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Būkime kartu
Prieš 25 metus atkurtosios Lietuvos žemė-

tvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 
(LŽHIS) tarybos posėdyje sudaryta darbo grupė 
žurnalui leisti „pramušė ledus“ ir tais pat metais 
kartu su Lietuva atgimęs žurnalas „Žemėtvarka 
ir melioracija“ išvydo dienos šviesą. Šiandien jį 
vadiname „Žemėtvarka ir hidrotechnika“, o sta-
bilus leidinio egzistavimas rodo, kad profesijos 
broliams jis tikrai reikalingas, be jo Sąjungos gy-
venimas būtų gerokai blankesnis. 

2013 metų pabaigoje vykusiame LŽHIS tarybos posėdyje aptariant Sąjun-
gos veiklą kalbėta apie galimas permainas žurnale, viltasi, kad jis taptų pa-
trauklesnis, labiau atspindėtų aktualijas ir LŽHIS veiklą. Stenkimės tai daryti, 
nedvejokime, neapsnūskime ir nebūkime abejingi! Juk nenorime ir neturime 
teisės tokiais būti! 

Minėdami 25-ąsias LŽHIS atkūrimo metines, prisiminkime vyresniųjų savo 
kolegų, Nepriklausomos Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų darbus ir gerą 
jų vardą, kurį pagarbiai tardavo Lietuvos sodžiaus žmonės. Ne mažiau verti 
pagarbos ir pokario laikotarpio, ir dabartiniai šalies žemėtvarkininkai ir hi-
drotechnikai, kurių darbo dėka Lietuvos kaimo žmonės gali puoselėti pažangų 
žemės ūkį.

Bendradarbiaukime žurnale ir LŽHIS interneto svetainėje, kalbėkimės 
vieni su kitais, rašykime ir siūlykime temas, pasakokime apie gerus kolegų 
darbus. Sutarkime širdimis, susitelkime ir palaikykime vieni kitus vardan doro 
profesijos vardo. 

Nuo 2014 m. pradžios Sąjungos tarybos sprendimu perėmiau žurnalo reda-
gavimo rūpesčius. Kiek įmanoma, stengsiuosi, kad žurnalas būtų įdomus skai-
tytojams, kad jame atsispindėtų žemėtvarkininkų, matininkų, geodezininkų, 
hidrotechnikos ir melioracijos specialistų gyvenimas, rūpesčiai, įmonių veikla. 

Girdėkime jaunų ir vyresniųjų kolegų žodį, matykime jų darbus.
Būkime kartu, profesijų sesės ir broliai.

Vyriausioji redaktorė           
Vanda Vasiliauskaitė  

AKTUALIJOS
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Minime atkurtosios 
LŽHIS 25-metį

Vanda VASILIAUSKAITĖ  

Penkiasdešimtį metų buvus be profesinės bendruomenės narius vienijančios or-
ganizacijos, tuometės Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakulteto darbuotojams kilo mintis atgaivinti prieškario Lietuvoje leistą 
žurnalą. Tai buvo galima padaryti tik atkūrus Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų 
sąjungą. 

1989 m. balandžio 23 d. iš visos Lietuvos į LŽŪA susirinkę apie 500 šios profesi-
jos žmonių atkūrė iki 1940 m. vidurio veikusią Matininkų ir kultūrtechnikų sąjungą, 
pakeisdami jos pavadinimą į Lietuvos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungą (LŽHIS), 
išrinko Sąjungos tarybą, sudarė organizacinę darbo grupę žurnalui leisti. 

Į pirmąją atkurtosios LŽHIS tarybą išrinkti: Pranas Aleknavičius, Petras Andri-
šiūnas, Valensas Čeginskas, Benjaminas Dubickas, Petras Daugirdas, Algirdas Dum-
bliauskas, Antanas Gogelis, Albinas Kusta, Juozas Kriščiūnas, Antanas Maziliauskas, 
Vytautas Mikšys, Aloyzas Mitrikevičius, Stanislovas Montrimas, Vytautas Morkūnas, 
Silvestras Staliūnas, Kazys Sivickis, Juozas Stulga, Romualdas Survila, Leonardas 
Šiukšta, Jonas Varkalys, Gediminas Zabarauskas ir Albertas Žilinskas.

Pagal dabartinius LŽHIS įstatus Sąjungos vadovai kas dveji metai renkami rotaci-
jos principu (vieną kadenciją iš žemėtvarkos, kitą – iš hidrotechnikos sekcijų), tačiau 
konferencija turi teisę jo nesilaikyti. Sąjungos vadovai prezidentais ir vicepreziden-
tais pervadinti 2009 m. Sąjungos konferencijoje. 

MŪSŲ GYVENIMAS

Pirmoji atkurtosios Sąjungos taryba kartu su melioracijos ir žemėtvarkos veteranais. 1989 m. 



3

Verta prisiminti istoriją
Pirmą kartą lietuviai matininkai 

į legalią Lietuvių matininkų sąjungą 
susibūrė 1918 m., ji vienijo apie 20 
narių. Pirmasis jos pirmininkas buvo 
Jonas Raupys, tačiau 1918 m. rude-
nį šios organizacijos veikla nutrūko. 
1918 m. lapkričio 12 d. J. Raupys, 
buvęs Tverėje įkurtos Lietuvių mati-
ninkų sąjungos pirmininkas, sušaukė 
steigiamąjį Matininkų sąjungos susi-
rinkimą, kuris įvyko J. Raupio bute 
Kaune. Jame dalyvavo M. Dauknys, 
V. Satkevičius, B. Jakutis, T. Savickis ir V. Prozorovas. Ilgainiui Sąjungos narių skai-
čius augo, ji plėtėsi ir materialiai stiprėjo. Grįžę iš Rusijos matininkai ir kultūrtech-
nikai spietėsi prie Žemės tvarkymo departamento ir stojo į šią organizaciją. 1926 m. 
sausio mėnesį pradėtas leisti žurnalas „Matininkas“.

1928 m. birželio 30 d. visuotiniame Lietuvos matininkų profesinės sąjungos suva-
žiavime buvo pakeisti organizacijos įstatai ir Sąjunga pavadinta Lietuvos matininkų 
ir kultūrtechnikų sąjunga. 1940-aisiais Sąjungos veikla buvo priverstinai nutraukta. 

MŪSŲ GYVENIMAS

Sąjungos konferencijos ir vadovai:

1989 04 23 Albinas Kusta Antanas Gogelis Petras Daugirdas
1991 04 20 Albinas Kusta Pranas Aleknavičius Petras Daugirdas
1993 04 23 Albinas Kusta Benjaminas Dubickas Antanas Maziliauskas
 (nuo 1994 12 13  (nuo 1994 03 01 
 Česlovas Ramonas)  Kazys Sivickis)  
1995 05 12 Romutė Stašelienė Pranas Aleknavičius Kazys Sivickis
1997 05 15 Zenonas Rimkus Pranas Aleknavičius Antanas Kisieliauskas
1999 02 26 Zenonas Rimkus Julija Jasinskienė Antanas Kisieliauskas
2001 04 27 Julija Jasinskienė Algirdas Sandonavičius Antanas Maziliauskas
2003 04 30 Antanas Maziliauskas Romualdas Survila Kazys Sivickis
2005 04 22 Pranas Aleknavičius Zita Kvietkienė Antanas Maziliauskas
2007 04 13 Vidmantas Gurklys Zita Kvietkienė Jonas Račas
2009 04 17 Audrius Petkevičius Zita Kvietkienė Midona Dapkienė
2011 04 29 Kazys Sivickis Giedrius Balevičius Vidmantas Gurklys
2013 04 12 Giedrius Balevičius Kazys Maksvytis Algimantas Patašius

Vicepirmininkai, viceprezidentai 
 Žemėtvarkos sekcija         Hidrotechnikos sekcija

Konferencijos 
data

Pirmininkas,  
 prezidentas

Paskutinioji tarpukario Matininkų ir kultūrtechnikų 
sąjungos valdyba. 1940 m. 
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Kaip atgimėme ir kūrėmės iš naujo
Artėjant 25 - osioms LŽHIS atkūrimo metinėms prisiminkime profesinės 

bendruomenės atkūrimo ištakas, gerą idėją palaikiusių kolegų entuziazmą ir 
tai, kas per tuos metus buvo ir tebėra svarbu žemėtvarkos bei hidrotechnikos 
specialistams.   

  Atkurtosios LŽHIS vadovų klausėme: „Kas buvo svarbu Sąjungos veiklo-
je Jums vadovaujant ir kaip šiandien vertinate LŽHIS veiklą“?

Pirmasis atkurtosios LŽHIS tarybos pirmininkas Albi-
nas KUSTA Sąjungai vadovavęs 1989-1994 metais:

„Tuo metu dirbau Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakulteto dekanu. Žmonės gyveno Sąjūdžio nuotaikomis. 
Vienas studentų iškėlė mintį, kad reikia atkurti tarpukariu 
ėjusį profesinį žurnalą melioracijos ir žemėtvarkos speci-
alistams. Sovietinės tvarkos sąlygomis norint tai padaryti 
kitokių galimybių nebuvo, kaip atkurti tarpukariu veikusią 
Matininkų ir kultūrtechnikų sąjungą. Ieškojome veteranų, 
daugelis jų turėjo išsaugoję šiokius tokius archyvus, apie 
ankstesniąją sąjungos veiklą nemažai sužinojome iš tuo 

metu leisto žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“. Entuziastų, labai rimtai žiūrinčių į 
Sąjungos ir žurnalo atgimimą, atsirado, visi buvome nusiteikę darbui. 

Tuo metu melioracijos prestižas buvo kritęs, ši sritis buvo tiesiog ujama, o me-
lioratoriai kaltinami, kad griovė vienkiemius, niokojo sodybas ir Lietuvos kaimui 
padarė kitokių blogybių. Žemėtvarkininkai tuo metu didesnių problemų neturėjo, jų 
ėmė rastis tik prasidėjus žemės reformai.

MŪSŲ GYVENIMAS

Sąjungos Telšių aps. žemėtvarkininkų skyriaus susitikimas 2012 m.
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Atkūrus organizaciją ir pakeitus jos pavadinimą į Lietuvos ir hidrotechnikos in-
žinierių sąjungą, jos nariai ėmėsi ginti melioratorių prestižą, aiškino visuomenei, ko-
kius darbus yra nuveikę melioratoriai bei hidrotechnikai ir kokią naudą žemės ūkiui 
tai davė. Politikai tuomet nelabai paisė specialistų nuomonės. Ieškodami supratimo, 
kalbėjomės su ,‚žaliaisiais“, kitais autoritetingais žmonėmis, kurių nuomonė buvo 
svarbi visuomenei, ir tokį kontaktą radome. 

Džiaugiuosi, kad šiandien yra LŽHIS, jos veikla atrodo gražiai. Vertinu tai, kad 
sąjunga žemėtvarkos, melioracijos ir hidrotechnikos specialistams organizuoja kvali-
fikacijos kursus, teikia išvadas licencijoms gauti ir turi pripažinimą. Būtina pastebėti, 
kad organizacijų, vienijančių profesinę bendruomenę ir turinčių savo žurnalą, nėra 
daug, todėl svarbu tokiais išlikti.“     

        
1994-1995 metais LŽHIS tarybos pirmininkas buvo 

Česlovas RAMONAS (1939-2011). Pateikiame jo mintis, 
išsakytas Sąjungos 15-mečio proga:

„Sakoma, kad ekstremaliomis situacijomis tarnybos me-
tai užskaitomi keleriopai, tad ir man tai galėtų būti taikoma. 
Sąjungos tarybos pirmininku buvau tik penkis mėnesius, 
tačiau juos  būtų galima laikyti visa kadencija. Po pirmojo 
atkurtosios Sąjungos klestėjimo penkmečio tuo laikotarpiu 
jos ,,laivas“ susvyravo. Žemėtvarkininkai sumanė istorines 
Sąjungos ,,dalybas“, pradėjo kurtis ,,sesutė“ – hidrotechnikų 
sąjunga, radosi nesutarimų tarp atskirų Sąjungos narių gru-
pelių. Teko ,,vairuoti“ siūbuojantį laivą, tai dariau laikyda-

masis aiškaus visus vienijančio kurso. Malonu, kad audra nurimo, niekas nenuskendo 
ir Sąjungos veikla vėl grįžo į produktyvios, ramios veiklos vagą.“

Romutė STAŠELIENĖ, LŽHIS tarybos pirmininkė 
1995-1997 metais:

„Tai buvo didelių išbandymų metai mūsų profesijos 
specialistams: diskusijos Sąjungos viduje dėl žemėtvarkos 
inžinierių atsiskyrimo nuo hidrotechnikų, netikėtas žemė-
tvarkos, žemės kadastro, geodezijos ir kartografijos darbus 
atliekančių institucijų funkcijų ir pavaldumo pertvarkymas, 
naujos valdymo institucijos – apskrities viršininko struk-
tūros kūrimas, sustabdyta žemės reforma. Šie išbandymai 
neigiamai veikė Sąjungos narius. Tik sutelktomis žemė-
tvarkos, melioracijos ir hidrotechnikos specialistų pastan-
gomis, būdami vieningi, kartu dirbdami, kai reikia, vieni 

kitiems padėdami, gebėjome tapti vieningais ir išlaikyti tvirtą profesinę sąjungą.
Sąjunga siekė gilinti profesines inžinierių žinias, padėti bendrauti tarpusavyje, 

MŪSŲ GYVENIMAS
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formuoti teisingą visuomenės nuomonę apie mūsų profesinę veiklą, tobulinti šią vei-
klą reglamentuojančius teisės aktus. Sąjungos taryba teikė aukščiausioms valdymo 
institucijoms nuomonę žemėtvarkos ir hidrotechnikos problemoms spręsti, kalbėjo 
apie šios srities įstaigų struktūrinių pertvarkymų tikslingumą, norminių aktų projektų 
nuostatas.

Šiandien smulkmeniškos ambicijos pamirštos, turime vieningą stiprią žemėtvar-
kos ir hidrotechnikos inžinierius vienijančią organizaciją, Sąjungos veikla tapo pa-
stebimesnė, ženkliai daugiau nuveikiama keliant specialistų kvalifikaciją. Sąjungos 
narių profesinės problemos sudėtingos, jas išspręsti ne visada pasiseka, tačiau jos 
patariamasis žodis dažnai girdimas.

Žurnalas ,,Žemėtvarka ir hidrotechnika“ – gera tribūna mūsų profesijos žmonėms, 
mokslininkams, istorikams, politikams, kurie savo mintimis ir rekomendacijomis pa-
pildo Seimo, Vyriausybės leidžiamus norminius aktus žemės reformos, žemės kadas-
tro, teritorijų planavimo, melioracijos, gamtosaugos ir žemės gerinimo klausimais. 
Svarbiausia, kad Sąjunga stengiasi vienyti žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialis-
tus, palaikyti tarp jų dvasinį ryšį.“     

LŽHIS tarybos pirmininkas 1997-2001 metais buvo 
Zenonas RIMKUS (1950-2005). Pateikiame jo mintis, iš-
sakytas Sąjungos 15-mečio proga:

„Sąjungos tarybai vadovavau dvi kadencijas (ketve-
rius metus), įsimintinais antrąjį ir trečiąjį tūkstantmečius 
jungiančiaisiais metais. Nors ekonomine prasme laikme-
tis buvo nelengvas, tačiau sklidinas šviesių prisiminimų, 
turiningų įvykių, ramaus ir kūrybingo darbo. 1999 m. 
šventėme Sąjungos 80-tį ir jos atkūrimo dešimtmetį, pa-
sitvirtinome ir pašventinome Sąjungos vėliavą. Tais pat 
metais pažymėjome žurnalo ,,Žemėtvarka ir melioracija“ 

atkūrimo dešimtmetį, sulaukėme 100-jo šio žurnalo numerio. Pagausėjo Sąjungos 
narių gretos. Daug nuveikta suaugusiųjų profesinio mokymo srityje – tobulinamos 
programos, atliekama atestacija, kuriamos naujos specializacijos. Buvo organizuoti 
į žemėtvarkos sritį perėjusių kitų specialybių žmonių perkvalifikavimo kursai. Pra-
dėtas hidrotechnikos specialistų su aukštuoju ir specialiuoju viduriniu išsilavinimu 
tęstinis mokymas bei atestavimas. 2000 m. įsteigėme Sąjungai nusipelnusių žmonių 
garbės knygą, parengėme jos nuostatus, stengėmės puoselėti Lietuvos melioracijos ir 
hidrotechnikos muziejų. Nuo 2000 m. kiekvienų metų pirmasis birželio šeštadienis 
įteisintas hidrotechnikos ir žemėtvarkos darbuotojų profesine švente.

Sąjungos iniciatyva, lėšomis ir pajėgomis išleisti aštuoni leidiniai ir normatyviniai 
dokumentai, tarp jų Sąjungos narių bibliografinis žinynas “Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjunga 2000“. Tai padaryta tik daugelio Sąjungos narių 
pastangų ir tarpusavio pasitikėjimo dėka.“ 

MŪSŲ GYVENIMAS
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Julija JASINSKIENĖ, LŽHIS tarybos pirmininkė 
2001-2003 metais: 
„Reikėjo daug pastangų bei išminties sprendžiant že-

mėtvarkos, žemės tvarkymo ir administravimo klausimus, 
tobulinant norminius teisės aktus. Pavyko pasiekti, kad 
žemėtvarkos specialistų kvalifikacijos kėlimą organizuotų 
LŽHIS. Žemėtvarkininkams tai buvo sunkus metas, nes 
politikai tebesvarstė, kaip žemėtvarkos darbus perduoti 
architektams ar kitų profesijų specialistams, o vadovavi-
mą – Aplinkos ministerijai. Nelaukdami liūdnos baigties, 
inicijavome Žemėtvarkos įstatymo parengimą, aukščiau-
siose institucijose įrodinėjome jo būtinumą, aiškinome že-
mėtvarkos darbų svarbą. Mano pirmininkavimo Sąjungai laikotarpiu, žemėtvarkos 
specialistų darbo rezultatai buvo pradėti vertinti per politinę prizmę. Daug gerų spe-
cialistų išgyveno nusivylimą dėl nepelnytų priekaištų, kai kurie jų iki šiol jaučiasi 
įskaudinti.

Visada vadovavausi ne tik protu, bet ir širdies balsu, stengiausi suprasti kolegų 
rūpesčius, kėliau jų darbų svarbą, rūpinausi, kad tarp žemėtvarkos specialistų ir visų 
Sąjungos narių vyrautų vienybė ir tarpusavio supratimas. Hidrotechnikos sekcijai 
tuomet vadovavo Sąjungos vicepirmininkas Antanas Maziliauskas, jis gebėjo labai 

MŪSŲ GYVENIMAS

 Profesinė diena Uostadvaryje
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profesionaliai ir dalykiškai spręsti hidrotechnikams iškilusias problemas, kurių ne-
buvo tiek daug, lyginant su žemėtvarkos problemomis. Šiandien Sąjungai lengviau 
spręsti įvairius klausimus, tačiau yra dalykų, kurių už pinigus nenupirksime. Pasigen-
du žemėtvarkininkų bendruomenės entuziazmo, pakovojimo už profesinį prestižą, už 
žmogų. Į šios bendruomenės gretas atėjo daug jaunimo, tik skaudu, kad kai kurie jų, 
užėmę valdančiuosius postus, tapo arogantiški, nevertina praeities ir vargu ar galvoja 
apie specialistų ateitį. Giliai širdyje viliuosi, kad žemėtvarkai dar ateis geri laikai.“ 

Antanas MAZILIAUSKAS, LŽHIS tarybos 
pirmininkas 2003-2005 metais:

„Tuo metu dirbau fakulteto dekanu. Per šį laiką žen-
kliai pagausėjo LŽHIS narių gretos, kadangi Sąjunga 
ėmėsi plėtoti mokymo paslaugų teikimą, profesinių žinių 
tikrinimą, kursus, tai, ko reikia įmonėse ir savivaldybėse 
dirbantiems specialistams atestuoti. Radosi didesnė mo-
tyvacija lankyti kvalifikacijos kursus, buvo parengta nuo-
laidų sistema, kad Sąjungos nariams kursų kaina šiek tiek 
būtų mažesnė. Kolegos pamatė, jog Sąjunga veikia jų nau-
dai, teikia paslaugas. LŽHIS nariams nebeliko ankstesnių 
abejonių, kokiai sąjungai priklausyti, nes tuo metu buvo 

atsikūrę ir daugiau giminingų organizacijų. 
Veikla skyriuose nebuvo akcentuojama, bet kai kurie jų buvo gana aktyvūs, nes 

Sąjunga rengė profesines dienas, organizavo sportines varžybas. Renginiai buvo ti-
krai populiarūs, sutraukdavo gausų dalyvių būrį, pradėjo rastis asmeninio pabendra-
vimo poreikis, šiltesnis bendruomeniškumo jausmas tarp pačių LŽHIS narių. Tokie 
dalykai įsimena.

MŪSŲ GYVENIMAS

Sąjungos 
konferencijos 
metu. 2009 m.
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Dėl užimtumo pastaruoju metu kiek mažiau dalyvauju Sąjungos veikloje, tačiau 
visada domiuosi, man labai artima ši organizacija, nes buvau prie jos ištakų ir didžiąją 
dalį kadencijų - Sąjungos taryboje. 

Daug emocijų buvo atkuriant LŽHIS tradicijas, struktūrą ir žurnalą. Tai „stubu-
ras“, apie kurį iki šiol sukasi Sąjungos veikla ir kuris teikia organizacijai stabilu-
mo. Gerai, kad turėjome Kultūros ir istorijos komisiją, kuri mus sieja su senosiomis 
sąjungos tradicijomis. Panašią Sąjungos veiklą ir įsivaizdavau prieš 25-eris metus. 
Pasiteisino sprendimas, kad organizacijos vadovai būtų renkami rotacijos principu. 
Siūlymus, kad mūsų organizacija virstų profsąjunga ar politine jėga, atmesdavome. 
Tai irgi pasiteisino, nes nežinia kuo būtume. Ne daug tokių organizacijų kaip LŽHIS 
šiandien turime.“

Pranas ALEKNAVIČIUS, LŽHIS tarybos 
pirmininkas 2005-2007 metais: 
„Valstybinės ir privačios įmonės, rengiančios žemės re-

formos, žemės sklypų formavimo bei pertvarkymo, kaimo 
plėtros žemėtvarkos, žemės konsolidacijos ir kitokius pro-
jektus, privalėjo šį darbą atlikti kokybiškai, laikydamosi ne 
tik teisės normomis nustatytų darbų procedūrų, bet ir me-
todinių reikalavimų. Šioje srityje Sąjunga tam tikra prasme 
talkino Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM. Specialistų 
mokymas LŽHIS organizuojamuose kursuose leido geriau 
išnagrinėti įvairius projektavimo atvejus ir suformuluo-
ti nuostatas, kaip pertvarkant agrarines teritorijas pasiekti 
efektyviam ūkininkavimui pritaikyto žemės gamtinių ir ūkinių savybių panaudojimo. 
Deja, tuo laiku LŽHIS tarybos siūlymai teisės aktų projektus rengiančioms instituci-
joms nebuvo rezultatyvūs, o racionalaus žemės naudojimo, melioruotų žemių gerini-
mo problemos tebėra aktualios. 

Reikėtų grąžinti buvusią tvarką, kad teritorijų planavimo darbai būtų reikalingi 
ne tiek miškų naudojimo planavimui, kiek agrarinių teritorijų tvarkymui. Jeigu kom-
pleksinių žemėtvarkos planavimo dokumentų idėja būtų įgyvendinta, LŽHIS turėtų 
galimybę organizuoti išsamesnius kursus, reikalingus ne tik žemėtvarkos projektus 
rengiančių įmonių, bet ir Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams.

Dar vienas uždavinys, kurį sprendžiant turėtų aktyviai dalyvauti ir LŽHIS, yra 
ūkių žemės valdų optimizavimas ir spartesnis valstybinės žemės pardavimas ją nau-
dojantiems ūkio subjektams. Nenormalu, kad praėjus 22 žemės reformos metams 
ūkiams nuosavybės teise priklauso mažiau kaip pusė žemės ūkio paskirties žemės, 
neturime planų su pažymėtomis ūkių esamomis bei perspektyvinėmis ribomis, įsta-
tymai nedraudžia žemės ūkio veikla neužsiimantiems asmenims supirkinėti dirbamą 
žemę spekuliaciniais tikslais. Todėl įstatymus tobulinti ir jų įgyvendinimą gerinti bū-
tina. LŽHIS nariai, pasišventę savo profesijai, turėtų teikti siūlymus atsižvelgdami, 
kaip šie žemės klausimai sprendžiami Vakarų Europos šalyse.“  

MŪSŲ GYVENIMAS
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Vidmantas GURKLYS, LŽHIS tarybos pirmininkas 
2007-2009 metais:

„Šiuo laikotarpiu stengėmės išgryninti Sąjungos vei-
klą, kad ji taptų aiškesnė, konkretesnė ir efektyvesnė. Iš-
skyrėme tris pagrindines veiklos kryptis:

- veikla, tiesiogiai susijusi su Sąjungos nariais (tarpu-
savio bendravimas, jų interesų atstovavimas, kvalifikaci-
jos kėlimas);

- veikla, susijusi su strateginiais profesinės veiklos 
klausimais (bendradarbiavimas su valdymo institucijomis, 
giminingomis organizacijomis);

- viešieji ryšiai ir kontaktai su Sąjungos skyriais ir gru-
pėmis (Sąjungos veiklos viešinimas, sąjungos leidinių spausdinimas, profesijų presti-
žo gynimas ir populiarinimas, konferencijų, seminarų organizavimas). 

Visuotiniame LŽHIS suvažiavime buvo pakeisti Sąjungos įstatai, kad atitiktų 
Asociacijos įstatymą. Įkurta Sąjungos internetinė svetainė, Sąjunga aktyviai dalyva-
vo sprendžiant aktualius profesijų – žemėtvarkos ir melioracijos darbų finansavimo, 
profesinės kvalifikacijos kėlimo klausimus. Sąjungos narių skaičius viršijo 1000 na-
rių. Nepaisant ekonominės krizės, Sąjungos biudžetas buvo stabilus.

Atnaujinta LŽHIS taryba dirba gerai ir kryptingai, tik pasigendama Sąjungos na-
rių aktyvumo. Manau, reikėtų veiklą aktyvinti ta kryptimi, kad skyriai ir grupės savo 
susirinkimuose diskutuotų jiems pateiktus tam tikrus veiklos uždavinius bei klausi-
mus ir po to teiktų siūlymus tarybai. Žurnalo prenumeratos klausimai taip pat galėtų 
būti sprendžiami skyriuose. LŽHIS interneto svetainėje galėtų atsirasti rubrika „Ko-
mentarai“, kur savo nuomonę galėtų išsakyti visi Sąjungos nariai.

Audrius PETKEVIČIUS, LŽHIS prezidentas  
2009-2011 metais: 

„Į LŽHIS tarybos komisijas reikia įtraukti skirtingų 
regionų specialistus, užsiimančius praktine veikla ir galin-
čius identifikuoti profesinės veiklos problemas, siūlyti jų 
sprendimo būdus. Jeigu eiliniai Sąjungos nariai bus akty-
viau skatinami išsakyti mintis profesiniais klausimais, jie 
jausis reikalingesni mūsų profesinei organizacijai. LŽHIS 
taryba turėtų glaudžiau bendradarbiauti su skyriais ir gru-
pėmis. Turime gražią tradiciją kasmet birželio pirmąjį 
šeštadienį minėti profesinę dieną. Skirtingo rango tos pa-
čios profesijos žmonių susibūrimai veda prie glaudesnio 

bendradarbiavimo ir profesinės bendruomenės stiprėjimo. Manau, kad LŽHIS taryba 
turėtų labiau rūpintis naujų narių, ypač jaunų specialistų, įtraukimu į organizacijos 
veiklą. Jauni žmonės labiau linkę bendrauti ir dalytis profesinėmis mintimis interneto 

MŪSŲ GYVENIMAS
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Sąjungos narių skaičius

MŪSŲ GYVENIMAS

erdvėje. Tam tikslui gali puikiai pasitarnauti LŽHIS inter-
neto svetainė. Ir toliau tikslinga organizuoti kvalifikacijos 
kėlimo kursus.“      

Kazys SIVICKIS, LŽHIS prezidentas  
2011-2013 metais: 
„Pagrindinis Sąjungos dėmesys buvo nukreiptas in-

žinierių kvalifikacijai kelti tobulinimo kursuose, taip pat 
specialistų atestavimui atitinkamose institucijose. Bendro-
mis pastangomis su Lietuvos melioracijos įmonių asocia-
cija Sąjunga gavo Aplinkos ministerijos pritarimą dėl hi-
drotechnikos inžinierių kvalifikacijos kėlimo ir profesinių 
žinių vertinimo pagal papildoms techninės veiklos sritis. 
Tai leido išplėsti Sąjungos funkcijas profesinio ugdymo srityje. Nuo 2011 m. LŽHIS 
pradėjo skirti vardines stipendijas dviems Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto stu-
dentams. 

2012 m. Sąjunga surengė konferenciją, kurioje prieita prie nuomonės, kad ren-
giant kompleksinius žemės konsolidavimo projektus būtų galima derinti ir vienyti 
įvairių sričių interesus, kurie pasitarnautų ne tik ūkininkavimo efektyvumui didinti, 
bet ir patogesnėms gyvenimo sąlygoms kaime sudaryti. Seimui ir Vyriausybei Sąjun-
ga teikė Teritorijų planavimo įstatymo projektus, kreipėsi dėl melioracijos būklės ir 
jos finansavimo, mokslinių tyrimų bei specialistų rengimo problemų.

Ieškota būdų geresniam žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ įvaizdžiui sukur-
ti, tarptautiniams ryšiams su giminingomis organizacijomis plėsti ir Sąjungos narių 
glaudesniam bendradarbiavimui palaikyti. Per kadenciją išleistos dvi biografijų kny-
gos: „Lietuvos žemėtvarkininkai“ ir „Lietuvos hidrotechnikai“
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Giedrius BALEVIČIUS LŽHIS prezidentas  
nuo 2013 metų:
„Vienas svarbiausių Sąjungos tikslų - atstovauti profesi-

niams interesams. Tai ir darome. Hidrotechnikos ir Žemė-
tvarkos sekcijos yra parengusios ne vieną siūlymą taisyti 
profesinę veiklą reglamentuojančius įstatymus bei kitus 
teisės aktus. Aktyvios LŽHIS veiklos dalis tebėra jos orga-
nizuojami kvalifikacijos kursai. Populiarios ir kaskart naujų 
raiškos būdų randa profesinės šventės.

LŽHIS taryba turi glaudžiau bendrauti su Sąjungos sky-
riais ir grupėmis, yra daug skyrių, kurių nariai aktyvūs vi-
suomenininkai ir nori dalyvauti Sąjungos veikloje. Tačiau informacija, kurią gauna 
skyrių vadovai, eilinių Sąjungos narių dažnai nepasiekia. Gal būt, juose reikėtų išsi-
rinkti naujus vadovus.

Reikėtų ir toliau propaguoti skyrių susitikimus, kurie jau buvo surengti pavadi-
nimu „Jauskis savas“. LŽHIS taryba turi daugiau rūpintis naujų narių, ypač jaunų 
specialistų, įtraukimu į organizacijos veiklą. Sąjunga turėtų būti labiau žinoma ne tik 
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Norint įgyti didesnį visuomeninį svorį reikėtų įsilieti į 
tarptautines organizacijas. Siekiame glaudesnio bendradarbiavimo su giminingomis 
mūsų šalies organizacijomis“.

Sąjungos tarybos 2013 m. gruodžio 20 d. posėdžio metu
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Skaidrios, greitos ir patogios 
kadastro tvarkytojo 

paslaugos – pagalba matininkams 
              

Kazys MAKSVYTIS
VĮ R gistrų centro Nekilnojamojo turto 

kadastro ir registro departamento viršininkas

Žemės sklypų kadastro duomenų bylas rengiantiems matininkams ku-
riamos naujos elektroninės darbo priemonės, kuriomis siekiama padidinti 
matininkų darbo kokybę ir palengvinti bei paspartinti žemės sklypų kadastro 
duomenų bylų patikrą. 

Artimiausioje ateityje numatyta sudaryti galimybę matininkams teikti elek-
tronines žemės sklypų kadastro duomenų bylas, jas pasirašant elektroniniu 
parašu ir tais atvejais, kai bylas tikrina Nacionalinės žemės tarnybos teritori-
nis padalinys. Taip būtų išvengta vaikščiojimo ne tik į Registrų centro, bet ir 
į minėtos tarnybos padalinius. 

VĮ Registrų centras nuo 2012 m. vidurio per pusantrų metų patikrino apie 15 
tūkst. bylų, pakartotinai tikrinti pateikta beveik 3 tūkst. bylų, kurios buvo grąžintos 
trūkumams pašalinti (apie 19 proc. visų bylų). 2013 metais šis skaičius išaugo iki 
22 proc. Tai rodo, kad matininkų darbo kokybė negerėja. Per 2013 m. pateiktų bylų 
skaičius lyginant su 2012 m. pastebimai išaugo (apie 70 proc.).

