
bendraautoris.

Pastarąjį dešimtmetį su 
kolega dr. Evaldu Ramanaus-
ku daugiausia dėmesio skyrė 
Lietuvos gyvenamųjų vie-
tovių urbanistinės, architek-

tūrinės ir kraštovaizdinės struktūros savitumų tyrimams ir aplinkos savitumo 
išsaugojimo problemoms; publikavo (su bendraautoriais) solidžią mokslo stu-
diją šia tema (2015) ir eilę mokslinių straipsnių (2013–2019), tarp jų ir Lietu-
vos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) leidiniuose. 

L. Dringelis yra laimėjęs įvairių kraštovaizdžio architektūros projektų kon-
kursų: Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio sutvarkymo (I premija, 1974; su 
R. Pilkausku ir L. Vaičaityte), Vilniaus pilių aplinkumos (I premija, 1979; su 
N. Kitkausku ir R. Pilkausku), Kauno Karo muziejaus sodelio rekonstrukcijos 
(I premija, 1992) ir kt. 

Keletą pastraipų ir apibendrinimų turime paskirti LŽŪA komplekso staty-
bos istorijai, prie kurios reikšmingai prisidėjo architektas L. Dringelis. Kaip 
rašo architektūros tyrinėtojas dr. Vaidotas Petrulis, Žemės ūkio akademija buvo 
pirmasis tokio užmojo vienu metu ir vienoje vietoje XX a. 6-ojo dešimtmečio 
pabaigoje suprojektuotas aukštosios mokyklos miestelis sovietinėje Lietuvoje, 
tuo pačiu tai buvo „viena didžiausių septynmečio statybų“. Kompleksą sudarė 
centriniai rūmai, mechanizacijos fakulteto korpusas, keturi studentų bendra-
bučiai po 400 vietų, 300 vietų valgykla bei įvairūs ūkiniai pastatai (katilinė, 
mokomasis šiltnamis, garažai). Projektą rengė nemažas būrys projektavimo 
instituto, kuris vėliau tapo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno fi-
lialu, projektuotojų, dirbusių architekto Jono Putnos (1921–2007) skyriuje. 
Nors pirminiame urbanistiniame akademinio miestelio projekte (arch. Jonas 
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LŽŪA teritorijos tvarkymo ir želdinimo projekto pagrindi-
nis brėžinys. Autoriai L.Dringelis ir R.Pilkauskas, 1965 m.
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Navakas, 1922–2011) buvo formuojama monumentali, „socialistinio realizmo“ 
laikotarpiui būdinga ašis, šios pompastiškos kompozicijos buvo atsisakyta ir ji 
pakeista laisvu, modernizmui būdingu išplanavimu. 

Centriniai rūmai suprojektuoti pasiremiant Sąjunginiame aukštųjų moky-
klų projektavimo institute parengtu Sverdlovsko (dabar Jekaterinburgas) že-

ŽMONĖS IR DARBAI

LŽŪA akademinio miestelio projekto detalės. Iš L. Dringelio asmeninio archyvo
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mės ūkio instituto projektu. Tačiau, kaip prisimena projektą vietos sąlygoms 
pritaikęs architektas L. Dringelis, tipiniai sprendimai buvo iš esmės perdaryti, 
pasikeitė patalpų išplanavimas, iš rusiškojo projekto liko tik bendrosios ašys. 
Architektas prisimena dar vieną įdomų faktą, susijusį su tuo metu Sovietų Są-
jungos architektūrą užgriuvusia sparčia industrializacija, – tai centrinių rūmų 
cokolio formavimo istorija. Architektoninio monumentalumo statiniui turėjusi 
suteikti cokolinė dalis statybų metu buvo panaikinta. Planuota fasadų puošyba 
skulptūriniais akcentais (pagal skulptoriaus Petro Deltuvos diplominį darbą) 
taip pat nebuvo įgyvendinta. Akademinio komplekso aplinkumos formavi-
mo ir tvarkymo projektą 1965 m. sėkmingai plėtojo Regimantas Pilkauskas 
ir L. Dringelis. Apie šio projekto įgyvendinimą, pasak R. Pilkausko, tuometis 
LŽŪA rektorius Zigmas Tadas Urbonas (1928–2017) kartais sakydavo, kad 
„nereikia norėti per gerai viską įvykdyti, nes šio projekto į Paryžiaus parodą 
mes nevešime“. 

1969 metais buvo patvirtintas Akademijos miestelio išplėtimo planas. Šiuo 
metu LŽŪA kompleksas plečiamas ir vystomas. Tačiau architektūros istorijos 
požiūriu, pasak dr. V. Petrulio, įdomiausias yra pirmasis Žemės ūkio akademijos 
miestelio raidos etapas, kuris iliustruoja ankstyvojo sovietmečio modernizmo 
raidą, kuomet architektūra balansavo tarp modernumo, „socialistinio realizmo“ 
bei tarpukario tradicijos interpretacijų.

L. Dringelis yra per 100 mokslo tiriamųjų darbų ir straipsnių teritorijų plana-
vimo, kurortų ir poilsio zonų projektavimo, želdynų normavimo, miesto skverų 
ir aikščių įrengimo klausimais autorius ir bendraautoris. Jis yra LKAS narys 
steigėjas (1995), ženklo „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“ 
kavalierius (2012). Pastaruoju metu jo kūryba plačiau aptarta ir analizuota Re-
gimanto Pilkausko knygose Miesto želdynų plėtotė (1 ir 2 dalys, 2019, 2020), 
LKAS leidinyje Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai 2008–2018 (sudary-
tojas Mantas Pilkauskas, 2018). Šiame leidinyje publikuojamas pramogų, spor-
to ir poilsio daugiafunkcinio komplekso Pakruojo dolomito kasybos karjeruo-
se projekto (2012, autoriai dr. L. Dringelis ir dr. E. Ramanauskas) aprašymas, 
keletas architektūros veterano parengtų trumpų kritinių straipsnių ir projektų 
recenzijų. 

Nugyventas gražus, kūrybingas architekto ir kraštovaizdžio architekto gy-
venimas, kūrybinis palikimas yra puikus tarnystės kraštovaizdžio architektūros 
idėjai ir mūzai pavyzdys jaunesniems kolegoms. Suglaudę pečius kraštovaiz-
džio kolegos taria sveikinimo žodžius 90-tojo gimtadienio proga ir linki jubilia-
tui sveikatos. 

ŽMONĖS IR DARBAI
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Skaitymas paskatino kolekcionuoti
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Sakoma, kad kolekcionavimas ugdo kruopštumą, kantrumą, pas-
tabumą, lavina atmintį, plečia akiratį ir stiprina intuityvų mąstymą. 
Tuo galima įsitikinti pabendravus su žmonėmis, randančiais panašių 
pomėgių. Ir ko tik žmonės nekolekcionuoja! Renka puodus, plaktu-
kus, šaukštus, arbatos pakelius, 
degtukų dėžutes, pašto ženklus, 
įžymybių autografus...

Kaunietė žemėtvarkininkė Ro-
mutė Čiurovienė kolekcionuoja 
knygų skirtukus. Ir sako, kad skir-
tukas jai tampa mielu priedu prie 
skaitomos knygos. Tarp puslapių 
palikdamas skirtuką tarsi pasiža-
di, kad kitąsyk ir vėl į rankas pa-
imsi tą knygą.

Naudoti skirtukus skaitant visada 
reiškė aukštą kultūrą. Sakoma, kad jau 
Senovės Egipto raštininkai naudojo 
skirtuko prototipą – priklijuodavo pa-
piruso gabalėlį ir pažymėdavo reikalin-
gą vietą ant skaitymo ritinių.

