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AKTUALIJOS

Dešimt metų kartu 
su NATO 
ir Europos Sąjunga 

Šiais metais minime dvi svarbias datas: narystės 
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (NATO) ir Eu-
ropos Sąjungoje  dešimtmetį.

Atsikūrusiai mūsų valstybei nebuvo kito kelio išsau-
goti  nepriklausomybę kaip jungtis bendrą Vakarų šalių 
gynybinę organizaciją. Lietuvos kelias į NATO: 1994-01-04 Lietuvos Respublika 
pateikia oficialų prašymą priimti į NATO; 1994-11-18 Lietuvos Vyriausybė pa-
tvirtino Lietuvos Respublikos ir NATO individualią programą „Partnerystė taikos 
labui“; 1997-08-01 įsteigta Lietuvos misija prie NATO; 1999-04-23-25 d. NATO 
šalių vadovų susitikime Vašingtone pripažintos Lietuvos pastangos ir pažanga sie-
kiant narystės NATO, patvirtintas pasiruošimo narystei veiksmų planas; 2002-11-
21 NATO viršūnių susitikime Prahoje Lietuva pakviesta prisijungti prie NATO; 
2004-03-29 Lietuva tapo pilnateise NATO nare. Lietuva per visą savo istoriją jautė 
nuolatinę agresyvių kaimynų grėsmę.  Ši grėsmė neišnykusi ir šiomis dienomis. 
Vykdomi nuolatiniai ekonominiai, politiniai, informaciniai bei kitokio pobūdžio 
išpuoliai. Apie poreikį stiprinti saugumą liudija Ukrainos teritorijos dalies aneksi-
ja. Narystė NATO mums tarsi užuovėja. Pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį 

NATO narės
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NATO priklausančios valstybės yra įsipareigojusios ginti viena kitą. Tai reiškia, 
kad ginkluotas vienos ar kelių NATO valstybių Europoje arba Šiaurės Amerikoje 
užpuolimas bus laikomas jų visų užpuolimu. Ši organizacija gali imtis priemonių 
tik tokiu atveju, jei jam pritaria visos valstybės  narės.

Kita labai svarbi  mūsų šaliai 
organizacija yra Europos Są-
junga. Į ją Lietuva ir dar 9 šalys 
įstojo prieš 10 metų  2004 m. ge-
gužės 1 d. Lietuvos pažanga per 
praėjusį dešimtmetį daugelyje 
sričių būtų buvusi neįmanoma be 
didelės ES paramos

Ši, dabar jungianti 27 Euro-
pos valstybes sąjunga kūrėsi pa-
laipsniui nuo 1957 m. Iš pradžių 
Sąjungą  sudarė Vokietija, Pran-
cūzija, Italija, Olandija, Belgija ir 
Liuksemburgas. 1973 m. prie jos 
prisijungė Didžioji Britanija, Danija ir Airija, 1981 m. – Graikija,  1986 m. – Is-
panija ir Portugalija, 1995 m. – Austrija, Suomija ir Švedija. Kartu su Lietuva ES 
valstybėmis narėmis tapo Kipras, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, 
Slovakija ir Slovėnija. 2007 m. prie ES prisijungė Bulgarija ir Rumunija, o 2013 
m. – Kroatija.

Du pagrindiniai ES tikslai: šalių integracija ir plėtra. ES skatina demokratinę 
santvarką ir atskirų valstybių ekonomiką. ES vykdomasis organas yra Europos Ko-
misija (EK). EK kartu su Europos Parlamentu (turinčiu 736 narius) leidžia Sąjun-
gos įstatymus, taip pat oponuoja Vadovų Tarybai, kurią sudaro 27 šalių vadovai. Į 
Europos Parlamentą Lietuvos piliečiai renka 11 narių.

2004 m. valstybių vadovai ir ES priėmė Europos Konstituciją. Kitais metais 
turėsime su ES bendrą valiutą – eurą. Narystė ES nepalieka nuošalėje Lietuvos 
nuo globalinės pažangos, tampame savi tarp Europos tautų, galime lengviau spręsti 
šalies ekonominius ir politinius klausimus.