Kadastro tvarkytojo teritorinio padalinio darbuotojai bylas tikrina matininkų pra-
šymu, į šį procesą neįtraukiamas žemės sklypo savininkas. Kita vertus matininkas gali 
apskųsti kadastro tvarkytojo teritorinio padalinio darbuotojo sprendimą Centriniam 
registratoriui. Gautų skundų nagrinėjimui sudaryta Ginčų dėl žemės sklypų kadastro 
duomenų bylų kokybės nagrinėjimo komisija. Per pusantrų metų gauta 14 skundų 
(tik 0,1 proc. nuo bendro pateiktų bylų skaičiaus). Tai rodo, kad kadastro tvarkytojo 
sprendimai yra argumentuoti, pagrįsti teisės aktais. Beje, penkis matininkų skundus 
komisija pripažino pagrįstais ir kadastro tvarkytojo teritorinių padalinių sprendimus 
panaikino. Pagrindinė sprendimų panaikinimo priežastis – neaiškios teisės aktų nuos-
tatos, todėl jos skirtingai traktuojamos. Teismų ginčai su matininkais dėl komisijos 
priimtų sprendimų nepasiekė. 

Išnagrinėjus 2012 m. grąžintas taisyti bylas, nustatyta, kad dažniausiai (apie 
24 proc.) sprendimą pripažinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą netinkama 
pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre kadastro 
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tvarkytojas priima tada, kai negalima žemės sklypo ribų pažymėti nekilnojamojo 
turto kadastro žemėlapyje; apie 18 proc. atvejų matininkai neįvertina, kad reika-
lingas Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas dėl kadastro duomenų nustatymo 
ar jų pakeitimo; apie 15 proc. bylų yra tik dalis privalomų dokumentų; apie 10 
proc. netinkamai atlikta žemės sklypų ribų ženklinimo procedūra. Kitos priežastys 
pasitaiko rečiau.

Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo prielaidos
Lietuvos matininkų asociacija dar 2010 m. raštu kreipėsi į tuometinę Seimo Pir-

mininkę, siūlydama, nekilnojamojo turto kadastro bylų tikrinimo ir priėmimo funk-
ciją pav esti Registrų centrui, kuris yra atsakingas už teisingų kadastro duomenų 
įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą. Matininkai pasiūlė, kad Nacionalinė žemės 
tarnyba (žemėtvarkos skyriai) šiuo atveju atliktų tik savo tiesiogines funkcijas, t.y. 
priimtų administracinius sprendimus, kai tokie būtini neleistiniems ploto nuokry-
piams ar servitutams įteisinti.

Į Lietuvos matininkų asociacijos iniciatyvą atsiliepė atskiri tos kadencijos Seimo 
nariai. Buvo įregistruotas siūlymas pakeisti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymą 
ir jo 4 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„2. Kadastro tvarkytojas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tikrina že-
mės sklypų kadastrinių matavimų duomenis, kadastro duomenų nustatymo kokybę, 

Informacinės sistemos ,,GeoMatininkas“ elektroninių dokumentų priėmimo, pasirašymo 
elektroniniu parašu ir pateikimo VĮ Registrų centrui paslaugos

ŽEMĖTVARKA
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priima sprendimą dėl šių duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir atsa-
ko, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių 
pagrindu jie buvo nustatyti, įrašyti bei už šių duomenų apsaugą.“. 

Šis projektas aptartas Seimo Kaimo reikalų komitete. Po diskusijų su Lietuvos 
matininkų asociacijos, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 
ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovais nutarta siūlyti Žemės ūkio ministerijai su-
daryti tarpinstitucinę darbo grupę iš suinteresuotų valstybės bei visuomeninių or-
ganizacijų atstovų. Darbo grupė turėtų išnagrinėti žemės sklypų kadastro duomenų 
bylų tikrinimo bei derinimo problemas ir prireikus parengti Nekilnojamojo turto 
kadastro įstatymo projektą.

Tai ir buvo padaryta. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo sudaryta darbo gru-
pė, kuri, mano supratimu, teisingai pasiūlė keisti ne Nekilnojamojo turto kadas-
tro įstatymą, o Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus ir juose numatyti, kad tais 
atvejais, kai Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vadovo 
sprendimas pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, bylas patikrai 
matininkas turi teikti tiesiai Registrų centrui. Šis pasiūlymas buvo įteisintas 2011 m. 
pabaigoje Vyriausybės nutarimu Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose įrašant 
reikalavimą, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. tais atvejais, kai sprendimas nustatyti ar 
pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, vykdytojas (matininkas) 
pagal Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadas-
tro duomenų bylą teikia tiesiai kadastro tvarkytojui, o šis ją patikrina Nuostatų nu-
statyta tvarka, vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis 
taisyklėmis.

Registrų centro ir Nacionalinės žemės tarnybos specialistų bendromis pastan-
gomis parengtos Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo Registrų 
centre taisyklės, kurias 2012-06-29 įsakymu patvirtino Nacionalinės žemės tarny-
bos direktorius.

Minėtais teisės aktais nustatyta, kokius veiksmus, tikrindami žemės sklypų ka-
dastro duomenų bylas, atlieka kadastro tvarkytojo teritoriniai padaliniai, numatyta 
kadastro tvarkytojo priimtų sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarka, reglamen-
tuotos žemės sklypų savininkų prašymų pakeisti kadastro duomenis pateikimo pro-
cedūros. Tenka apgailestauti, kad minėtose taisyklėse liko neaptarta galimybė teikti 
ir elektroninius dokumentus. 

Proceso privalumai ir trūkumai
Pagrindiniais žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo Registrų centre 

privalumais laikyčiau tai, kad į šį procesą neįpainiojamas žemės sklypo savininkas, 
sprendimai priimami dalyvaujant kompetentingoms šalims (matininkui ir kadastro 
tvarkytojo specialistams), įgyvendintas „vieno langelio“ principas; numatyta aiški, 
skaidri, paremta „keturių akių“ principu, sprendimų priėmimo sistema; sprendimų 

ŽEMĖTVARKA
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priėmimo terminai labai glausti ir tenkinantys užsakovus; atlyginimas už kadastro 
tvarkytojo teikiamą bylų tikrinimo paslaugą negula ant visų mokesčių mokėtojų 
pečių – apmoka matininkas, kuris šias išlaidas įskaičiuoja į visų kadastro duomenų 
nustatymo darbų vertę.

Yra ir spręstinų klausimų. 
Pirmiausia turėtų būti sudaryta galimybė rengti elektronines žemės sklypų ka-

dastro duomenų bylas, pasirašyti jas elektroniniu parašu bei elektroniniu būdu pa-
teikti patikrai, t. y. pagaliau atsisakyti popierinių dokumentų. Prielaidos tam jau 
yra. Registrų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Skaitmeninio žemės sklypo 
plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikaciją, kuri 
nustato žemės sklypo plano ir žemės sklypo kadastro duomenų formos, kai jie ren-
giami CAD programine įranga, skaitmeninį turinį. Registrų centras informacinėje 
sistemoje „GeoMatininkas“ sukūrė tokį funkcionalumą, kuris leidžia matininkui ne 
tik parengti žemės sklypo kadastro duomenų bylą ar atskirus jos dokumentus, bet ir 
juos pasirašyti elektroniniu parašu bei pateikti tikriniti kadastro tvarkytojui, kuris, 
įvertinęs elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus, priima reikiamus sprendi-
mus. Tikiu, kad išspausdinus šį straipsnį matininkai jau galės teikti bylas Registrų 
centrui neišeidami iš savo biuro.

Siūlytina keisti anksčiau paminėtas taisykles ir jose numatyti elektroninių do-
kumentų teikimo procedūrą, būtina aiškiau aptarti šio ir kitų dokumentų atskirus, 
skirtingai suprantamus, punktus. Siekiant išvengti ginčų dėl ribų, nustatytų terito-
rijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose, atitikimo/neatitikimo, 
šie dokumentai turėtų būti pasiekiami per informacinę sistemą „GeoMatininkas“ ir 
sudaryta galimybė matininkui „ne per lango stiklą“ patikrinti, ar ribos žemės sklypo 
plane atitinka minėtuose dokumentuose nustatytas ribas,

Planai ateičiai
Artimiausioje ateityje numatyta sudaryti galimybę matininkams teikti elektro-

nines žemės sklypų kadastro duomenų bylas, jas pasirašant elektroniniu parašu ir 
tais atvejais, kai bylas tikrina Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys. 
Taip bus išvengta vaikščiojimo ne tik į Registrų centro, bet ir į minėtos tarnybos 
padalinius. 

Svarstytina, ar visais dabartiniu metu numatytais atvejais žemės sklypų kadastro 
duomenų bylas turėtų vertinti tiek Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padali-
nys, tiek kadastro tvarkytojas. Siūlytina peržiūrėti teisės aktus ir spręsti, ar reikalin-
gi Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimai, kai pagal teritorijų 
planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą pertvarkomas jau Nekilnojamojo 
turto registre įregistruotas žemės sklypas.  

Galbūt kam nors mano išsakyta nuomonė pasirodys subjektyvi, tačiau tikiuosi, 
ji bus naudinga tolesnei diskusijai svarstant šių darbų perspektyvą.

ŽEMĖTVARKA
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Ūkininkai nepatenkinti 
žemės mokesčiais 

Vanda VASILIAUSKAITĖ    

Gavę Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pranešimus dėl mo-
kesčių už žemę, žemdirbiai stveriasi už galvų, nes mokesčiai, nustatomi 
pagal vidutinę rinkos vertę nepaisant žemės našumo, labai padidėjo tose 
vietovėse, kur pakilo žemės rinkos vertė. 

Savivaldybėms leidus žemės mokesčio tarifui taikyti koeficientą nuo 
0,01 proc. iki 4 proc. savo nuožiūra, žemės mokesčiai kiekviename rajo-
ne tapo labai skirtingi. Manyta, kad taikydamos keoficientus, savivaldy-
bės didesniais žemės mokesčiais apleistų žemių savininkams paskatins 
našesnį žemės naudojimą.

- Visi žemdirbiai sutaria, kad apmokestinti žemę pagal jos rinkos kainą yra ab-
soliuti nesąmonė. Dabar žmonės poilsiui brangiai supirkinėja upelių pakrantes, o 
ūkininkai, kuriems tenka dirbti nederlingus panemunės smėlynus, priversti mokėti 
nepagrįstai didelius mokesčius. Kita vertus, ten, kur žemė buvo pirkta pigiau, da-
bar mokesčiai mažesni. ,,Antai Biržų, Joniškio ar kituose rajonuose už gerą 60 balų 
našumo žemę priskaičiuojama mažiau mokesčių, nei man tenka mokėti už perpus 
mažesnio našumo žemę“, - sako Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) vicepirmininkas 
Raimundas Jovarauskas. Ir priduria, jog ūkininkai pritartų tokiai žemės mokesčių 
skaičiavimo tvarkai, kad 80 proc. žemės mokesčio dydžio priklausytų nuo žemės 
našumo balo, o 20 proc. – nuo rinkos vertės. Žemdirbiai apie tai ne kartą diskutavo ir 
siūlė valdžios vyrams tokias nuostatas priimti. 

Pernai pirmą kartą didesni mokesčiai apskaičiuoti apleistų žemės sklypų savi-
ninkams. VMI duomenimis, vien Jurbarko rajone yra 993 apleisti žemės sklypai, 
jų savininkams papildomai priskaičiuota 16,6 tūkst. Lt 
žemės mokesčių. Pagal ŽŪM parengtą apleistų žemių 
plotų nustatymo metodiką apleista laikoma ta žemė, kuri 
apaugusi sumedėjusiais augalais. Apleisti plotai nustato-
mi kartografavimo metodais pasitelkiant dirbtinį žemės 
palydovą. Apleistų žemės plotų žemėlapis dar pavasarį 
buvo skelbiamas internete, pretenzijas buvo galima teikti 
iki liepos 1 d., o neatitikimų tikrai buvo. 

R.Jovarauskas sako manąs, jog Žemės mokesčio įsta-
tymas tikslo nepasiekė, savivaldybių biudžetai pajamų 
gavo ne ką daugiau, o nukentėjo ūkininkai, turintys že-
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mės prie upelių, palaukėse ar su žeme nupirkę negyvena-
mas vienkiemių sodybas. 

- Mes vieni pirmųjų sakėme kad žemės mokesčius nu-
statyti reikia atsižvelgiant į žemės našumo balą. ES į tai 
nesikiša, ir jeigu kas bando tai teigti, tik klaidina visuo-
menę. Lietuva turi išskirtinę žemės vertinimo sistemą, turi 
dirvožemių duomenų bazę, yra dirvožemio tyrimo mokslo 
sritis, turime leidinių apie žemės našumo vertinimą, yra 
parengta ir tai atspindinčių žemėlapių. Daugelis šalių to 
neturi. 

,,Jeigu žeme spekuliuojama, tada galima vertinti rin-
kos kaina, bet žemdirbys pajamas gauna iš žemės dirbimo, 

o tos pajamos – šaltinis mokesčiams mokėti. Nederlingoje žemėje jis gauna mažiau 
produkcijos, taigi ir pajamų, nors daugiau įdeda į tą žemę. Iš ko jam tuos mokesčius 
mokėti?“ – samprotavo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) prezi-
dentas Jeronimas Kraujelis.

Kai žemės mokesčio tarifą nustato savivaldybės, pasak J. Kraujelio, įvedami koe-
ficientai, išeina, kad Lietuvoje yra apie 50 skirtingų mokesčių sistemų, kurios nors ir 
nedaug, tačiau skiriasi tarpusavyje. Tuo tarpu žemės ūkio produkcijos rinka šalyje yra 
vieninga. LŽŪBA nuomonė vienareikšmiška, kad jokių sunkumų nesudarytų žemės 
vertinimas pagal žemės našumą.

- Esu už tai, kad Lietuvoje būtų kuo mažiau apleistos žemės, ypač prie didžiųjų 
miestų. Dabar kai kurie savininkai sąmoningai tos žemės nedirba, ketina keisti pa-
skirtį ir tuos sklypus parduoti. Ne viename sklype auga kiečiai, veisasi piktžolės ir 
teršia kaimynų žemę. Kad to nebūtų, šią žemę reikia apmokestinti maksimaliais tari-
fais, lai moka didesnius mokesčius, savivaldybės tai turi matyti, - sakė Seimo Kaimo 
reikalų komiteto narys Vytautas Kamblevičius. 

Seimo Kaimo reikalų komitetas prie žemės mokesčių temos būtinai žada grįžti, 
kad nusistovėtų šiokia tokia tvarka ir teisybė. Pasak V. Kamblevičiaus, negerai, kai 

vienas didesnį derlių gauna įdėdamas mažiau darbo są-
naudų, trąšų ir chemikalų, gi kitas žemei atiduoda, ką gali, 
ir dar priverstas mokėti nemažus mokesčius.

Pakomentuoti situaciją apie žemės mokesčius paprašė-
me Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos 
departamento direktorių Audrių PETKEVIČIŲ:

„Pirmiausiai pradėkime nuo to, kad bendra apskaičiuo-
ta 2013 m. žemės mokesčio suma yra apie 64 mln. Lt ir tai 
tik 8 mln. Lt daugiau nei 2012 m. Kaip matome, bendro 
labai didelio skirtumo nėra. Tačiau atskiriems žemės savi-
ninkams žemės mokestis kito įvairiai, vieniems jis didėjo, 
kitiems mažėjo. Buvusi žemės mokesčio apskaičiavimo 

J. Kraujelis
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tvarka jau stabdė efektyvų žemės naudojimą, neskatino grąžinti į naudmenas apleistų 
ir nedirbamų žemės plotų. Žemės ūkio ministerijos siekis yra sukurti vertę aplinkai, 
žemės savininkui, visuomenei bei valstybei, tuo pačiu mažinti apleistos žemės plotus. 
Viena iš priemonių šiam tikslui siekti yra žemės mokestis.

Žemės apmokestinimas, susietas su mokesčio objekto – žemės - verte rinkoje, yra 
teisingesnis ir proporcingesnis, priklausantis nuo objektyvių rinkos pokyčių. Rinką 
(pvz., žemės ūkio paskirties žemės sklypų) formuoja patys žemės sklypų savinin-
kai. Parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo kainos dydis rinkoje taip pat 
priklauso nuo žemės derlingumo. Niekas nemokės prašomos kainos, neįvertinęs jos 
pagrįstumo. Vadinasi, vidutinė žemės rinkos vertė ir žemės vertė pagal žemės ūkio 
naudmenų našumo balą yra artimos. Be to, vidutinė rinkos vertė nustatoma atsižvel-
giant ir į našumo balą. Taigi žemės našumas yra vienas pagrindinių kriterijų, kuris 
šiuo metu lemia mokestinę žemės sklypo vertę.

Greta vidutinės žemės rinkos vertės, numatyta galimybė žemės mokestį skaičiuoti 
nuo individualiu vertinimu nustatytos žemės vertės, jeigu pastaroji nuo masiniu ver-
tinimu nustatytos vertės skirtųsi daugiau kaip 20 proc. Taigi siekiama maksimaliai 
objektyvaus žemės apmokestinimo.

Norime atkreipti dėmesį, kad žemės mokesčio apskaičiavimo tvarkos pagrindinis 
tikslas ne mokesčių surinkimas, bet skatinti žemės sklypų savininkus žemę naudoti 
tinkamai pagal jos paskirtį, taip pat riboti spekuliacinius („burbulų“ formavimosi) 
procesus žemės rinkoje.“

Koks mokestis už šį žemės sklypą būtų teisingas?

ŽEMĖTVARKA
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Įmonės veiklos objektas – žemė
Ramūnas MOCKEVIČIUS

Valstybės įmonės 
Valstybės žemės fondo direktorius

Įgyvendinant valstybės žemės politiką ir siekiant mažinti apleistos žemės plotus, 
užtikrinti efektyvų žemės kaip gamtos turto naudojimą bei racionalią žemės valdų 
struktūrą, reorganizavus buvusią valstybės įmonę Valstybinį žemėtvarkos institutą, 
2010 m. spalio 21 d. įkurta valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau - Valsty-
bės žemės fondas). 

Visas funkcijas, kurias vykdė Valstybinis žemėtvarkos institutas, ir toliau tebe-
vykdo Valstybės žemės fondas. Jis šiuo metu yra stambiausia šalies įmonė, vykdanti 
žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, 
geodezijos GIS, dirvožemio tyrimo bei vertinimo darbus, melioracijos kadastro ir 
kitus žemės tvarkymo bei geodezijos darbus. Valstybės žemės fondas turi padalinius 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiau-
liuose. Taip pat turi gyventojams paslaugas teikiančius atskirus padalinius Ignalinoje, 
Anykščiuose, Molėtuose, Zarasuose, Utenoje, Skuode bei Rokiškyje. 

Įmonės misija – teikti paslaugas žemėtvarkos darbų, žemės reformos, teritorijų 
planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, melioracijos, informacinių sis-
temų, kartografijos ir kitose susijusiose srityse.

Fondo struktūrinė schema
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Nuo 2013 m. spalio 1 d. optimizuota įmonės struktūra leidžia geriau vykdyti jai 
priskirtas funkcijas. Dabar įmonėje yra 15 struktūrinių padalinių: 9 gamybiniai (iš 
jų 6 – Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus bei Utenos žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriai, kiti 3 – Melioracijos skyrius, Dirvožemio skyrius, Kraštotvarkos 
ir teritorijų planavimo skyrius), taip pat 6 administraciniai padaliniai (Bendrųjų reika-
lų skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Teisės ir 
personalo skyrius, Vidaus audito skyrius, Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyrius), 
padedantys gamybiniams padaliniams įgyvendinti jų funkcijas.

Įsteigus Valstybės žemės fondą, jam deleguotos ir naujos funkcijos: rengti duo-
menis apie šalies žemės fondo būklę, vykdyti žemės išteklių naudojimo stebėseną, 
tvarkyti valstybės žemės informacinę sistemą, įgyvendinti valstybės biudžeto ir ES 
lėšomis finansuojamas priemones žemės valdų struktūrai gerinti ir apleistos žemės 
plotams mažinti, organizuoti žemės konsolidacijos projektų rengimą ir įgyvendinimą, 
veikti valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant nuosavybėn privačios žemės 
sklypus, priskirtus žemės konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat įsigyjant priva-
čios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir ES lėšomis finansuojamoms 
žemės valdų struktūros gerinimo ir apleistos žemės plotų mažinimo priemonėms įgy-
vendinti, vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.

Vis dėlto pagrindinę veiklos dalį sudaro komercinė veikla. Valstybės žemės fon-
das, perėmęs ilgametę Valstybinio žemėtvarkos instituto veiklos patirtį, darbus gauna 
rinkos sąlygomis – per viešųjų pirkimų konkursus.

Šešiuose žemėtvarkos ir geodezijos skyriuose dirba 283 darbuotojai - 77 pro-
centai viso Valstybės žemės fondo darbuotojų skaičiaus. Šie skyriai žemės reformos 
žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbus 2013 metais vykdė 36 rajo-
nų (miestų) savivaldybių teritorijose – 667 kadastro vietovėse, tai yra 52 procentuo-
se visos šalies teritorijos. Taigi jie atliko didžiąją dalį žemės reformos žemėtvarkos 
projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų. Iš viso per praėjusius metus parengtuose 
žemės reformos žemėtvarkos projektuose arba jiems prilygintuose žemės sklypų pla-
nuose buvo suprojektuota apie 9 tūkstančius žemės valdų (sklypų) ir parengta apie 4 
tūkstančius žemės sklypų kadastro duomenų bylų.

Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus pagrindinės veiklos sritys yra Že-
mės konsolidacijos projektų rengimo organizavimas bei parengiamųjų darbų vyk-
dymas, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimas bei 
vykdymas, taip pat Žemėtvarkos ir geodezijos skyrių atliekamų žemės reformos bei 
kitų žemėtvarkos darbų koordinavimas ir priežiūra.

Vykdydamas įmonei deleguotas funkcijas, Valstybės žemės fondas šiuo metu or-
ganizuoja 39 žemės konsolidacijos projektų rengimą bei įgyvendinimą. 

Per 2013 metus buvo organizuoti 483 valstybinės žemės sklypų pardavimo arba 
nuomos aukcionai. Įvyko 214 aukcionų, į valstybės biudžetą surinkta daugiau kaip 
10 mln. Lt pajamų.

ŽEMĖTVARKA
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Informacinių technologijų skyrius atlieka Žemės informacinės sistemos 
tvarkytojo funkcijas. Jo pagrindiniai uždaviniai yra kurti, tobulinti ir administruo-
ti Valstybės žemės fondo informacines sistemas, užtikrinti kokybišką ir saugų jų 
funkcionavimą, teikti kokybiškas informacinių technologijų paslaugas Valstybės 
žemės fondui.

Per 2013 metus atlikti didelės apimties darbai pagal Žemės tvarkymo ir adminis-
travimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonę „Že-
mės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“. Sukurta erdvinių objektų padėties 
paieškos, ploto erdvinių duomenų apie žemę paieškos, erdvinių duomenų apie žemę 
erdvinės analizės, žemėlapių palyginimo ir dar daug kitų elektroninių paslaugų. Visas 
šias paslaugas gali išbandyti kiekvienas www.zis.lt svetainėje.

Sparčiai augant mobiliųjų įrenginių (išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių) 
naudojimui, planuojama sukurti programą, skirtą šiems įrenginiams. Atsirastų gali-
mybė prisijungti prie Žemės informacinės sistemos erdvinių duomenų rinkinių ir juos 
analizuoti vietovėje, nustatytoje pagal įrenginio GPS imtuvą.

Melioracijos skyriaus pagrindinė misija - vykdyti Lietuvos Respublikos meli-
oracijos sistemos duomenų banko funkcijas, koordinuoti šiai duomenų bazei reika-
lingų duomenų bei pradinės informacijos surinkimą ir apdorojimą, taip pat duomenų 
teikimą savivaldybių administracijoms ir valstybės institucijoms. Per 2013 metus at-
likti 12 savivaldybių veiklos melioracijos srityje kompleksiniai patikrinimai. Kadangi 

Duomenų bazės  
MEL_DR10LT  
plano fragmentas
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pastaruoju metu daug projektų įgyvendina melioracijos sistemų naudotojų asociaci-
jos, ypatingas dėmesys buvo skiriamas melioracijos statinių įrengimo kokybei (20 
patikrinimų).

Skyrius taip pat atsakingas už žemės melioracinės būklės duomenų rinkinio Mel_
DR10LT kūrimą ir atnaujinimą. Šis rinkinys yra Žemės informacinės sistemos su-
dedamoji dalis. Jis buvo atnaujintas visai Lietuvos Respublikos teritorijai naudojant 
naujausius – 2013 m. gruodžio 1 d. – inventorizavimo duomenis.

Dirvožemio skyriaus pagrindinė veikla - Lietuvos teritorijos dirvožemio dangos 
tyrimas įvairiems tikslams, žemės našumo vertinimas, įvairaus mastelio teminių skai-
tmeninių žemėlapių sudarymas, dirvožemio cheminės ir fizikinės analizės laborato-
rijoje. Skyrius vienintelis Lietuvoje turi dirvožemių genetinių tyrimų specialistus ir 
laboratoriją. Teikia paslaugas, susijusias su dirvožemio tyrimu bei vertinimu, taip pat 
informaciją ir ekspertinę pagalbą valdžios ir visuomenės atstovams, bendradarbiauja 
su mokslo institucijomis.

Pagal Žemės tvarkymo ir administravimo bei geografinės informacijos infrastruk-
tūros vystymo programą rengia duomenis priemonėms ,,Apleistų žemių duomenų 
rinkinio sukūrimas“ ir ,,Dirvožemio tyrimo duomenų bazių ir GIS kūrimas“. Dirvo-
žemio erdvinių duomenų rinkinys Dirv_DR10LT papildomas pagal naują Žemės na-
šumo vertinimo Lietuvoje metodiką. Atliekamas skaitmeninis žemės ūkio naudmenų 
našumo vertinimas. Pagrindinis naujosios žemės našumo vertinimo metodikos princi-
pas - nustatyti drenuotų ir nedrenuotų dirvožemių, taip pat granuliometrinės sudėties 
grupių dirvožemių bazinį žemės ūkio naudmenų našumo balą pagal naują Europos 
Sąjungos standartus atitinkančią dirvožemių klasifikaciją, suderintą su FAO-UNES-
CO Pasaulio dirvožemių žemėlapio legenda, nustatyti pataisos koeficientus pagal 
agrochemines dirvožemių savybes, klimatą, dirvožemių akmenuotumą ir margumą. 
Dirv_DR10LT taip pat yra vienas iš Žemės informacinės sistemos sudedamųjų dalių 
ir prieinamas kiekvienam per www.zis.lt .

Skyrius keletą metų atlieka žemės išteklių naudojimo stebėseną nuolatinėse ste-
bėjimo teritorijose. Pagal pokyčius šiose teritorijose, atitinkančiose tam tikrus krašto-
vaizdžio tipus, nustatomi ir prognozuojami žemės naudojimo ir žemės išteklių kieky-
biniai ir kokybiniai pokyčiai įvairiose Lietuvos vietovėse. 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius kartu su Dirvožemio skyriumi 
inventorizuoja apleistą Lietuvos žemę ir kasmet atnaujina apleistos žemės duomenų 
rinkinį AŽ_DRLT. Šis rinkinys atnaujinamas pagal kosminio vaizdo spektrabanges 
nuotraukas. Apleistos žemės duomenų dešifravimui buvo naudoti RapidEye palydo-
vo spektriniai žemės paviršiaus vaizdai, kurių skiriamoji geba (pikselio dydis) 5 m. 
Apleista žemė – sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės plotai. 
2013 metų gruodžio pradžioje šalyje nustatyta apie 193 641 ha apleistos žemės. Tai 
sudaro apie 5,57 procento bendro šalies žemės ūkio naudmenų ploto. 

Be kita ko skyrius atnaujina ir papildo naujais duomenimis Lietuvos Respublikos 
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teritorijos (M 1:10 000) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų rinkinį SŽNS_
DR10LT. Šis rinkinys taip pat yra Žemės informacinės sistemos sudedamoji dalis.

Skyriaus specialistai atlieka reikšmingus žemės naudojimo planavimo ir mode-
liavimo darbus, rengdami bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus. Plana-
vimo lygmenys: nacionalinis (M 1:200 000; 1:400 000), regioninis (M 1:100 000; 
1:250 000), rajoninis (M 1: 25 000; 1: 50 000), vietinis (M 1:500; 1:1 000; 1: 2 000; 
1: 10 000). Rengia specialiuosius saugomų teritorijų, žemės paėmimo viešosioms rei-
kmėms planus bei atlieka nekilnojamojo turto vertinimą. Sudaro teminius žemėlapius 
ir schemas. 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai  
įgyvendina aplinkos tvarkymo projektą Elektrėnuose

ŽEMĖTVARKA

Įmonė skaičiuoja 53-sius gyvavimo metus, turi sukaupusi įvairių laikotarpių duo-
menis apie žemės išteklius. Sukaupta ir žemės naudojimo bei žemės išteklių apsaugos 
patirtis. Valstybės žemės fondas turi įvairius darbui reikalingus kvalifikacinius leidi-
mus, atestatus bei sertifikatus paslaugoms teikti. Yra apsirūpinusi naujausia progra-
mine bei kompiuterine įranga ir turėdama daugiau nei 370 kvalifikuotų specialistų, 
įmonė gali atlikti didelės apimties ir skubius darbus. 
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Apie pusiausvyrą tarp viešojo  
ir privataus intereso 

Valstybei nusprendus įgyvendinti svarbius projektus, dažnai kyla gin-
čų dėl žemės paėmimo viešiesiems poreikiams. Pastaraisiais metais ne-
mažai ginčų būta dėl žemės, reikalingos Kauno LEZ-ui, kapinėms įrengti, 
,,Rail Baltica“ geležinkelio vėžei tiesti ir kitiems objektams. Sužinoję apie 
tokius projektus, apsukruoliai dažnai skubiai supirkdavo žemės sklypus 
tose vietose, o paskui už juos reikalaudavo sveiku protu nesuvokiamo dy-
džio kompensacijų. Būta atvejų, kai už 1 ha žemės prašyta per 1 mln. Lt. 
Valstybės atstovams nesutikus, vykdavo ginčai ir teismai, ypatingos svar-
bos projektų įgyvendinimas užtrukdavo.

Kas naujo padaryta šiuo klausimu? Kokie sprendimai leis naujų tarp-
tautinių projektų įgyvendinimo nevilkinti iki begalybės? Apie tai su Žemės 
ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo 
ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa TAMONIENE kal-
bėjosi žurnalo vyriausioji redaktorė Vanda VASILIAUSKAITĖ.

- Kas nustato, jog žemė būtina viešiesiems poreikiams?  
- Žemės paėmimas viešiesiems poreikiams - įstatymų 

nustatyta tvarka ir atvejais žemės išpirkimas iš žemės savi-
ninkų, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio minis-
terijos priėmus sprendimą, kad ši žemė būtina viešiesiems 
poreikiams. Nuosavybės paėmimo viešiesiems poreikiams 
tenkinti galimybę nustato Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija, o žemės paėmimo šiems poreikiams klausimai iš-
samiai reglamentuojami Žemės įstatymo 45, 46, 47 ir 48 

straipsniuose. Šios Žemės įstatymo nuostatos detalizuotos Vyriausybės patvirtintose 
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklėse ir Žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse. 

- Ar tai sudėtinga procedūra?
- Žemės paėmimo viešiesiems poreikiams procedūra susideda iš keletos etapų: 

procedūros pradžios; žemės paėmimo projekto ar žemės sklypų planų parengimo 
bei paimamų žemės sklypų įvertinimo; sutarties dėl atlyginimo už paimamą žemę 
parengimo; sprendimo paimti žemę viešiesiems poreikiams priėmimo.
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- Dažnai projektas apima ne vieno, bet kelių ar keliolikos savinkų žemės skly-
pus, visi turi savų interesų. Kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp viešojo ir privataus 
intereso?
- Žemės įstatyme numatyti atvejai, kai viešajam interesui turi būti teikiama pirme-

nybė privataus intereso atžvilgiu, todėl ir gali būti paimta privati nuosavybė. Tačiau 
tenkinant viešąjį interesą negali būti neproporcingai pažeidžiami ar paneigiami pri-
vačių asmenų interesai. Todėl Konstitucijoje įtvirtintas aiškus imperatyvas teisingai 
atlyginti asmeniui už paimtą jo nuosavybę. Taip siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp 
viešojo ir privataus intereso. 

- Ar visada taip buvo?
- Teisės aktuose, reglamentavusiuose žemės paėmimo viešiesiems poreikiams są-

lygas ir tvarką, nebuvo įvardyta konkrečių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima aiškiai 
nustatyti, ar tam tikras viešasis poreikis tikrai yra ir ar jam patenkinti reikalingas 
būtent tas žemės sklypas. Todėl tiek Nacionalinei žemės tarnybai priimant sprendimą 
pradėti žemės paėmimo procedūrą, tiek teismui nusprendžiant, ar tam tikras viešasis 
poreikis yra ir jam patenkinti būtina paimti konkretų žemės sklypą, buvo sudėtinga 
nustatyti tiek viešojo intereso egzistavimą, tiek galimybę jį patenkinti, jei nebus pa-
imtas konkretus savininkui priklausantis žemės sklypas. Kildavo nemažai teisminių 
ginčų, procedūros užsitęsdavo net keletą metų. Nuo 2011 m. balandžio 28 d. Žemės 
įstatymo nuostatos pakeistos taip, kad žemė viešiesiems poreikiams būtų paimama 
tik tuomet, jei nauda tenkinant konkretų viešąjį poreikį viršytų valstybės išlaidas at-
lyginant žemės savininkui ar kitam naudotojui. Tuo tikslu žemės paėmimu suintere-
suotos institucijos, pateikdamos Nacionalinei žemės tarnybai prašymą paimti žemę 
viešiesiems poreikiams, privalo Vyriausybės nustatyta tvarka atlikdamos sąnaudų ir 
naudos analizę pagrįsti, kad tam tikras viešasis poreikis objektyviai egzistuoja ir kad 
jam patenkinti būtinas konkretus žemės sklypas. 