VII a. airių legenda pasakoja apie 
vienuolį Colomaną iš Elo, išmokiusį musę nu-
tūpti ant eilutės, kurią skaitė, ir tupėti toje vie-
toje, kol vienuolis po pertraukos grįždavo prie 
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knygos. Tiesa, tokios „gyvos 
žymeklės“ gyvenimas nebuvo 
ilgas, kol kartą skaitytojas jos 
nesuplojo tarp knygos lapų.

Manoma, kad pirmieji da-
bartiniai knygų skirtukai pasirodė Anglijoje apie 1850 
metus. Knygų skirtukai nepamirštas ir naudojamas da-
lykas nuo pat mūsų vaikystės, kai tarp knygų lapų dė-
davome atvirukus, saldainių popierėlius, smilgas ar... 
spalvotą rudens lapą. Šis aksesuaras tampa vis popu-
liaresnis ir dabar, kai pandemijos metu turime daugiau 

laiko, kai žmonės nepraranda dėmesio skaitymui.
Romutės kolekcijoje apie 300 knygų skirtukų. Į ją eksponatai patenka labai 

įvairiai: juos pati parsiveža iš kelionių, arba, žinodami pomėgius, jai dovanoja 
draugai, artimieji, pažįstami... Kiekvienas knygos žymeklis turi savitą formą, 
kiekvienas savaip originalus. Skirtukai kolekcijoje visokie: magnetiniai, austi, 
iš odos, medžio, popieriaus, tekstilės... Puošti kutais, gintarais, arba iškarpyti, 
siuvinėti... Kiekvienas skirtukas – tai nauja istorija, pažintis, susitikimas.

Didžiąją šios kolekcijos dalį sudaro lietuviški knygų skirtukai, bet yra ir 
atvežtų iš kitų šalių. Su miestų 
vardais, leidyklų, įmonių, kny-
gų pavadinimais. Kolekcijoje 
daug mielų menininkės Sigutės 
Ach darbų. Akį malonina garsaus 
mūsų šalies dailininko Mikalojaus 
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Konstantino Čiurlionio, austrų simbolisto tapytojo Gustavo Klimto reprodukci-
jos ant knygų skirtukų.

Ant jų galima rasti įdomių posakių, citatų, netgi valgių receptų. Skirtukuo-
se – miestų istorijos, kai kurie jų tarnauja vietoje liniuotės ar kalendoriaus.

Daugelį metų paskyrusi žemėtvarkai tuomečiame Valstybiniame žemėtvar-
kos institute, vėliau, keičiantis pareigybėms, ji ne vieną dešimtį metų vadova-
vo žemėtvarkos darbams Kaišiadorių rajone. Prieš išeidama į užtarnautą poilsį, 
Kaišiadorių rajono savivaldybės Kultūros ir paveldosaugos skyriuje keletą metų 
rūpinosi rajono paveldosaugos reikalais.

Kur bedirbtų, Romutė neapsiribojo vien savo tiesioginiu darbu. Prieš metus 
kitus atsiradus daugiau laisvo laiko, jį kūrybingai panaudoja laisvalaikiui: daug 
keliauja, fotografuoja, skaito, lankosi kultūriniuose renginiuose. Be knygų skir-
tukų kolekcijos, ji turi surinkusi nemažai knygų su autorių autografais, mielai 
lankosi susitikimuose su autoriais, kai šie pristato savo naujas knygas.

R. Čiurovienė buvo ilgametė Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inži-
nierių sąjungos narė. Malonu paminėti, kad žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotech-
nika“ viršelį ne kartą puošė jos darytos nuotraukos. Kolegė dalyvauja ir mūsų 
žurnalo organizuojamuose nuotraukų konkursuose.

Ne be reikalo pasakojame apie gražų kolegės pomėgį. Sau primindami, kad 
nereikėtų lankstyti knygų puslapių, nes esama įvairių aksesuarų, Romutei linkė-
kime kūrybingų eksponatų paieškų ir galbūt... knygų skirtukų parodos. Patikė-
kite, jos sukauptą kolekciją tikrai verta pamatyti.

Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos
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Šalyje žino-
mas žemėtvarkos 
specialistas Sil-
vestras Staliū-
nas sausio 2 d. 
pažymi 80 m. 

amžiaus sukaktį. Jubiliatas gimė Kau-
no rajono Eglynų kaime. Vaikystės ir 
ankstyvosios jaunystės metus (1948–
1958 m.) su tėvais praleido tremtyje 
Rusijoje – Igarkoje ir Tomsko srities 
šiaurėje (Parabel miestelyje). Grįžęs 
baigė Kauno 10-ją vidurinę mokyklą ir 
įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir že-
mėtvarkos fakultetą. Studijas baigė su 
pagyrimu ir tapo diplomuotu žemėtvar-
kos inžinieriumi. 1965 m. atliko karinę 
tarnybą ir nuo 1966 m. pradžios dirbo 
Respublikinio žemėtvarkos projektavi-
mo instituto (RŽPI) Panevėžio skyriuje: 
iki 1970 m. – inžinieriumi, vyresniuoju 
inžinieriumi, 1970–1973 m. – grupės 
vadovo pavaduotoju, 1973–1976 m. – 
grupės vadovu, 1976 m. – vyriausiuoju 
projektų inžinieriumi.

1977 m. S. Staliūnas su šeima persi-
kėlė gyventi į Vilnių. 1977–1989 m. jis – 
RŽPI Techninio skyriaus vyriausiasis 
ekonomistas. 1989–1991 m. – RŽPI 
vyriausiasis inžinierius. Šiuo laikotar-
piu buvo Centrinės žemės skirstymo ko-
misijos narys, rūpinosi Valstiečio ūkio 
įstatymo įgyvendinimu. Atkūrus Lie-
tuvos nepriklausomybę, jo gebėjimus 
atitiko ir aukštos pareigos: 1991–1995 
m. S. Staliūnas – Valstybinio žemėtvar-
kos instituto direktorius, 1995–1996 
m. – Valstybinės žemėtvarkos ir geode-
zijos tarnybos prie ŽŪM direktorius–
Žemės ūkio ministerijos sekretorius. 

Šio pareigūno veikla buvo reikšminga 
įgyvendinant žemės reformą reglamen-
tuojančius įstatymus bei stiprinant 
valstybines žemėtvarkos įstaigas. Iki 
1996 m. pabaigos sukurta žemės admi-
nistravimo sistema, apimanti žemės 
savybių tyrimo ir kartografavimo dar-
bus, įvairios paskirties žemėtvarkos 
projektų rengimą, žemės kadastro bei 
žemės sklypų teisinio registravimo dar-
bus. Sėkmingai ir gana aparčiai vyko 
žemės reformos darbai. Per 5 metus 
Lietuvoje išmatuota pasirengusiems 
ūkininkauti asmenims 2100 tūkst. ha, 
atkurta nuosavybės teisių į 1760 tūkst. 
ha, iš šio ploto 1250 tūkst. ha žemės 
perduodant privačion nuosavybėn ir 
įpareigojant naudoti ją pagal paskirtį, 
o už 510 tūkst. ha žemės skirta kompen-
sacija. Vietovėje paženklinta apie 750 
tūkst. ha kaimo gyventojų asmeniniam 
ūkiui suteiktos žemės. Fiziniams asme-
nims parduota apie 45 tūkst. ha namų 
valdų žemės sklypų, sodų sklypų ir ki-
tos jų naudojamos valstybinės žemės. 
Žymi dalis kolūkių ir valstybinių ūkių 
persitvarkė į žemės ūkio bendroves, 
kurios 1996 m. naudojo nuomos teise 
apie 810 tūkst. ha žemės ūkio paskir-
ties žemės. 