                                                                    Parengė Romualdas Survila

Šalys – ES narės

AKTUALIJOS
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MŪSŲ GYVENIMAS

Profesinė šventė pamario žemėje
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Šiemet žemėtvarkininkai, hidrotechnikai, melioracijos įmonių specialistai ir 
kiti giminingų profesijų broliai profesinės dienos paminėti susitiko Drevernoje, 
buvusioje Karaliaus Vilhelmo prieplaukoje įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje 
„Strykis“. Ten, kur pro šalį keliu Klaipėda - Šilutė rieda automobilių virtinės ir čia 
pat su Drevernos upe susitinka garsusis Vilhelmo (arba Klaipėdos) kanalas, 
kurį 1863-1873 metais rankomis iškasė prancūzų karo belaisviai, idant aplenk-
damas Kuršių marias vandens kelias sujungtų Klaipėdos uostą ir Miniją.      

Kadaise Drevernos kaimą pamaryje garsino nagingi kurėnų, vytinių ir 
venterinių valčių statytojai, čia beveik 300 metų veikė garsusis žuvų turgus 

Strykis, į šį kraštą sutraukdavęs šimtus žvejų ir pirklių. O kad šiandien čia esa-
ma žuvies - šviežios ir rūkytos, galėjai įsitikinti dalyvaudamas šventėje.

     
- Prieš ketvirtį amžiaus atkurtosios Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos in-

žinierių sąjungos (LŽHIS) nariai šiemet penkioliktąjį kartą švenčia savo profesinę 
dieną. Ši šventė rengiama kasmet pirmąjį birželio šeštadienį nuo 2000 metų vis ki-
toje šalies vietoje, - pradėdamas šventę kalbėjo LŽHIS prezidentas Giedrius Balevi-
čius. Ir kvietė visus atvykusius gražiai pabendrauti. Kolegas profesinės dienos proga 
sveikino Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM vadovai, 
Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius Antanas Maziliauskas, Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto vadovai, Lietuvos matininkų asociacijos prezidentė Jolanta 
Česnauskienė, kiti svečiai. Savo ruožtu šventės organizatoriai už nuopelnus Sąjun-
gai padėkojo ir gražaus jubiliejaus proga ant ASU rektoriaus A. Maziliausko pečių 
uždėjo kuplų ąžuolų vainiką. 

Apie žemėtvarkininkų ir melioratorių darbus 
šiandien girdime prieštaringų nuomonių. Dar 

Skubam paminėti profesinę dienąGražiai išsirikiavę į šventę atvyksta GEOMETROS atstovai
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prieš kelias dešimtis metų per patį vienkiemių nai-
kinimo vajų buvo koneveikiami melioratoriai, kad 
griovė sodybas, sausino upelius. Šiandien ir vieni, ir 
kiti stokoja užsakymų darbams, susidėvėjusios melio-
racijos sistemos laukia renovacijos, tačiau būtiniausių 
lėšų darbams vykdyti ir taip reikalingos modernios 
technikos melioracijos įmonės neturi. Nesulaukiama 
deramo dėmesio ir finansavimo racionaliai žemės re-
formai.

Tačiau profesinės dienos šventė - ne problemoms 
aptarti. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM gar-
bės ženklas - aukščiausias apdovanojimas už nuopel-
nus žemės tvarkymo ir administravimo srityje, įteik-

tas ilgamečiam žemėtvarkos specialistui Vytautui Skuodžiūnui, iki šiol aktyviai 
besirūpinančiam žemėtvarkos prestižu.

Žemės ūkio ministerijos padėkos raštai, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ir 
LŽHIS padėkos įteiktos 
labiausiai savo profesi-
jai tiesioginiu darbu ir 
visuomenine veikla nu-
sipelniusiems žmonėms 
(apdovanotųjų sąrašą 
spausdiname šio žurnalo 
Kronikoje 94-95 p.).