- Kokia esminė pakeisto įstatymo nuostata?
- Keičiant Žemės įstatymą įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad Nacionalinės žemės 

tarnybos vadovas gali priimti sprendimą pradėti žemės paėmimo viešiesiems porei-
kiams procedūrą tik tuo atveju, jeigu pateiktas konkretaus viešojo poreikio objekty-
vaus egzistavimo pagrindimas, paremtas sąnaudų ir naudos analize bei visuomeni-
nės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais, ir galioja specialusis ar detalusis 
planas, kuriame nurodytas konkretus viešasis poreikis. Taigi pagal naujai įsigalio-
jusias Žemės įstatymo nuostatas Nacionalinės žemės tarnybos vadovas, siekdamas 
nepažeisti savininkų interesų, prieš priimdamas sprendimą pradėti žemės paėmimo 
procedūrą, gali konkrečiai įvertinti, ar viešasis interesas tikrai yra ir ar jam patenkinti 
būtinas konkretus savininkui priklausantis žemės sklypas. Tik aiškiai įvardyto ir pa-
grįsto viešojo intereso buvimas yra vienintelis pagrindas, leidžiantis pradėti žemės 
paėmimo viešiesiems poreikiams procedūrą.

Siekiant sutrumpinti žemės paėmimo viešiesiems poreikiams procesą, pakeista-
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jame Žemės įstatyme nustatyta, kad tuomet, kai paimamas žemės sklypas ir po že-
mės sklypo dalies, reikalingos viešiesiems poreikiams, atskyrimo likęs žemės skly-
pas suprojektuoti detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente, 
vietoj žemės paėmimo viešiesiems poreikiams projekto Vyriausybės nustatyta tvarka 
rengiami nurodytų suprojektuotų žemės sklypų planai. Jų rengimas yra ne toks su-
dėtingas ir trumpiau trunka negu žemės paėmimo viešiesiems poreikiams projektų 
rengimas, todėl sutrumpėja visa žemės paėmimo viešiesiems poreikiams procedūra.

- Ar šiame darbų procese kas nors priklausys nuo šiais metais įsigaliojusių Te-
ritorijų planavimo pataisų?
Pagal naujai nustatytą teritorijų planavimo teisinį reglamentavimą žemės paė-

mimo viešiesiems poreikiams projektai nebepriskiriami teritorijų planavimo doku-
mentams, todėl numatoma supaprastinti kai kurias šių projektų rengimo procedūras. 
Šių projektų rengimą numatyta automatizuoti panaudojant Žemėtvarkos planavimo 
dokumentų rengimo informacinę sistemą, kuri leis šį procesą padaryti skaidresnį, pa-
prastesnį ir efektyvesnį. 

- Ar daug tokių projektų vykdoma Lietuvoje?
- Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, šios tarnybos vadovas per 2013 m. 

priėmė 18 sprendimų pradėti žemės paėmimo viešiesiems poreikiams procedūras ir 
171 sprendimą paimti žemę viešiesiems poreikiams, o 2014-01-01–2014-02-28 lai-
kotarpiu – 5 sprendimus. 2013 m. pradėta rengti 10 žemės paėmimo viešiesiems po-
reikiams projektų, o patvirtinti 5 projektai.

Žemės paėmimo 
kelio ViaBaltika  

statybai Marijampolės 
savivaldybėje schema 

(fragmentas)
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Artimiausia ateitis  
melioratorių nedžiugina                

                
Juozas SMILGEVIČIUS

2013 metai jau praeityje. Kokie jie buvo melioracijos įmonėms, su kokiomis nuo-
taikomis pradėjo 2014 metus, klausiau keleto jų vadovų.

UAB „Plungės lagūna“ – viena didžiausių Žemaitijos 
melioracijos įmonių. Apie jos veiklą 2013 m. ir 2014 m. 
perspektyvas pasakoja bendrovės direktoriaus pavaduoto-
jas Albinas Maslauskas: 

„2013 m. mums nebuvo patys geriausi. Vertindami at-
liktus darbus fiziniais rodikliais, matome, kad jų atliko-
me tiek pat kiek ir anksčiau. Tačiau statybos darbų kainos 
pastaraisiais metais mažėjo, tad bendrovės atliktų darbų 
finansinė išraiška taip pat šiek tiek sumažėjo. 2013 m. sta-
tybos darbų atlikome daugiau kaip už 40 mln. litų. Šis su-
mažėjimas turėjo įtakos ir finansiniams rodikliams, tačiau 
esame įsitikinę, kad tokia situacija laikina. Labai svarbu, 

kad dėl to nesumažėjo darbuotojų skaičius, nenukentėjo jų atlyginimai.
Dabar mūsų bendrovę vadinti melioracijos įmone netikslu, nes šie darbai tesu-

darė apie 1,5 proc. visų atliktų darbų. Tačiau ženkliai daugiau įrengėme inžinerinių 
tinklų. Tokio pobūdžio darbų dalis pasiekė beveik 40 proc. Ypač reikšmingai išaugo 
šių tinklų įrengimas taikant netranšėjines technologijas. Tam turime tris agregatus. 
Jais įrengta trys ketvirtadaliai 
inžinerinių tinklų. Lyginant su 
ankstesniais metais, mažiau 
įrengta nuotekų valyklų, ta-
čiau padaugėjo kelių tiesimo 
ir viešųjų erdvių sutvarkymo 
darbų. Apie dešimtadalį at-
liktų darbų sudaro įvairios 
paskirties pastatų statyba ir 
renovacija. 

Praėjusiais metais Plun-
gės, Kelmės ir Skuodo rajo-
nuose įrengėme daugiau kaip 
70 km vandentiekio ir buitinių 
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Inžinerinių tinklų įrengimas netranšėjiniu būdu

nuotekų tinklų, pastatėme 
nuotekų valyklas Plungės 
rajono Šateikių, Kulių, Al-
sėdžių, Žemaičių Kalvarijos 
miesteliuose, Skuodo rajo-
no Lenkimų ir Aleksandri-
jos gyvenvietėse. Ypač greit 
pavyko sutvarkyti Simono 
Daukanto aikštę Akmenės 
rajono Papilės miestelyje. 
2013 metais pradėjome pa-
vojingų atliekų sąvartyno 
netoli Šiaulių įrengimo dar-
bus pagal sutartį su UAB 
„Toksika“. 

2014 m. darbų programa 
jau aiški. Dalyvausime statant jau minėtus objektus Šiaulių ir Plungės rajonuose, 
pasirašytos rangos sutartys inžinerinių tinklų statybos bei viešosios infrastruktūros 
sutvarkymo darbams Pasvalio, Telšių, Kaišiadorių ir kituose rajonuose. Pradedame 
darbus ir Telšių regiono buitinių atliekų sąvartyne, kur statome komunalinių atliekų 
mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginius. Šio statinio užsakovas - UAB „Telšių 
regiono atliekų tvarkymo centras“. Be abejo, aktyviai dalyvausime ir kituose darbų 
pirkimo konkursuose.

Inžinerinio personalo kaita minimali. Mūsų bendrovę paliko du specialistai, išėję 
į užtarnautą poilsį. Tai Genovaitė Vyšniauskienė, daugelį metų dirbusi darbų vyk-
dytoja ir statybos darbų vadove, bei vienas bendrovės vadovų Aleksandras Lukas. 
Tačiau statybos objektuose vadovų asistentais dirba keletas jaunų specialistų, kurie 
ruošiasi tapti atestuotais darbų vadovais. Bendrovės techninis direktorius E.Grubas, 

vadovaujantis didelei speci-
alistų komandai, džiaugiasi 
ASU absolvento Arvydo 
Bieliausko, šiuo metu vyk-
dančio vandentiekio ir nuo-
tekų tinklų statybos darbus 
Žagarėje, pastangomis. Yra 
dar keletas gabių jaunuolių, 
kurie dar nebaigę studijų 
padeda statybos vadovams 
objektuose, norėdami pir-
miausia praktiškai pažinti 
statybininko profesiją.“
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Su UAB „Sumeda“ 2013 m. darbais išsamiai supažin-
dino bendrovės vyriausiasis inžinierius Vidas Lugauskas:

„2013 m. mūsų įmonei buvo panašūs į ankstesniuosius 
2012 m. Praėjusiais metais gavome 45,5 mln. litų pajamų, 
o tai vienu milijonu litų daugiau negu 2012 m. Ir staty-
bos darbų atlikome šiek tiek daugiau, nors savo jėgomis 
kiek mažiau negu ankstesniais metais. Didesnį gavome ir 
pelną, bet jis dėl didelės konkurencijos vis tiek mažesnis 
negu reikėtų. Vidutinis darbuotojų skaičius (280) taip pat 
mažai skyrėsi. Beveik pusė bendrovės pajamų gauta ne iš 
statybos darbų: gaminame, montuojame, eksportuojame 

plastikinius ir medinius langus. 
Palyginti su 2012 m. darbų pobūdis nepasikeitė. Didžiąją darbų dalį, beveik pusę 

savo jėgomis atliktų statybos darbų, sudarė inžinerinių tinklų statyba. Dirbome ir 
kitokius statybos darbus - statėme ir remontavome gyvenamuosius ir negyvenamuo-
sius pastatus, kitokios paskirties inžinerinius statinius, tiesėme susisiekimo komu-
nikacijas.

Dirbome ir melioracijos darbus, kurie buvo ganėtinai svarbi mūsų programos da-
lis. Jų atlikome už 1,7 mln. litų (be PVM). Tai apie dešimtadalis atliktų darbų. 2013 
m. rudenį baigėme 2012 m. pradėtus Noreikupės upelio bei Ožnugario upelio baseino 
melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus Kazlų Rūdos savivaldybėje. 
Vasarą pradėjome Balsupių kadastro vietovės valstybei priklausančių melioracijos 
statinių rekonstrukciją Marijampolės savivaldybėje. Darbus turime užbaigti šią vasa-
rą. Visi jie atliekami naudojantis ES fondų parama.

Techniškai sudėtingesnė buvo Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių sta-
tyba. Bendra darbų vertė per 30 mln. litų. Šį stambų objektą pradėjome statyti 2011 
m. ir baigėme 2013 m. vasarą. Dirbome pagal jungtinės veiklos sutartį su Vilniuje 
įsikūrusia bendrove „Arginta“, kuri montavo technologinius įrengimus. 

Pats įdomiausias ir nuo-
lat marijampoliečių apžiū-
rimas objektas - Vytauto 
Didžiojo parkas. Tai dalis 
projekto „Kompleksinis Vy-
tauto, Sodo, P.Armino ir 
P.Kriaučiūno gatvių atkarpų 
su prieigomis (Vytauto Di-
džiojo parku) viešųjų erdvių 
sutvarkymas“. Darbai čia 
truko dvejus metus, jų atli-
kome už 15 mln. litų. Tvar-
kydami parką turėjome taip 
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pat įrengti vandentiekio, lietaus ir buitinės kanalizacijos tinklus. Parko aplinką labai 
pagyvina atkurta Javonio upelio, kuris anksčiau buvo kanalizuotas į gelžbetonius 
vamzdžius, vaga Tik kai kuriems specializuotiems darbams samdėme vietinius su-
brangovus. 

Statybos darbams vadovavo 15 inžinerinių darbuotojų. Jų gretas papildė trys jauni 
specialistai: du baigę vandens inžinerijos studijas Aleksandro Stulginskio universitete 
ir Didžiosios Britanijos Edinburgo universiteto inžinerijos bakalauras. 

Kokių laukiame 2014 metų? Tikimės ne blogesnių nei 2013 m. Sutarčių darbams 
jau turime du trečdalius. Bet metai tikrai nebus lengvi.“ 

„Plungės lagūna“ ir „Sumeda“ yra vienos didesnių me-
lioracijos įmonių. Bet Lietuvos melioracijos įmonių asoci-
acijoje yra ir mažesnių įmonių. Viena jų UAB „Ukmergės 
melioracija‘‘. Kokius darbus 2013 m. dirbo ir kaip jai se-
kėsi, pasakoja bendrovės techninis direktorius Rimantas 
Martinonis:

„Praėjusius metus laikome gana sėkmingais. Įmonės 
pajamos pasiekė 2008 metų lygį, kai nebuvo krizės, kai 
daugumos statybinio profilio įmonių, tarp jų ir mūsų įmo-
nės, veikla siekė maksimumus. Sėkmingiems 2013 metų 

Vytauto parkas Marijampolėje 
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veiklos rodikliams iš esmės padėjo Dievas (nes gamtos sąlygos darbams buvo ypač 
palankios) ir, žinoma, mūsų žmonių darbas, nes su tiek pat žmonių darbų atlikome 
už milijoną litų daugiau negu 2012 metais. Dešimtadaliu kilstelėjo ir darbuotojų at-
lyginimas. Labai svarbu, kad 2013 m. darbų rentabilumas viršijo 8 proc. Vis dėlto 
didžiulė mūsų darbo priklausomybė nuo gamtinių sąlygų bei viešųjų pirkimų neleido 
tiksliai suplanuoti nei darbų kiekio, nei faktiško jų įvykdymo.

Nesame didelė įmonė, turime apie 60 darbuotojų, darbų pernai atlikome už 
4,7 mln litų. 

Darbų pobūdis panašus kaip ir ankstesniais metais. Rekonstravome ir remontavo-
me kelius Ukmergės miškų ūkio urėdijoje, remontavome rajono seniūnijų kelius, kaip 
UAB „Ukmergės keliai“ subrangovai rekonstravome vandentiekio ir nuotekų tinklus 
Ukmergės miesto gatvėse. Pirmąkart dirbome keturiuose melioracijos objektuose, fi-
nansuojamuose ES lėšomis, iš kurių du užbaigėme 2013 metais, o kitus du turėsime 
užbaigti 2014 metais. Lėno ežero polderinės sistemos ir drenažo rinktuvų rekonstruk-
ciją turime užbaigti 2014 metų vasarą, bet sausas 2013 m. ruduo mums leido gero-
kai pasistūmėti su darbais ir atlikti būtiniausius darbus siurblinėje, išlyginamajame 
rezervuare, bei nutiesti ženklią dalį didelio skersmens drenažo magistralinių linijų. 
Jei būtų pasitaikęs šlapias ruduo, būtume, tiesiogine prasme, skendę tiek rudenį, tiek 
ateinantį pavasarį, nes iš buvusių trijų senųjų polderio siurblių veikė tik vienas, ir pa-

Lėno ež. polderinės sistemos rekonstrukcija
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vasariais polderio slėnis 
virsdavo nemažu ežeru.

2013 metais darbams 
vadovavo mūsų įmo-
nės patyrę ilgamečiai 
darbuotojai. ES objektų 
statyboms vadovavo di-
rektoriaus pavaduoto-
ja gamybai Aleksandra 
Vaičiūnienė (ji vykdė 
tris projektus) ir statybos 
vadovas Stasys Žvirblis - 
vadovaujantis Lėno eže-
ro polderinės sistemos 
rekonstravimo darbams. 

Taujėnų melioracijos statinių asociacijos drenažo rekonstrukcija
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Mechanizatoriai, vamzdžių klojėjai, kiti darbuotojai taip pat daugiausia įmonės sen-
buviai. Nelengvas melioratoriaus darbas, ne „karališki“ atlyginimai, darbų sezonišku-
mas, nelabai masina jaunus žmones rinktis šią darbų sritį.

2014 metų darbų sezono laukiame su viltimi ir su nežinia. Šiandien teturime su-
rinkę apie pusę planuojamų metinių darbų. Tačiau būdavo tokių metų, kai neturėda-
vome beveik nieko apčiuopiamo, ir išgyvendavome, pradėjus suktis statybų kalei-
doskopui ,,po žibuoklių nužydėjimo“. Tikimės, kad arklio metai, kurie savo simboliu 
primena mūsų pagrindinį darbą, nebus labai prasti nei mūsų įmonei, nei mūsų profe-
sijos kolegoms.“Apie UAB „Šilutės polderiai“ darbus pasakoja bendrovės direktorius 

Arūnas Jagminas:
„Mūsų įmonė, be įvairių statybos darbų, 

užsiima ir specifine veikla - Nemuno žemupio 
polderių eksploatavimu. Statybos darbų pobūdis 
labai įvairus. Tai ir hidrotechninė statyba, pas-
tatų remontas bei rekonstrukcija, gatvių ir kelių 
remontas bei rekonstrukcija. Įmonėje dirba šiek 
tiek daugiu kaip 100 darbuotojų. 2013 m. darbo 
rezultatai geresni negu ankstesniųjų, mūsų pa-
jamos (12,4 mln. litų) buvo beveik 2 mln. litų 
didesnės nei 2012 m. Tai leido daugiau kaip de-
šimtadaliu padidinti atlyginimus. Deja, kaip ir 
kitų melioracijos įmonių veiklos rentabilumas 
yra nepakankamas.

Vienas įdomesnių pastaraisiais metais vykdytų projektų yra Minijos kaimo kran-
tinių sutvarkymo darbai. Objekto vertė apie 4,5 mln. litų. Buvo rekonstruoti pylimai, 
sutvirtinta 1800 m Minijos upės krantų, įrengtos 34 laivų prieplaukos, dviračių ir 
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pėsčiųjų takai su poilsio zonomis, įrengtas apšvietimas, apžvalgos aikštelė. Šiems 
darbams vadovavo mūsų statybos darbų vadovas Darius Valeika.

Dėl darbų šiame objekte daug triukšmo pakėlė žiniasklaida, po to prasidėjo teis-
mai dėl iškirstų medžių ir krūmų, augusių ant pylimo. Šiuo metu teisminiai procesai 
tebevyksta, tačiau krantinių tvarkymo darbai jau baigti ir galime pasidžiaugti – Mi-
nijos kaimas tapo turistų traukos centru. Neseniai, 2014 m. sausio 24 d., valstybinė 
komisija pasirašė darbų priėmimo aktą.

Šiuo metu vieni didesnių mūsų įmonės atliekamų darbų yra Lietuvos ir Rusijos 
valstybių sienos ženklinimas Šakių ir Vilkaviškio rajonų ribose. Valome nuo krū-
mų ir medžių valstybės sienos apsaugos zoną, įrengiame pėdsakų juostas, pralaidas 
per upelius ir kanalus, tiltelius, statome valstybės sieną žyminčius ženklus. Bendra 

projekto vertė apie 3 mln. 
litų. Darbus turime atlik-
ti iki 2015 metų vasaros. 
Taip pat pagal Šilutės ra-
jono savivaldybės užsaky-
mą pradėjome Kintų prie-
plaukos statybos darbus, 
kurių vertė apie 1,6 mln 
litų. Darbus planuojame 
užbaigti šių metų rudenį, 
šiuo metu jau įrengta me-
talinio špunto sienutė. 

Dirbame ir prie pol-
derių rekonstravimo. Ši-
lutės r. Grumblių vasaros 
polderio rekonstrukcijos 
darbų (pradėtų 2012 m.) 
pernai atlikome už mili-
joną litų. Čia rekonstruota 
16,6 km griovių, įrengė-
me, suremontavome ar re-
konstravome 26 pralaidas, 
65 km drenažo. Atlikome 
drenažo sistemų pertvar-
kymo darbus magistrali-
nio dujotiekio trasoje nuo 
atšakos į Tauragės dujų 
skirstymo stotį iki atšakos 
į Klaipėdos antrąją dujų 
stotį. Darbų vertė virši-
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jo 3 mln. litų. Apskritai melioracija užima apie trečdalį 
mūsų darbų programos.

2014 metais darbų planuojame atlikti panašiai kaip 
ir 2013-siais. Šiuo metu dirbame Šilutės, Trakų, Taura-
gės, Šakių, Vilkaviškio savivaldybėse, taip pat Klaipėdos 
valstybiniame jūrų uoste. Ruošiamės pradėti Masčio eže-
ro valymo darbus, jeigu tam bus skirta lėšų.“

Kaip sekėsi 2013 m. UAB „Panevėžio melioracija“, 
trumpai papasakojo bendrovės direktorius Vidmantas 
Bernatavičius:

„2013 m. darbų atlikome šiek tiek mažiau negu 
2012 m. Pasikeitė finansavimo šaltiniai. Anksčiau dau-
giau dirbome vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektuose, pernai – meliora-
cijoje - apie du trečdalius visų atliktų darbų. Inžinerinių tinklų tiesimo dalis mūsų 
2013 m. programoje sumažėjo perpus. Statybos darbų atlikome už 6 mln. litų, iš tos 
sumos 5,3 mln. litų savo jėgomis. Dirbome pelningai, nors dideliais pelnais pasigirti 
negalime.

Bendrovėje dirbo apie 
70 darbuotojų, darbų se-
zono įkarštyje dar sam-
dėme apie 30 papildomų 
laikinų darbuotojų. Dar-
bams vadovavo mūsų 
bendrovės statybos vado-
vai, jų sudėtis nesikeitė, 
tačiau laikui bėgant jie 
nejaunėja... 

Žvelgdami į ateitį, di-
deliu optimizmu netrykš-
tame. Juk mažėja ES fon-
dų parama melioracijai...“

 Iš įmonių vadovų pa-
sisakymų matyti, kad šie, 

2014 metai, nedidelėms įmonėms, kurios labau orientuojasi į tradicinius melioraci-
jos darbus, bus nelengvi. Taip mano ir Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pir-
mininkas Kazys Sivickis: ankstesni „europiniai“ melioracijos projektai baigiami, o 
naujų vadinamosios „2014-2020 m. finansinės perspektyvos“ melioracijos projektų 
2014 m. praktiškai nebus įmanoma pradėti dėl būtinumo praeiti per aibę biurokra-
tinių procedūrų. Tad, veikiausiai, lengvesni metai bus tik toms įmonėms, kurios turi 
įvairesnį užsakymų portfelį. 

Lėvens upės baseino vandens telkinių tvarkymo darbai
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Kaip rengiame hidrotechnikos 
specialistus

Doc. dr. Ernesta LINIAUSKIENĖ 
Doc. dr. Raimondas ŠADZEVIČIUS

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Specialistų poreikis sparčiai mo-
dernizuojamam ir naujoviškai plėtoja-
mam Lietuvos technologijų sektoriui 
nemažėja. Dalį šio poreikio tenkina 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos (KMAIK) Aplinkos inžine-
rijos fakulteto rengiami hidrotechni-
kos specialistai. Nuo 2013 metų šių 
studijų programa vadinasi „Hidro-
techninė statyba“ (anksčiau – „Hidro-
technika“). Hidrotechninės statybos 
katedrai šiuo metu vadovauja doc. dr. 
Ernesta Liniauskienė. Per trejus studi-

jų metus studentai įgyja aplinkos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį ir hidrotech-
nikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Turime keturias šios studijų programos specializacijas (šakas):
• Pastatų vidaus inžinerinės sistemos;
• Lauko inžineriniai tinklai;
• Žuvininkystė ir akvakultūra;
• Atsinaujinančių išteklių energetika.
Taigi studentai turi galimybę pasirinkti labiausiai dominančią ir neretai tolesnį 

darbo pasirinkimą lemiančią šaką. Tačiau specializacijos neužkerta kelio dirbti ir ki-
tose hidrotechnikos srityse ar siekti platesnio universitetinio išsilavinimo. 

Tyrinėdami darbo rinką, t.y. nagrinėdami absolventų, darbdavių bei socialinių 
partnerių apklausos rezultatus, atnaujinome studijų programą ir specializacijas, siek-
dami, kad absolventai sėkmingai integruotųsi į darbo rinką ir būtų joje konkuren-
cingi. Baigę studijas pagal programą ,,Hidrotechninė statyba“ mūsų absolventai gali 
įsidarbinti vandens ūkio statybos konsultavimo, projektavimo įmonėse, vandensau-
gos ir aplinkosaugos administravimo institucijose, pastatų vidaus ir lauko inžinerinių 
tinklų įrengimo įmonėse, savivaldybių administracijos padaliniuose, kuruojančiuose 
statybos ir melioracijos darbus. Absolventai taip pat gali dirbti inžinerinį darbą hidro-
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technikos statinių projektavimo (pvz., žuvininkystės statinių, tvenkinių ir t.t.), staty-
bos priežiūros ir valdymo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei atliekų tvarkymo 
įmonėse, hidrografinio tinklo priežiūros ir aplinkos apsaugos tarnybose, įmonėse, už-
siimančiose atsinaujinančių energijos išteklių (hidroenergijos, geoterminės energijos 
ir kt.) naudojimo įrenginių projektavimu ir statyba

Darbo patirtis – vienas iš svarbiausių reikalavimų, kuriuos šiuo metu kelia darb-
daviai, todėl trečiajame kurse studentai turi galimybę iš arčiau susipažinti su „būsima 
darbo vieta“, atlikdami baigiamąją profesinės veiklos praktiką potencialiose darbo-
vietėse. Dviejų mėnesių praktikos metu studentai įgyja praktinių įgūdžių, o tuo pačiu 
ir realios darbo patirties. 

Štai kaip vertina 2013 m. baigiamąją profesinės veiklos praktiką studentas Linas 
Klevinskas:

,,Praktiką atlikau valstybės įmonėje „Vidaus vandens kelių direkcija“, kuri prižiū-
ri Nemuno vandens kelius. Susipažinau su laivybos pagrindais, vandens keliais ir jų 
dabartine būkle. Supratau, kokios priežiūros reikia vandens keliams ir laivams. Įdo-
miausia tai, kad praktikos metu buvau paskirtas dirbti prie vykdomos Nemuno bunų 
rekonstrukcijos. Dalyvavau vi-
suose šių rekonstrukcijos darbų 
technologiniuose procesuose.“

Studijų metu įgytus teorinius 
gebėjimus ir praktinę patirtį Li-
nas pritaikė baigiamajame darbe, 
kurio tema „Bunų Nemuno upė-
je rekonstrukcijos technologija“. 
Sėkmingai baigęs studijas mūsų 
kolegijoje, Linas buvo pakvies-
tas toliau dirbti Vidaus vandens 
kelių direkcijoje.

Studijuodami Hidrotechni-
kos studijų programą, studentai 
aktyviai dalyvauja sporto, meno, 
taikomojo mokslo ir kitose vei-
klose. Kolegijos vardą garsina 
žaisdami tinklinį (2012 m. II 
vieta tarp kolegijų), krepšinį. 
2009 m., 2012 m. jėgos trikovė-
je du hidrotechnikai iškovojo I 
ir II vietas. Nuo 2009 m. turime 
rankos lenkimo čempioną, kuris 
savo pozicijos neužleido trejus 
metus. Automobilių sporte taip 

Studentų praktikos metu. Bunų rekonstravimas Nemune

II kurso studentai
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pat turime 2011 m. I 
vietos laimėtoją Ne-
muno žiede vykusiose 
sportinių automobilių 
lenktynėse. Kolegijos 
kapeloje „Ant marių 
kranto“ ir ansambly-
je „Vieversa“ taip pat 
neapsieinama be hi-
drotechnikų, studen-
tai groja, dainuoja ir 
šoka. Taip pat turime 
medžiokle besidomin-
čių studentų. Jausdami 
atsakomybę už gamtos 
išsaugojimą su Hidro-
techninės statybos ka-

tedros dėstytojais studentai dalyvauja kasmetėje akcijoje „Darom“. Inžinerinės stu-
dijos neužgožia meniškos prigimties sielos. Tai įrodė studentas Kęstutis Filipavičius, 
kuris 2013 metais kolegijos remiamas išleido eilėraščių knygą „Tarp žydinčių žiedų 
daug žodžių užburtų“.

Puikiai besimokantiems ir aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems stu-
dentams katedros teikimu skiriama vardinė prof. Zenono Rimkaus stipendija. 2013 
m. šią stipendiją gavo studentas Arūnas Lukoševičius.

Intensyvios veiklos sūkuryje Hidrotechninės statybos studijų programos studentai 
dalyvauja ir tarptautinėse studijose. Pagal KMAIK vykdomą Erasmus mainų pro-
gramą 2007-2013 m. dvylika Hidrotechnikos studijų programos studentų studijavo 
ir atliko praktiką užsienio universitetuose: TURKU taikomųjų mokslų universitete 
(Suomija), Szegedo universitete (Vengrija). 2013 m. Szegedo universitete praktiką 
atliko trys hidrotechnikos studijų programos studentai (Arūnas Lukoševičius, Mantas 
Ambrozaitis, Edgaras Ašmena). Jų nuomone, Erasmus mainų programa:

• leidžia pakeisti mokymosi aplinką;
• teikia galimybę gauti naujų žinių ir idėjų;
• sudaro sąlygas bendrauti su įvairių sričių specialistais;
• sudaro galimybes susipažinti su naujausiomis technologijomis;
Be to, studentai turėjo galimybę pakeliauti, praplėsti akiratį, pažinti kitos šalies 

kultūrą ir visa tai kainavo jiems labai nedaug;
Visą minėtą studijų programos laiką vainikuoja, mūsų nuomone, draugiški, šilti, 

geranoriški studentų ir dėstytojų santykiai, kuomet dėstytojas tampa ne tik mokytoju, 
patarėju, bet ir draugu. Bendravimas neformalioje aplinkoje taip pat prisideda prie šių 
santykių kūrimo. 

 III kurso studentai užsiėmimų metu
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Darbas pagal įgytą specialybę - daugelio absolventų siekis. Kiekvienais metais, 
praėjus pusmečiui, vėliau ir vieneriems metams po studijų baigimo, atliekamos absol-
ventų apklausos, kurių metu domimasi, kuo užsiima buvę studentai, kaip jiems sekasi 
rasti darbą pagal specialybę, konkuruoti darbo rinkoje. 

2007-2013 metais hidrotechnikos studijas kolegijoje baigė 118 absolventų, iš jų 
apklausoje dalyvavo 82 procentai. Su 18 proc. baigusiųjų nepavyko susisiekti. Pagal 
apklausos duomenis, 19 proc. apklaustųjų po studijų baigimo tiesiogiai dirba pagal 
specialybę, 31 proc. tęsia studijas Aleksandro Stulginskio universitete (ASU), 19 
proc. dirba pagal specialybę ir kartu tęsia universitetines studijas ASU. Tad daugiau 
nei pusė apklaustųjų absolventų įsitvirtino darbo rinkoje arba gilina žinias, norėdami 
įgyti tos srities universitetinį išsilavinimą bei magistro laipsnį. Mūsų nuomone, tai 
neblogas rodiklis.

Darbdavių nuomone, programos absolventai gana greitai įsitvirtina darbo rinkoje. 
Priklausomai nuo darbo specifikos (projektavimo, matavimų ar kt. pobūdžio), asme-
ninių savybių, tai užtrunka nuo pusės iki pusantrų metų. 

21 proc. apklaustųjų absolventų dirba nesusijusį su įgyta specialybe darbą. Pa-
grindine priežastimi jie nurodė poreikį užsidirbti. Palyginti su kai kurių universitetų 
humanitarinių specialybių absolventais, kurių didesnė dalis neranda darbo pagal pro-
fesiją, tai nėra daug. 

Kolegijos hidrotech-
nikos absolventų 
2013 m. laida su 

dėstytojais
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Šiuo metu kolegijoje pagal Hidrotechninės statybos programą studijuoja 37 studen-
tai, tarp jų 12 tik rudenį pradėjusių studijas pirmame kurse. Manome, kad jie, taip pat ir 
ateityje mūsų parengti hidrotechnikos bakalaurai ras savo vietą Lietuvos darbo rinkoje.
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Melioracijos veteranų susitikime 
               

 Juozas SMILGEVIČIUS

Daug metų prabėgo nuo tų dienų, kai šalyje buvo įgyvendinama didelė me-
lioracijos programa. Ne viskas, ką tuomet melioratoriai savo darbu sukūrė, išli-
ko: nebėra drėkinimo sistemų, seniai išartos ar užleistos jų įrengtos kultūrinės 
pievos ir ganyklos, dalis jų sukultūrintų dirvų užaugo krūmais ir miškais. Tačiau 
didžioji dalis jų įrengtų sausinimo drenažu sistemų tebeveikia ir jų dėka šalies 
žemdirbiai užaugina puikius derlius.

Apie dabartines melioracijos problemas, būtinumą išsaugoti įrengtą drenažą kal-
bėta 2013 m. gruodžio 5 d. Vilniuje vykusiame melioracijos veteranų susitikime. Į jį 
susirinko dalis buvusių melioracijos statybos valdybų bei projektavimo organizacijų 
vadovų ir specialistų. Suprantama, dalyvavo toli gražu ne visi, nemažos jų dalies 
jau nebėra tarp mūsų, kitiems sveikata neleido. Daugelį metų apie tokio susitikimo 
reikalingumą būdavo tik kalbama. Šį kartą melioracijos veteranų Zenono Kinderio, 
Aleksandro Petronio ir Edmundo Dervinsko iniciatyvą palaikė Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacija, ji ir surengė šį susitikimą.