Tačiau, pasikeitus politinių jėgų 
santykiui, nuo 1997 m. vadovauti že-
mės reformai ir vykdyti valstybinę že-
mės politiką buvo pavesta žmonėms, 
menkai išmanantiems apie žemės ūkio 
gamybą ir žemėtvarkos darbus. Buvu-
si žemėtvarkos institucinė struktūra iš 
dalies suardoma. Pagal iš naujo per-
rašytus įstatymus ir Vyriausybės nuta-
rimus žemės reformos metu agrarinė-

Silvestrui Staliūnui – 80
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se teritorijose sprendžiamas ne žemės 
ūkio įmonių naudotos žemės valdymo 
reorganizavimas, formuojant raciona-
lias privačių ūkių žemės valdas, o grą-
žintinos žemės išdalijimas sklypais pre-
tendentams atkurti nuosavybės teises jų 
nurodytose vietovėse. 1997–1999 m. S. 
Staliūnas – Žemėtvarkos ir teisės de-
partamento prie ŽŪM skyriaus vedėjo 
pavaduotojas-vyriausiasis specialistas. 
1999–2000 m. – VŽI Utenos žemės re-
formos skyriaus viršininkas. 

2000–2002 m. S. Staliūnas dirbo LR 
Seimo kontrolierių įstaigos patarėju. 
2002–2003 m. – LR Seimo Kaimo rei-
kalų komiteto patarėju. Į Žemės ūkio 
ministeriją grįžo tik atkūrus buvusią 
vieningą instituciją, vadovaujančią že-
mėtvarkos, geodezijos ir kartografijos 
darbams šalyje – įsteigus Nacionalinę 
žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministe-
rijos (NŽT). 2003–2010 m., t. y. iki išė-

jimo į pensiją, S. Staliūnas – Naciona-
linės žemės tarnybos Žemės tvarkymo 
departamento direktorius. Šiuo laiko-
tarpiu jubiliatas daug nuveikė kuriant 
ir tobulinant teisės aktus, plėtojant NŽT 
funkcijas žemės reformos, teritorijų 
planavimo, žemės naudojimo kontrolės, 
kitų žemėtvarkos darbų organizavimo 
srityse. Dirbdamas vadovaujantį dar-
bą, rūpinosi žemėtvarkos perspektyva, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Pats 
būdamas aukštos vidinės kultūros, sie-
kė, kad Nacionalinės žemės tarnybos 
veikla atitiktų mokslines rekomendaci-
jas ir visuomenės lūkesčius. Daug metų 
buvo Lietuvos žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) 
tarybos narys, aktyviai dalyvavo visuo-
meninėje veikloje. Yra vienas iš knygos 
„Žemėtvarka Lietuvoje“ (2004 m.) su-
darytojų. 2006 m. S. Staliūnas įrašytas 
į LŽHIS Garbės knygą, o 2017 metais 

Artimųjų apsuptyje prieš 10 metų
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jam suteiktas LŽHIS Garbės nario var-
das. Nuo 2010 m. – Žemės ūkio senjorų 
klubo (ŽŪSK) narys, nuo 2011 m. – klu-
bo tarybos narys, nuo 2021 m. – tary-
bos vicepirmininkas. Yra iniciatyvus 
ŽŪSK veiklos organizatorius. 

Už nuopelnus vykdant žemės refor-
mą ir plėtojant šalies žemės tvarkymo 
sistemą S. Staliūnas 2013 m. apdova-
notas Žemės ūkio ministerijos garbės 
ženklu, o 2014 m. – Nacionalinės žemės 
tarnybos prie ŽŪM garbės ženklu. 

Nuo pat studentiškų dienų Silvestras 
pasižymėjo atsakingu požiūriu į pave-
damas užduotis, gebėjimu analizuoti ir 
priimti teisingus sprendimus. Gindamas 
savo įsitikinimus yra atkaklus ir prin-
cipingas, mokantis logiškai išdėstyti ir 
pagrįsti teiginius. Būdamas reiklus sau 
ir bendradarbiams, kartu yra taktiškas, 
dėmesingas ir jautrus. Šeimoje – rūpes-
tingas vyras, tėvas ir senelis. Dėl šių 
žmogiškųjų savybių gerbiamas ne tik 
bendraminčių, bet ir oponentų. Žemės 
politiką formuojančioms insttucijoms 

ypač vertingos S. Staliūno reiškiamos 
mintys dėl žemėtvarkos darbų perspek-
tyvų ir žemės administravimo funkcijų 
perskirstymo tikslingumo, kurios pa-
grįstos ne politinėmis ambicijomis, bet 
realia situacijos analize, siekiant kuo 
geriau panaudoti sukauptą gamybinį 
potencialą visuomenės interesams ir 
pagerinti darbų organizavimą.

Aktyvus Silvestras ir išėjęs į pensi-
ją. Būdamas ŽŪM Senjorų klubo pir-
mininko pavaduotoju organizuoja įdo-
mias keliones, susitikimus su žymiais 
žmonėmis bei šventinius klubo narių 
susitikimus. Jubiliatas yra žemėtvar-
kos veteranų susitikimų iniciatorius ir 
siela. 

Sveikiname Jubiliatą garbingos su-
kakties proga, linkėdami stiprios svei-
katos, vidinės energijos ir entuziazmo 
tolesnei prasmingai veiklai. Gražių ir 
ilgų gyvenimo metų Tau ir Tavo šeimai!

Pranas Aleknavičius,  
Romualdas Survila
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Ėriškių kaimo išskirstymas  
į vienkiemius

Pranas KRIŠTAPONIS

Pranas Krištaponis gimė 1909 m. vasario 19 d. Ukmergės r. Berių kaime. 
Matininkas. Baigęs Ukmergės valstybinę gimnaziją, mokėsi Kauno mati-
ninkų mokykloje. 1931-1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Tei-
sės fakultete. 1931-1940 m. – Žemės tvarkymo departamento martininkas. 
1940-1942 m. – Panevėžio apskrities žemės tvarkytojo padėjėjas, Rokiškio 
apskrities žemės tvarkytojas. 1942-1944 m. – matininkas. 1944-1949 m. – 
Panevėžio apskrities Vykdomojo komiteto matininkų grupės viršininkas, Pa-
nevėžio r. žemės ūkio skyriaus vedėjas. 1949-1955 m. – Žemės tvarkymo 
valdybos skyriaus viršininkas. 1955-1957 m. – Tarybinių ūkių ministerijos 
Žemėtvarkos skyriaus viršininkas, 1957-1976 m. – ŽŪM Žemėtvarkos valdy-
bos vyriausiasis žemėtvarkos inžinierius. Mirė 1997m. vasario 13 d.

Panevėžio rajono Ėriš-
kių kaimas yra pusiau-
kelėje tarp Ramygalos ir 
Panevėžio. Šalia kaimo 
prateka Upytės upelis. 
Vietovės reljefas lygus, tik 
prie upelio kairiojo kranto 
statūs šlaitai. Upelio vaga 
vietomis išsiplečia paįvai-
rindama ir pagražindama 
kraštovaizdį.

Beveik visas Ėriškių 
kaimui priklausantis že-
mės masyvas buvo nuo 

kaimo sodybų šiaurės rytų ir pietryčių pusėje. Prie kaimo buvo arimai, toliau 
tęsėsi bendros ganyklos, apaugusios krūmais, o už ganyklų – pievos, apaugusios 
krūmais ir retais medžiais, prie kurių prisišliejęs atskirais sklypais valstiečių 
naudojamas miško masyvas. Tvarkomos žemės sklypas buvo virš 800 ha. 