Kaip ir ankstesniais 
metais, LŽHIS padėko-
mis bei prizais apdova-
noti geriausių hidrotech-
nikos ir žemėtvarkos 
projektų konkurso nu-
galėtojai. Jais pripažinti 
Leliūnų kadastro vieto-

MŪSŲ GYVENIMAS

Šventę pradeda 
LŽHIS prezi-

dentas Giedrius 
Balevičius

Ant ASU rektoriaus Antano 
Maziliausko pečių - ąžuolų 
vainikas jo Jubiliejaus proga

 Žemės ūkio ministro Vigilijaus 
Juknos padėka Juozui Kusui 
(UAB ,,Kuršasta“, Skuodas)

Nacionalinės žemės tarnybos 
Garbės ženklas  žemėtvarkos 

veteranui Vytautui Skuodžiūnui
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1. Apdovanojimais džiau-
giasi VŽF projektuotojai: 
Bronius Milašius (Klaipė-
dos sk.) ir Inesa Kolesniko-
vienė (Kauno sk.) 
2. Už įvertinimą hidrotech-
nikos projektų konkurse 
dėkoja SWECO HIDRO-
PROJEKTAS techninis 
direktorius Gintaras 
Motiejaitis
3. Nacionalinės žemės 
tarnybos padėka Sauliui 
Mocevičiui (GEOMETRA).
4. Smagu žolėje  
ištiesti kojas
5. Košę ragauja  
Mindaugas Juozaponis  
(GEOMETRA)  
ir LŽHIS tarybos narė  
Palmira Ačienė (VŽF).
6. Šventės akimirka

1. 2. 3.

4. 5.

6.
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vės žemės reformos žemėtvarkos projektas, kurį parengė Valstybės žemės fondo 
Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektuotojas Raimundas Zablackas, 
žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurį parengė VŽF Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyriaus projektuotoja Inesa Kolesnikovienė, taip pat R. But-
kuvienės žemėtvarkos darbų įmonės projektuotojos Jūratės Šimkuvienės parengtas 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Hidrotechnikos sekcijoje įvertintas Klaipėdos jūrų uosto krantinės rekonstravi-
mo, AB „Sweco hidroprojekto“ parengtas Keleivinių ir krovininių keltų termina-
lo  infrastruktūros įrengimo (I-II-III statybos etapai) projektas. Jo autoriai Antanas 
Kropas, Jurgis Bagdonas, Gediminas Zumaras.

Šventė nebūtų šventė be linksmumo ir šurmulio, be bičiuliško pabendravimo su 
kolegomis. Iš toliausiai girdėjosi muzika, katile garavo gardi košė, šūkavo sirgaliai, 
palaikydami sporto aikštelėse ir prie šaudymo stendų besirungiančius kolegas. Tik 

Kieno akis šįsyk bus taiklesnė?

Jaunieji žiūrovaiVaržybų akimirka

VŽF skyrių vadovai Vladislovas 
Kudriavcovas (Kaunas)  
ir Alfonsas Švipas (Panevėžys)
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žvejojančius draugai palaikė tyliai, kad 
žuvų, kurios ne itin domėjosi joms siūlo-
mu masalu, nenubaidytų.

Gražu buvo matyti spalvinga sporti-
ne apranga pasidabinusius kolegas, taip 
skiriant - kur ,,Plungės Jonio“, Valstybės 
žemės fondo, ,,Plungės lagūnos“, ,,Kvė-
darstos“ ar kurio nors kito kolektyvo at-
stovai. 

NŽT medaliais apdovanoti tinklinio, 
krepšinio, šaudymo varžybų nugalėtojai 
bei žvejai. Tinklinio varžybose nugalėto-
jais tapo skuodiškių ,,Kuršastos“ koman-
da, antrąją vietą užėmė VŽF Šiaulių komanda, trečiąją – ,,Plungės Jonis“. Krepšinio 
aikštelėje pirmavo VŽF II komanda, antrąją vietą užėmė ,,Kamesta“ iš Kauno, tre-
čiąją – ,,Kuršasta“. Taikliausiai šaudė Arūnas Adomaitis iš Šiaulių, po jo sekė Man-
girdas Lukoševičius, Eligijus Purvainis, Antanas Šalvis ir Marijus Neimanas. Tarp 
moterų taikliausia pasirodė Indrė Gražinskaitė, jai nusileido Brigita Šimoliūnienė ir 
Milda Šukienė. Žvejyboje geriausiai sekėsi Petrui Žibui.