Bene smagiausia susitikimo dalis vyko prieš oficialiąją programą sostinės „Ka-
rolinos“ viešbučio konferencijų centro vestibiulyje. Prisiminimų ir pokalbio temų, 
po daugelio metų susitikus pažįstamus kolegas, netrūko, juk daugelį metų juos siejo 
bendras darbas.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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Sumaniai buvo parengta ir dalykinė programa. Apie Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto (buvusios Lietuvos žemės ūkio akademijos) Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto problemas kalbėjo fakulteto dekanas Vidmantas Gurklys. Buvusi Lietuvos 
žemės ūkio akademija jau du kartus keitė pavadinimą, siekia žengti kartu su gyveni-
mu, rengia naujas aktualesnes studijų programas, tačiau norinčiųjų studijuoti univer-
sitete skaičiaus mažėjimas kelia nerimą dėl ateities, tad įmonių vadovai ir veteranai 
turėtų labiau rūpintis moksleivių profesiniu orientavimu. 

Su AB „Sweco hidroprojektas“ (buvusio Respublikinio vandens ūkio projektavi-
mo instituto Kauno padalinio) atliekamais projektavimo darbais supažindino šio ins-
tituto techninis direktorius Gintaras Motiejaitis. Šioje didžiausioje iš buvusių RVŪPI 
padalinių įmonėje dabar dirba apie 90 darbuotojų. Institutas orientuojasi į stambesnių 
hidrotechnikos statinių, tokių kaip Klaipėdos uosto plėtros, Šventosios uosto rekons-
trukcijos ir kitų panašių statinių projektų rengimą, nedidelių melioracijos statinių re-
konstrukcijos projektavimą užleisdama smulkesnėms melioracijos įmonėms.  

Išsamiai apie dabarties melioracijos problemas kalbėjo Lietuvos melioracijos įmo-
nių asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis. Jis neslėpė nuo veteranų susiklosčiusios 
sudėtingos melioracijos padėties. Valstybės biudžeto lėšos, skiriamos melioracijai, 
pasak K. Sivickio, yra per menkos šių statinių senėjimui sustabdyti. Ketvirtis milijo-
no hektarų drenuotų dirvų jau apaugo krūmais. Pagrindinė apverktinos melioracijos 
sistemų būklės priežastis, kad šalies vyriausybės, įskaitant ir dabartinę, neturi jokios 
melioracijos politikos. Mūsų kaimynai latviai ir estai, 2014-2020 metais numato skirti 
melioracijos sistemoms renovuoti kelis kartus daugiau ES paramos lėšų (skaičiuojant 
pagal nusausintą plotą) negu pas mus. K. Sivickio nuomone, kol žemės ūkio organi-
zacijos nepradės viešai kelti melioracijos problemų, kaip vienos svarbiausių šalies 
žemės ūkio perspektyvos sąlygų, nė viena valdžia neišgirs melioratorių balso. Baigia 
savo gyvenimą senieji daugiakaušiai ekskavatoriai, greit neliks kuo rengti drenažą. 

Prof. Aloyzui Dirsei rūpi  
melioracijos sistemų būklė

Melioracijos veteranai Juozas Butkus (kairėje) 
ir Aleksandras Petronis kartu dirbo Šilutėje
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Susitikimo dalyviams buvo parodyta filmuota medžiaga apie šiuolaikinių daugia-
kaušių ekskavatorių gamyklą Didžiojoje Britanijoje, šiuolaikinių griovių šlaitų šiena-
pjovių galimybes. Tačiau norint įsigyti tokios brangios technikos reikia, kad ji būtų 
našiai naudojama, t. y. daryti daugiau drenažo renovacijos darbų. 

Ilgametis buvusio Respublikinio melioracinės statybos tresto vyriausiasis inži-
nierius Edmundas Dervinskas, su pagarba prisimindamas buvusius MSV vadovus, 
kurių net 45 jau nebėra tarp mūsų, apgailestavo, kad dabartiniai vadovai, atsakingi 
už melioraciją, per mažai kalba apie blogą melioracijos sistemų būklę. Žemės ūkio 
ministerija per mažai rūpinasi melioracija, ji turėtų aktyviau visais būdais kelti į vie-
šumą susikaupusias problemas ir inicijuoti jų sprendimą. Jam pritarė ir Aleksandras 
Petronis, buvęs ilgametis Šilutės MSV viršininkas ir vienas buvusių Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijos vadovų. Jo nuomone, pagrindinė problema – viešumo apie 
blogą melioracijos būklę stoka. A. Petronis siūlė šiemet paminėti buvusio melioraci-
jos ir vandens ūkio ministro Jono Veličkos, kurio indėlis į melioracijos išplėtojimą 
Lietuvoje išskirtinis, šimtąsias gimimo metines. 

Hidrotechnikos inžinierius Alfredas Skiragis, daugelį metų projektavęs svarbius 
hidrotechnikos statinius, siūlė organizuoti besidominčiųjų unikalių užtvankų ar kito-
kių sudėtingų hidrotechnikos statinių projektais susitikimus su projektų autoriais ir 
statybų vadovais. Tai pasitarnautų ir hidrotechnikų profesijos propagavimui.

UAB „Plungės Jonis“ valdybos pirmininkas ir ASU absolventų klubo „Alumni“ 
prezidentas Jonas Varkalys papasakojo apie įmonės „senjorų“ klubo veiklą. Veteranų 
įtraukimas į visuomeninę veiklą ir dažnesnis jų bendravimas padeda žmonėms nea-
titrūkti nuo profesijos ir buvusios darbovietės aktualijų. Prof. Aloyzas Dirsė kvietė 
ieškoti talkininkų sprendžiant efektyvesnio žemės naudojimo problemas. Jo nuomo-
ne, netoliaregiškas melioracijos problemų ignora-
vimas gali pasibaigti ištikus lietingiems metams.

Dėl sveikatos iki susitikimo pabaigos negalė-
jo būti vienas seniausių melioracijos specialistų, 
buvęs melioracijos ir vandens ūkio ministro pir-
masis pavaduotojas Gediminas Murauskas. Plo-
jimais buvo palydėti jo geri linkėjimai susitikimo 
dalyviams.

Paprašytas pasidalyti mintimis su ,,Žemėtvar-
kos ir hidrotechnikos“ žurnalo skaitytojais G. 
Murauskas sakė: „Dalis svajonių ir siekių taip ir 
liko neįgyvendinta.Turėjau svajonę tapti mokyto-
ju, bet nepavyko. Baigęs Žemės ūkio akademiją, 
svajojau apie mokslinį darbą, norėjau pasilikti 
aspirantūroje, bet nepasisekė. Netgi prašymas 
dirbti dėstytoju Panevėžio hidromelioracijos 
technikume nebuvo išgirstas, nes buvo akių ir 

Gediminas Murauskas

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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ausų, kurios fiksavo mane Vėlinių išvakarėse lankantis kapinėse. Ir biografija nebuvo 
palanki. Tad vienintelis iš akademijos pirmųjų dviejų kursų absolventų, baigęs studi-
jas su pagyrimu, buvau pasiųstas į Šiaulių MMS darbų vykdytoju. Pradėjau drenažo 
įrengimo darbus netoli Gruzdžių. Daug ko nežinojau, bet praktinių dalykų sužinojau 
iš tą darbą išmaniusių žmonių.

Vėliau - darbas Telšiuose, ką tik sukurtoje MMS, po to - Žemės ūkio ministeri-
jos Melioracijos valdyboje. Čia su Jonu Velička puikiai sutardami dirbome viename 
kabinete. Teko į Maskvą vežti lagaminėlius su lietuviškomis vaišėmis, kad Lietuvos 
laukai kaip įmanoma greičiau ir geriau būtų nusausinti bei sukultūrinti. Vėliau, po 
nepriklausomybės atkūrimo, už tokį darbą buvome pavadinti „nomenklatūrininkais“. 
Daugelio akyse tokiais ir likome, tarsi tik poetai, filosofai, muzikai ir apskritai meni-
ninkai dirbo Lietuvai, o kitų profesijų žmonės – ne.

Daugelis problemų melioracijoje, kuri dabar ganėtinai apleista, atsirado dėl to, 
kad drenažas neturi šeimininko. Žemės reforma, tiksliau jos grąžinimas buvusių sa-
vininkų paveldėtojams, ūkių stambėjimas, prasidedanti žemės sklypų konsolidacija 
aiškiai sako, kad melioracijos įrenginiai, esantys savininko žemėje, turi tapti jo nuo-
savybe, o valstybė turi remti savininkų pastangas renovuoti drenažą. Kol vien meli-
oratoriai kalba apie būtinybę renovuoti melioracijos statinius, tai suprantama, kaip 
pastangos ieškoti sau darbo. Tad visi, kurie kalba, kad drenažas turi likti valstybės 
nuosavybe, žiūri ne į ateitį, o į praeitį. Valstybei užteks rūpesčių siekiant, kad melio-
racijos grioviai su jų statiniais veiktų. Juk ir jie ganėtinai apleisti.“

Vytautui Bylai (kairėje) šis susitikimas 
su buvusiais kolegomis buvo paskutinis. 
Dešinėje – hidrotechnikos  
veteranas Alfredas Skiragis

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Ne visi susitikime išgirsti siūlymai gali būti 
įgyvendinti. Vargu ar gali būti pritarta idėjai 
atgaivinti garbės vardus, kokie darbuotojams 
buvo suteikiami sovietiniu laikotarpiu. Buvo 
kalbama ir apie Melioracijos departamento įkū-
rimą Žemės ūkio ministerijoje, nors dabartinė 
valdymo sistema yra visiškai kitokia. Išreikšta 
pastabų dėl per menko dėmesio melioracijai ir 
jos problemų viešinimui informacijos priemo-
nėse. Mintis lyg ir teisinga, tačiau niekas nepa-
siūlė, kokiomis lėšomis tai būtų galima daryti. 

Pirmasis melioracijos veteranų susitiki-
mas įvyko praėjus daugiau kaip dvidešimčiai 
metų nuo intensyvių melioracijos darbų pa-
baigos. Būtų puiku, kad tokie susitikimai būtų 
rengiami ir ateityje. Labai didelių lėšų jiems 
organizuoti nereikia. Būtinas tik palankesnis 
jaunesnės kartos specialistų, dabartinių įmonių 
vadovų nusiteikimas, jautresnis požiūris į savo 
pirmtakų darbus ir nuopelnus. 
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Seminaras drenažo filtracinių 
medžiagų naudojimo klausimais

            
Dr. Vilimantas VAIČIUKYNAS

  
2014 m. sausio 23 d. Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir že-

mėtvarkos fakultete įvyko seminaras-diskusija „Europinius standartus atitinkančių 
filtracinių medžiagų tyrimas Lietuvoje“. Jame dalyvavo svečiai iš Baltarusijos, dre-
nažo vamzdžių ir jų apsauginių filtrų gamintojai ir tiekėjai, taip pat Lietuvos me-
lioracijos įmonių asociacijos bei UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 
atstovai, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
mokslininkai. 

Apie melioracijos 
problemas ir filtraci-
nių medžiagų taikymą 
Baltarusijoje praneši-
mą skaitė Baltarusijos 
melioracijos instituto 
skyriaus vedėjas dr. 
Vladzimir Makayed. 
Pranešime buvo ak-
centuojami klausimai 
susiję su melioracijos 
sistemų rekonstrukci-

jos galimybėmis, drenažo parametrų skaičiavimo metodikų pasirinkimo problemo-
mis. Po pranešimo vyko diskusija apie Baltarusijos melioracijos institute atliekamus 
tyrimus. 

Pranešimą apie Europos Sąjungos šalyse taikomus filtracinių medžiagų standar-
tus skaitė bendrovės Wawin Baltic atstovas dr. Rimvydas Žurauskas. Jis nagrinėjo 
skirtingų įmonių gaminamų filtracinių medžiagų naudojimo Lietuvos sąlygomis ga-
limybes. Pranešėjas apgailestavo, kad šiandien drenažo vamzdžių apsaugai leidžia-
ma naudoti tik UAB „Neaustima“ gaminius, nors kitų gamintojų tiekiamos medžia-
gos sertifikuotos ES. Jo nuomone, reikėtų natūriniais tyrimais pagrįsto situacijos 
išaiškinimo. 

Pranešimus skaitė dr. Vilda Grybauskienė, dr. Vilimantas Vaičiukynas (Aleksan-
dro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas), apie savo atlik-
tus tyrimus papasakojo dr. Aleksandras Rimidis. Kalbėta apie pagrindines problemas, 
atsirandančias veikiant drenažo filtrams ir kaip tos problemos galėtų būti sprendžia-
mos. Buvo pristatytas ir planuojamas eksperimentas, kuris padėtų nustatyti skirtingų 
filtracinių medžiagų veikimo efektyvumą. 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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Diskutuojant bandoma  
spręsti problemas 

Vanda VASILIAUSKAITĖ

 Sausio 30 d. į „Karolinos“ konferencijų centrą Vilniuje Žemės ūkio minis-
terijos pakviesti susirinko atsakingų už žemės tvarkymo, matavimo bei admi-
nistravimo darbus įstaigų vadovai, visuomeninių organizacijų, vienijančių šių 
profesijų specialistus, atstovai, žemėtvarkos veteranai. Konferencijos tema 
„Žemės tvarkymas ir administravimas“.

Pranešime apie žemės tvarkymą bei administra-
vimą Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių po-
litikos departamento direktorius Audrius Petkevičius 
paminėjo, kad šiandien darbus, apie kuriuos diskutuo-
jama, šalyje vykdo per 2000 matininkų, 1000 žemė-
tvarkininkų ir apie 2000 žemės reformos žemėtvarkos 
projektus rengiančių specialistų. Tai atsakingas ir nuo 
daugelio aplinkybių priklausantis darbas. Direktorius 
pasidžiaugė pernai pradėjusiu veikti matininkų, geo-
dezininkų ir žemėtvarkininkų registru. 

FAKTŲ KALBA  

• Nekilnojamojo turto 
registre įregistruota 
apie 5,4 mln. ha žemės, 
kurios 4,1 mln. ha yra 
privati. 
• 2013 m. duomeni-
mis, Lietuvoje yra apie 
210 tūkst. ha apleistos 
žemės (tai apie 6 proc. 
bendro žemės ūkio 
naudmenų ploto).
• Miško žemė užima 
apie 2,1 mln. ha, miškų 
ūkio paskirties žemė - 
1,97 mln. ha (0,67 mln. 
ha privati, 1,3 mln. ha 
- valstybinė).
• Už parduotus valsty-
binės žemės sklypus 
į valstybės biudžetą 
surinkta: 2011 m. - 
103,91 mln. Lt, 2012 m. 
124,1 mln. Lt, 2013 m. 
- 226,8 mln. Lt.
• Privatizuota ir iš-
nuomota 95,43 proc. 
naudojamos asmeninio 
ūkio žemės. 

Konferencijos moderatoriai: ŽŪM Žemės ir išteklių politikos 
departamento direktorius A.Petkevičius, žemės ūkio viceministrė 
L.Počikovska ir ministro patarėjas A.Gricius
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Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Apie tai, kaip Nacionalinės že-
mės tarnybos prie ŽŪM teritori-
niuose skyriuose vykdomi darbai, 
kaip atliekama kadastrinių matavi-
mų bylų patikra ir žemės naudojimo 
valstybinė kontrolė, kalbėjo Naci-
onalinės žemės tarnybos vadovas 
Vaidas Pakalka. Neapsieita be paste-
bėjimų apie teismines bylas, kurių 
vien 2013 m. būta beveik 700 (539 
bylos laimėtos, 123 - pralaimėtos, 
17 baigėsi taikos sutartimi). Faktai 
ir skaičiai rodo, kad kontrolės metu 
dažniausiai pažeidimų nustatoma dėl 
savavališko žemės, miško ar vandens 
telkinių užėmimo bei naudojimo ir 
vengimo juos grąžinti, riboženklių 
sunaikinimo, privačios nuosavybės 
teise priklausančios, nuomojamos ar 
subnuomojamos žemės nesutvarky-
mo taip, kad ji būtų tinkama naudoti 
pagal paskirtį. 

Valstybės žemės fondo veiklą apžvelgė šios įmonės vadovas Ramūnas Mocke-
vičius, apie įmonės atliekamus teritorijų planavimo darbus kalbėjo fondo skyriaus 
viršininkė Rita Palčiauskaitė. Su VĮ Registrų centro atliekamais darbais ir naujovė-
mis supažindino direktoriaus pirmasis pavaduotojas Rimantas Ramanauskas. Jis pri-
statė šalyje įgyvendinamą Regionų geoinformacijos aplinkos elektroninę paslaugą 
,,Regia“, kurios tikslas sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamiems 
sprendimams priimti ir palengvinti informacijos mainus. Apie VĮ ,,GIS-Centras“, 

atsakingos už Lietuvos erdvi-
nės informacijos portalo bei 
valstybinio georeferentinio 
pagrindo kadastro tvarkymą, 
atliekamus ir numatomus dar-
bus kalbėjo šios įmonės direk-
torius Evaldas Rožanskas. 

Su kokiomis problemomis 
susiduriama rengiant specialis-
tus, mintimis dalijosi Aleksan-
dro Stulginskio universiteto 

Tarp konferencijos dalyvių - ir LŽHIS atstovai
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Išsamiai organizacijos veiklą ir būsimus darbus apžvelgė Lietuvos žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) prezidentas Giedrius Balevičius. Jis 
pasidžiaugė, kad šiemet sąjunga paminės 25-ąsias atkūrimo metines, ir siūlė akty-
viau bendradarbiauti giminingoms asociacijoms.

Diskusijoje pasisa-
kė Lietuvos matininkų 
asociacijos, Lietuvos 
kartografų draugijos, 
Geodezijos, kartografijos 
ir žemėtvarkos įmonių 
asociacijos, Geodezinin-
kų ir matininkų sąjungos 
atstovai. Ne vienas jų 
išreiškė mintį, kad toks 
atviras ir demokratiškas 
forumas visiems yra nau-
dingas, nes tik kalbantis 
apie problemas galima 
rasti jų sprendimo kelius.

Žemės tvarkymo ir administravimo aktualijos  
svarbios daugeliui specialistų

Žemėtvarkos ir geomatikos 
instituto direktorė Virginija 
Gurskienė ir Kauno kolegijos 
Technologijų ir kraštotvarkos 
fakulteto Geodezijos kate-
dros vedėja, Lietuvos mati-
ninkų asociacijos prezidentė 
Birutė Nenortaitė.

Žemėtvarkos veteranai neabejingi 
aptariamoms problemoms

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Žemės tvarkymo problemos rūpi daugeliui specialistų
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Jūratė SUŽIEDELYTĖ VISOCKIENĖ 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto  
Geodezijos ir kadastro katedros docentė

Pirmosios aeronuotraukos atsiradimą XIX a. viduryje 
lėmė du svarbūs įvykiai: 1839 m. buvo sukurta fotonuotrau-
ka ir fotografavimo darbams pradėti naudoti aitvarai bei sfe-
riniai oro balionai.

Galima išskirti šiuos fotogra-
metrijos mokslo technologijų vys-
tymosi laikotarpius:
• pradinė fotogrametrija (1850-

1900 m.), dažnai vadinama ,,Lossedo metodu“. Jis pirmasis 
pasaulyje vietovės topografinių planų sudarymui panaudo-
jo fotokamerą;

• analoginė fotogrametrija (1900-1960 m.) – tai fotonuo-
traukų apdorojimas mechaniniais optiniais prietaisais;

• analitinė fotogrametrija (1960–1980 m.) – sukurtos 
elektroninės skaičiavimo mašinos ir analitiniai fotonuo-
traukų apdorojimo metodai;

• skaitmeninė fotogrametrija (nuo 1980 m.) – atsi-
randa skaitmeninės fotonuotraukos ir gausybė progra-
minių įrangų.

GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA

Fotogrametrijos pradininkas 
Aime Laussedat

Leidinys „Topografijos menas“ 

Fotogrametrijos raida Lietuvoje
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Fotogrametrijos mokslo pradininkas - prancūzų armijos kapitonas inžinierius 
Aime Laussedat (1819-1907). 1849–1899 m. laikotarpiu A. Laussedat vykdė tyrinė-
jimus fotogrametrijos srityje, pirmasis pagal aerofotonuotraukas sukurtu tiesioginio 
užkirčio metodu sudarė topografinius žemėlapius. 1899 m. išleido leidinį „Topogra-
fijos menas“, kuriame aprašė matavimo instrumentus, fotonuotraukų apdorojimą ir 
padėjo pagrindus topografijos plėtrai. Be kita ko, jis 1867 m. sukūrė fototeodolitą, 
kuriuo atliko bandomuosius darbus nuo žemės paviršiaus.

1863 m. prancūzų fotografas Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910) (pravarde 
Nadar) sukonstravo pirmąjį skraidantį sferinį balioną fotografavimo iš oro reikmėms. 

Rusijoje pirmosios aerofotonuotraukos gautos 1886 m. gegužės 18 d. Moksli-

GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA

1867 m. fototeodolitas

Sferinis balionas fotografavimo darbams
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nuslūgo – prasidėjo naujas aero-
fotogrametrijos laikotarpis. 1916 
m. pulkininkas V. Potė Rusijoje 
sukūrė naują aerofotoaparatą. 

1919 m. Lietuvoje įkurta 
Karo aviacijos tarnyba, o 1924 
m. prie Lietuvos kariuomenės 
Generalinio štabo - topografijos 
dalis, kuri 1929 m. išaugo iki 
Karo topografijos skyriaus Kraš-
to apsaugos ministerijos sudėty-
je. Įmonė vykdė pagrindinius fo-
togrametrinius darbus Lietuvoje. 
Pirmąsias žinias apie aerofoto-

nuotraukas Lietuvoje pateikė Krašto apsaugos ministras generolas Stasys Dirmantas 
(1887-1975). Jis 1923 m. pirmasis parašė vadovėlį „Topografija“ lietuvių kalba, ku-
riame pateikė aerofotonuotraukos esmę ir fotonuotraukų pavyzdžius.

Fotogrametrijos dalykais Lietuvoje pirmasis domėjosi Jonas Deksnys (1904-
1989). Jis aktyviai propagavo ir naudojo aerofotonuotraukas, pirmasis pradėjo skai-
tyti fotogrametrijos kursą Kėdainių aukštesniojoje kultūrtechnikų mokykloje, o nuo 
1940 m. Kauno universitete. J.Deksnys, turbūt, pirmasis Lietuvoje panaudojo ir spal-
votos nuotraukos taikymo galimybes. Jo parengti aktyvūs aerofotogrametristai Albi-
nas Žalnierukas ir Vincas Vainauskas perėmė daugelį J.Deksnio puoselėtų minčių.

Medardas Ratautas (1887-1971), 1913 m. baigęs Maskvos matavimų institutą, 
nuo 1929 m. buvo geodezijos darbų pradininkas, o sovietmečiu - pirmųjų geodezijos 
specialistų mokslinis vadovas. Jis apibūdino fotogrametrinį nuotraukos apdorojimo 
būdą, 1934 m. aprašė stereoprietaisus. Verneris Lagenpušas (1902-1986) 1932 m. pa-
skelbė topografinių darbų apžvalgą, kurioje daug dėmesio skyrė fotogrametrijai.

ninko B. Sreznevskio sukurtu aerofotoaparatu iš sferinio 
baliono 800-900 m aukštyje fotografuotas Sankt Peter-
burgo miestas. Tų pačių metų liepos 6 d. iš to paties sferi-
nio baliono nufotografuota jau aerofotonuotraukų serija. 
1908-1909 m. pasirodė pirmasis rusų mokslininko R.Tilė 
veikalas „Šių dienų fotogrametrijos vystymasis“. Moks-
lininkas sukūrė daugiaobjektyvią fotokamerą (6 objekty-
vai). Šie darbai davė pradžią fotogrametrijai vystytis ir 
Lietuvoje.

1914-1918 m. (Pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu) 
sparčiai besivystanti aviacija paskatino domėtis fotogra-
favimu iš oro. Susidomėjimas oro balionais ir aitvarais 

V. Potė sukurtas aerofotoaparatas

GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA

Daugiaobjektyvė fotokamera
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Karo topografijos skyriaus prie Krašto apsaugos ministerijos darbai (1920-
1940 m.). Kauno įgulos šaudyklos žemėlapis - išskirtinis 1933 m. Karo topografijos 
skyriaus darbas. Šios teritorijos menzulinė topografinė nuotrauka pasitarnavo ir ruo-
šiantis Šveicarijoje, Kerno įmonėje, įsigyti kartografavimui universalų fotogrametri-
nį prietaisą. Palyginimui buvo užsakyta šios teritorijos stereotopografinė nuotrauka, 
kuri įvertinta pagal menzulinę nuotrauką. Šaudyklos 1:10 000 mastelio žemėlapis 
apima apie 3×3,5 km plotą. Sulyginus fotogrametrinę nuotrauką su tos pačios vieto-
vės menzuline, pripažinta, kad ji yra kokybiška. Prietaiso Lietuva neįsigijo dėl pra-
sidėjusio karo.

Krašto ūkiui ir karinėms reikmėms Karo topografijos skyrius atnaujino topogra-
finius žemėlapius 1:25 000, 1:10 000 masteliu. Nuo 1935 m. šiems tikslams pradėtas 
taikyti aerofotografavimas. Naudojant aerofotonuotrauką atnaujinti penki žemėlapio 
lapai. M 1:100 000 žemėlapiams gaminti naudojamas aerofotonuotraukų pantografa-
vimas.

Lietuvos geodezininkai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose fotogrametrininkų kon-
gresuose Ciuriche (1930), Paryžiuje (1934), Kaune - pabaltijo kraštų (1935), Romoje 
(1938), Rygoje (1938). 

Po 1940 m. okupacijos Lietuvos kariuo-
menės Karo topografijos skyrius buvo likvi-
duotas ir visa aerofotonuotraukų medžiaga 
perduota SSSR Pabaltijo ypatingosios kari-
nės apygardos topografijos skyriui. Į 1991 m. 
užklausą pranešta, kad medžiaga, panaudota 
1942-1944 m. topografiniams žemėlapiams 
gaminti, buvo sunaikinta. Nuo 1940 m. 
Lietuvos geodezinės tarnybos perėjo TSRS 
atitinkamų žinybų žinion (svarbiausia jų – 
Vyriausioji geodezijos ir kartografijos valdy-

Kauno miesto šiaurinės dalies 1935-1940 m. 
aerofotonuotrauka

GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA

Jonas Deksnys Medardas Ratautas Verneris Lagenpušas
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ba – VGKV, įmonė Nr.5). Jos vadovavo topografiniams bei geodeziniams darbams ir 
juos koordinavo.

Fotogrametrijos taikymas Lietuvoje 1945-1991 m. Lietuvoje 1949 m. pradėjus 
kolektyvizaciją, žemėlapiai buvo reikalingi sovietinei administracijai organizuojant 
kolūkius, parenkant jų plotus ir numatant ribas. Tuo tikslu buvo įkurtos dvi įmonės. 
Jos atliko bendrus darbus, susietus su žemėtvarka ir kartografija. Kontūrinis žemėla-
pis M 1:10 000 buvo sudarytas aerofotonuotraukos pagrindu.

1949 m. Kaune buvo įsteigta Žemės ūkio aerofotonuotraukos (ŽŪA) vakarų įmo-
nė. Ji 1970 m. tapo Sąjunginio žemės ūkio ir aerogeodezinių tyrinėjimų instituto Va-
karų filialu, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę - Valstybiniu aerofotogeodezijos 
institutu (VAI).

1961 m. buvo įkurtas Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas su pada-
liniais Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Vilniuje ir Kaune buvo 
šio instituto kartografijos skyriai. Šiuo metu ši valstybės įmonė pervardyta Valstybės 
žemės fondu.

1950 m. Žemės ūkio aerofotonuotraukos vakarų įmonė gamino pirmuosius 1:10 
000 mastelio fotoplanus pagal sovietų karo aviatorių 1945-1948 m. aerofotonuotrau-
ką. Naudota fotokamera, kurios objektyvo židinio nuotolis 154 mm ir kadro formatas 
23×23 cm. Aerofotonuotraukos mastelis priklausė nuo skraidymo aukščio ir buvo 
1:18 500 – 1:22 000. 

Aerofotonuotrauka neapėmė visos Lietuvos teritorijos. Nefotografuotas liko pajū-
ris, pasienis tarp Vilkaviškio, Kybartų ir Vištyčio ir nemaži plotai apie Kauną, Vilnių, 
Šiaulius bei kitus didžiuosius miestus. Pagal tuo laiku galiojusią tvarką fotonuotrauka 
buvo pateikta karo cenzūrai, kuri iškarpė karinius objektus. Taip aerofotonuotrauko-
je atsirado daugybė ,,langų“. Kadangi geodezinių trianguliacijos ir poligonometrijos 
punktų tinklai tuo metu dar nebuvo visiškai užbaigti, fotogrametriniam pagrindui 
naudotos kontūrų ženklų koordinatės turėjo iki 1 m paklaidas. Koordinavimo darbus 
daugiausia atliko ŽŪA. 1:10 000 mastelio fotoplanai sudaryti montuojant transfor-
muotas aerofotonuotraukas. Gaminant mozaikinius fotoplanus laikytasi technologi-
jos reikalavimų ir tikslumo normų. Vietovės kontūrai buvo dešifruojami jau atliekant 
kontūrinių ženklų koordinavimo darbus, dar neturint fotoplanų. Dešifravimo rezulta-
tai buvo įbraižomi padidintose aerofotonuotraukose. Atsiradusiems ,,langams“ užpil-
dyti vietovėje buvo daroma menzūlinė nuotrauka.

Kuriantis kolūkiams labai keitėsi vietovių ribos. Sudarytas kontūrinis žemėlapis 
greitai seno ir netenkino žemėtvarkos reikmių. Atnaujinimo darbai pradėti 1960 m. 
pagal 1958-1960 m. miškotvarkos tikslais padarytą didelės teritorijos 1:17 500 mas-
telio aerofotonuotrauką. Fotografuota fotokamera, kurios objektyvo židinio nuotolis 
100 mm, 200 mm, aerofotonuotraukos mastelis 18×18 cm. Darbus atliko ŽŪA vakarų 
įmonė. Pradėti kontūrinio žemėlapio atnaujinimo darbai. Vėliau kasmet buvo pada-
romi 3-4 rajonų fotoplanai. Nuspręsta kontūrinius žemėlapius atnaujinti kas 10 metų. 
Laikantis šios nuostatos Lietuvoje fotoplanai buvo atnaujinti ir pakartotinai dešifruo-
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ti tris kartus. Pažymėtina, kad 
sovietmečiu daryti aerofoto-
nuotrauką galima buvo tik tu-
rint VGKV leidimą ir karinės 
apygardos sutikimą. Šiuo metu 
sovietų karo aviatorių 1945-
1948 m. aerofotonuotraukos 
archyvuojamos Valstybės že-
mės fondo archyve.

Aerofotonuotrauka meli-
oracijos tikslams (M 1:2000) 
(1959-1969 m.). 1965 m. pra-
dėjo tyrimus V.Vainauskas ir J. 
Kijenko (VAI), doc. P. Kauša-
kys, P. Šerna. Pirmieji darbai 
atlikti su stereometrais STD-2, SD-3, kurie atitiko 1:5000 mastelio tikslumą. Siekta 
apimti kuo didesnius sausinimo plotus ir užpildyti „langus“ 1:10 000 mastelio topo-
grafiniuose žemėlapiuose. Darbus atliko ŽŪA vakarų įmonė. 1959-1960 m. sudaryti 
3,2 tūkst. kv. km topografiniai. žemėlapiai (690 fotoplanų), 1960-1965 m. - 1,6 kv. 
km. Atraminiai kontūriniai ženklai išdėlioti kas 5 fotografavimo bazes, koordinatės 
nustatytos teodolitiniais ėjimais. Gaminant fotoplanus naudotas grafinės fototriangu-
liacijos metodas. Visi fotoplanai sudaryti 1942 m. koordinačių sistemoje. Atsiradus 
raketoms ir supratus, kad pagal 1942 m. koordinačių sistemoje sudarytus žemėlapius 
nesunku nustatyti taikinių padėtį Žemės elipsoido taškų atžvilgiu, Sovietų Sąjungoje 
buvo uždrausta skaičiuoti geodezinių punktų koordinates ir sudarinėti topografinius 
žemėlapius šioje sistemoje. Įvedus 1963 m. koordinačių sistemą ir uždraudus naudoti 
jau sudarytus planus 1942 m. sistemoje, sutriko pradėti topografiniai lauko darbai. 
Suspėta užbaigti darbus tik Kauno teritorijoje. Panaudota tik pusė šiam tikslui paga-
mintų fotoplanų.

Ieškant būdų kaip apeiti draudimą buvo sukurta vietinė koordinačių sistema, gauta 
perstūmus 1942 m. koordinates paslaptyje laikytomis pataisomis. Buvo sumontuoti 
221 lapai, aprėpiantys 1,1 tūkst. kv. km. Pasirodžius 1963 m. sistemai, laisvoji koor-
dinačių sistema nebuvo naudota, tačiau dar ilgai reikėjo derintis prie šioje sistemoje 
daryto kontūrų dešifravimo arba stereotopografinės nuotraukos. 