Pagrindiniame kaimo sodybų masyve buvo apie 50 valstiečių kiemų ir apie 
10 grytelninkų. Be to, rytinėje kaimo dalyje, vieno kilometro atstume, buvo 
įsikūręs Ėriškėlių kaimas. Šio kaimelio valstiečiai (apie 10 kiemų) buvo maža-
žemiai ir turėjo teisę naudotis Ėriškių kaimo bendromis ganyklomis.

Ėriškiai
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Ėriškių kaimo 
žemės matavimo 
darbai buvo pra-
dėti 1933 m. ma-
tininko J.Baliūno. 
Tais metais jis 
nustatė ir išma-
tavo aplinkinę 
ribą ir pradėjo 
žemės naudmenų 
ir atskirų sodybų 
nuotrauką. Mat, 
pagal tuometinius 
žemės tvarkymo 
įstatymus, kaimai, 

kuriuose buvo bažnyčios (bažnytkaimiuose) savininkai turėjo teisę trobesius pa-
silikti senoje vietoje, nekeliant jų į vienkiemius.

1934 m. pavasarį atvykęs Ėriškius užbaigiau žemės naudmenų ir sodybų 
nuotrauką, atlikau kai kurių savininkų turimų miškų ir kitų valdų nuotraukas. 
Matavimų planai parengti masteliu 1:5000. 

Pagal matavimų duomenis ir pateiktus nuosavybės dokumentus kaimo vi-
suotiname savininkų susiinkime buvo nustatytos kiekvieno savininko naudo-
jamos žemės plotas. Kiek prisimenu, kaime buvo 2 ūkiai turėję po 40 ha, trys 
ūkiai – po 25 ha, kiti – 2-13 ha ūkiai. Buvo apsvarstytas sodybų senoje vietoje 
palikimas. Nutarta su tais sklypais besiribojančioms žemėms sumažinti projek-
tuojamų sklypų vertę 10 proc. Kitiems šio nutarimo netaikyti, nes jiems reikės 
išsikelti iš senųjų sodybų ir statytis naujus trobesius.

Pagal tuometinius Lietuvos žemės tvarkymo įstatymus, skirstant kaimus į 
vienkiemius, buvusių rėžių savininkai turėjo gauti lygiavertį sklypą turėtam 
rėžiuose. Buvo sudaryta žemės vertinimo komisija iš: matininko, agronomo, 
dviejų valsčiaus atstovų, dalyvaujant kaimo įgaliotiniams. Pagal vertinimo 
duomenis buvo apskaičiuota kaimo žemės vertė bei atskirų rėžių žemės vertės. 
Duomenys pažymėti plane. Žemės savininkams pasiūlyta, pasitarus su šeima, 
pasirinkti pageidaujamą vietą naujam sklypui.

Vieną sekmadienio dieną, po pamaldų bažnyčioje, sukviestas kaimo savi-
ninkų susirinkimas. Jame buvo nustatyta sklypų pasirinkimo tvarka. Per 2-3 
dienas tariantis ir besiginčijant buvo sudarytas viso kaimo negalutinis išskirsty-
mo projektas. Šis projektas vietoje parodytas savininkams, paženklinant sklypų 
ribas matavimo ženklais (gairėmis, kuolais ir kt.). Po kurio laiko, pakoregavus 
projektą, savininkams buvo pasiūlyta pasirašyti sklypų priėmimo sutartis.

Į darbą (Matininko J.Umbraso nuotrauka, 1938 m.)
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Su projektu sutiko visi žemės savininkai, išskyrus Jono Peleckio šeimos įpė-
dinius, kurie 40 ha ūkį valdė bendrai (mirusio J. Peleckio žmona Rozalija ir 
jų vaikai, kurių tarpe vyriausioji duktė Kazė – pradžios mokyklos mokytoja). 
Peleckiai pasirinko sklypą prie senos sodybos. Jiems atiteko 25 ha arimų ir apie 
5 ha miško sklypai. Jie nepagrįstai reikalavo nemažinti 10 proc. turėtos rėžiuose 
žemės vertės, nors jų gautas sklypas ribojosi su sena sodyba. Taip pat siūlė ne-
realius projekto pertvarkymo variantus.

Kaimo žemės savininkams išseko kantrybė. Visuotiniame susirinkime jie 
vienbalsiai pareiškė, kad su projektu sutinka, o Peleckių reiškiamos pretenzijos 
yra nenaudingas laiko gaišimas. Pareikalavo, kad Jono Peleckio įpėdiniams pri-
taikyti sklypo įforminimo teisinius nuostatus. Šį veiksmą teko atlikti pasitelkus 
Žinovų komisiją.

Toks ilgas užsitęsęs įtemptas darbas (susirinkimuose dalyvaudavo iki 100 
žmonių, pasitarimai tęsdavosi nuo ryto iki vėlyvo vakaro) mane labai išvargino. 
Todėl vieną sekmadienį nuvykau pas gretimame valsčiuje dirbantį matininką 
pasitarti ir išsiblaškyti. Grįžau kitos dienos pavakare ir sužinojau nemalonią 
naujieną. Tą dieną į Ėriškius buvo atvykęs Panevėžio apygardos žemės tvar-
kytojas patikrinti Peleckių pateiktą skundą. Dar ir dabar prisimenu vieno įga-
liotinio pasakojimą apie tikrinimą. Buvo apeita apie 10 sklypų, bet tai buvo 
bendras pasižvalgymas. Žemės tvarkytojas mažai tarėsi su įgaliotiniais, daugiau 
rūpinosi užimti jauną iškalbingą mokytoją, kuri stengėsi įtikinti tvarkytoją, kad 
projektas būtų perdirbtas. 

Po kurio laiko gavau Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo rezoliuciją – dėl 
pastebėtų netikslumų siūloma projektą perdirbti. Savininkų sueigoje perskai-
čiau rezoliuciją. Pakilo didelis triukšmas ir nepasitenkinimas dėl patikrinimo 
išvadų – pasisakyta prieš projekto pertvarkymą. Teko pakartotinai kviesti Ži-
novų komisiją, kuri, patikrinusi skunde iškeltus priekaištus, nerado pagrindo 
sudarytam projektui pertvarkyti.

Paženklinau sklypus nuolatiniais riboženkliais. Atlikau matavimus ir apskai-
čiavau koordinates. Darbų techninėje instrukcijoje buvo reikalaujama, kad pagal 
koordinates apskaičiuotas plotas nesiskirtų nuo sutartyje įrašyto 1:200, t,y. 2 ha 
+ /- 1 aras. Planimetru buvo apskaičiuojami tik projektuojami apytikriai sklypų 
plotai ir žemės naudmenų plotai. Vienkiemiais išskirstymo darbas būdavo baigtu, 
kai žemės tvarkymo projektas pristatomas sueigoje, kiekvienam savininkui pa-
skelbiant galutinai paženklintų naudojamų sklypų plotus ir nenaudojamus plotus. 

Su Ėriškių projektu sutiko apie 95 proc. kaimo žemės savininkų. Nesutiko 
Peleckių šeima ir dar jų prikalbėti 3 ar 4 asmenys. Jiems buvo pranešta, kad 
mėnesio laikotarpyje jie gali paduoti skundą Panevėžio apygardos žemės tvar-
kymo komisijai. Toliau Kauno matininkų braižykloje projektas buvo patikrintas 
ir patvirtintas techninėje komisijoje.
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Kitais metais prasidėjo projekto svarstymas Panevėžyje – Apygardos žemės 
tvarkymo komisijos posėdyje, kurios pirmininkas – apskrities teismo teisėjas ir 
nariai: apygardos žemės matininkas, apskrities agronomas ir apskrities valdybos 
narys. Į komisijos posėdį atvyko dauguma suinteresuotų valstiečių. Pakviestas į 
posėdį aš turėjau teikti kai kuriuos paaiškinimus. Projektui ginti ir griauti buvo 
pasamdyti du advokatai. Komisija, išklausiusi šalis, advokatus ir mano paaiški-
nimus, nusprendė skundus atmesti ir sudarytą projektą patvirtinti be pakeitimų.