Melioracijos tikslams kai kuriuose rajonuose 1970-1974 m. darbus vykdė ir 
VGKV įmonės  Buvo sumontuoti 1963 m. koordinačių sistemos fotoplanai. 

Reljefo braižymas stereo būdu (1964-1980 m.). Įsitvirtinus VGKV įmonėms, 
nuo darbų buvo nušalintas ŽŪA tyrinėjimo instituto Vakarų filialas. Kadangi VGKV 
įmonė Nr.5 turėjo gerus stereotopografinės nuotraukos specialistus, ji ėmėsi į kai ku-
rių vietovių 1:5000 mastelio topografines nuotraukas reljefą įbraižyti stereo būdu. Fo-
tonuotraukos darytos 1:14000 mastelio. Stereoporų tarpusavio orientavimui naudoti 

1953 m. fotoplano, pagaminto pagal 1946 m. skridimo  
duomenis, fragmentas (lapas N-34-72-Г-b-1)
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stereometrai, reljefas braižytas stereoskopiniu prietaisu, objektų kontūrai dešifruoti. 
Ištirtas reljefo vaizdavimo tikslumas - 0,27 m.

Reljefui braižyti stereoskopiniais prietaisais skirta aerofotonuotrauka daryta trum-
po židinio kamera (70 mm), dažniausias šios nuotraukos mastelis 1:10 000, 1:12 000. 
Reljefas braižomas aerofotonuotraukose, priklijuotose ant stiklo, naudojant stereo-
metrą STD(rus)-2. Kadangi fotonuotrauka buvo daryta gegužės arba birželio mėn. 
jau sužaliavus augmenijai, kai kuriose apaugusiose vietovėse reljefo aukštis buvo 
taisomas 0,2 m.

Nuo 1980 m. analitinę fotogrametriją pakeitus skaitmenine,  
pagrindinius darbus vykdė:
• VISCHAGI Vakarų filialas, 1991 m. pavadintas Valstybiniu  
   aerofotogeodezijos institutu (VAI). 1996 m. VAI reorganizuotas  
   į uždarąją akcinę bendrovę Aerogeodezijos institutą (AGI).
• 1992 m. įkurta valstybės įmonė „GIS-Centras“ .
• 1993 m. įkurta privati Lietuvos ir Islandijos įmonė  
   UAB „Hnit-Baltic GeoInfoServisas“.

Antžeminės fotogrametrijos tyrimams ir darbams at-
likti 1969 m. Vilniaus valstybinio universiteto Mokslinio 
tyrimo sektoriuje įkurta Inžinerinės fotogrametrijos labo-
ratorija, kurios moksliniu vadovu paskiriamas doc. Romu-
aldas Vilūnas (1935-1977). Ši laboratorija veikė 25 metus, 
iki 1995 m. Jos darbuotojai fotogrametriniu būdu įamžino 
tokius kultūros paminklus kaip Barbakaną, Arkikatedros 
skulptūras, šv. Jono bažnyčią, šv. Onos bažnyčią Vilniuje, 
Medininkų pilį, Biržų pilį, dvarus, etnografinius kaimus, 
piliakalnius, Krėvos pilį Baltarusijoje, gamtos objektus – 
Drūkšių ežero, Kuršių marių, Elektrėnų tvenkinio, Kuršių 
marių, Neries upės ardomus krantus, Kuršių nerijos ko-

pas ir kt. 1972 m. Rimanto Žvirblio iniciatyva Paminklų restauravimo projektavimo 
institute Vilniuje įkurta architektūrinės fotogrametrijos laboratorija. 1991 m. įkurta 
mokslinė-gamybinė uždaroji akcinė bendrovė „CAD ir F ProjektServisas“, atliekanti 
darbus architektūrinės fotogrametrijos srityje skaitmeninės fotogrametrijos metodu.  
1991-2008 m. jai vadovavo Romanas Jarutis, vėliau Dalius Čekanavičius. Nuo 2007 
m. šioje įmonėje dirba ir šio straipsnio autorė.

Autorės pastaba. Nuoširdžiausiai dėkoju doc. A.Žalnierukui, pagelbėjusiam pa-
rengti šį straipsnį.

Redakcijos pastaba. Šioje publikacijoje nenušviesti Respublikinio žemėtvarkos 
projektavimo instituto atlikti didelės apimties darbai dešifruojant aerofoto planus. 
Apie juos kalbama kitų autorių straipsniuose, anksčiau išspausdintuose mūsų žurnale.

Romualdas Vilūnas
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Žemės ūkio sausros vertinimas  
klimato kaitos kontekste 

Doc. dr. Inga ADAMONYTĖ 
Doc. dr. Laima TAPARAUSKIENĖ

Aleksandro Stulginskio universitetas

Pasaulyje įvardijami pagrindiniai žemės ūkiui galintys pakenkti klimatiniai iššū-
kiai yra: šalna, kruša, ledas, lietus arba sausra. Europos Sąjungos Jungtinių tyrimų 
centras susiaurina šią sąvoką iki trijų galimų esminių grėsmių: sausra, šaltis ir drė-
gmės perteklius. Dėl nepalankių klimatinių sąlygų ir jų nulemtų grėsmių žemės ūkis 
praranda daugiau kaip 30 proc. praėjusių trejų metų metinio derliaus vidurkio. 

Lietuvos teritorija pagal savo fizines ir geografines sąlygas priklauso perteklinio 
drėgnumo zonai, t. y. per metus kritulių iškrinta daugiau negu išgaruoja ar nuteka 
paviršiniu nuotėkiu bei susigeria į gruntinius vandenis, todėl pagrindinis rūpestis - 
perteklinės drėgmės valdymas. Vis dėlto Lietuvą beveik kasmet aplanko ir įvairaus 
intensyvumo bei trukmės sausros. Šiltėjant klimatui, didėjant kritulių kiekio pasis-
kirstymo šiltuoju metų laikotarpiu netolygumui, manoma, kad sausros tik dažnės ir 
intensyvės. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patvirtintus sausrų kriterijus 1961-
1995 metais vietinės reikšmės stichinės sausros kartojosi vidutiniškai kas 9-erius 
metus, aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu buvo užregistruotos 4 stichinės 
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sausros, kurių trys buvo vietinės reikšmės, viena - 
apėmusi 1/3 Lietuvos teritorijos ir dvi, nepasieku-
sios stichinio reiškinio kriterijų, bet padariusios di-
delę žalą. Nuo 1995 m. iki 2008 m. stichinė sausra 
užregistruota 2006 m., o 2008 m. buvo netoli sti-
chinės sausros ribos. Dėl nepalankių orų Lietuvoje 
2000–2006 metais žemdirbių patirti nuostoliai sie-
kė 116 mln. Lt, t. y. kiekvienais metais buvo pra-
randama vidutiniškai apie 5 proc. augalininkystės 
produkcijos. 

Sausra – natūralus gamtinis reiškinys, pasireiš-
kiantis dėl kritulių trūkumo, aukštos oro temperatū-
ros ir intensyvaus garavimo, kai sutrinka vandens 
balansas. Dėl sausrų didžiulių nuostolių patiria že-
mės ūkio, energetikos, socialinis, gamtinis ir kiti sektoriai.

Sausros skirstomos į atmosferos, dirvožemio ir visuotines (mišrias). Atmosferos 
sausra (dėl sauso oro ir aukštos temperatūros) lemia labai intensyvią augalų trans-
piraciją ir fizinį garavimą. Dirvožemio sausra dažniausiai yra atmosferos sausros 
tęsinys, bet gali būti vien dirvožemio sausra, kurią sukelia kritulių stoka, sniego 
nupustymas nuo laukų, didelis paviršinis nuotėkis ar netinkamas ūkininkavimas. Pa-
vojingiausios yra mišriosios sausros, nes apima ir atmosferą, ir dirvožemį. Pagal 
sausros daromą žalą sausros skirstomos į meteorologines, žemės ūkio ir hidrolo-

Lietuvos meteorologinių stočių tinklas

Sausra Šiaurės Lietuvoje
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gines. Žemės ūkio sausra apibūdina meteorologinės sausros poveikio žemės ūkiui 
požymius (kritulių trūkumą, dirvožemio drėgmės deficitą, sumažėjusį gruntinio ar 
paviršinio vandens lygį ir pan.). Hidrologinė sausra paprastai išryškėja užsitęsus 
laikotarpiams be kritulių, kurie turi įtakos vandens ištekliams (sumažėja vandens 
tėkmės, nukrenta vandens lygis telkiniuose, gruntinio vandens lygis). Taip reiškiasi 
socialinis sausros poveikis. 

Klimato kaitos kontekste svarbu žinoti, kokiais būdais galima nustatyti sausros 
pradžią, įvertinti jos intensyvumą, trukmę, poveikį žemės ūkiui. Šiuo tikslu ASU 
Vandens išteklių inžinerijos instituto mokslininkų grupė dalyvauja žemės ūkio, 
maisto ūkio bei žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programoje, 
tyrinėdami žemės ūkio sausrų pagrindimo metodus ir jų tendencijas.

Pagrindinis Lietuvoje naudojamas kriterijus augalų vegetacijos laikotarpiui api-
būdinti ir sausrai identifikuoti yra G.Selianinovo hidroterminis koeficientas (HTK), 
kuris priskiriamas prie sausros vertinimo kriterijų, pagrįstų vandens balanso lygtimi. 
Pagal Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimą „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų 
patvirtinimo“ Lietuvoje sausra skelbiama, kai HTK yra mažesnis nei 0,5, o drėgmės 
atsargos 0÷20 cm dirvos sluoksnyje yra ≤ 10 mm ir 0÷100 cm sluoksnyje – ≤ 60 mm. 
Jeigu mažesnis nei 0,5 HTK be pertraukos išsilaiko vieną mėnesį, konstatuojama 
stichinė sausra. Kai hidrometeorologiniai reiškiniai pasiekia įvardytus kriterijus ir 
nelaimės padariniai apima didesnę negu 1/3 administracinio vieneto teritorijos (sa-
vivaldybės, apskrities) dalį, 
pasiekiamas lokalaus sti-
chinio hidrometeorologinio 
reiškinio kriterijus, o kai 
nelaimės padariniai apima 
didesnę negu 1/3 šalies te-
ritorijos dalį - gaivalinės 
nelaimės kriterijus. Šis 
sausros skelbimo metodas 
nebuvo labai tikslus, tačiau 
iš esmės atspindėjo realią 
situaciją, kadangi pagal jį 
buvo vertinamos dirvožemio drėgmės atsargos bei kritulių ir vidutinės oro tempera-
tūros santykinis išgaravimo dydis, išreikštas kaip HTK. 2000 m. dirvožemio drėgmės 
atsargų matavimai nutraukti, o stichinės sausros paskelbimui įstatymu reglamen-
tuotas pagrindinis kriterijus hidroterminis koeficientas HTK. Taip buvo eliminuoti 
atskirų regionų klimatiniai ir dirvožemio ypatumai. Šį Vyriausybės nutarimą lėmė 
dažnėjančių sausrų daromi nuostoliai ir jų atlyginimo ūkininkams problema, kuriai 
spręsti pasitelkta valstybinė draudimo sistema, skatinant draudimo įmones teikti 
draudimo nuo stichinės sausros paslaugas, o žemės ūkio veiklos subjektus – drausti 
savo pasėlius. Sausros Lietuvoje nedažnas reiškinys, tačiau žemdirbiai susiduria su 

Taip augalai pasiima vandenį 
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problema, kai jautriu augalams laikotarpiu drėgmės trūkumas ir menkos dirvožemio 
drėgmės atsargos gali lemiamai paveikti būsimą derlių, todėl būtina numatyti gali-
mus nuostolius, ieškoti racionalių sprendimų.

Žemės ūkio gamyba nepaisant modernių technologijų labiausiai priklauso nuo 
orų ir agroklimatinių sąlygų. Pastaraisiais metais dažnėjant ekstremaliems gamtinės 
kilmės reiškiniams, Lietuvai, kaip žemės ūkio kraštui, agrometeorologiniai stebė-
jimai būtini. Ypač šie stebėjimai aktualūs ekstremaliomis sąlygomis: esant sausrai, 
praėjus stichinėms šalnoms, smarkioms liūtims, krušai, įmirkus dirvoms. 

Šiuo metu 43 savivaldybėse atkurtas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
(LHMT) agrometeorologinių stebėjimų tinklas, atnaujinti dirvožemio drėgmės ma-
tavimai. Iš 43 stočių 22 savivaldybėse įrengtos naujos automatinės agrometeoro-
logijos stotys, 21 savivaldybėje agrometeorologiniai matavimai pradėti esamų me-
teorologijos stočių bazėje. Kiekvienoje savivaldybėje įrengtos ir sukomplektuotos 
agrometeorologijos stotelės sujungtos į bendrą tinklą, o tai leidžia tiksliai fiksuoti 
stichinių gamtos reiškinių reiškimosi ribas, prognozuoti augalų ligų plitimo teritori-
jas, informuoti žemdirbius apie galimus nepalankius klimato reiškinius, įskaitant ir 
sausras.

LHMT įdiegta atmosferos radiozondavimo įranga, kuri leidžia operatyviai gauti, 
apdoroti ir pateikti patikimą informaciją apie oro sąlygas, tiksliau prognozuoti orus. 
Šiuo metu egzistuojanti meteorologinių stebėjimų sistema geba įvertinti pagrindinę 
meteorologinę informaciją ir klimato kaitą.

Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu patvirtinti stichinių, katas-
trofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai, pagal kuriuos aktyviosios 
augalų vegetacijos laikotarpiu sausra skelbiama, kai esant paros vidutinei temperatū-
rai >10°C hidroterminio koeficiento skaitinė reikšmė mažesnė už 0,5 išsilaiko nenu-
trūkstamai 30 parų. Produktyviosios dirvožemio drėgmės atsargos, kurios pavasarį 
siekia nuo 80 mm (priesmėlio dirvožemiuose) iki 130 mm (molio dirvožemiuose), 
neįvertinamos visai. Nepaisant to, kad agrometeorologiniai stebėjimai atnaujinti ir 
matuojamas dirvožemio drėgnumas, iki šiol buvo neaiškus šių rodmenų tikslumas 
ir pagrįstumas. Naudojami drėgmės matavimo prietaisai nebuvo kalibruoti ir susie-
ti su faktiškais dirvožemio drėgmės rodikliais, o vertinant vegetacijos laikotarpio 
drėgmingumą ir toliau skaičiuotas HTK, atsižvelgta tik į oro temperatūrą ir kritulių 
kiekį per tam tikrą laikotarpį. 

Žemės ūkyje dirvožemio drėgmės atsargos yra daug svarbesnis sausrų valdy-
mo kriterijus už kritulių kiekį. Taigi taikoma metodika tinka nustatyti meteorologinę 
sausrą, tačiau ne žemės ūkio sausrą. Pastaroji priklauso nuo kritulių nepritekliaus 
(lyginama su daugiamete norma) ir laikotarpio trukmės, per kurį nebūna kritulių. 
Žemės ūkio sausra turi būti vertinama atsižvelgiant į: 1) meteorologinės sausros 
padarinius žemės ūkiui, ypatingą dėmesį skiriant kritulių nepritekliui; 2) skirtumą 
tarp faktinio ir potencialaus garingumo; 3) dirvožemio drėgmės deficitą. Žemės ūkio 
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sausra taip pat turi būti susieta su augalų jautrumu sausrai ir skirtingomis augalų ve-
getacijos fazėmis.

Norint įvertinti optimalią dirvožemio drėgmę augalų šaknų gylyje būtina atsi-
žvelgti į augalų šaknų įsiskverbimo į gruntą gylį. Šaknų sistema labai įvairi, gilyn 
šaknys gali įsiskverbti kartais net iki 20 metrų. Kai kurių augalų šaknys gali siekti 
2–3 metrų gylį, nors pagrindinė jų masė būna armens sluoksnyje. 40 proc. vandens 
augalai sunaudoja paviršiniame sluoksnyje, kuriame yra 1/4 šaknų, o 30, 20 ir 10 
proc. vandens - atitinkamai kas 1/4 šaknų ilgio į gylį. 

Pasaulinė meteorologijos organizacija (WMO) jau 2009 m. pasiūlė Lietuvos 
meteorologijos tarnybai kaip universalų meteorologinės sausros indeksą vartoti 
standartizuotą kritulių indeksą (SPI). Norint šį indeksą taikyti agrometeorologinei 
sausrai identifikuoti būtina palyginti daugiamečių stebėjimų duomenis ir patikslinti 
vertinimo skalę, ją pritaikant mūsų regionui. Temos aktualumas grindžiamas tuo, jog 
Lietuvai labai svarbu integruotis į kitų Europos šalių aplinkos stebėjimo sistemą, 
pritaikant indeksą SPI ne tik meteorologinėms sausroms, bet ir žemės ūkio sausroms 
identifikuoti.

Siekiant moksliniais metodais pagrįsti pasaulyje taikomas metodikas bei prakti-
nes patirtis pritaikyti agrometeorologinei sausrai identifikuoti Lietuvoje ir įgyvendi-
nant žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios vei-
klos programą, kaip pagrindiniai sausros identifikavimo kriterijai detaliai išanalizuoti 
sausrų vertinimo indeksai ir jiems apskaičiuoti taikomi kriterijai, taip pat išanalizuoti 
užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžiai, atlikta HTK ir SPI palyginamoji ana-
lizė, remiantis Lietuvos hidrometeorologijos stočių agrometeorologinių stebėjimų 
duomenimis bei 2012-2013 metų eksperimentiniais tyrimais, analizuotos dirvožemio 
hidrofizinės savybės, bendrosios dirvožemio drėgmės sąlygos ir dinamika, nustatyta 
vytimo drėgmė ir sudarytos dirvožemio daviklių Watermark kalibravimo kreivės, 
palyginta dirvožemio drėgmės, išmatuotos skirtingais tyrimo metodais, skaitinė in-
terpretacija ir nustatytas tar-
pusavio ryšys, vegetacijos 
laikotarpio drėgmingumo 
vertinimo pagal HTK ir fak-
tinių dirvožemio drėgmės 
rodiklių ryšys, aptarti dirvo-
žemio drėgmės nustatymo 
būdai ir prietaisų drėgmei 
matuoti parinkimas, atlikti 
augalų biologiniai tyrimai, 
siekiant išskirti greičiau-
siai į nepalankią sausringą 
aplinką reaguojančius bio-
loginius rodiklius.

Sausra Kinijoje

MOKSLININKŲ DARBAI
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Kuo pateisinami prioritetai  
melioracijoje 

Europos Sąjungos paramos melioracijos statiniams remontuoti ir rekonstruoti lėšų 
nepakanka, tad 2013 m. rudenį ministerija patvirtino naujas žemės ūkio vandentvar-
kos finansavimo taisykles, kuriose nustatyti nauji tokių darbų pirmumo kriterijai. Tai 
svarbus dokumentas. Juo turi vadovautis savivaldybių melioracijos specialistai, pla-
nuodami skirtų lėšų naudojimą. 

Deja, panagrinėjus naujų pirmumo kriterijų pagrįstumą kyla daug klausimų ir 
abejonių.

Pirmuoju punktu įrašyti „projektai, kuriuose numatoma vykdyti dirbtinių vandens 
telkinių avarinės būklės hidrotechnikos statinių rekonstravimą“, t. y. tvenkinių blogos 
būklės šachtų ir krantų tvirtinimo priemonių rekonstravimą. Niekas neginčys, kad 
tokių statinių yra ir juos reikia sutvarkyti. Daug ką Lietuvoje reikia tvarkyti, stokojant 
lėšų netgi daugelio žemdirbių prašymai gelbėti mirkstančius plotus lieka neišgirsti. 
Todėl vargu ar tikslinga šiems darbams suteikti žalią šviesą.

Tvenkiniai, kurių dauguma buvo įrengti kaip vandens rezervuarai drėkinimo sis-
temoms, seniai prarado savo tikslinę paskirtį. Su žemės gerinimu, t. y. su melioracija, 
jie niekaip nesusiję. Valstybei priklausančiais melioracijos statiniais jie vadinami per 
nesusipratimą. Faktiškai tai vietinės paskirties statiniai, turintys tik rekreacinę funk-
ciją. Juose aplinkiniai gyventojai žvejoja, prie jų ilsisi. Kokia čia melioracija? Todėl 
jie turėtų būti laikomi ne valstybės, o savivaldybių turtu ir savivaldybės turėtų ieškoti 
lėšų jiems prižiūrėti. Taip atsilaisvintų nemažai lėšų tikriesiems melioracijos stati-
niams, kurių būklė apverktina, tvarkyti.  

Antruoju punktu įvardyti melioracijos sistemų rekonstravimo darbai plotuose, ku-
riuose „didesnis numatomo rekonstruoti žemės ploto našumo balas“. Tai jau ekono-
mika ir logika pagrįstas kriterijus. Tik ar reikėjo jį taip suabsoliutinti? Juk taip užker-
tamas kelias mažiau derlingų žemių rajonų žemdirbiams bent patenkinamai verstis. 
Juk melioracija atlieka ir tam tikrą socialinę funkciją. Teisingai sako žemdirbių atsto-
vai, kad tokiu atveju gali būti remiami tik derlingiausių Lietuvos rajonų melioracijos 
sistemų rekonstravimo darbai. Manau, nesunkiai buvo galima rasti kompromisą tarp 
ekonominių ir socialinių kriterijų. Dabar jo nėra.

Trečias punktas nurodo, kad pirmumo tvarka bus remiami „projektai, kuriuose 
numatoma rekonstruoti polderius“. Kodėl? Juk gerai žinoma, kad didelė dalis žemės 
pamario Lietuvos polderinėse sistemose menkai naudojama. Ar duos naudos tokios 
investicijos, verta gerai paskaičiuoti, o ne finansuoti jų renovaciją nepaisant ekono-
minio efektyvumo.

Jonas Smilga

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
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Praradimai melioracijoje
       

Neseniai Vilniuje įvyko pirmasis ir kol kas vienin-
telis melioracijos veteranų susitikimas. Už jį dėkingi 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vadovams. 
Visgi toks susitikimas galėjo įvykti gerokai anksčiau, 
juk intensyvių melioracijos darbų periodas baigėsi 
bemaž prieš 25-eris metus.

Konstatuota, kad melioracijos srityje per šį lai-
kotarpį nieko naujo nenuveikta, o praradimai dideli. 
Dabartiniai melioracijos veteranai melioracijos darbų 
bumo laikais buvo jauni žmonės, dirbo negailėda-
mi jėgų, ir rezultatai buvo įspūdingi. 1970 m. spalio 
mėn. Panevėžio r. Pašilių kol. buvo baigtas drenuo-
ti pirmasis milijonas Lietuvos žemės. Po aštuonerių 
metų - 1978 m. rugsėjo mėn. Raseinių r. „Laisvės“ 

kol. buvo pažymėtas antrasis milijonas drenuotų hektarų. Dabar turime 2,5 mln. ha 
drenuotos žemės, t. y. daugiau nei Latvijoje ir Estijoje kartu sudėjus. 

Tuo metu melioracijos organizacijose dirbo apie 40 tūkst. žmonių. Buvo sukurta 
darni melioracijos projektavimo ir statybos sistema, mokslo bei mokymo įstaigose 
dirbo daug gerų specialistų, mokslininkų ir pedagogų. Išugdyta ir sumanių darbininkų 
karta. Melioratorių darbas buvo aukštai vertinamas. Daliai jų buvo suteikti nusipel-
niusių melioratorių ar inžinierių garbės vardai. Už pasiekimus plėtojant melioraciją 
kai kurie jų tapo respublikinių ar sąjunginių valstybinių premijų laureatais. Nuoširdus 
specialistų ir darbininkų darbas buvo įvertintas valstybiniais apdovanojimais. Ar ne-
reikėtų atgaivinti bent dalį šių tradicijų? Gal būt galima įsteigti nusipelniusio hidro-
techniko ar žemėtvarkininko garbės vardą?

Per šį laikotarpį daugiau nei 40 tuometinių melioracijos įmonių vadovų paliko 
šį pasaulį. O kas suskaičiuos kitų specialistų – vyriausiųjų inžinierių, viršininkų pa-
vaduotojų, gamybinių techninių skyrių vadovų, jau nekalbu apie melioracijos darbų 
barų vadovus ir kitus inžinerijos bei technikos darbuotojus, nuopelnus, kas prisimins 
jų likimus?

Pirmasis smūgis vieningai, darniai veikiančiai melioracijos sistemai buvo suduo-
tas jau 1984 m. gruodžio 28 d., kai melioracijos ir vandens ūkio ministrą Joną Veličką 
pakeitė Vincentas Normantas. Po J.Veličkos nušalinimo jau nebebuvo autoritetingo 
melioracijos sistemos vadovo. 

1988 m. sekė kitas smūgis: ministerija buvo reorganizuota į susivienijimą „Lie-
tuvos melioracija“. Paskutiniuoju smūgiu reikėtų laikyti buvusio ministerijos pastato 
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dalies, kurią tuo metu valdė firma „Lietuvos melioracija“, privatizavimą. Vėliau jau 
vienas po kito sekė buvusių solidžių melioracijos įmonių bankrotai. Šiandien nėra ne 
tik lėšų įrengtoms melioracijos sistemoms prižiūrėti ir renovuoti, nėra ir organizaci-
nės struktūros, kuri rūpintųsi šiomis problemomis. Žemės ūkio ministerijoje nėra net 
Melioracijos departamento.

Spaudoje mažai publikacijų apie melioracijos reikšmę, apie tai, kad prieš 40-50 
metų įrengtas drenažo sistemas verkiant reikia remontuoti. Būtina rodyti pavasarį ap-
semtus želmenis ar išmirkusius javus. Pavydžiu miškininkams, kurie net laidą turi te-
levizijoje. Tenka paskaityti rajoninę spaudą, jau kuris laikas tuose laikraščiuose nėra 
nė vieno straipsnio apie melioraciją. Labai trūksta spaudoje mokslininkų publikacijų, 
nušviečiančių melioracijos problemas, negirdėti ir ūkininkų žodžio apie melioraciją.

Dabar propaguojama idėja perduoti visus drenažo rinktuvus žemės savininkams. 
Perskaičiau straipsnį „Ūkininkų skausmas - skęstantys pasėliai“. Marijampolės savi-
valdybės Gudelių seniūnijoje ūkininkas Juozas Karosas ūkininkauja 50 ha plote. Ne-
gali naudoti 1,5 ha, nes jame tyvuliuoja vanduo. Nuostoliai dideli. Ūkininkas Vidas 
Staniulis valdo 150 ha žemės. Drenažas įrengtas maždaug prieš 50 metų. Yra didelių 
bėdų. Jo manymu, sutvarkyti drenažą ne smulkių ir vidutinių ūkininkų jėgoms. Tai 
rimtas signalas, kad be valstybės pagalbos ūkininkai nesugebės suremontuoti drenažo 
sistemų.  

Su širdgėla tenka kons-
tatuoti, kad 25-30 pastarų-
jų metų melioracijai susiję 
vien su praradimais. Nieko 
naujo nesukurta, atvirkš-
čiai - palaipsniui nyksta 
daugelio metų intensyvaus 
darbo vaisius ir nematyti, 
kad ateityje kas nors pa-
gerės. Rusų patarlė sako: 
,,Kol žaibas netrenks, mu-
žikas nepersižegnos“. Taip 
ir pas mus, kol melioraci-
jos sistemos dar šiaip taip 
veikia, nė viena valdžia 
nesirūpina ateitimi. O kai 
jos nebeveiks, pirmiausia 
pradėsime ieškoti kaltų, o tik po to bus ieškoma būdų jas atkurti. Juk be efektyvios 
melioracijos pažangus šiuolaikinis žemės ūkis Lietuvoje neįmanomas.

Edmundas Dervinskas
Hidrotechnikos inžinierius 

Drenažo remontas Taujėnų (Ukmergės r.)  
melioracijos asociacijos žemėje

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
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NUOMONĖS

Ar verta bijoti?
Žemės ūkio ministerijos melioracijos specialistai siūlo visus drenažo rinktuvus 

perduoti žemės savininkų nuosavybėn. Drenažo sausintuvai ir mažesnieji rinktuvai 
kaip žemės priklausiniai jau seniai nebepriklauso valstybei. Dabar gi kalbama tik 
apie likusių didesnių kaip 12,5 cm skersmens rinktuvų perdavimą. Parengti ir apta-
riami Melioracijos įstatymo pakeitimo variantai.

Idėjai, kurią iki netikėtos mirties ypač propagavo ministerijos Išteklių, meliora-
cijos ir biokuro skyriaus vedėjas Vytautas Byla, beveik vieningai priešinosi ne tik 
žemdirbių visuomeninių organizacijų vadovai, bet ir savivaldybių administracijų 
melioracijos specialistai, kurie tvarko melioracijos statinių apskaitą, rūpinasi vals-
tybei priklausančių melioracijos statinių priežiūra, jų renovacija, tvarko šių darbų 
finansavimo reikalus.

Esama argumentų prieš didesnių drenažo rinktuvų perdavimą žemės savinin-
kams: „Didesni drenažo rinktuvai nuleidžia vandenį nuo kelių žemės savininkų nau-
dmenų. Perdavus kiekvienam jų žemėje esančią rinktuvo dalį, nebelieka bendros 
sistemos. Jei vienas savininkas ar naudotojas savo žemėje tuos statinius prižiūrės, 
remontuos ir saugos, o kaimynas – ne, bendro naudojimo drenažo rinktuvas nustos 
veikti. Tad tinkamai rinktuvus remontuoti ar rekonstruoti galima tik kompleksiškai, 
kaip vieningą statinį, drenažo sistemos pagrindinį elementą. Smulkūs žemės savi-
ninkai neturi nei technikos, nei lėšų ne tik didelių rinktuvų, bet ir kitų drenažo sis-
temos dalių remontui. Žemės savininkui užkrovus tokią didelę naštą, drenažo būklė 
dar labiau pablogėtų.“

Siūloma netgi grįžti atgal. Vieno rajono melioracijos specialisto nuomone, „būtų 
protingiausia, kad visi drenažo rinktuvai būtų valstybės nuosavybė, t.y. reiktų grą-
žinti valstybės nuosavybėn ir mažesniuosius drenažo rinktuvus, o dar geriau ir 
sausintuvus“. Neabejoju, kad tokiai minčiai pritartų daugelis žemdirbių. Juk daug 
lengviau, kai visą naštą prisiima ne tas, kuris gauna naudą, o valstybė, t. y. visi mo-
kesčių mokėtojai. Teigiama, kad priėmus siūlomą pakeitimą, šalyje būtų suardyta 
vieninga melioracijos statinių valdymo sistema. 

Tačiau siūlomas pakeitimas kaip tik padėtų sukurti logišką melioracijos stati-
nių valdymo sistemą. Valstybės nuosavybe liktų melioracijos infrastruktūra, t. y. 
magistraliniai melioracijos kanalai, nuleidžiantys vandenį nuo drenažo sistemų, 
bei hidrotechnikos statiniai šiuose kanaluose. O drenažas, tarnaujantis konkretaus 
žemės savininko sklypui sausinti, būtų žemės savininko nuosavybė. Ar ne žemės 
savininko prievolė galvoti apie savo žemės būklę? Kodėl tuo turi rūpintis valstybė, 
visi mokesčių mokėtojai?

Pradinis etapas nebūtų lengvas, juolab, kad ir dabartinė drenažo būklė nėra gera. 
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Tai kas, kad didesni rinktuvai priklauso valstybei, juk lėšų jų remontui nėra ir var-
gu ar valstybės biudžete greitai atsiras pakankami lėšų šiam tikslui. Todėl būdų, 
kaip renovuoti melioracijos statinius, privalu ieškoti visiems, ne vien reikalauti iš 
valstybės.

Vienas tokių kelių yra Melioracijos fondo, kaip lėšų šaltinio melioracijos stati-
niams renovuoti, sukūrimas. Į jį galėtų būti pervedama dalis žemės mokesčio, savo 
lėšomis turėtų prisidėti ir žemės savininkai. Be abejonės, vienu pagrindinių fondo 
lėšų šaltiniu turėtų būti valstybės biudžeto lėšos.

Ne mažiau aktualus yra ir melioracijos statinių savininkų (kartu ir žemės savi-
ninkų) kooperavimasis. Be šio žingsnio, t.y. melioracijos bendrijų, panašių į dabar 
esančių miestuose daugiabučių namų eksploatavimo bendrijas, sukūrimo vargu ar 
pavyks suderinti žemės savininkų veiksmus. Tik jos neturi būti panašios į dabar 
pristeigtas melioracijos statinių naudotojų asociacijas, kurių tikslas kuo greičiau pa-
sinaudoti europinėmis lėšomis, o toliau - kaip Dievas duos. Jeigu valstybė remtų 
tik kooperuotų žemės savininkų melioracijos statinių renovaciją, procesas pajudėtų.   

Gausus žemdirbių ir jiems atstovaujančių visuomeninių organizacijų būrys, be 
abejo, galėtų pasiūlyti daugiau būdų įklimpusiam melioracijos vežimui išjudinti iš 
vietos, tik to nedaro. Juk lengviau garsiai rėkti, kad valstybė turi viskuo pasirūpinti.  

Yra dar viena priežastis, kodėl melioratorių žodis negirdimas. Kiek beaiškintų 
melioracijos specialistai valdžios vyrams apie būtinumą skirti daugiau lėšų melio-
racijos statiniams renovuoti, jų argumentai beveik visų politikų priimami kaip noras 
turėti darbo. Puikus tokio požiūrio pavyzdys yra dabartinio Seimo Kaimo reikalų 
komiteto pirmininko S.Bucevičiaus pasisakymas apie papildomai skiriamus 8 mln. 
Lt melioracijai Seimo plenariniame posėdyje 2013 m. gruodžio 12 d. priimant 2014 
m. valstybės biudžetą. Tokiems asmenims gali kartoti kiek nori apie melioracijos 
sistemų būklę, jie objektyvios tiesos nepriims. 

S.Bucevičius Seimo posėdyje teigė, kad „melioratoriai neišgyvens“. Išgyvens 
melioratoriai, jei juos dar galima vadinti melioratoriais, nors daugelio įmonių pa-
grindinė darbų dalis su melioracija jau nebesusijusi. Ieškos kitokių darbų, atleis dalį 
darbuotojų ir lauks geresnių laikų, gal būt ir nuovokesnių politikų, kurie suprastų, 
kad melioracijos sistemų būklė Lietuvoje, tuo pačiu ir žemės ūkio gamybos pers-
pektyvos palaipsniui blogėja. Šią elementarią tiesą politikams įkalti į galvą galėtų 
tik patys žemdirbiai, žemės savininkai. Bet jie to nedaro, nors dėl vadinamųjų „tie-
sioginių išmokų“ geba iki Briuselio traktoriais nuvažiuoti, o melioracijos klausi-
mais jų žodžio negirdėti. Žemės ūkio rūmus išlaiko valstybė. Kas gi norės kariauti 
su tais, nuo kurių priklauso atlyginimas?

Būtina ieškoti naujų būdų problemai spręsti, žiūrėti į ateitį. 

Jonas Smilga

NUOMONĖS
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MŪSŲ LIETUVA

300 metų 
su Kristijonu Donelaičiu

Šie metai paskelbti Kristijono Donelaičio – lietuvių 
grožinės literatūros pradininko metais. K. Donelaitis gimė 
1714 m. sausio 1 d. Mažojoje Lietuvoje, tuometinės Prūsi-
jos karalystės Gumbinės apskrityje, Lazdynėliuose. 

Apie 1731 m. K. Donelaitis įstojo į Karaliaučiaus 
Knypavos katedros mokyklą, ją baigė 1736 m. 1736-
1740 m. Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, lan-

kė lietuvių kalbos seminarą. 1740-1742 
m. buvo Stalupėnų mokyklos muzikos 
mokytojas ir choro vedėjas, nuo 1742 m. 
– šios mokyklos vedėjas. Nuo 1743 m. iki 
pat mirties – Tolminkiemio liuteronų baž-
nyčios klebonas. Laisvalaikiu rašė eiles 
vokiečių ir lietuvių kalbomis, kūrė muzi-
ką, gamino barometrus, muzikos instru-
mentus bei optinius prietaisus.

Pagrindinį kūrinį „Metai“, kurio ištrau-
ką spausdiname, K. Donelaitis rašė apie 
1765-1775 m. Žavingas kūrinys hegzame-
tro dėka yra pakilus ir inteligentiškas.

Parengė Romualdas Survila

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.

Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.

Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.

Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.

(Ištrauka iš „Pavasario linksmybių“)

Kristijonas Donelaitis 

Pavasario linksmybės (V. K. Jonyno medžio raižinys)
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Slėnyje karaliauja kadagiai
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Arlaviškių botaniniame draustinyje Kauno marių pakrantėje esantį Kadagių slėnį 
galima apžiūrėti patogiai vaikštant taku, prisėdus ant suoliukų. Nuo pažintinio pės-
čiųjų tako atsiveria beveik penkių ha plotą užimantis kadagynas. Vaizdas į kadagių 
slėnį, kuriame veši piramidžių formos kadagiai, įspūdingas. Kadagyne oras tūkstantį 
kartų švaresnis nei paprastame miške. Dėl gydomųjų savybių, ilgaamžiškumo ir dėl 
nepūnančios medienos kai kurios tautos šį augalą laiko amžino gyvenimo pergalės 
prieš mirtį simboliu. Medikai teigia, kad kadagio spygliai turi baktericidinių savybių. 
Šio augalo aliejus malšina skausmą, suteikia žvalumo, valo, šildo, stiprina organizmą. 
Ir mūsų protėviai nuo seno garbino šį augalą. Bažnyčioje šventintas kadagio šakeles 
namuose kišdavo už balkių, šventųjų paveikslų, tikintis, kad jos saugos nuo ligų ir 
nelaimių. 

Kadaise šiame aukštame ir stačiame šlaite nebuvo įmanoma jokia ūkinė veikla, 
išskyrus ganiavą, todėl prieš užtvenkiant Nemuną iki 1959 m. čia buvo ganyklos, jose 
augo pavieniai kadagių krūmai. Atsiradus Kauno marioms ir nustojus šioje vietoje 
ganyti gyvulius, šlaitas savaime apaugo medžiais ir krūmais, o slėnyje ėmė karaliauti 
kadagiai. Šiandien tarp kadagių randa vietos ir saugoma augalija. Eidami taku išvys-
tame Ronakalnį, vieną ryškiausių pažintinio tako geologinių darinių. Sakoma, kad 
kasmet šaltiniuotuose šlaituose pavasariais ar po didesnių liūčių tarsi žemės žaizdos 
atsiveria atodangos, susidaro nuošliaužos.

Keliaujame, dairomės po svečias šalis, gėrimės jų 
peizažais, tačiau ne visada pastebime, kiek gražių da-

Nuo pėsčiųjų tako atsiveria puikus vaizdas į kadagyną 

MŪSŲ LIETUVA

lykų turime savo 
gimtinėje. Kauno 
marių pakrantėje 
esantis vienintelis 
Lietuvoje kadagy-
nas – vieta, kurią 
tikrai negėda pa-
rodyti svečiams ir 
patiems pamatyti.
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Prieš 80 metų
Juozas SMILGEVIČIUS

Trumpai pasižvalgykime po žurnalo „Že-
mėtvarka ir melioracija“ 1934 m. puslapius, 
kas gi domino žurnalo skaitytojus prieš 80 
metų. Priminsiu, kad jau ėjo aštuntieji jo lei-
dybos metai, žurnalas tapo solidesnis, buvo 
jaučiami nuoseklios tuometinio vyriausiojo 
redaktoriaus žemėtvarkos inžinieriaus Mari-
jono Chmieliausko veiklos rezultatai. 

Pirmajame numeryje yra publikacijos, 
detaliai apžvelgiančios praėjusių metų že-
mėtvarkos ir melioracijos darbus. Štai kaip 
vertinami 1933 m. atlikti drenažo darbai:

„Šiemet jų padaryta truputį daugiau 
negu pernai. Viso su paskola iš melioraci-
jos kreditų išdrenuota 958 ha. ... 3 ūkiai yra 
išdrenavę vien tiktai savo jėgomis iki 55 ha. 
Drenažo darbų centras, kaip ir pirmiau, te-
bėra Kėdainių apskrities rajonas ... prade-
dant nuo š.m. drenažo darbai turi tendenci-
ją „susmulkėti“ t.y. jų vykdymas pereina iš 
dvaro centrų į eilinius pažangesnius ūkius... 

Prie drenažo darbų dirbo 15 kultūrtechnikų drenažistų.“ (kalba netaisyta – J.S.)
Dabar turėdami 2,5 mln. ha drenuotos žemės, galime palyginti, kaip pasikeitė Lie-

tuva nuo tų laikų ... Tačiau neužmirškime, kad 2013 m. naujas drenažas išvis nebuvo 
rengiamas.

Detaliai žurnale supažindinama su 1933 m. žemės tvarkymo darbais. Svarbiausios 
darbo sritys tuo metu buvo kaimų skirstymas vienkiemiais, dvarų žemės parceliavi-
mas, servitutų likvidavimas, kaimų, dvarų ir servitutų pertvarkymas bei žemės pakei-
timas, ribų ištiesinimas. Iš viso 1933 m. šie darbai atlikti beveik 250 tūkst. ha plote.

Tais laikais techninės literatūros buvo labai mažai, tad nenuostabu, kad žurnalo 
puslapiuose dažnai aptariamos hidrotechnikos ir melioracijos techninės problemos. 
Tarp jų išsiskiria inž. J.Stanišauskio straipsnis „Sonžylos kanalo hidrauliniai skaičia-
vimai“, kuriame išsamiai ir techniškai argumentuotai išnagrinėtos šio hidrotechnikos 
statinio (1930 m. baigto įrengti kanalo, jungiančio Lėvens ir Nevėžio aukštupius) 
projektavimo metu padarytos klaidos, nulėmusios nemažus kanalo sugriovimus.
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Nemažai vietos skiriama 
ir geodezijai. Šia tema daug 
rašo specialistai, pokario me-
tais dar ilgą laiką mokę geo-
dezijos jaunus žemėtvarkos 
ir melioracijos specialistus. 
Antai P.Butrimas supažindina 
su precizine niveliacija Lietu-
voje (Nr.1),  J.Deksnys ban-
do suvienodinti lietuviškus 
geodezijos terminus (Nr.4), 
J.Bajorūnas nagrinėja nivelia-
cijos metodus (Nr.4).

Kiekvienas laikmetis turi savo niuansus, kurie neišvengiamai atsispindi spaudoje. 
Kaip ir panegirikos, neseniai skambėjusios nuėjusiai nuo arenos partijai bei jos vado-
vams dabar atrodo beveik komiškai, taip ir 1934 m. liaupsės tuometiniam prezidentui 
jubiliejaus proga atrodo ne ką geriau.

Štai kaip skamba viena straipsnelio „60“ pastraipa:
„Šimtų šimtai įvairiaspalvių vėliavų, simbolis mūsų vienybės ir organizuotumo, 

pasilenkė prieš Tautos Vadą, reikšdami tuo savo pagarbą, meilę ir pasiryžimą remti Jį 
Jo sunkiuose žygiuose... Atskiri leidiniai... visapusiškai apibūdino Antano Smetonos 
asmenį, išnagrinėjo jo reikšmę Lietuvai. Į šį stebuklingo grožio vainiką , mes ... nori-
me įpinti ir savo kuklią gėlelę, norime su visa Lietuva pasidžiaugti ir pasigirti, kad ir 
mūsų darbo sritys nėra ir nebuvo Tautos Vado užmirštos.“ 

Be to, 1934 m. žurnalo pirmame numeryje yra ir tokios publikacijos: „Įspūdžiai 
žemėtvarkos darbus vykdant Tautos Vado tėviškėj“ bei „Nusausinimo darbai Pono 
Respublikos Prezidento tėviškėj“. Ką gi, iš dainos žodžių neišmesi, taip buvo ...

Apskritai ir kitų asmenybių veiklai žurnale neretai buvo skiriamas (dabartiniu po-
žiūriu) pernelyg didelis dėmesys. Antai tuometinio žemės ūkio ministro Jono Aleksos 
dešimties metų darbo šiose pareigose proga žurnalo pirmajame numeryje buvo net 
dvi publikacijos bei jam skirtas eilėraštis. Visi nustebtų, jei dabar žurnalas pasielgtų 
panašiai. Ir nežinia, koks veiksnys labiau lemia, ar asmenybių susmulkėjimas, ar pa-
sikeitęs požiūris į jas.

Žurnale rasime ir informaciją apie Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikų mo-
kyklos gyvenimą, kaip ir dabar – „Kroniką“. Tad leidinyje atskleista nemažai mūsų 
pirmtakų veiklos detalių, jų rūpesčių ir problemų. Aprašyti tuometinių matininkų ir 
kultūrtechnikų, mūsų senelių, darbai. Tuo žurnalas ir buvo vertingas. O ar kas nors po 
80 metų dar domėsis mūsų kartos žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų darbais? 
To mes nežinome.
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Sanžilės kanalo dalį?
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Mūšiui prie Oršos 500 metų

2014 m. sukanka 500 metų nuo Lietuvos Di-
džiajai Kunigaikštystei (LDK) reikšmingo mū-
šio, prilygstančio Žalgirio mūšiui. Pergalė prieš 
stiprėjančią Maskvos Didžiąją Kunigaikštystę 
(MDK) atitolino Lietuvos valstybės žlugimą 
beveik 300 metų. 

Lietuvai esant Tarybų Sąjungos sudėtyje net 
užuominos apie šio mūšio istorinę reikšmę buvo 
nepageidaujamos. Lenkijos istorikų detaliai iš-
nagrinėta mūšio eiga ir jo reikšmė Lietuvos is-
torikams – nearti dirvonai.

Maskvėnai pralaužė LDK prekybinę bloka-
dą. Pirkdami ginklus iš Hanzos pirklių, sparčiai 
ginklavosi. Sulaužiusi taikos sutartį, 1512 m. 
Maskva pradėjo puldinėti Lietuvos žemes. Ke-
lis kartus bandė užimti Smolenską. Tai pasisekė 
tik 1514 m. liepos 30 d., kai caras Vasilijus III, 
surinkęs 80 tūkst. karių bei pasitelkęs 140-300 
patrankų, du mėnesius apšaudė tvirtovę. Smo-

lensko tvirtovės įgula, nesulaukusi Lietuvos kariuomenės pastiprinimo, pasidavė. 
Vasilijus III pasiuntė didžiulę raitelių armiją niokoti LDK žemių. Jis net pradėjo tar-
tis su Šv. Romos imperijos imperatoriumi Maksimilijonu I, kokiame kalėjime derėtų 
laikyti Lietuvos kunigaikštį ir Lenkijos karalių Žygimantą Senąjį. 

Tuo tarpu, Lietuva karštligiškai rinko savanorių ir samdinių kariuomenę. Lietu-
vos etmonas Konstantinas Ostrogiškis surinko 16 tūkst. lietuvių husarų, pasamdė 
Lenkijoje 14 tūkst. kavalerijos bei pėstininkų karių. Kariuomenei talkino galinga 
lauko artilerija, veikusi kartu su pėstininkais. Svarbų vaidmenį suvaidino inžineriniai 
daliniai, suręsdami du pontoninius tiltus per Dneprą. Manoma, kad Oršos mūšyje 
dalyvavo 26-30 tūkst. LDK karių. 

Vasilijus III, iš šnipų sužinojęs apie nedidelę Lietuvos kariuomenę, savo vaiva-
doms įsakė ją kaip galvijų bandą botagais atvaryti į Maskvą. Maskvėnų kariuomenės 
vadas Ivanas Čeliadninas mūšiui išrikiavo 80 tūkst. karių kairėje Dnepro upės pusė-
je, pakilumoje, kur netoli Oršos įteka Krapivnos upė. Jis laukė, kol lietuvių kariuo-
menė persikels per Dneprą, kad prispaudus prie vandens galėtų ją sunaikinti. Kai 
žvalgai pranešė, kad pusė LDK karių persikėlė, jis atrėžė, kad per mažai, laukiu jų 
visų, kad galėčiau sudoroti vienu smūgiu. 

Lietuvių pėstininkai ir artilerija persikėlė pontoniniais tiltais. Jurgio Radvilos va-
dovaujami husarai ir lenkų samdiniai perplaukė sraunų Dneprą ir tuo labai nustebino 

LDK didysis etmonas K. Ostrogiškis 
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maskvėnus. LDK kariuomenė 1514 m. rugsėjo 8 d. pradėjo rikiuotis mūšiui apie 9 
val. Centre, dengiami didžiulių skydų sienos išsirikiavo pėstininkai: ietininkai, šau-
liai ir ilgavamzdė artilerija. Už jų stovėjo armijos rezervas: sunkiai šarvuoti riteriai 
samdiniai. Kariuomenės abu sparnus dengė lietuvių lengvosios kavalerijos daliniai. 
Į dešinę nuo centro, nedideliame eglynėlyje, buvo parengta artilerijos pasala su gru-
pele pėstininkų.

Maskvėnai pradėjo mūšį siekdami apsupti lietuvių armiją. Keletas jų pulkų sti-
priai smogė lietuvių lengvųjų husarų kairiajam sparnui. Susidūrę su atkakliu pasi-
priešinimu, maskvėnai pradėjo trauktis. Tuomet ataką pradėjo iš centro. Maskvos 
raiteliams nepavyko pramušti ietimis pasišiaušusios ir skydais prisidengusios pėsti-
ninkų rikiuotės. Maskvėnų drąsa ir ryžtas išblėso, kai šauliai į juos paleido arkebūzų 
ir šaudynių salves. Tuomet mūsiškius apsupti metėsi kairysis galingas rusų sparnas. 
Su jais kardais susikovė LDK husarai. Gausesni maskvėnų būriai ėmė supti juos. 
Etmonas K.Ostrogiškis liepė jiems trauktis, lyg ketintų pasitraukti iš kovos lauko 
už centrinių pulkų. LDK kavaleriją persekiojantys maskvėnai atsidūrė tiesiai prieš 
patrankų pasalą. Baisi artilerijos salvė smogė į susigrūdusius priešo raitelius, išgul-
dydama ištisas kavalerijos eiles. Tai nulėmė kautynių baigtį, LDK armija ėmė pulti 
visu frontu. Mūšis virto tikromis skerdynėmis. Daugybė maskvėnų karių nuskendo 
Krapivnos upės pelkėje bei upėje. Pralaimėjusieji neteko kelių dešimčių tūkstančių 
karių, į nelaisvę pateko apie 16 tūkst., tarp jų ir kariuomenės vadas I.Čeliadninas. 
Nugalėtojai neteko apie 400 karių. 

Tūkstančių karių 
praradimas nebuvo mir-
tinas smūgis Maskvai, 
pratusiai nekreipti dė-
mesio į didelius žmonių 
nuostolius. Tai liudija ir 
Vasilijaus III atsisaky-
mas išpirkti belaisvius 
ir kariuomenės vadą 
I.Čeliadniną, kuris mirė 
Vilniuje.

Po mūšio subyrėjo 
LDK ir Lenkiją supusi 
priešiška Vakarų valsty-
bių tarptautinė koalicija, 

buriama Šv. Romos imperijos imperatoriaus Maksimilijono I. Į Maskvą pradėta žiū-
rėti neigiamai, kaip į katalikybę atakuojančią valstybę. Vakarų koalicija su Maskva 
buvo nutraukta. 1515 m. Vienoje Žygimantas Senasis pasirašė taikos sutartį su im-
peratoriumi.

 Parengė Romualdas Survila

Lietuvių kariuomenė keliasi per Dneprą
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Valstybinio žemės kadastro darbai
Lietuvoje 1977-1990 metais

Dr. Jonas PAKUTINSKAS

1976-1978 m. buvo priimti svarbūs direktyviniai dokumentai valstybiniam žemės 
kadastrui sudaryti. 1977 m. Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo insti-
tuto Žemės ūkio skaičiavimo centre buvo įsteigtas specialus Žemėtvarkos uždavinių 
projektavimo ir diegimo skyrius, kuriam pavesta automatizuoti Valstybinio žemės ka-
dastro (VŽK) sudarymo darbus panaudojant elektroninę skaičiavimo mašiną (ESM). 

Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyboje buvo patvirtinta projektinė - 
techninė užduotis valstybiniam žemės kadastrui sudaryti, kurioje buvo numatytos dvi 
posistemės: kiekybinė žemės apskaita, žemės vertinimas ir žemės vertinimo panau-
dojimas.

Kiekybinės žemės apskaitos duomenų respublikinės suvestinės panaudojant ESM 
buvo atliekamos nuo 1973 m. pagal rajonų ir miestų žemėtvarkos inžinierių pareng-
tas žemės apskaitos ataskaitas pagal praėjusiųjų metų lapkričio 1 d. būklę. Rajonų 
žemėtvarkos inžinieriai taip pat pristatydavo per metus įvykusius žemės naudojimo ir 
žemės naudmenų pasikeitimus. ESM pagalba būdavo parengiami 39 dokumentai, ku-
riuos galima buvo panaudoti valstybinio žemės fondo naudojimo pažymoms parengti 
ir kitiems tikslams. Tačiau tą uždavinių kompleksą labai sunkiai sekėsi įdiegti visoje 
Respublikoje. Pirmiausia tą padaryti buvo bandoma pasirinktuose eksperimentiniuo-
se rajonuose. Kasmet pasirinktų objektų skaičius buvo didinamas. Tačiau sėkmingam 
darbui trukdė tai, kad beveik kasmet buvo keičiama kiekybinės žemės apskaitos at-
siskaitomoji dokumentacija, specialistų patirtis dirbti su ESM buvo menka. Prireikė 
beveik dviejų dešimtmečių, kol tas darbas buvo įdiegtas visoje Respublikoje. Ką ga-
lėjome su turima technika padaryti, tą ir darėme, palengvindami sunkų rankinį žemė-
tvarkininkų darbą, gerindami atliekamų darbų kokybę. Tiesa, pirminę dokumentaciją 
44 rajonų ir 11 respublikinio pavaldumo miestų vyriausieji žemėtvarkos inžinieriai 
rengdavo rankiniu būdu. 

Kokybinė žemės apskaita panaudojant ESM buvo atliekama kartu su Respu-
blikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Dirvožemio skyriaus darbuotojais. Jie 
parengdavo lenteles, kuriose būdavo įrašyta žemės naudmenų melioracinė būklė, 
dirvožemių genetinės kilmės tipai ir granuliometrinė sudėtis. Tokios lentelės buvo 
parengtos 1150 ūkių. Tačiau kiti duomenys (dirvožemio agrocheminio tyrimo, pievų 
ir ganyklų charakteristikos ir kiti duomenys) į VŽK knygą ir vėliau buvo įrašomi ne 
ESM, bet rankiniu būdu. 

1976 m. TSRS buvo parengta ir patvirtinta nauja žemės vertinimo metodika, pagal 
kurią visose respublikose buvo pavesta atlikti naują žemės vertinimą pagal vieningą 
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sistemą. Pagal tą metodiką reikėjo įvertinti visas žemės ūkio naudmenas. Be to, šias 
naudmenas reikėjo įvertinti pagal melioracinės būklės kategorijas (nenusausintas, nu-
sausintas ir drėkinamas) ir pagal arimuose auginamų žemės ūkio augalų auginimo 
efektyvumą (bendrąją produkciją, išlaidų atsipirkimą ir diferencines pajamas). 

Maskvoje parengta metodika netiko Lietuvai, nes žemės ūkio produkciją reikėjo 
įvertinti pagal vieningas kadastrines kainas. Buvo nutarta pagal tą metodiką atlikti du 
žemės vertinimo variantus: augalininkystės produkciją įvertinti kadastrinėmis kaino-
mis ir po to atlikti skaičiavimus (ataskaitai į Maskvą) bei augalininkystės produkciją 
įvertinti sutartiniais vienetais, o po to žemę įvertinti žemės našumo ir ekonominiai 
balais (Lietuvai).

Arimų vertinimui buvo paimtos 36 dirvožemių grupės, o pievoms ir ganykloms – 
39 dirvožemių grupės. Šių grupių plotai buvo ESM pagalba apskaičiuoti 1150 ūkių. 
Pagal 1971-1982 m. metinių apyskaitų augalininkystės produkcijos gamybos ekono-
minius rodiklius sudarytos žemės vertinimo skalės. Be to, pagal dirvožemio grupes 
buvo apskaičiuota auginamų žemės ūkio augalų pasėlių plotų struktūra. Visiems ver-
tinamiems ūkiams taikyti pataisų koeficientai dėl klimato, dirvožemio sukultūrinimo 
laipsnio ir augalininkystės produkcijos gamybos technologinių sąlygų.

Žemės ekonominio 
vertinimo, atlikto  
1978-1980 m.,  
žemėlapis 
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Paskutinį kartą panaudojant ESM žemės vertinimas buvo atliktas 1990 m. pagal 
šiek tiek pakeistą ankstyvesnę metodiką. Buvo atsisakyta ūkių žemės ūkio naudme-
nas vertinti ekonominiais balais. Nuo 1990 m. pradėti kurti skaitmeniniai žemės ište-
klių duomenų rinkiniai. Naudojantis specialiomis programomis Lietuvoje baigiamas 
rengti žemės ūkio naudmenų vertinimas pagal Europos Sąjungos standartus.
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Įspūdžiai iš saulėtosios  
Azijos šalies

Audrius ALEKNAVIČIUS, Virginija GURSKIENĖ
Aleksandro Stulginskio universiteto  

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
        

Kazachstano Vyriausybė daug dėmesio skiria studijų tarptautiškumui – 
aukštųjų mokyklų studentai į užsienio šalis siunčiami tiek trumpalaikėms 
stažuotėms, tiek ilgesnėms studijoms, o užsienio šalių dėstytojai kviečiami 
pasidalinti žiniomis ir patyrimu. 

Praėjusiais metais saulėtajame Kazachstane viešėjo net keturi Aleksan-
dro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dėstyto-
jai: iš Žemėtvarkos ir geomatikos instituto – prof. A. Aleknavičius ir doc. V. 
Gurskienė, iš Vandens išteklių inžinerijos instituto – prof. A. Povilaitis, o iš 
Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto – doc. T. Sankauskienė. Į Alma-
toje esantį Kazachstano nacionalinį agrarinį universitetą vykome skirtingu 
laiku. Nors viešnagės darbotvarkė buvo labai įtempta – per dvi savaites 
reikėjo išdėstyti visą dalyko kursą – skaityti paskaitas, vesti seminarus ir 
praktinius darbus, tačiau spėjome pasidžiaugti saulėtomis dienomis, pajus-
ti šeimininkų svetingumą ir nuoširdumą.  

Lietuva ir Kazachstanas, rodos, sunkiai palyginamos šalys. Juk mūsų šalies plo-
tas mažesnis daugiau kaip 40 kartų, net šešis kartus mažiau gyventojų, bet ben-
drų sąsajų turime. Smagu, kad tiesioginę pažintį su Europa nemaža dalis mus pa-
sikvietusio universiteto dėstytojų ir studentų pradeda nuo Lietuvos. Pastaraisiais 
metais abipusių vizitų ypač pagausėjo. Bendradarbiavimo sutartis tarp Aleksandro 
Stulginskio universiteto (ASU) ir Kazachstano nacionalinio agrarinio universite-
to (KazNAU) pasirašyta 2011 spalio mėnesį mūsų rektoriaus prof. Antano Mazi-
liausko vizito į Almatą metu. Kasmet iš šio universiteto pas mus atvyksta apie 30 
studentų (daugiausia – magistrantai) įvairiems studijų laikotarpiams: į intensyvius 
kursus (10 dienų), doktorantūros stažuotėms (mėnesiui) ir viso semestro studijoms 
(3 mėn.). Iš ASU į KazNAU vyksta dėstytojai skaityti paskaitų 1-3 savaitėms. Per 
metus iš mūsų universiteto vyksta apie 4-6 dėstytojus.

Žemėtvarkos ir geomatikos instituto dėstytojai (ir šio straipsnio autoriai) su mi-
nėto universiteto studentais per visus 2013-uosius metus dirbo gana intensyviai. 

KELIONĖS
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Abu metų semestrus instituto darbuotojai sulaukė po tris magistrantus viso semestro 
studijoms. Pavasarį buvo pasirinkti net penki dalykai, o rudenį – trys. Savo žinias 
perteikė prof. A. Aleknavičius, doc. V. Gurklys, doc. V. Gurskienė, doc. V. Kriaučiū-
naitė-Neklejonovienė, lekt. dr. D.Rekus. Pavasarį į mokslinę stažuotę buvo atvykę 
ir keturi doktorantai. Nemažai savo brangaus laiko jiems skyrė doktorantūros kon-
sultantai – prof. P. Aleknavičius, doc. V. Gurklys, doc. A. Darbutas. Džiaugiamės 
puikiais intensyvaus darbo rezultatais – tiek su doktorantais, tiek su magistrantais 
kartu parengta po vieną (ar daugiau) straipsnių, dalyvauta konferencijose pristatant 
mokslinės veiklos rezultatus. 

Žinoma, pati įsimintiniausia ir spalvingiausia pažintis su tolima šalimi ir su 
KazNAU – mūsų dėstytojų vizito į Kazachstaną metu. Turėjome galimybę tiesio-
giai susipažinti su giminingos katedros istorija, jos veikla, žemėtvarkos specialistų 
rengimu ir žemėtvarkos institucijomis, aptarti žemės tvarkymo ir administravimo 
teisinę bazę, nors trumpai pasigrožėti šalies gamta, šiek tiek pažinti kultūrą bei pa-
pročius.

Kaip ir Lietuvoje, Kazachstane žemėtvarkos mokslo ir studijų institucijos patyrė 
daug pokyčių. Kazachijos nacionaliniame agrariniame universitete atskira Geodezi-
jos katedra buvo įkurta 1932 metais. Įkūrus Hidromelioracijos fakultetą, Geodezijos 
katedra tapo šio fakulteto dalimi. 1986 metais geodezijos ir miškininkystės speci-
alistai suburti į vieną katedrą, kuri pavadinta Miško taksacijos, miškininkystės ir 
geodezijos katedra. Pasikeitus požiūriui į žemėtvarkos ir geodezijos dalykus, 1994 
metais buvo įkurta Žemėtvarkos ir geodezijos katedra. Po poros metų – 1996 me-
tais, katedros pavadinimas vėl pasikeitė – ji tapo Žemės išteklių ir kadastro katedra. 
Šiuo metu ši katedra priklauso Miškų, žemės ir vandens išteklių fakultetui. Vizito 
metu mes dėstėme šios katedros kuruojamų žemėtvarkos ir kadastro studijų progra-

mų studentams.
Domėjomės specialis-

tų rengimu Kazachstane. 
Kadangi šalis labai didelė, 
vien Žemėtvarkos studijų 
programa dėstoma daugiau 
kaip dešimtyje aukštųjų mo-
kyklų: trijose nacionalinėse, 
septyniose valstybinėse ir 
trijose privačiose. Žinoma, 
daugelio abiturientų svajo-
nė – studijuoti aukščiausią 
iš šių mokyklų statusą turin-
čiame nacionaliniame uni-
versitete. Pasitaikius tokiai 
galimybei, neišsigąstama 
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Latvijos ŽŪU prof. V. Paršova (ketvirtoji iš kairės)  
ir ASU doc. V. Gurskienė (trečioji iš dešinės) su Kazachijos  
nacionalinio agrarinio universiteto magistrantais
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net didelių atstumų nuo tėvų 
namų. Jei kelionė į namus 
vykstant traukiniu trunka dvi 
paras ar net daugiau, tėvus 
aplankyti tenka gana retai. 
Kelionės lėktuvu nemažai 
daliai studentų per brangios. 
Daugeliui studijų programų 
formuojamos atskiros kaza-
chų bei rusakalbių grupės. 
Pastaraisiais metais suren-
kama vis daugiau kazachų 
grupių. Mokymas kazachų 
kalba palaipsniui sugrąžina-
mas ir į nemažą dalį vidurinių 
mokyklų. Sprendžiant pagal 
studentus, kuriems dėstėme, 
užsienio kalbas (anglų, rusų) 
magistrantai moka neblogai, o bakalauro studijose buvo keli studentai, nekalbantys 
nė viena iš šių kalbų. Kadangi egzaminus studentai laiko žaidžiu, mums egzaminų 
metu talkino vietiniai dėstytojai.

Žemės tvarkymą administruojančių institucijų struktūra Kazachstane yra gana 
paprasta ir logiška. Be abejo, turinti savo specifinių ypatumų, kuriuos nulėmė šios 
šalies kultūriniai, socialiniai, ekonominiai bei kiti veiksniai. Kazachstano žemės 
išteklių valdymo agentūra yra pagrindinė institucija, vadovaujanti žemės išteklių 
valdymui bei geodezijos ir kartografijos veiklai. Šios agentūros funkcijos yra:

•  Valstybinio žemės kadastro vedimas;
•  Saugomų teritorijų valstybės kontrolė;
•  Teisės aktų ir metodikų kūrimas ir tobulinimas;
•  Vietos institucijų priimtų sprendimų kontrolė;
•  Geodezijos ir kartografijos veiklos koordinavimas.
Po Sovietų Sąjungos žlugimo Kazachstane prasidėjo dideli pokyčiai politinėje, 

socialinėje, ekonominėje bei kitose srityse. Be abejo, žemės santykiai bei žemės 
išteklių tvarkymas buvo labai svarbūs šaliai, todėl galima sakyti, kad 1989-1991 
metais Kazachstane prasidėjo ir žemės reforma. Pirmajame žemės reformos etape 
buvo priimti svarbūs teisės aktai, reglamentuojantys žemės nuosavybės pokyčius. 
Tuo metu valstybinė žemės valdymo teisė buvo perduota vietos savivaldos insti-
tucijoms, pradėta kurti įvairias nuosavybės ir valdymo formas. Galima matyti ir 
tam tikrų panašumų su Lietuvoje vykusiais procesais. Keitėsi žemės ūkio įmonių 
valdymo struktūra, buvo įvesta pajų sistema bei teisė valdyti žemės sklypus su pa-
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ASU dėstytojai – doc. T. Sankauskienė ir prof. A. Aleknavičius 
(dešinėje) kalbasi su Žemės išteklių ir kadastro katedros vedėjo 
pavaduotoju T. Pentajevu bei Miškų, žemės ir vandens išteklių 
fakulteto dekane K. Abajeva
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veldėjimo teise. 1994-1995 metais šiam procesui įsibėgėjus, ir valdymo teisę, ir 
pajus buvo leista pardavinėti. Tai buvo žemės rinkos pagrindų kūrimo laikotarpis, 
kadangi žemės naudotojai įgijo daugiau žemės valdymo ir disponavimo teisių. Dar 
vėliau buvo labai aiškiai atskirta valstybinė ir privati žemės nuosavybė, numatyti 
ilgalaikės žemės nuomos terminai bei teisinė žemės privatizavimo sistema. 