Jono Peleckio įpėdinių šis sprendimas netenkino ir jie per įgaliotą advokatą 
jį apskundė Vyriausiajai žemės tvarkymo komisijai Kaune. Pastarajai projektą 
patvirtinus, su skundu įgaliotasis advokatas kreipėsi į Vyriausiąjį Tribunolą – 
Aukščiausiąjį Respublikos teismą. Bet ir šis teismas nerado pagrindo keisti Že-
mės tvarkymo komisijų sprendimus. Tuo ir baigėsi Ėriškių kaimo išskirstymo į 
vienkiemius projektas. Ūkininkai pradėjo naudoti jiems atmatuotą žemę.

Mūsų valstiečiai buvo labai suinteresuoti kaimų išskirstymu į vienkiemius, 
todėl darbai daugumoje vyko sklandžiai – be nusiskundimų. Tačiau kai kuruose 
objektuose atsirasdavo „gudruolių“, kurie įvairiais būdais stengdavosi neteisė-
tai gauti didesnio ploto sklypus ir geresnėse vietose. Matininkams reikėjo daug 
energijos ir rūpesčio, juridinio apdairumo, kad jų darbo nepajėgtų suniekinti net 
kvalifikuoti teisininkai.

Prisiminimus iš rankraščių parengė
Romualdas Survila

Žemės tvarkymo departamento braižykloje Kaune
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Straipsniai apie kraštovaizdžio 
architektūrą 

Steponas DEVEIKIS

Išleistas naujas, 2021 m., periodinio recenzuojamų mokslinių straipsnių lei-
dinio Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai = Landscape 
Architecture – the Theoretical and Practical Aspects (ISSN 2669-2260, spau-
dinys; ISSN 2669-2279, internete) numeris*.

* Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai = Landscape 
Architecture – the Theoretical and Practical Aspects: recenzuojamų mokslinių 
straipsnių rinkinys. Sudarytojai: Vaiva Deveikienė, Steponas Deveikis, Petras Gre-
cevičius; leidėjai: Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė, Klaipėdos universite-
tas. Vilnius: KŽEG, 2021. – 220 p., iliustr.



86 

Leidinyje spausdinama keliolika mokslinių ir keletas apžvalginių straips-
nių įvairia kraštovaizdžio architektūros, urbanistikos ir parkų meno tematika, 
dėmesio skiriama šventųjų ir storiausių Lietuvos ąžuolų temai (autoriai dr. 
Julius Bačkaitis ir dr. Kšištof Godvod), naujojo Lietuvos teritorijos bendrojo 
plano (2021) nuostatoms (autorius prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas), Klai-
pėdos universiteto Botanikos sode kuriamai Rytų kultūrų parkų meno ekspo-
zicijai (autoriai prof. dr. Petras Grecevičius, dr. Asta Klimienė ir kt.), želdinių 
ir želdynų priežiūros, medžių šaknų apsaugos (Renaldas Žilinskas ir Steponas 
Deveikis), arboristikos (R. Žilinskas) problemoms. Liutavaras Mantgailiškis 
analizuoja karinės atminties ir pagarbos kultūros raišką ir įvairovę, Algiman-
tas Bacevičius nagrinėja architektūrinės dendrologijos raidą ir poreikių bei 
žinių ribas. Keletas leidinio straipsnių dedikuojama žymių žmonių gimimo 
sukaktims. Viename jų apžvelgiamas Abiejų Tautų Respublikos kunigaikštie-
nės Izabelės Čartoryskos (1746–1835) parašytas ir išleistas ankstyvas parkų 
meno teorijos veikalas (1805). Autorių kolektyvas (dr. Remigijus Bakys ir kt.) 
aptaria Plungės rajono Šateikių dvaro parko medžių būklės vertinimo aspektus 
ir parko išsaugojimo idėjos metmenis. Arboristas Renaldas Žilinskas anali-
zuoja Vilkaviškio miesto aikštės medžių išsaugojimo sprendinius ir taikytas 
priemones.  

Publikuojamas Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas balsuoti Želdynų 
įstatymo naujos redakcijos (2021) projekto tekstas. Keletas puslapių skiriama 
kraštovaizdžio architektės Elenos Brundzaitė-Baltrus (1945–2021), dendrolo-
go Leono Čibiro (1921–1992) gyvenimo ir darbų atminimui, kraštovaizdžio 
architektūros praktiko ir pedagogo Regimanto Pilkausko veikalui Miesto žel-
dynų plėtotė (2019, 2020) aptarti, Vilniaus Sapiegų parko tvarkymo idėjos 
konkurso rezultatui analizuoti. 

Rinkinio viršelius puošia atnaujinto Trakų Vokės dvaro parko Vilniuje 
ir Lietuvos Tautinio Atgimimo ąžuolyno Vilkaviškio rajone vaizdai ir pro-
jektų kopijos. Leidinys skiriamas architektūros, urbanistikos ir kraštovaiz-
džio architektūros, želdinių dizaino akademinei ir praktikų bendruomenėms, 
studijuojančiam jaunimui. Straipsniai iliustruoti, pateikiami bibliografijos 
sąrašai. 

Straipsnių rinkinį galima užsisakyti ir įsigyti asociacijos Kraštovaizdžio ir 
želdynų ekspertų grupėje. Spaudinio kaina – 10 eurų. Leidinį vieni pirmųjų 
gavo mokslinės ir praktinės konferencijos „Kraštovaizdžio formavimo, žel-
dinių ir želdynų gerovės kūrimo uždaviniai ir iššūkiai“, įvykusios 2021 m. 
lapkričio 26 d. nuotoliniu būdu, dalyviai. Išleista elektroninė leidinio versija 
suteiks galimybę jį vartyti ir skaityti plačiam besidominčių specialistų ratui.

BIBLIOGRAFIJA
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Pavojingiausi pasaulio keliai
 

Keliai. Slidūs, duobėti, nepabarstyti... Dažnai tuo skundžiamės 
Lietuvoje žiemai atėjus. Tačiau pažvelkite, kokių kelių esama plačia-
jame pasaulyje, dažnai netgi vadinamų „mirties keliais“. Juos ne taip 
paprasta įveikti net labai įgudusiam vairuotojui.

► Jungaso kelias, jungiantis 
šalies sostinę La Pasą su Koroiko 
miestu, nutiestas 1930 m. paragva-
jiečių kalinių ir besitęsiantis 61 ki-
lometrą dar žinomas kaip „mirties 
kelias“. Šioje trąsoje kasmet žūda-
vo 200 - 300 vairuotojų ir keleivių. 
Jungaso kelias neasfaltuotas, suda-
rytas iš purvo ir žvyro, vingiuotas 
ir labai siauras, jo plotis siekia vos 
3 metrus. Vienoje jo pusėje – nesi-
baigianti kalno siena, kitoje – gilūs 
kanjonai. Skardžių aukštis siekia 
iki 600 m. Kelio būklę pablogina 
apsauginių atitvarų nebuvimas, dažni lietūs, tiršti rūkai, po liūčių kelio danga 
virstanti purvyne. Didžiausia katastrofa Bolivijos istorijoje įvyko kaip tik šiame 
kelyje 1983 m., kai autobusui nuriedėjus į bedugnę žuvo daugiau kaip 100 žmo-
nių. Neseniai kelias buvo šiek tiek patobulintas, dabar naujas maršrutas aplenkia 
vieną pavojingiausių atkarpų.