Lyginant žemės santykių raidą Lietuvoje ir Kazachstane tikrai galima atrasti 
nemažai panašumų. Vienas iš jų – daugybė teisės aktų, reglamentuojančių žemės 
santykius. Tačiau apie 2003 metus Kazachstane buvo patobulintas Žemės kodeksas 
apibendrinant įvairių įstatymų nuostatas ir taip supaprastinant teisinę žemės valdy-
mo, nuomos ir privatizavimo sistemą. Žemės ūkio paskirties privati žemė šiuo metu 
Kazachstane tesudaro apie 1 proc. (0,978 mln. ha), tačiau net apie 97,4 proc. (91,3 
mln. ha) žemės naudoja privatūs bei juridiniai asmenys, o valstybės naudojamas 
plotas – apie 1,6 proc. (1,5 mln. ha).

Labai sunku apibūdinti šią šalį. Ji užima 9 vietą pasaulyje pagal plotą, turi gi-
lias etnines tradicijas ir sudėtingą istoriją, joje gyvena daugelio tautybių bei religijų 
žmonės, tačiau visi kuo puikiausiai sutaria. Kiek teko bendrauti, kazachai yra tikrai 
šilti žmonės, paslaugūs ir besistengiantys padėti. Be abejo, jų kultūra savita, ir kar-
tais ne visi jų poelgiai bei sprendimai yra suprantami lietuviui. Tačiau ši tauta tebėra 
išsaugojusi gilias šeimos tradicijas, pagarbą vyresniesiems, svetingumą, nežiūrint į 
jų praeitį, aptemdytą daugelio karų, ir tikrai nelepinančias gamtos sąlygas. Maloniai 
nuteikia studentų požiūris į studijas bei mokslą, pagarba dėstytojui bei žingeidumas. 
Studentai yra aktyvūs, jiems norisi sužinoti, kaip įvairios su žeme susijusios proble-
mos sprendžiamos kitose šalyse. Patirtis dėstant įvairių šalių studentams visada yra 
įdomi ir labai vertinga, todėl mūsų universitetas lauks atvykstančių naujų studentų iš 
Kazachstano, o ir dėstytojai turėtų pasinaudoti galimybe nuvykti padirbėti į šią šalį. 

KELIONĖS

Kazachstano nacio-
naliniame muziejuje 
(Almatoje) 
prie kazachų naciona-
linio būsto – jurtos 
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SVEIKINAME

2014 m. sausio 
11 d. Rietavo sa-
vivaldybės admi-
nistracijos Žemės 
ūkio skyriaus vy-
resniajam specia-
listui Vladui Unda-

ravičiui sukako 60 metų. 
Jubiliatas gimė, augo, mokėsi Šilalės 

rajono Alkupių k. 1969-1973 m. mokėsi 
Panevėžio hidromelioracijos technikume ir 
įgijo hidrotechniko kvalifikaciją. Nuo to lai-
ko jo veikla susijusi su melioracija Plungės 
rajone, o vėliau – Rietavo savivaldybėje.

Nuo 1975 m. iki 1988 m. Vladas dirbo 
Plungės sausinimo sistemos valdybos ruožo 
viršininku, toliau perėjo į Plungės MSV va-
dovaujančiojo inžinieriaus pareigas, o kai 
dėl lėšų stokos naujų melioracijos sistemų 
įrengimas buvo nutrauktas, grįžo prie jam 
gerai žinomų jau įrengtų melioracijos sis-
temų eksploatavimo rūpesčių. 1991-1996 

metais Vladas buvo Plungės r. valdybos me-
lioracijos poskyrio inžinierius, 1996-2002 
metais dirbo Telšių aps. viršininko admi-
nistracijos Kaimo reikalų departamento 
Plungės r. melioracijos, vėliau žemės ūkio 
skyriaus vyresniuoju melioracijos specia-
listu. Atkūrus Rietavo savivaldą, buvo pa-
kviestas dirbti savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vyresniuoju specialistu 
melioracijai. 

Vladas yra racionalus žmogus, dalija-
si sukaupta gyvenimiška ir profesine pa-
tirtimi. Su žmona Birute Vladas užaugino 
du vaikus, džiaugiasi dviem anūkais. Tėvo 
pramintu keliu pasuko jo vyriausias sūnus 
Mindaugas, baigė hidrotechnikos studijas, 
vadovauja UAB „Vandens projektai“.

Gražaus Jubiliejaus proga kolegai Vla-
dui linkime tolesnės sėkmės, sveikatos ir 
energijos.

Alfonsas Stabingis,   
Albinas Maslauskas

Vladui Undaravičiui – 60

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius, žemėtvarkos, hidrotechnikos,  
melioracijos specialistus ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

90
Anelę Vitkauskienę

85
Vytautą Baigį

Leoną Gutauską
Povilą Šapolą

80
Joną Brazdžiūną

Stasę  Dervinskienę
Oną Kaškauskienę
Henriką Kosinską

Vytautą Laukaitį 
Juozą Palujanską
Albiną Rimšą

Vytą Žilį
 75

Laimutį Balčytį
Mykolą Balčiūną

Leoną Lindimą
Kristiną Mališauskienę

Pranciškų Motuzą
Leoną Rutkauską
Antaną Valecką

70
Bronislavą Dargvainienę 

Genovaitę Padaigaitę  

60
Ričardą Belozarą
Danutę Brazienę 

Gražiną Flikaitienę
Birutę Kavaliauskienę
Vidmantą Martinionį

Danutę Ramanauskienę 
Žurnalo “Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ redakcija
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Atmintini momentai  
žemėtvarkoje

Petras TUMA
Žemėtvarkos inžinierius

Gimiau 1948 m. vasario 2 d. Rietavo savival-
dybės Jaupėnų kaime. Tai apie 4 km nuo Rietavo 
Klaipėdos kryptimi. Šeimoje augome keturi broliai 
ir sesuo. 1966 m. baigęs Rietavo vidurinę mokyklą, 
labai nuolankiai prašiau pirmininko, kad mane iš-
leistų iš kolūkio ir prižadėjau, kad po mokslų baigi-
mo tikrai sugrįšiu ir prisidėsiu prie kolūkio gerovės 
kėlimo. Atitarnavęs tarybinėje armijoje, pradėjau 
žemėtvarkos studijas LŽŪA Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakultete. Besimokydamas Akademijo-
je, dirbau Žemėtvarkos ir geodezijos katedroje mo-
kymo meistru. Vėliau daugelį metų dirbau Šakių r. 
žemės tvarkytoju.

Autorius

Šakių rajono žemėtvarkos tarnyboje. 1974 m. apsigynęs diplominį darbą, at-
važiavau dirbti į Šakius. Atsimenu, jau pirmąją darbo dieną manęs klausinėja dėl že-
mės ūkio naudmenų ploto, dėl melioracijos projektų vykdymo pradžios, o aš netu-
riu atsakymo nė į vieną klausimą. Trejus metus Šakiuose nebuvo žemėtvarkininko, 
todėl rajono metinę ataskaitą, taip vadinamąją 22 formą, rengdavo Respublikinio 
žemėtvarkos projektavimo instituto specialistai. Padėtis tokia, kad nėra nei pas ką 
pasiklausti, nežinia, nei kur ieškoti netgi planinės medžiagos. Žemės ūkio valdybos 
viršininkas mane ,,nudžiugino“ sakydamas, kad prieš tai dirbęs žemėtvarkininkas 
neturėjo transporto, todėl ir aš jo neturėsiu. 

Rajone buvo tokia tradicija, jog pavasarį, pasibaigus sėjai ir sudygus vasarojui 
(apie gegužės pabaigą), būdavo organizuojama pasėlių, melioracijos sistemų ir te-
ritorijų apie gamybinius centrus apžiūra iš lėktuvo. Būdavo trys tokie skridimai, 
kurių metu skrisdavo tų ūkių, per kurių teritorijas numatytas maršrutas, vadovai, 
vykdomojo komiteto, partijos komiteto, melioracijos tarnybos atstovai ir, žinoma, 
aš. Skrydžio metu planuose pasižymėdavau neapsėtus plotelius, neveikiančių dre-
nažo sistemų plotus, nesutvarkytas teritorijas prie gamybinių centrų ir kt. Po tokių 
skraidymų, dažniausiai kitą dieną, partijos komitete būdavo matytų dalykų aptari-
mas. Man tokia rajono apžvalga iš paukščio skrydžio buvo labai naudinga. Pirmo-
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jo aptarimo metu ūkių vadovai ir vyriausieji agronomai pradėjo skųstis, jog buvęs 
žemėtvarkininkas kiekvienais metais jiems nurodydavęs, kiek reikia jų ūkiuose pa-
didinti žemės ūkio naudmenų ir ariamosios žemės plotą. Pradėjo komentuoti, kad 
vienas ūkis nepasėja keliasdešimt, kitas jau ir kelis šimtus hektarų dėl to, kad tame 
ūkyje nei tiek ariamosios žemės, nei tiek žemės ūkio naudmenų nėra. Aš tuoj pa-
bandžiau pasiaiškinti su sėjomainas projektuojančiais autoriais. Jie man pasakė tą 
patį, ką ir ūkių vadovai, net nurodė, kuriame lauke kiek hektarų trūksta. Per rajoną 
priskaičiavau daugiau kaip porą tūkstančių hektarų. Man toks naudmenų trūkumas 
buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. Pabandžiau apie tai pasikalbėti su tuo metu 
kaimyniniuose rajonuose dirbusiais žemėtvarkininkais: Vilkaviškio r. kolega Juozu 
Šuminu, Marijampolės – Vytautu Ulecku, Kauno – Vytautu Demendžiūnu. Jie visi 
vienodai paaiškino, kad prieš pateikiant ataskaitą Žemės ūkio ministerijai mes visi 
gausime užduotis iš Vilniaus 22 formos ataskaitoms dėl ariamosios žemės ir kitų 
žemės ūkio naudmenų plotų padidinimo. Kai aš jiems pasakiau, kad šitaip toliau 
žemės ūkio naudmenų ploto didinti nebegaliu, kolegos man atsakė vienareikšmiš-
kai: ataskaitoje nenurodysi reikiamo padidinti ploto - nepriduosi ataskaitos, o jeigu 
nurodysi mažiau, tai vietoje taisysi skaičius. Kitaip dar nė vienam nebuvo, tai ir tu 
nesitikėk kitokios baigties. Pasijutau beviltiškoje padėtyje – rajone barasi ir klausia, 
kada pasibaigs tos nesąmonės su naudmenų didinimu, o Vilniuje sako, kad kitaip 
nebus. Žinodamas padėtį rajone, susiskaičiavęs menamų žemės ūkio naudmenų plo-
tus pagal ūkius, metinėje ataskaitoje nutariau man planuojamos užduoties nevykdy-
ti, o parodyti tik praėjusių metų lygį. Kadangi iš pelkių ir krūmų kasmet buvo paver-
čiama naudmenomis apie 400-600 ha, tai, pamaniau, per penkmetį aš ir išlyginsiu 
tą naudmenų neatitikimą. Žinoma, kai nuvežiau ataskaitą su tokiais skaičiais, mane 
pavadino visiškai nesiorientuojančiu šioje visuomenėje, bet trauktis jau nebegalė-
jau, nes aiškiai žinojau, kas manęs laukia sugrįžus. Sako: tu tampi veltėdžiu kitų ko-
legų sąskaita. Vis dėlto aš ataskaitą, nesvarbu, kad tik trečią dieną, pridaviau tokią, 
kokią ir buvau atsivežęs, nors iš ministerijos darbuotojų gavau praktiškų patarimų, 
ką ir kurioje vietoje reikia tik pataisyti, ir viskas tiks. Po ataskaitos pridavimo man 
Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdybos viršininkas pasakė, kad artimiau-
siu laiku jis pats atvažiuos į rajoną ir kartu su manimi apžiūrės tuos plotus, kurie 
ataskaitoje rodomi kaip žemės ūkio naudmenų plotai, o natūroje yra krūmynai, jau 
apgyventi žvėrelių ir paukštelių. Po truputį mano metinės ataskaitos pradėjo artėti 
prie realybės.

Apie melioraciją. Kai atėjau dirbti, rajone buvo daug užmirkusių žemių, labai 
blogi keliai. Kas rudenį, mes, rajono žemės ūkio valdybos specialistai, kartu su 
viršininku vykdavome į ūkius talkininkauti nuimant derlių: rauti linus, pašarinius 
runkelius, kasti bulves, pjauti žolę iš ne žemės ūkio naudmenų plotų. Būdavo, kad 
linus raudavome į vandenį įsibridę vos ne iki kelių, o nurautus runkelius dėdavome 
į krūveles tiesiog vandenyje. Prisimenu ir tokius metus, kai viename kolūkyje žie-
minius kviečius sėjo iš lėktuvo, vadinto „kukurūzniku“, nes technika negalėjo įva-
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žiuoti. Štai tada rajono valdžia ir paprašė padidinti melioracijos darbų planus. Labai 
protingas buvo sausinimo sistemų valdybos viršininkas Jonas Misevičius, su kuriuo 
man teko laimė dirbti daugiau kaip 30 metų. Visose melioracijos projektų priėmi-
mo komisijose tekdavo dalyvauti. Tradiciškai prieš savaitę iki kiekvieno nusausinto 
ploto atidavimo naudoti su J. Misevičiumi nuvažiuodavome į vietą ir kartu su to 
MSV baro („aikštelės“) vadovu ir objekto darbų vykdytoju patikrindavome, ar visi 
numatyti projekte darbai atlikti. Tuo metu aš ir fiksuodavau visus pasikeitimus: kiek 
žemės paversta naudmenomis (taip rinkau duomenis ataskaitos 22 formai sudaryti). 
Paskutiniaisiais metais, prieš 1990-uosius, rajone kasmet jau buvo nudrenuojama 
daugiau kaip 5200 ha. Melioracijos projektų kainą didino kelių tiesimas. Rajone 
gero molio, tinkamo keramikai gaminti, labai daug, tačiau keliams įrengti reikalin-
go smėlio ir žvyro telkiniai labai maži ir tie patys giliai. Todėl rajono valdžia nutarė 
kelius iš melioracijos projektų išbraukti, kad už tą sumą būtų numelioruota daugiau 
žemės. Mes su SSV viršininku tokiam veiksmui labai nepritarėme, suprasdami, kad 
be kelių produkcijos iš laukų išvežti bus neįmanoma. Ta problema ir dabar yra ir 
dar ilgai išliks viena iš opiausių: ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės produkcijos 
užaugina daug, o ją išvežus laukai atrodo kaip po karo. 

Prisimenu vieną tokį melioracijos projekto perdavimo atvejį. Diena pasitaikė 
saulėta (sausa buvo ir vasara). Nuvykus į baigtą drenuoti plotą, vienas komisijos 
narių pasakė, kad jeigu iš drenažo žiočių nebėga vanduo, tai reiškia, kad drenažas 
neveikia, ir tokio objekto priimti nebus galima. Tas komisijos narys sėdo į mašiną ir 
išvažiavo. Mes, likusieji, nutarėme apžiūrėti visą nusausintą plotą. Tuomet darbams 
vadovavęs melioratorius su vandenvežiu atvežė porą kubinių metrų vandens ir per 
dešimt metrų tą vandenį išpylė tiesiog ant rinktuvo. Gal po dviejų valandų jau iš 
rinktuvo žiočių pasirodė vanduo. Atvežtas komisijos narys tada pasakė: va, dabar 
matau, kad projektas įvykdytas tinkamai, sutinku jį priimti eksploatuoti. Buvo ir 
linksma, ir liūdna dėl kai kurių specialistų kompetencijos. 

Kita istorija apie tai, kaip ant Šakių ir Kauno rajonų ribos baigtame eksploatuo-
ti Novaraisčio durpyne atsirado ornitologinis draustinis. Kauno r. Ežerėlio durpių 
įmonė pagal rekultivacijos projektą privalėjo durpyno plotą išlyginti, kad jame būtų 
galima įrengti kultūrines pievas, o Šakių rajono artimiausias ūkis turėjo ten pasta-
tyti penimų galvijų fermą, kuri iš tų pievų būtų aprūpinama pašarais. Reikėjo tik 
parengti melioracijos projektą ir jį įgyvendinti. Kaip visada, prieš rengiant projektą 
komisija turėjo apžiūrėti vietovę ir duoti užduotį Vandens ūkio projektavimo institu-
tui parengti projektą, kuris būtų įtrauktas į skubiai vykdytinų projektų sąrašą. Mums 
bevaikštant po išeksploatuoto durpyno teritoriją kilo abejonių, ar ten galės augti 
kultūrinės žolės, nes durpių vietomis buvo likę vos keliolika centimetrų, o didesnėje 
dalyje ir visai nebebuvo, tik baltavo negyvas smėlis. Pagal kultūrinių ganyklų išeks-
ploatuotuose durpynuose įrengimo reikalavimus durpės sluoksnis turi būti ne plo-
nesnis kaip 60 cm, kad būtų pakankamai drėgmės ir žolė sausais metais neišdegtų. 
Vadovybės nuomonė buvo nepalenkiama – ten turi ganytis bent 300 galvijų. Rajonui 
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pateikus melioracijos projektą, 
paaiškėjo, kad jo atsipirkimo 
laikas – 27,5 metų, taigi pro-
jektas neekonomiškas. Tuomet 
ir Šakių rajono vadovybė sua-
bejojo, ar verta tokį sumanymą 
tęsti. Kaip minėjau, durpynas 
yra ant Šakių ir Kauno rajonų 
ribos, todėl mums atsisakius to 
sumanymo, pasiūlyta projek-
tą įgyvendinti Kauno rajonui. 
Kauno rajono žemėtvarkinin-
kas V.Demendžiūnas paprašė 
perduoti melioracijos projektą. 
Prieš perduodamas projektą kolegai paaiškinau, dėl kokios priežasties mūsų rajonas 
jo atsisakė. Jis patikino, kad kauniečiai tikrai jį įgyvendins ir mes, šakiečiai, tik pa-
vydėsime. Po kokio pusmečio tas pats melioracijos projektas sugrįžo į Šakius kaip 
beviltiškas. Tuomet, jau pasitarę su miškininkais, bandėme kitą to ploto rekultivavi-
mo variantą – įrengti ornitologinį draustinį visoje Šakių ir Kauno rajonų užimamoje 
durpyno teritorijoje. Ilgiau delsti buvo nenaudinga, nes visame plote pradėjo augti 
menkaverčiai medeliai bei krūmokšniai. Dabar čia yra nuostabi vieta, kur pavasarį 
ir rudenį susirenka keli tūkstančiai gervių, nors perėjimui pasilieka tik kelios poros, 
yra daug gulbių, ančių. 

Žemės reforma. Vos tik 1989 m. įsigaliojo Valstiečio ūkio įstatymas, į Šakių r. 
vykdomąjį komitetą pradėjo plaukti pareiškimai ūkiams kurti. Mes rajone palaikė-
me rekomendaciją, kad pirmiausia reikėtų tenkinti prašymus tų piliečių, kurie pa-
geidauja kurti valstiečio ūkį savo ar savo tėvų bei senelių iki 1940 metų nuosavybės 
teise valdytos žemės vietoje. Tiems piliečiams, kurie pareiškė norą ūkininkauti ži-
nodami, jog nei jų tėvai, nei seneliai neturėjo žemės, aš, išsiaiškinęs, kokio iki 1940 
m. buvusio ūkininko žemėje nori tas žmogus kurti ūkį, patardavau gauti iš jo raštiš-
ką sutikimą, jog ateityje nei jis, nei jo paveldėtojai tam būsimam valstiečiui jokių 
pretenzijų nereikš. Iš ministerijos aukšto rango atstovo man buvo pateiktas žodinis 
ultimatumas, kad taip nesielgčiau arba teks išeiti iš šios tarnybos. Rajono valdyba 
mano nuostatai pritarė, todėl į ministerijos atstovo nuomonę reagavome santūriai. 

Nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d. pagal Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą-
jį turtą atstatymo įstatymą pradėjome žemės reformą. Mūsų rajonui pasisekė, kad 
reformos darbus nuo pat pradžių pradėjo Valstybinio žemėtvarkos instituto Kauno 
antrasis žemėtvarkos skyrius, kuriam tuo metu vadovavo Mindaugas Ragauskas. 
Darnus darbas davė ir gerus rezultatus. Išmokome ne tik darniai dirbti, bet visi kar-
tu ir darbo rezultatais pasidžiaugti. Kasmet mes visi (seniūnijų agrarinės reformos 
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tarnybos) ir mūsų rangovai susirinkdavome 
po du kartus. Pavasarį neformalioje aplin-
koje visi kartu aptardavome esminius darbo 
reikalus: ką ir kaip planuojame padaryti, o 
jau rudenį susirinkę kartu pasvarstydavo-
me, kas pasisekė gerai, o kokiame darbų 
bare dar reikia pasistengti. 

Dar norėčiau paliesti Šakių rajonui 
(buvusiai Šakių apskričiai) labai skaudžią 
temą. Šakių apskrityje iki 1940 metų buvo 
daug vadinamųjų didžiažemių, kurie turėjo 
daugiau kaip po 50 ha nuosavos žemės, dar 
miško, o kurie gyveno netoli Nemuno, pa-
pildomai dar turėjo ganyklų bendruose pie-
vų plotuose. Turinčių daugiau 100 ha buvo 
per šimtą, o kai kurių buvusių dvarininkų 
privačios žemės plotai buvo dar didesni. 
Pradėjome pagal pradinį įstatymą matuo-
ti tik iki 50 ha, nors ir žinojome, jog tam 
pretendentui pagal dokumentus priklausė 
didesnis žemės plotas. Po 1997 m. liepos 1 
d., kai pakeistas įstatymas jau leido sugrąžinti nuosavybėn iki 150 ha, mes, žemė-
tvarkininkai, vėl buvome išvadinti nacionalistais dėl to, kad vieniems negrąžinome 
tiek, kiek jie turėjo teisę, o kitiems jau negalėjome grąžinti natūra, nes toje vieto-
je jau buvome suformavę nuosavybėn grąžintus žemės sklypus kitiems asmenims. 
Kaip besistengėme, vis vien buvome keikiami. Dar iki 1997 m. pasireiškė Seimo 
narių spaudimas nedelsiant parduoti žemės ūkio paskirties žemę tiems asmenims, 
kurie norėjo ūkininkauti, bet neturėjo paveldimos žemės. Tai buvo kelių asmenų 
grupė, norėję įsigyti iš valstybės žemės ūkio paskirties žemės, kurios negavo pagal 
Valstiečio ūkio įstatymą. Jiems tai pavyko, nors aš tokiam veiksmui nepritariau. Ne 
be pagrindo pradėjo sklisti labai blogos kalbos apskritai apie visus žemėtvarkinin-
kus, o tai buvo skaudu girdėti. Visuose rajoniniuose renginiuose tik ir girdėdavome, 
jog mes žemėtvarkininkai esame „žemgrobiai“ ir „miškagrobiai“. 

Marijampolės apskrities Žemės tvarkymo departamento veikla priklausė nuo 
apskrities viršininkų vadovavimo metodų. Dažniausiai, kai tik pasikeičia viršinin-
kas, tai tie, kurie būdavo nepatenkinti žemės nuosavybės atkūrimo būdu (pvz., dėl 
išmokamos kompensacijos pinigais už valstybės išperkamą žemę dalies), tuoj pat 
parašydavo skundą. Sunku suskaičiuoti kiek kartų per savo darbo metus teko da-
lyvauti įvairaus lygmens teismuose ir atstovauti ginant valstybės interesus, o ne 
vieną dešimtį kartų pavyko apginti ir kaimyninio rajono interesus. Per tą laikotarpį, 
žinoma, buvo visko – ir pykčio, ir grasinimų susidoroti, bet aš kažkaip į tai daug 
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dėmesio nekreipiau. Kaip toje patarlėje sakoma, jog ir šuo kariamas apsipranta. 
Reta kuri byla baigdavosi taikos sutartimi. Teismo posėdžiui pasibaigus, nepaten-
kintosios pusės advokatas dažniausiai prašydavo manęs padėti išaiškinti situaciją jo 
ginamajam, todėl nebelikdavo ir dėl ko pyktis. Būdavo ir tokių atvejų, kai preten-
dentas sąmoningai siekdavo suklaidinti teismą ir susirasdavo tokį advokatą, kuris 
po teismo posėdžio taip ir sakydavo: o kas čia tokio, jis man moka už liežuvį, nors 
aš aiškiai žinau, kad niekada tos bylos nelaimės. Man, sako, pinigų reikia dabar, 
o garbė tegul palaukia. Šiandieną populiarus žemėtvarkos valdininkų atsakymų į 
žmonių skundus variantas – pažodžiui nukopijuoti citatas iš įstatymo ar kito tei-
sės akto, o pabaigoje įrašyti: „jeigu tuo atsakymu esate nepatenkintas, tai galite jį 
apskųsti nustatyta tvarka“. Pamąstykime patys – kodėl tas ūkininkas turi aiškintis, 
ieškoti, bylinėtis teismuose, o žemėtvarkininkas ar kitas valstybės tarnautojas sau 
ramiai stebėti ir jam, tam besiaiškinančiajam, rodyti savo valdininkišką neapykan-
tą, – atsieit, kaip jis išdrįso mane apskųsti.

Dar keli žodžiai dėl žemės konsolidacijos projektų. Rengdamas projektus aš 
daug ką daryčiau paprasčiau, bet, svarbiausia, ženkliai padidinčiau konsoliduoja-
mos teritorijos plotą, gal net daugiau kaip iki tūkstančio hektarų. Į šią teritoriją 
būtinai įtraukčiau ir smulkiuosius žemės naudotojus, kad prie gyvenviečių esančios 
pačios geriausios žemės taptų patrauklios naudoti. Tie lauko keliukai, kurie veda 
prie vadinamųjų trihektarių, mano nuomone, neturi ateities, jų niekas kapitaliai ne-

sutvarkys. Ateityje žemės ūkyje išliks tik 
stipriausieji, tai yra tie, kurie dirbs dides-
nius žemės plotus. 

Žemės grąžinimas, sakyčiau, jau kaip 
ir užbaigtas, dabar reikėtų pradėti tikrą-
ją žemės reformą. Dabar, kai pažvelgi į 
ortofotografinį žemėlapį, pamatai tokį 
sklypelių margumyną, kad sunku supras-
ti, kaip tas ūkininkas nepamiršta juos vi-
sus aplankyti, o juk dar reikia ir pasėti, ir 
prižiūrėti, ir nepamiršti derlių nusiimti. 

Esu laimingas, kad gimiau pačiu 
laiku (kaip toje dainoje) ir nuo pačių 
pirmųjų dienų dalyvavau nelengvame, 
bet labai reikalingame žemės tvarkymo 
darbe. Gyvenimas nesustoja, jaunosios 
kartos žemėtvarkos specialistų laukia 
labai daug darbų.

Redakcijos pastaba: Ši publikacija yra dalis P.Tumos prisiminimų, išspausdintų 
2013 m. knygoje „Žemėtvarkininkų prisiminimai“ (sudarytojas P.Aleknavičius). 
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Medardas Grigaliūnas
(1925 – 2014)

2014 m. vasario 9 d. eidamas 89-uosius metus po sunkios ligos 
mirė buvęs ilgametis žemės ūkio ministras Medardas Grigaliūnas.

M.Grigaliūnas gimė 1925 m. rugpjūčio 18 d. Panevėžio r. 
Kuodžių k. 1950 m. baigęs Joniškėlio žemės ūkio technikumą dir-
bo Šiaulių apskrities žemės ūkio valdyboje. 1953-1959 m. dirbo 
Vilniuje, Ministrų Tarybos Reikalų valdyboje ir LKP Centro Ko-
mitete.

1959 m. buvo išrinktas Joniškio r. Kepalių kolūkio pirmininku. Vėliau porą metų buvo 
Joniškio r. Vykdomojo komiteto pirmininkas ir LKP rajono komiteto sekretorius. Dirbda-
mas 1962 m. neakivaizdžiai baigė agronomijos studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje 
ir įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.

Pats vaisingiausias M.Grigaliūno veiklos etapas prasidėjo 1962 m., kai jis buvo pa-
skirtas žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministro pirmuoju pavaduotoju. 1963-
1965 m. kartu ėjo ir Ministrų Tarybos pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas. Nuo 
1965 m. jis net 20 metų buvo žemės ūkio ministras. 1986-1988 m. buvo Agropramoninio 
komiteto pirmininko pavaduotojas. Visi tuometinio Lietuvos žemės ūkio pasiekimai ne-
atsiejami nuo M.Grigaliūno ilgametės veiklos. Vėliau, iki 1996 m., dirbo Tarpkolūkinių 
kurortinių įstaigų susivienijime ir Žemės ūkio bendrovių asociacijoje.

M.Grigaliūnui buvo labai artima žemėtvarka, jo vadovavimo Lietuvos žemės ūkiui 
laikotarpiu buvo atlikti plataus masto žemės melioravimo darbai.

Liūdime netekę žmogaus, daug nuveikusio šalies žemės ūkio labui. 
Vytautas Skuodžiūnas

Aleksas Gediminas Jasutis
(1940 – 2014)

2013 m. gruodžio 23 d. po sunkios ligos mirė žemėtvarkai savo gy-
venimą pašventęs žemėtvarkos inžinierius Aleksas Gediminas Jasutis.

Velionis gimė 1940 m. lapkričio 28 d. Kauno r. Apnarų kaime. 
Jaunystė prabėgo gražioje gamtoje Palemone, prie Kauno marių. 
1957 m. Kaune baigė vidurinę mokyklą, keletą metų dirbo Kauno 
hidroelektrinės statyboje. 1959 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio aka-
demijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 1964 m. įgijo 
žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. Nuo to laiko dirbo vieninte-

lėje darbovietėje – Žemėtvarkos institute: inžinieriumi, vyresniuoju inžinieriumi, grupės 
vadovu, atlikdamas įprastus to meto žemėtvarkos bei žemės reformos darbus. Per tą lai-
kotarpį jis patyrė žemėtvarkos darbų sunkumus, negandas bei džiaugsmus. Nuo 2002 m. 
buvo pensininkas.

Atsisveikinome su Gediminu, prisimindami praleistus drauge metus. Kartu su artimai-
siais liūdime dėl netekties.

Buvusių bendradarbių vardu Romualdas Survila
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Mindaugas Žukauskas
(1931 – 2014)

2014 m. sausio 20 d., eidamas 83-uosius metus, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė hidrotechnikas inžinierius, technikos mokslų 
daktaras docentas Mindaugas Žukauskas.

Mindaugas Žukauskas gimė 1931 m. birželio 29 d. Utenos r. 
Pakapių kaime. Baigęs Panevėžio I-ją vidurinę mokyklą (dabar 
Juozo Balčikonio gimnazija), 1953 m. įstojo į LŽŪA studijuoti 
hidromelioracijos.

 1958-1959 m. dirbo Kėdainių MMS darbų vykdytoju. 1959-1961 m. buvo Panevė-
žio hidromelioracijos technikumo dėstytojas, 1961-1967 m. Lietuvos hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyrimo instituto aspirantas ir vyriausiasis mokslinis bendradarbis. 
1967-2002 m. buvo KPI (vėliau KTU) Panevėžio filialo dėstytojas. 1969 m. jam suteiktas 
docento vardas.

 M. Žukauskas yra per 30 mokslo darbų autorius iš hidrologijos, hidraulikos bei van-
dentiekio sričių. Fakultete įsteigė hidrologijos ir geologijos mokomąsias laboratorijas, 
kurios daug prisidėjo rengiant vandentiekio ir statybos inžinierius.

Bendradarbiai, draugai ir bičiuliai pažinojo velionį kaip labai kruopštų, tvirto charak-
terio, atsakingą, reiklų, dvasiškai laisvą žmogų. Nedvejodamas jis teikė paramą ir pagalbą 
tam, kuriam jos labiausiai reikėjo. 

Netekome erudito, nuoširdžiai mylėjusio gyvenimą. Kartu su artimaisiais liūdime dėl 
šios netekties.

 Studijų draugų vardu Jonas Janulionis

Edvardas Šatkus
 (1945-2014)

2014 m. vasario 21 d. po dešimtmečius trukusių kančių ir skaus-
mų, mirė hidrotechnikos inžinierius Edvardas Šatkus. 

Velionis gimė 1945 m. sausio 8 d. Klaipėdos r. Girininkų k. 
1948 m. šeima buvo ištremta į Rusijos Krasnojarsko sritį ir ten iš-
buvo dešimt metų.  Grįžęs į Lietuvą Edvardas 1966 m. baigė Veivir-
žėnų vidurinę mokyklą ir pradėjo hidromelioracijos studijas LŽŪA. 
1969 m. sukūrė šeimą. 1971 m. gavo hidrotechnikos inžinieriaus 
diplomą. 