► Mrašrutas, jungiantis 
Šveicariją su Šiaurės Itali-
ja, buvo nutiestas 1825 m. 
Austrijos imperijos inicia-
tyva. Įdomiausia, kad kelio 
išsidėstymas nuo tų laikų 
nepasikeitė. 48 griežti po-
sūkiai, vingiai, tuneliai, uo-
los yra didžiausias iššūkis 
vairuotojams. Tačiau Stel-
vio kelias laikomas vienu 
gražiausių Europos kelių, 

Stelvio kelias, Italija

Jungaso kelias, Bolivija
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kuriuo važiuojant atsiveria nuostabi Alpių panorama. 2008 m. BBC televizijos lai-
da apie automobilius „Top Gear“ šį kelio ruožą išrinko vienu nuostabiausių kelių.

► Automobilių kelias tarp 
Jakutsko ir Magadano yra 2032 
km ilgio. Dar J.Stalino laikais 
pradėta tiesti trąsa, kurios dar-
bui buvo naudojama Sevvos-
tlago kalinių jėga. Tiesiant ke-
lią nuo sunkaus darbo, bado ir 
šalčio žuvo ne vienas tūkstantis 
kalinių. Daugelis jų buvo už-
kasti tiesiog po tiesiamu keliu 
arba šalia jo, todėl šis kelias 
gavo „kaulų kelio“ pravardę. Nors ši trasa turi automagistralės statusą, tačiau 
tik 200 km jos atkarpa prie Magadano yra asfaltuota. Didžioji dalis kelio išvago-
ta provėžomis, su staigiais posūkiais ir skardžiais. Vairavimą apsunkina slidus 
kelias, nes greitkelis veda per vienas atšiauriausių neapgyvendintų teritorijų, 
kuriose temperatūra žiemą nukrinta žemiau – 50 laipsnių.

► Guoliang tunelis dažnai vadinamas „keliu, kuris nedovanoja klaidų“. Dau-
giau nei kilometro ilgio tunelį, 
vingiuojantį Taihang kalnynu, 
Huanio provincijoje nuspręsta 
iškasti, norint palengvinti vieti-
nių gyventojų susisiekimą. Iki 
tol žmonės buvo priversti keliau-
ti uolėtu takeliu kalno šlaite, tad 
1972 metais pradėtas kasti tunelis. 
Darbai truko penkerius metus, ke-
lio statyboje dalyvavo tik trylika 
kaimelio gyventojų. Gyvenimą 
palengvinti turėjusi kelio atkarpa 
tapo tikru išbandymu vairuoto-
jams. 4,5 m aukščio lubos ir 3,5 m 

atstumu viena nuo kitos nutolusios kalno sienos sukuria didelę tamsą ir klaustro-
fobišką aplinką. 

► Zoja La yra aukšta kalnų perėja Himalajuose daugiau kaip 3,5 km virš 
jūros lygio ir visiškai neasfaltuota. Tai strateginė jungtis, jungianti Ladaką su 
Srinagaru ir likusia Indijos dalimi. Šis kelias neturi jokių apsauginių užtvarų. 
Zoja La neaplenkia ir ekstremalios oro sąlygos: galingas ir gilus nuošliaužos. 
2018 m. Indija patvirtino Zoja La tunelio projektą, kuris apima beveik 3 km 

Kolymos greitkelis, Rusija

Guoliang tunelis, Kinija
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tunelio tiesimą po perėja, todėl 
laikas, per kurį reikia kirsti tą ke-
lią, gerokai sutrumpės, jį tikimasi 
baigti 2024 m. Zoja La yra antras 
šalčiausias kelias pasaulyje.

► Šį Australijoje, dykuma 
nusidriekusį kelią galima laiky-
ti pačiu atokiausiu ir sausiausiu 
pasaulyje. Jis vingiuoja 1850 
km visiškai tuščia dykuma ir yra 
labai populiarus tarp nuotykių 
ieškotojų. Pasiryžusiems šiuo 
keliu važiuoti privalu pasirūpinti 
keturių varomų ratų automobi-
liu, maistu, vandens atsargomis, 
atsarginėmis automobilio detalė-
mis. Nors pakelėse galima rasti 
šulinių, tačiau kad juose bus van-
dens, niekas garantuoti negali. O 
degalų galima įsigyti tik keliose 
vietos aborigenų bendruomenė-
se. Pavojų keliaujantiesiems kelia vietinė flora ir fauna, tad išklydus iš kelio ar 
prireikus pagalbos, būtų nelengva jos sulaukti.

► 1989 m. atidarytas Atlanto kelias, greitai buvo įvertintas kaip gražiausia 
amžiaus konstrukcija Norvegijoje. Sakoma, kad iki dabar tai įdomiausias ir vaiz-
dingiausias Norvegijos kelias. Atlanto kelias sudarytas iš aštuonių nuostabių til-
tų, sujungiančių salas, kurias skalauja Atlanto vandenyno bangos. Šis vos 8 km 

ilgio kelio ruožas traukia smal-
suolius ir nuotykių ieškotojus 
audros metu, kai vandenyne, iš 
abiejų kelio pusių siaučia ban-
gos, kurios ritasi virš tiltų. Yra 
buvę atvejų, kai bangos tiesiog 
nuplovė automobilius į vandenį. 
Vairuojant Atlanto keliu ramiu 
oru, galima pamatyti banginių ir 
ruonių.

Pagal Business Insider parengė 
Vanda Vasiliauskaitė

Canning Stock kelias, Australija

Atlanto kelias, Norvegija

Zoja La Indija
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Apie plūdinės žūklės  
virtuozų varžybas 

Alvydas ŽIBAS 
VDU ŽŪA Akvakultūros centro vadovas

Rugsėjo mėnesį, valstybėms sušvelninus karantino apribojimus, tarp-
tautinės žūklės sporto federacija FIPS-ed ir Italijos žūklės sporto federacija 
ryžosi organizuoti 67-ąjį Pasaulio plūdinės žūklės čempionatą Minčio upėje 
ties Peschiera del Garda, Italijoje. Varžybose dalyvavo 23 komandos, iš viso 
126 stipriausi plūdinės žūklės meistrai. Mūsų šalies sportininkų komandai 
vadovavo Lietuvos plūdinės žūklės nacionalinės rinktinės vadovas Alvydas 
Žibas. Jis taip pat yra Lietuvos sportinės žūklės federacijos valdybos narys, 
Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos prezidentas.

Peschiera del Garda įsikūrusi Šiaurės Italijoje prie vaizdingo Garda ežero, 
kuris ribojasi su virtine kalnų snieguotomis viršūnėmis, sustabdančiais karštų 
orų srautus. Atvykusius sportininkus pasitiko 32-36 laipsnių karštis dienomis, o 
naktimis oro temperatūra nenukrisdavo žemiau dvidešimties. Minčio upės pa-
krantėje apie 10 valandą ryte nebelikdavo jokio šešėlio, saulė plieksdavo žve-
jams ir žuvims praktiškai tiesiai virš galvų.

Minčio upė stebino smaragdine vandens spalva, pavienėmis didelėmis žu-
vimis – karpiais, šapalais. Tokių „traukinių“ kibimų per treniruotes ar varžybas 
sulaukdavo beveik kiekvienas, kai kurie – ir po kelis kartus, tačiau suvaldyti 
ir ištraukti tokias žuvis delikačiais žūklės įrankiais pavykdavo tik nedaugeliui. 
Sportininkai labiau orientavosi į nedideles, apie 50 – 200 gramų sveriančias taip 
vadinamas skardoles, kurios savo išvaizda panašios į lietuviškas raudes su kuojų 
priemaiša.

Likus kelioms savaitėms iki varžybų, organizatoriai prileido keliasdešimt 
tonų tokių skardolių varžybų vietoje, nes kitaip dauguma net ir gerų žvejų ne-
būtų nieko pagavę.

TAI ĮDOMU

Peciera del Garda ir Minčio upės ištakų iš Garda ežero vaizdas

67-o Pasaulio plūdinės 
žūklės čempionato 

logotipas
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Pasaulio, Europos čempio-
natuose darbotvarkė tokia, kad 
penkias dienas – nuo pirmadie-
nio iki penktadienio – komandos 
turi galimybę treniruotis varžybų 
vietoje burtų tvarka ištrauktuo-
se  ruožuose, kur telpa iki 6 sportininkų. Varžybų metu visa varžyboms skirta 
vandens telkinio atkarpa suskirstoma į 5 zonas (A, B, C, D, E), kiekvienoje jų 
yra tiek sektorių, kiek dalyvauja komandų. Iš kiekvienos komandos po vieną 
sportininką patenka į zoną, ir, šiuo atveju, 23 sportininkai varžosi tarpusavyje, 
kuris sugaus didesnį svorį žuvų. Sugavęs daugiausiai – užima 1 vietą ir gauna 1 
tašką, užėmęs 2 vietą – 2 taškus ir t.t. Taškai sumuojami tiek asmeninėje, tiek ir 
komandinėje įskaitoje, ir tas, kas turi mažiausiai taškų, tas nugali. Jei surenka-
ma vienodai taškų – aukštesnę vietą užima dalyvis, sugavęs didesnį svorį žuvų. 
Varžybos vyksta dvi dienas – šeštadienį ir sekmadienį, sportininkai varžosi 4 
valandas, o pasiruošimui turi 2 valandas. Kiekvienam sportininkui sektorius iš-
traukiamas  burtų tvarka, sportininkas, atvykęs prie savo sektoriaus, pradeda 
pasiruošimą varžyboms 8.00, po 50 minučių pasiruošimo teisėjai patikrina, ar 
sportininkai neturi daugiau nei leistina jaukų ir masalų, 9.50 duodamas signalas 
pagrindiniam jaukinimui (jo metu galima mesti didelius jauko rutulius), o 10.00 
duodamas startas žuvų gaudymui.

Kiekvienas sportininkas 4 valandų varžyboms gali turėti iki 2,5 litro gyvų 
jaukų, iš kurių tik 50 gramų gali būti uodo trūklio lervos (kitaip vadinama ,,ma-
tyliais“), iki 0,5 litro sliekų, iki 0,75 litro mažų uodo lervų (vadinamo  „džoke-
rio“), ir likusį kiekį – didelių musės lervų (vadinamų „zykų“), mažų spalvotų 
musės lervų (vadinamų „pinkų“), musės kokonų (vadinamo „kasterio“). Pilnai 
paruoštų, sudrėkintų jaukų kiekis negali viršyti 20 litrų, įskaitant molį, žemę, 
žvyrą, kvapius miltelius. 

Išskirtiniu jaukinimo akcentu Minčio upėje buvo klijuotos musės lervos ir 
jų užmetimas į žūklės vietą kas kelios minutės mažais rutuliukais. Klijavimui 

Lietuvos plūdinės žūklės rinktinė (iš kairės į dešinę; 1 eilėje – 
Tomas Jablonskis, Ramūnas Subačius, Ramūnas Katinas,  
Jonas Jablonskis, Mindaugas Trybas, Austrius Šešeika; antroje 
eilėje – Alvydas Žibas, Mantas Miškūnas, Egidijus Juodis)

Jonas Jablonskis treniruotės metu

TAI ĮDOMU



92 

skirtos musės lervos turi būti visiškai sausos, bekvapės, tada jos supilamos į 
kibirą, sumaišomos su keliais kilogramais frakcionuoto žvyro, po to ant šio mi-
šinio užpilama keli šimtai gramų specialių klijų miltelių ir/arba stabilizatoriaus, 
viskas maišoma lengvai padrėkinta ranka, kol pasidaro vientisa tvirta masė, pa-
naši į biskvitą. Visų varžybų metu periodiškai atlaužiamas nedidelis šios masės 
gabalėlis ir užmetamas į gaudymo vietą. Su meškere užmetamas kabliukas su 
masalu ant jo, ir kad sulaukti žuvies kibimo, masalas turi skęsti panašiai tokiu 
pat greičiu, ir vandenį besiskaidančios suklijuotos musės lervos.  

Gaudoma tik plūdinėmis meškerėmis, iki 13 metrų ilgio (vadinamomis 
sudurtinėmis meškerėmis arba „štekeriais“), trumpomis meškerėmis be ritės 
(aukšlinėmis meškerėmis arba taip vadinamais „botais“) arba su rite (taip vadi-
namomis tolimo užmetimo meškerėmis „matčais“ arba teleskopinėmis, vadina-
momis „boloninėmis“ meškerėmis). 

Pagrindinis sportininkų siekis – sužadinti žuvies instinktus ir priversti ją 
griebti masalą ant kabliuko. Minčio upėje masalą reikėjo pateikti labai delika-
čiai, kad jis leistųsi tokiu greičiu, kaip skęsta musės lerva, ir žuvis napastebėtų 
kabliuko, svarelių, valo – tam naudojamos plūdinės sistemos, surištos iš labai 
plono, praktiškai nematomo valo (pagrindinis valas 0,12 mm ir plonesnis, pava-
dėliai 0,09 stambiai žuviai ir 0,07 mm ar plonesni smukesnei žuviai, kabliukai 
20-22 numerio), išdėstant svarelius dideliais intervalais. 

Susumavus rezultatus, šio Pasaulio plūdinės žūklės čempionato nugalėtoju 
tapo serbas Goran Radovič, kiekvieną varžybų dieną pagavęs po kelias dideles 
žuvis, tarp kurių ir Minčio upėje itin retas ūsorius. Čempionas per du varžybų 
turus iš viso sugavo 26 žuvis, kai tuo pat metu kiti prizininkai pagavo daugiau 
nei 200 vnt. žuvų. Tačiau daugumai taip gaudžiusių sportininkų rizika nepa-
siteisindavo, arba nepavykdavo suvaldyti užkibusių didelių karpių ar šapalų, 
kaip atsitiko ir mūsų komandos nariams Jonui Jablonskiui bei Austriui Šešeikai, 
žvejojusiems A ar B zonose.

Geriausiai iš Lietuvos rinktinės pasirodė Mindaugas Trybas, gaudęs skir-

Delikati plūdinės žūklės sistema su svareliais, 
išdėstytais taip, kad kabliukas su masalu leistųsi 
labai lėtai ir skatintų žuvį užkibti

Komandai ruošiami jaukai ir klijuotos musės lervos
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tingai, nei dauguma varžybų dalyvių. 
Jis pasirinko gaudyti stambią žuvį, 
kai buvo tikėtinas jos kibimas, o kitu 
metu gaudė įvairias nedideles žuvis 
prie pat kranto trumpa meškere. Jam 
labai padėjo Ramūnas Katinas, kuris 
buvo šalia ir koordinavo Mindaugo 
veiksmus, patarė kada keisti gaudymo distanciją ar masalą, stebėjo, ką ir kaip 
gaudo konkurentai. Taip buvo pasiektas geriausias asmeninis rezultatas Lietu-
vos plūdinės žūklės istorijoje – Mindaugas Trybas iškovojo 4 vietą Pasaulio 
čempionate! Komandinėje įskaitoje Lietuvos komanda užėmė 19 vietą, o Min-
daugo asmeniniu pasiekimu džiaugėsi visi žūklės sporto entuziastai Lietuvoje. 