Paskyrimą dirbti gavo į Respublikinio vandens ūkio projektavi-
mo instituto Šilutės skyrių. Pradėjo dirbti, tačiau neužilgo buvo paimtas į sovietinę kariuome-
nę, tarnavo Kaliningrade, kariniame laivyne. Ir ten prasidėjo viso gyvenimo nelaimė... Pate-
kęs ant laivo šovinių transporterio, buvo visas sulaužytas. Nuo to laiko liko neįgalus, kentė 
didžiulius skausmus, bet žmonos Onutės begalinio rūpesčio dėka dar išgyveno 42-ejus metus.

Edvardo ir Onutės gyvenimą verta žinoti visiems, kurie nemyli gyvenimo, jį keikia. 
Edvardas daugybę metų kentėjo didžiausius skausmus, Onutė ištikimai jį globojo bet abu 
nepasidavė...

   Antanas Ciūnys
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Tunelis per Lamanšą 

Vienas įdomiausių XX a. pabaigos inžinerinių 
įrenginių - tunelis per Lamanšo sąsiaurį, baigtas 
įrengti 1994 m. Ilgą laiką, kol nebuvo Seikano tu-
nelio Japonijoje, jis buvo ilgiausias pasaulyje. 

Sąsiauris, kurį prancūzai vadina „rankove“ (La 
Manche), o anglai „anglų kanalu“ (English Chan-
nel) yra 32 km pločio. Idėja sujungti Europą su 
Britanijos sala buvo svarstoma porą šimtų metų. 
Prancūzai dar 1802 m. siūlė įrengti tokį tunelį, ku-

riuo važinėtų arklių traukiami ekipažai, o apšviestų aliejaus lempos. 1876 m. pagal 
Prancūzijos ir Anglijos susitarimą jau vyko geologiniai tyrimai, o prancūzai pradėjo 
kasti tunelį. Tačiau iškasus po porą ki-
lometrų iš abiejų pusių darbai buvo nu-
traukti, nes Anglija persigalvojo dėl to-
kio tunelio karinės grėsmės salai. 1922 
m. darbus atnaujino jau Anglijos pusė, 
tačiau, iškasus vos šimtą metrų, jie vėl 
buvo sustabdyti dėl politinių motyvų.

Tunelio kasimas atnaujintas po II 
pasaulinio karo. Specialistai 1960 m. 
rekomendavo iškasti tunelį su dviem 
pagrindinėm šakom ir viena tarnybine. 
Šis projektas buvo patvirtintas 1973 m. 
ir pradėti tunelio įrengimo darbai, tačiau po dvejų metų dėl ekonominių problemų 
jie buvo vėl nutraukti iškasus tik 280 m. Tik 1987 m. pritraukus privačias investi-

cijas buvo sudaryta sutartis tarp 
Prancūzijos ir Anglijos.

Buvo pasirinkta ilgiausia, 
bet pigiausia iš keturių siūly-
tų trasų, nes visas tunelis buvo 
numatytas įrengti lengvesniame 
kasti, t.y. minkštesniame geo-
loginiame kreidos sluoksnyje 
keliasdešimt metrų gylyje po 
sąsiaurio dugnu.

Tunelio kasimo darbams 
buvo pagaminta 11 specialių 

Tuneliokonstrukcija

Statybos metu ...
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87

kasimo mašinų. Jos veikė 
besisukančio cilindro fre-
zavimo principu. Tuo pat 
metu buvo įrengiamas  iš-
orinis tunelio apvalkalas iš 
betono. Per savaitę iš abiejų 
pusių buvo įrengiama po 
100-150 m tunelio. Geode-
ziniams matavimams nau-
dota lazerinė sistema, todėl 
nuokrypiai nuo projektinės 
ašies buvo nežymūs: hori-
zontaliai 36 cm ir 6 cm ver-
tikaliai. Abi pusės susitiko numatytame taške 1990 m. gruodžio 1 d. apie 40 m gylyje 
žemiau sąsiaurio dugno. Iš viso buvo iškasta apie 80 mln. t iškasenų. Prancūzai jas 
išpylė į sąsiaurį, o anglai supylė dirbtinį 36 ha ploto iškyšulį, kuriame įrengė parką.

Projektas įgyvendintas per 7-erius metus. Iš viso statyboje dirbo 13 tūkst. žmo-
nių. Bendras tunelio ilgis apie 50,5 km, iš kurių 39 km yra po vandeniu. Iškilmingas 
tunelio atidarymas įvyko 1994 m. gegužės 6 d. 

Eurotunelis - sudėtinga inžinerinė sistema. Faktiškai tai trys tuneliai: du pagrin-
diniai tuneliai iš kraštų, kuriais ir važiuoja traukiniai, ir vienas tarnybinis per vidurį. 
Visi trys tuneliai kas 375 m sujungti praėjimais, kurie skirti tunelį prižiūrintiems 
darbininkams. Avarijos atveju jais numatyta evakuoti keleivius. Du pagrindiniai tu-
neliai kas 250 m sujungti specialia ventiliacijos sistema.

Ir keleiviai, ir automobiliai tunelyje vežami elektriniais traukiniais, kurių greitis 
iki 160 km/h. Kursuoja keturių tipų traukiniai. Vien tik keleivius veža Eurostar tipo 
greitaeigis traukinys, kursuojantis iš Vaterlo stoties Londone per Garde du Nord 
Paryžiuje iki Midi/Zuid Briuselyje. Kiti kursuoja tik per sąsiaurį, veža ir keleivius, 
ir automobilius. Per dieną tunelį pervažiuoja nuo 400 iki 600 traukinių, kurių ilgis 
yra 650-775 m. Per parą vidutiniškai pervežama 50 tūkst. keleivių. Lengvųjų ir kro-
vininių automobilių bei autobusų kasmet pervežama per 3 mln.

Neišvengta ir avarijų. 1996 m. lapkritį užsidegė vienas automobilis krovininius 
automobilius vežančiame traukinyje. Niekas nežuvo, keleiviai buvo evakuoti į gre-
timą tunelį, juos išvežė gelbėjimo komanda, tačiau buvo apgadinta apie 400 m tune-
lio. 2001 m. spalį sugedus keleiviniam traukiniui, keleiviams tunelyje teko praleisti 
apie 5 valandas, kol buvo evakuoti kitu tuneliu.

Daugelį metų eurotunelis turėjo finansinių problemų, veikė nuostolingai. Tik 
nuo 2012 m. pradėtas gauti nedidelis pelnas.

Parengė Juozas Smilgevičius
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Knyga apie Joniškio melioratorius

2014 m. pradžioje pasirodė knyga 
„Žmonės, pažadinę žemę“. Jos autorius 
Lietuvos nusipelnęs melioratorius, ilga-
metis Joniškio melioracijos įmonės va-
dovas Gediminas Zabarauskas. Knyga 
išsamiai pasakoja apie šios įmonės (iš 
pradžių melioracijos mašinų stoties, vė-
liau Joniškio melioracijos statybos val-
dybos) įsikūrimą, jos tvirtėjimą, atliktus 
darbus. 

Išimtinis dėmesys knygoje skiria-
mas žmonėms, įmonės darbuotojams. 
Sunku ir suskaičiuoti, kiek nuoširdžiai 
dirbusių šioje įmonėje žmonių portretų 
joje atspindėta. Tai ir inžinerijos techni-

kos darbuotojai, traktorininkai, ekskavatorininkai, vairuotojai, kitų profesijų darbuo-
tojai. Juk melioracijos darbų piko laikotarpiu Joniškio MSV dirbo apie 700 žmonių.

Knygoje detaliai pasakojama apie daugelį šios įmonės padarytų darbų. Yra net 
atskiras skyrius apie rajone įrengtus tvenkinius. Tai suprantama, nes natūraliais van-
dens telkiniais Joniškio žemė nepasižymi. Atskirai knygoje nušviečiamos meliora-
cijos ir kraštovaizdžio problemos, netgi pasakojama apie melioracijos darbų metu 
nurinktų nuo laukų vertingesnių akmenų panaudojimą sodybų papuošimui.

Be abejo, daugiausia dėmesio skirta supažindinti su tuometinės Joniškio MSV 
darbais, jų organizavimu, kokybės gerinimu. Atskiras skyrius skirtas buvusiam meli-
oracijos ir vandens ūkio ministrui Jonui Veličkai, kurio indėlis plėtojant melioracijos 
darbus Lietuvoje ypač didelis. Neužmiršti ir įmonės melioratorių kolektyvo (dabar 
sakytume - bendruomenės) visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aspektai.  Apie vis-
ką ir nepapasakosi, todėl besidomintiems melioracijos Lietuvoje istorija tikrai vertėtų 
ne tik pasklaidyti, bet ir perskaityti šią knygą. 

Beveik poros šimtų puslapių knyga gausiai iliustruota, puikiai išleista. S.Tumėno 
leidykla „Šiaurės Lietuva“, rengusi knygą spaudai, kartu su autoriumi padirbėjo nuo-
širdžiai. 

Džiugu, kad autoriui užteko jėgų ir užsispyrimo įveikti daugelį sunkumų. Neabe-
joju, kad buvo ir nepritariančių, laikančių tokį sumanymą nereikalingu. Tačiau knyga 
išleista ir ji liks paminklu Joniškio melioratoriams, jų darbams. Juk iš tikrųjų jie, 
nusausinę ir sukultūrinę nors ir potencialiai našias, bet pernelyg užmirkusias rajono 
dirvas, šią žemę prikėlė naujam gyvenimui. 

Juozas Smilgevičius
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Žemės reformos duomenys
2014 m. sausio 1 d. 

Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas kaimo vietovėse 
Nuo žemės reformos pradžios iki 2014 m. sausio 1 d. pateikta 783,63 tūkst. piliečių pra-

šymų atkurti nuosavybės teises į 4,02 mln. ha turėtos žemės. Priimti sprendimai atkurti nuosa-
vybės teises 763,76 tūkst. piliečių į 3,98 mln. ha žemės, miško ir vandens telkinių. Tai 99,03 
proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto (99,14 proc., įvertinus plotus, į kuriuos nuosavybės 
teisių negalima atkurti dėl pačių piliečių kaltės ar neveikimo). Nuosavybės teises liko atkurti 
19,88 tūkst. piliečių į 39,04 tūkst. ha žemės (natūra negrąžinta 9,03 tūkst. ha žemės, kurios 
prašo 3,72 piliečių). 

Patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose (toliau – projektai) jau suformuoti 
grąžintinos žemės, miško sklypai 10,99 tūkst. piliečių (29,43 tūkst. ha) ir šiuo metu vykdomi 
projektų įgyvendinimo darbai, rengiamos žemės sklypų kadastro dokumentų bylos dėl šios 
žemės įteisinimo. Taip pat rengiamuose projektuose projektuojami 3,65 tūkst. piliečių žemės 
sklypai 5,74 tūkst. ha plote, o 3,27 tūkst. piliečių numatoma atkurti nuosavybės teises į 4,88 
tūkst. ha žemės projektuose, kurie bus rengiami artimiausiu metu. 

3,8 tūkst. piliečių liko atkurti nuosavybės teises į 7,13 tūkst. ha žemės: 1,59 tūkst. piliečių 
patvirtintuose projektuose jau suprojektuoti žemės sklypai (4,01 tūkst. ha); 1,54 tūkst. piliečių 
žemės sklypai yra ar bus projektuojami šiuo metu rengiamuose projektuose (2,33 tūkst. ha), o 
dar 0,52 tūkst. piliečių laukia, kol bus paskelbtos naujos projektų rengimo teritorijos (numato-
ma atkurti nuosavybės teises į 0,78 tūkst. ha žemės); 0,2 tūkst. piliečių dėl objektyvių priežas-
čių (vyksta teismai, ginčai dėl ribų ir t. t.) šiuo metu nėra galimybės atkurti nuosavybės teisių.

 
Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas miestuose 
Iki 2014 m. sausio 1 d. pateikta 51,81 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 

39,72 tūkst. ha žemės miestams iki 1995 m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose. Nuosavybės 
teisės atkurtos 80,1 proc. piliečių, pateikusių visus nuosavybės teisę įrodančius ir giminystės 
ryšį su turėtos žemės savininku patvirtinančius dokumentus, į 83,45 proc. ploto, nurodyto pra-
šymuose.

Didžiuosiuose šalies miestuose bei kurortuose piliečių nuosavybės teisės į iki nacionali-
zacijos turėtą žemę atkurtos taip: Vilniaus m. – 40,95 proc.; Kauno m. – 79,1 proc.; Klaipė-
dos m. – 99,54 proc.; Marijampolės m. – 99,87 proc.; Telšių m. – 99,47 proc.; Šiaulių m. – 93,6 
proc.; Panevėžio m. – 81,81 proc.; Druskininkuose – 88,45 proc. ir Palangoje – 68,91 proc. 
prašymuose nurodyto ploto.       

Miestų teritorijose liko atkurti nuosavybės teises 10,3 tūkst. piliečių į 6,57 tūkst. ha žemės. 

Asmeniniam ūkiui suteiktos ir naudojamos žemės įteisinimas
Iki 2014 m. sausio 1 d. 261,31 tūkst. piliečių privatizavo iš viso 567,16 tūkst. ha teisės 

aktais asmeniniam ūkiui jiems suteiktos ir naudojamos žemės ūkio paskirties žemės, su 23,3 
tūkst. piliečių sudarytos sutartys dėl 48,78 tūkst. ha valstybinės žemės nuomos, o 7,9 tūkst. 
šios žemės naudotojų parduodami ar išnuomojami žemės sklypai (12,82 tūkst. ha) įregistruoti 
Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu.

Parduota ir išnuomota pagal valstybinės žemės nuomos sutartis 95,43 proc. naudojamos 
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asmeninio ūkio žemės. Liko įteisinti 29,47 tūkst. ha asmeninio ūkio žemės 18,65 tūkst. jos 
naudotojų . 16,7 tūkst. piliečių asmeninio ūkio žemės dar neišsipirko ir (ar) nesudarė sutarčių 
dėl šios žemės nuomos.

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimas 
Įsigyti iš valstybės kaimo vietovėse žemės ūkio paskirties žemės (456,09 tūkst. ha) yra 

pateikę prašymus 28,36 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų. Iki 2014 m. sausio 1 d. nupirkta 
303,64 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, o tai 66,57 proc. viso asmenų pra-
šymuose nurodyto ploto (69,5 proc. - įvertinus plotus, kurių negalima parduoti dėl objektyvių 
priežasčių).

Pagal 2014 m. sausio 1 d. atnaujintus duomenis 4,47 tūkst. asmenų nepriimti sprendimai 
parduoti 95,45 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, tačiau patvirtintuose žemės 
reformos žemėtvarkos projektuose tokie žemės sklypai 54,11 tūkst. ha plote suprojektuoti 4,44 
tūkst. piliečių. Šiuo metu rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus 0,03 tūkst. piliečių 
yra formuojami žemės sklypai 0,16 tūkst. ha plote, o 0,04 tūkst. piliečių numatyta suformuoti 
žemės sklypus 0,76 tūkst. ha plote, patvirtinus naujas žemės reformos žemėtvarkos projektų 
rengimo teritorijas.

2013 m. į valstybės biudžetą už parduotą visų paskirčių valstybinę žemę gauta 226,8 
mln. Lt., 2012 m. - atitinkamai 124 mln. Lt.

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM informacija

2013 M . ATLIKTI MELIORACIJOS DARBAI
I. Valstybės biudžeto lėšomis 
Per 2013 m. valstybės biudžeto lėšomis atlikta melioracijos darbų už 27,2 mln. litų (meti-

nis darbų finansavimo limitas – 27,1 mln. litų). Darbų struktūra tokia:

2012 m. biudžeto lėšomis buvo atlikta melioracijos darbų už 27 mln. litų.  
Per 2013 m. suremontuota 3072 ha sausinimo sistemų (2012 m. - 3994 ha), suremontuota 

ir rekonstruota 112 km drenažo, 323 km griovių, 277 pralaidos, 91 tiltas, 57 užtvankos. Iš 
2886 žemės naudotojų prašymų suremontuoti jų žemėje esančius blogai veikiančius valstybei 
priklausančius melioracijos statinius 2013 m. patenkinti 1007 prašymai.

II. Projektai, baigti įgyvendinti 2013 m. pagal KPP veiklos srities  
„Žemės ūkio vandentvarka“ IV kvietimą (su ES fondų parama)
Iš viso įgyvendintas 81 projektas 31 rajone (savivaldybėje). Jų bendra vertė 93,2 mln. 

litų (tarp jų - 83,9 mln. litų paramos lėšos). Įgyvendinus šiuos projektus, pagerinta sausinimo 
sistemų būklė 9,4 tūkst. ha plote, rekonstruota (renovuota) 1589 km drenažo, 389 km griovių, 
279 pralaidos, 19 tiltų, 7 užtvankos. 

Antanas Gudaitis

KRONIKA

Eil. Nr.  Darbų pavadinimas mln. litų

1. Investicijų lėšomis -
2. Biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis 27,2
 iš to skaičiaus polderių eksploatavimui 4,7



91

APTARTI MELIORACIJOS  
FINANSAVIMO KLAUSIMAI

2013 m. gruodžio 30 d. su žemės ūkio ministru prof. Vigilijum Jukna, viceministre Leo-
kadija Počikovska ir Žemės ūkio ministerijos specialistais aktualius melioracijos sektoriaus 
finansavimo klausimus aptarė Žemės ūkio rūmų, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos, 
Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai.

Konstatuota, kad prioritetiniu pripažinto melioracijos sektoriaus būklė tikrai prasta, o 
pakankamas melioracijos finansavimas vis dar tebėra didelis rūpestis. Daug vilčių siejama 
su naujuoju 2014–2020 metų finansiniu laikotarpiu, kur turėtų būti išlaikomos 2 finansavi-
mo kryptys – investicinė į melioracijos sistemas ir melioracijos griovių priežiūros programa. 
Tačiau melioracijos specialistai susirūpinę, kad naujojoje Lietuvos kaimo plėtros programoje 
numatomas finansavimas bus 100 mln. Lt mažesnis, negu praėjusiu 2007–2013 m. laikotarpiu, 
kai jis siekė 300 mln. Lt. 

Didelį rūpestį kelia ir techninė bazė, kuri baigia susidėvėti, o naujai įsigyti trūksta lėšų. 
Pasak specialistų, be ES pagalbos milijonus kainuojančios technikos melioracijos įmonės ne-
išgalės įsigyti. ES lėšos labai praverstų ir naujai specializuotai technikai – daugiakaušiams 
ekskavatoriams įsigyti.

Susitikime taip pat diskutuota dėl galimo žemdirbių mokesčio melioracijos fondui, akty-
vesnio savivaldybių vaidmens, mokslinių projektų finansavimo ir kt.

Žemės ūkio ministerijos informacija
                  

SUPAPRASTINTAS ŽEMĖS NAUDOJIMO  
PASKIRTIES KEITIMAS 

Žemės ūkio ministerijos teikimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. sausio 15 d. 
patvirtino naujos redakcijos Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir kei-
timo tvarkos bei sąlygų aprašą.

Nuo šiol tuo atveju, kai planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti urbanizuotoje 
ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, bus privaloma pakeisti žemės 
sklypo žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), jie bus keičiami žemės savininkų, vals-
tybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu savivaldybės 
administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vie-
tovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas. Šiuo atveju asmuo, pageidaujantis pakeisti pa-
grindinę žemės naudojimo paskirtį, neprivalės rengti teritorijų planavimo dokumento, pakaks 
savivaldybės administracijos direktoriui pateikti prašymą, kuriame turės būti nurodyta žemės 
sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir buvei-
nė; žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidau-
jama pakeisti, kadastro numeris ir adresas (jei yra suteiktas); esama bei pageidaujama žemės 
sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai). Kartu su prašymu turės būti 
pateikiamos žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) 
pageidaujama pakeisti, Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) ir plano kopijos. 
Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bus priimamas per 10 darbo dienų.

Neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje taip pat galios minėta supaprastinta 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo tvarka, pagal kurią pla-
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nuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) 
būdas (būdai) bus keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, nerengiant 
teritorijų planavimo dokumentų.

Žemės ūkio ministerijos informacija

LIETUVOS MELIORACIJOS ĮMONIŲ  
ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS

2013 m. gruodžio 18 d. Vilniuje įvyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių va-
dovų susirinkimas. 

Buvo apsvarstytas atnaujintas melioracijos laiko normų ir sąnaudų rinkinys MTR-2013. 
Iš asociacijos narių buvo išbrauktos UAB „Vilniaus hidroprojektas“ ir V. Vilimo paslaugų 

įmonė (Plungė).
Susirinkime buvo apsvarstyti ir kiti klausimai

Juozas Smilgevičius

LŽHIS TARYBOS POSĖDIS            

 2013 m. gruodžio 20 d. Aleksandro Stulginskio universitete įvyko LŽHIS tarybos posėdis.
Taryba apsvarstė Sąjungos žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ leidybos klausimus. 

Buvo nutarta pertvarkyti žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijos struktūrą. Atsista-
tydinus Sąjungos žurnalo vyriausiajam redaktoriui Juozui Smilgevičiui, Taryba nuo 2014 m. 
sausio 1 d. paskyrė žurnalo vyriausiąja redaktore Vandą Vasiliauskaitę. J. Smilgevičius ir R. 
Survila paskirti žurnalo redaktoriais.

Vanda Vasiliauskaitė gimė 1952 m. kovo 5 d. Pasvalio r. Tetirvinų k. 1974 m. baigė 
Kauno žemės ūkio technikumą, įgydama technikės topografės kvalifikaciją. 1985 m. Vilniaus 
universitete baigė žurnalistikos studijas. 1974-1995 m. dirbo Respublikiniame žemėtvarkos 
projektavimo institute (dabar VĮ Valstybės žemės fondas). Čia buvo Kauno kartografijos, Kau-
no žemėtvarkos bei Kauno geodezijos skyrių inžinierė. 1995-2013 m. V.Vasiliauskaitė buvo 
laikraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentė.

Taryba patvirtino naują žurnalo redaktorių kolegiją. Jos nariais nuo 2014 m. tapo:
Vanda Vasiliauskaitė, žurnalo vyriausioji redaktorė (kolegijos pirmininkė), prof. Pranas 

Aleknavičius, Giedrius Balevičius, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemėtvarkos ir geo-
matikos instituto lektorius, Vidmantas Gurklys, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, Zita Kvietkienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos skyriaus vedėja, Kazys Maksvytis, valstybės įmonės 
Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento viršininkas, Antanas 
Maziliauskas, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius, Ramūnas Mockevičius, at-
liekantis valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus funkcijas, Gintautas Sabas, 
Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas, 
Kazys Sivickis, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas, Valentinas Šaulys, 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Hidraulikos katedros vedėjas, Vilimantas Vaičiu-
kynas, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio inžinerijos instituto lektorius.

Taryba patvirtino naują LŽHIS organizuojamų melioracijos specialistų kvalifikacijos kėli-
mo kursų profesinių žinių tikrinimo komisijos sudėtį: 
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Vidmantas Gurklys, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto dekanas (pirmininkas), Jonas Račas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vice-
pirmininkas (sekretorius), Vilda Grybauskienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens 
išteklių inžinerijos instituto lektorė, Petras Punys, Aleksandro Stulginskio universiteto Van-
dens ūkio inžinerijos instituto profesorius, Algirdas Radzevičius, Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius, Vilimantas Vaičiukynas, 
Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio inžinerijos instituto lektorius.

Taryba taip pat patvirtino naują statybos inžinierių profesinių žinių vertinimo komisijos sudėtį: 
Vidmantas Gurklys, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos 

fakulteto dekanas (pirmininkas), Jonas Račas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos 
vicepirmininkas (sekretorius), Vincas Gurskis, Aleksandro Stulginskio universiteto Hidro-
techninės statybos inžinerijos instituto docentas, Vitas Damulevičius, Aleksandro Stulgins-
kio universiteto Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto lektorius, Gintaras Motiejaitis, 
UAB „Sweco hidroprojektas“ techninis direktorius, Petras Punys, Aleksandro Stulginskio 
universiteto Vandens ūkio inžinerijos instituto profesorius, Algirdas Radzevičius, Aleksandro 
Stulginskio universiteto Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius, Mindaugas 
Rimeika, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vandentvarkos katedros vedėjas.

Mirus Tarybos nariui ir Hidrotechnikos sekcijos Profesinės veiklos komisijos pirmininkui 
Vytautui Bylai, šios komisijos pirmininku patvirtintas Tarybos narys Algirdas Plaipa, UAB 
„Plungės Jonis“ direktorius.

Taryba patvirtino naujus LŽHIS organizuojamų konkursų geriausiam 2013-2014 metų že-
mėtvarkos planavimo dokumentui bei geriausiam 2013-2014 metų suprojektuotam ar pastaty-
tam hidrotechnikos statiniui nustatyti nuostatus.

Apsvarsčiusi Sąjungos internetinio puslapio administravimo klausima, taryba pavedė jį 
administruoti V.Vaičiukynui ir L.Grigaitienei (L.Grigaitienei-informaciją, susijusią su kvalifi-
kacijos kėlimo kursais).

Posėdžio metu buvo aptarti profesinės šventės organizavimo bei kiti klausimai.
Taryba įrašė į LŽHIS grupių sąrašą naują Kauno projektuotojų grupę (vadovas Remigijus 

Pužas).
Juozas Smilgevičius

      JELENA LYSO VIENĖ  – APLINKOS INŽINERIJOS  
MOKSLŲ DAKTARĖ

2013 m. gruodžio 5 d. Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens išteklių inžinerijos 
instituto doktorantė Jelena Lysovienė apgynė technologijos mokslų srities aplinkos inžine-
rijos mokslo krypties daktaro disertaciją tema „Tarša veikiamų Vidurio Lietuvos reguliuotų 
upelių savaiminis apsivalymas sausmečio laikotarpiu“. Mokslinis vadovas dr. Valerijus Gasiū-
nas (ASU). Mokslinis konsultantas - prof. dr. Arvydas Povilaitis (ASU). Oficialieji oponentai: 
prof. dr. Valentinas Šaulys (VGTU), prof. habil. dr. Saulius Vaikasas (ASU).

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties tarybai pirmininkavo prof. dr. Dainius Steponavičius 
(ASU). 

Jelena Lysovienė gimė 1984 m. Vilniaus m. Biologijos bakalaurė (Vilniaus universitetas, 
2006 m.), ekologijos ir aplinkotyros magistrė (Vilniaus universitetas, 2008 m.). 2006-2008 m. 
dirbo Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Vandens būklės 
vertinimo skyriaus vyriausiąja specialiste. Vėliau dirbo privačiame sektoriuje darbą, susijusį 
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su aplinkosaugos projektais ir specialiaisiais vandentvarkos planais. 2009-2013 m. studijavo 
Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens išteklių inžinerijos institute dieninių studijų dok-
torantūroje

      Arvydas Povilaitis

PAMINĖTAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
95 METŲ JUBILIEJUS

2013 m. gruodžio 20 d. Žemės ūkio ministerijoje buvo paminėtos jos įkūrimo 95-osios 
metinės. 

1918 m. lapkritį valstybingumą atkūrusioje Lietuvoje žemės ūkiui tvarkyti buvo įkurta 
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
ministerija atkurta 1990 m. Jai buvo patikėta administruoti ne tik žemės ūkį, bet ir maisto 
pramonę, žuvininkystę. Savo veikloje remdamasi rinkos ekonomikos principais, ministerija 
sukūrė palankią teisinę, ekonominę aplinką ir sąlygas šių šakų bei kaimo plėtrai, sėkmingai 
susiejo ES bendrąją žemės ūkio politiką su valstybės politika ir nacionaliniais interesais.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius įteikė ministrui komiteto 
padėką už sėkmingą darbą Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai. Padėkomis ir garbės ženklais 
už ilgametį nepriekaištingą darbą, indėlį plėtojant Lietuvos žemės ūkio sektorių buvo pagerbti 
nusipelnę ministerijos darbuotojai ir visuomenės veikėjai. 

Žemės ūkio ministerijos informacija

PASKYRIMAI
Žemės ūkio ministerija

*Vaidas Vitukynas, g. 1984 m., aplinkos inžinerijos bakalauras (LŽŪU, 2007), nekilno-
jamojo turto vertinimo ir valdymo magistras (VGTU, 2009), paskirtas ministerijos Žemės ir 
išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėju. Iki tol buvo 
šio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Juozas Smilgevičius
Nacionalinė žemės tarnyba Prie žemės ūkio ministerijos

*Evaldas Zigmas Čijauskas, g. 1954 m., teisininkas (Vilniaus universitetas, 1978), paskir-
tas tarnybos direktoriaus pavaduotoju. Iki tol buvo Valstybinės augalininkystės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos direktorius.

*Arvydas Bagdonas, g. 1959 m., geodezijos inžinierius (VISI, 1982), paskirtas Ignalinos 
ir Visagino skyriaus vedėju. Iki tol buvo šio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

*Vitalija Balčienė, g. 1967 m., statybos inžinierė (VISI, 1990), paskirta Druskininkų sky-
riaus vedėja. Iki tol buvo šio skyriaus vyriausioji specialistė;

*Vida Balčiūnienė, g. 1955 m., hidrotechnikos inžinierė (LŽŪA, 1978), paskirta  Panevė-
žio skyriaus vedėja. Iki tol buvo šio skyriaus vyriausioji specialistė;

*Daiva Gineikaitė, g. 1981m., teisės magistrė (Vilniaus universitetas, 2008), paskirta 
Kauno m. skyriaus vedėja. Iki tol buvo Kauno m. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir 
turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus pavaduotoja;

*Vida Kavaliauskienė, g. 1967 m., žemėtvarkos inžinierė (LŽŪA, 1990), paskirta Zarasų 
skyriaus vedėja. Iki tol buvo šio skyriaus vedėjo pavaduotoja;

*Saulius Leščiauskas, g. 1967 m., žemėtvarkos inžinierius (LŽŪU, 2002), paskirtas Tel-
šių skyriaus vedėju. Iki tol buvo šio skyriaus vyriausiasis specialistas;
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*Laima Motiejūnienė, g. 1954 m., inžinierė ekonomistė (KPI, 1977), paskirta Radviliškio 
skyriaus vedėja. Iki tol buvo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Akci-
zų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus poskyrio vedėja;

*Jonas Purvaneckas, g. 1950 m., žemės ūkio gamybos ekonomistas organizatorius (Le-
ningrado žemės ūkio institutas, 1988), paskirtas Nacionalinės žemės tarnybos Bendrųjų reika-
lų departamento Ūkio skyriaus vedėju. Iki tol buvo Vilniaus r. skyriaus vedėju bei Ignalinos ir 
Visagino skyriaus vedėju;

*Audrius Radeckis, g. 1962 m., geodezijos inžinierius (VISI, 1984), paskirtas Pakruojo 
skyriaus vedėju. Iki tol buvo Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas;

*Živilė Ramanauskaitė, g. 1985 m., ekonomikos magistrė (Mykolo Romerio universi-
tetas, 2011), paskirta tarnybos Finansų ir apskaitos departamento Žemės finansinės apskaitos 
skyriaus vedėja. Iki tol buvo šio skyriaus vyriausioji specialistė;

*Agata Vutkina, g. 1987 m., teisės magistrė (Vilniaus universitetas, 2011), paskirta Vil-
niaus rajono skyriaus vedėja. Iki tol buvo šio skyriaus vyriausioji specialistė.

Aldona Jakavonienė

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
Doc. dr. Gražina Žibienė paskirta Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekane. 

APDOVANOJIMAI
Žemės ūkio ministerijos garbės ženklas Žemės ūkio ministerijos  

įkūrimo 95-jų metinių proga įteiktas 
Silvestrui Staliūnui, žemėtvarkos veteranui

***
Žemės ūkio ministerijos padėkos raštas ministerijos įkūrimo 95-mečio proga įteiktas

Petrui Garneliui, Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos  
ir biokuro skyriaus vyriausiajam specialistui

***
Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto padėkos raštas  

Žemės ūkio ministerijos įkūrimo 95-jų metinių proga įteiktas
Audriui Petkevičiui, ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriui

***
Žemės ūkio ministerijos padėkos raštai jubiliejų proga įteikti:

Petrui Jakštui, UAB „Projkelva“ (Plungės r.) vyriausiajam inžinieriui 70 m. jubiliejaus proga;
Danutei Ramanauskienei, NŽT Personalo skyriaus vyriausiajai specialistei, 60 m. jubiliejaus proga;

Alvydui Vencevičiui, NŽT Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjui, 60 m. jubiliejaus proga;
Romualdui Mažonavičiui, UAB „Sauslaukio statyba‘ (Plungės r.) 50 m. jubiliejaus proga;

Elvyrai Sakalauskienei, UAB „Projkelva“ (Plungės r.) inžinierei projektuotojai  
50 m. jubiliejaus proga;

Ramūnui Mockevičiui, VĮ Valstybės žemės fondo direktoriui, 40-mečio proga;

Žemės ūkio ministerijos padėkos raštai už svarų indėlį demarkuojant Lietuvos - Lenkijos sieną įteikti:
Vitalijui Kalendai, UAB Aerogeodezijos instituto projekto vadovui;

Edmundui Šleiteriui, UAB Aerogeodezijos instituto projekto vadovui.
Romualdas Survila, Juozas Smilgevičius
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