Dauguma šios komandos narių atstovavo Lietuvos čempionų komandai „Me-
knė“, spalio mėnesį Novy Sad mieste DTD kanale  (laivybiniame kanale jun-
giančiame Dunojaus ir Danubės upės) vykusiame Pasaulio klubų plūdinės žūklės 
čempionate. Galima pasidžiaugti, kad žūklės sporto klubo ,,Meknė“ komanda 
pasiekę geriausią pasiekimą Lietuvos plūdinės žūklės klubų dalyvavimo Pasau-
lio klubų čempionato istorijoje – užėmė 13 vietą tarp 23 stipriausių komandų. 

Ką tik pasibaigusiame 2021 m. Lietuvos plūdinės žūklės čempionate ,,Me-
knė“ vėl tapo čempionais ir šiais metais sukauptą patirtį tikisi panaudoti 2022 
m. Belgijoje vyksiančiame Pasaulio klubų plūdinės žūklės čempionate.

Plūdinės žūklės sporto naujienas sekite facebook paskyroje Lithuanian-Co-
arse-Angling-Association.

Mindaugas Trybas užėmė 4 vietą Pasaulio  
čempionate Italijoje 

Lietingos treniruotės DTD 
kanale Novy Sad, Serbijoje

Mindaugo Trybas treniruočių metu suvaldė ne vieną tokį 
,,traukinuką“, šie įgudžiai pravertė ir varžybų metu

Varžybų DTD kanale vaizdas

TAI ĮDOMU
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NŽT plečia tarptautinį bendradarbiavimą
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) iniciatyva įvyko trijų Baltijos valstybių 

žemėtvarkos institucijų vadovų ir specialistų nuotolinis susitikimas. Savo va-
dovaujamų institucijų veiklą pristatė NŽT direktorius Laimonas Čiakas, Estijos 
žemės tarnybos generalinis direktorius Tambet Tiits ir Latvijos žemės tarnybos 
generalinė direktorė Vita Narnicka.

Šio susitikimo metu buvo aptartos specifinės profesinės temos, aktualios vi-
soms Baltijos valstybėms: racionalaus žemės tvarkymo ir administravimo, žemės 
naudojimo valstybinės kontrolės, geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro, kar-
tografavimo darbų klausimai.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas žemėtvarkos institucijoms priskirtų darbų ap-
tarimui įgyvendinant didžiausią Baltijos regiono infrastruktūros projektą „Rail 
Baltica“. „Rail Baltica“ geležinkelio vežė yra sudėtinė Europos Sąjungos tarp-
tautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra – Baltijos jūra“ dalis, sujungsianti 
Varšuvą, Vilnių, Kauną, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną.

                                               NŽT informacija

Nauji VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto  
ir katedrų vadovai

Vykdant ŽŪA struktūros pertvarką, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas ir 
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF) sujungti į Inžinerijos fakultetą. Inžineri-
jos fakulteto dekanu tapo doc. dr. Rolandas Domeika, anksčiau ėjęs ŽŪIF dekano 
pareigas. Patvirtinti ir nauji Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademi-
jos (VDU ŽŪA) Inžinerijos fakulteto ir jo keturių katedrų vadėjai.

Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų katedros (įkurta sujungus du ins-
titutus: Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos su Jėgos ir transporto mašinų 
inžinerijos) – vedėju tapo prof. dr. Rolandas Bleizgys, Žemės ūkio inžinerijos ir 
saugos katedros – prof. dr. Egidijus Šarauskis, Žemėtvarkos ir geomatikos kate-
dros – doc. dr. Jolanta Valčiukienė, Vandens inžinerijos katedros – doc. dr. Inga 
Adamonytė. Pastaroji katedra suformuota sujungus du padalinius – Hidrotechni-
nės statybos inžinerijos institutą ir Vandens išteklių inžinerijos institutą.

ŽH informacija

Išplėstinis LŽHIS tarybos posėdis
Vertindama situaciją šalies žemės administravimo srityje, nesibaigiančias 

valstybės institucijų reorganizacijas bei funkcijų nuolatinį perskirstymą, LŽHIS 
lapkričio 5 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos III rū-
muose surengė išplėstinį tarybos posėdį. Jame dalyvavo LŽHIS tarybos nariai, 
taip pat Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. dr. Viktoras Pranskie-
tis, Seimo narys Jonas Varkalys, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. 
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dr. Astrida Miceikienė, Inžinerijos fakulteto dekano funkcijas atliekantis doc. dr. 
Rolandas Domeika.

LŽHIS prezidentas Giedrius Balevičius visus susirinkusius supažindino su da-
bartine Sąjungos ir jos tarybos veikla, pasidalijo ateities vizijomis. G. Balevičius 
padarė įvadinį pranešimą apie žemės tvarkymo ir administravimo gaires bei ap-
žvelgė būtinus keisti su šios vizijos įgyvendinimu susijusius teisės aktus.

Sąjungos tarybos narė Zita Kvietkienė aptarė specialiojo teritorijų planavi-
mo žemėtvarkos dokumentų rengimo, žemės valdų projektų rengimo, kadastrinių 
matavimų ir žemės sklypų registravimo Nekilnojamojo turto registre, ekonominių 
priemonių, skatinančių valstybinės žemės sklypų formavimą, problematiką.

Tarybos narė Daiva Mikalauskienė atkreipė dėmesį į Nacionalinės žemės tar-
nybos prie ŽŪM, kaip centralizuotos valstybės interesus atstovaujančios žemės 
administravimo institucijos, pertvarkymo, kai kurių jos funkcijų perdavimo savi-
valdai ir kitoms valstybės institucijoms, riziką bei galimas neigiamas pasekmes. 

LŽHIS tarybos narys Audrius Petkevičius apibendrino susidariusią situaciją 
žemės administravimo srityje. Žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų rengimo 
problemas, profesijų prestižo kėlimo galimybes ir pasekmes šalies ūkio plėtrai, 
pritrūkus šių sričių specialistų, atskleidė tarybos narė doc. dr. Jolanta Valčiukienė. 

Posėdyje dalyvavę Seimo nariai įdėmiai klausė pranešėjų, dalyvavo diskusi-
joje. Prof. V. Pranskietis sakė suprantantis LŽHIS atstovų pareikštą susirūpinimą 
dėl numatomų pertvarkų, kvietė bendradarbiauti, teikti siūlymus ir teisės doku-
mentų pataisas valstybinės žemės valdymo ir teritorijų planavimo srityse.

Buvo išsakyta vieninga LŽHIS pozicija, kad Sąjunga nepritaria ekonomiškai 
nepagrįstam žemės tvarkymo ir administravimo funkcijų perskirstymui.

LŽHIS tarybos informacija

Žemės sklypas – inovacijų parkui kurti
Prisidėdama prie valstybei svarbaus projekto įgyvendinimo, inovacijų ir inves-

ticijų skatinimo, Nacionalinė žemės tarnyba Kauno miesto savivaldybei perdavė 
patikėjimo teise valdyti daugiau kaip 30 ha valstybinės žemės sklypą (Europos pr. 
27), kuriame bus įkurtas Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parkas.

Projektą „Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parkas“ Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė 2020 m. pripažino valstybei svarbiu projektu. Pagrindinis Kauno 
Aleksoto inovacijų pramonės parko tikslas - didinti galimybes pritraukti stambias 
ir didelės pridėtinės vertės investicijas Lietuvos gamybos sektoriuje. Parko teri-
torijoje turėtų įsikurti R&D centrai, biuro erdvės, laboratorijos, gamybos erdvės, 
dirbtuvės, konferencijų ir ekspozicijų erdvės.

Parko kūrėjai siekia, kad parkas taptų integralia Kauno miesto dalimi, centru, 
kuriame inovacijas kuriančios įmonės galėtų patogiai įsikurti ir sėkmingai ben-
dradarbiauti.

                                          NŽT informacija
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