Šventės ,,vinimi“ tapo modernizuoto folkloro grupės KITAVA, reprezetuojan-
čios Šiaulių universitetą, pasirodymas.

Netruko pasibaigti metuose kartą vykstanti žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų 
profesinė šventė. Kas dalyvavo joje - džiaugiasi iškovotais prizais, tebesidalija 
įspūdžiais, o kas negalėjo pabūti sykiu ir praleido progą pabendrauti su kolegomis - 
susitiks lygiai po metų.

Tai kad nelabai kimba

Už laimėjimą krepšinio aikštelėje LŽHIS prezidentas Giedrius Balevičius apdo-
vanojimą pasiruošęs įteikti VŽI komandos kapitonui Ramūnui Mockevičiui
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Profesijos pakylėtas                
Visi, kas turėjo ar turi reikalų su Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inži-

nierių sąjunga, negali nepažinti Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriaus 
prof. dr. Antano Maziliausko. Vieniems jis - dėstytojas, kitiems - kolega, darbo 
vadovas, bendramintis.

Šis žmogus buvo vienas LŽHIS atkūrimo iniciatorių, atkuriamojo suvažiavimo 
(1989 m.) organizacinio komiteto pirmininkas. Atkūrus Sąjungą, jis buvo tarybos 
narys - tarptautinės komisijos pirmininkas, tarybos vicepirmininkas - Hidrotech-
nikos sekcijos pirmininkas, 2003-2005 metais vadovavo Sąjungai ir iki šiol yra 
aktyvus Sąjungos narys, žurnalo „Žemėtvarka 
ir hidrotechnika“ redakcijos kolegijos narys.

Kas šiandien svarbu šiam visuomeniškam, 
gražią pedagoginio ir gamybinio darbo patirtį 
turinčiam žmogui? Kokias viltis jis sieja su šian-
dieninio universiteto ir jo auklėtinių ateitimi? 
Apie tai su ASU rektoriumi prof. dr. Antanu MA-
ZILIAUSKU jo 60 - ojo gimtadienio išvakarėse 
kalbėjosi  žurnalo vyriausioji redaktorė Vanda 
VASILIAUSKAITĖ.

- Buvote vienas LŽHIS atkūrimo 
iniciatorių, atkuriamojo suvažiavi-
mo, įvykusio prieš 25-erius metus, 
organizacinio komiteto pirminin-
kas. Kodėl Jums tai buvo svarbu?

- Lietuvos atgimimo metu visi 
buvome entuziastingai nusiteikę, 
degėme noru atkurti žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos specialistų sąjungą, 
domėjomės jos ištakomis. Prieš tai 
nedaug ir težinojome apie profesinę 
bendruomemenę, apie prieškario ma-
tininkus ir kultūrtechnikus, bet vyres-
niųjų kolegų atmintyje įspūdžiai dar 
buvo gyvi, išlikę ir  senieji leidiniai, 
todėl nieko nedaryti negalėjome.

Knygoje „Lietuvos hidrotechnikai“ 
apie jį pateikiami tokie biografiniai 
duomenys: gimė 1954 m. gegužės 26 d. 
Kėdainių r. Paaluonio k. Hidrotechni-
kos inžinierius (LŽŪA, 1977). LŽŪA, 
Melioracijos, Vandentvarkos katedros, 
asistentas, docentas, profesorius  (nuo 
1977), Alžyro Hidrotechnikos institutas, 
Darbo organizavimo katedros vedėjas 
(1985-1988), LŽŪU (LŽŪA) Tarptau-
tinio skyriaus vedėjas (1992-1996), 
ŽŪM, Melioracijos ir aplinkos skyriaus 
vedėjas, Žemės ūkio plėtros ir maisto 
departamento direktorius (1997-2001), 
LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fa-
kulteto dekanas, LŽŪU prorektorius plė-
trai (2001-2004), UAB „Projektų gama“ 
generalinis direktorius  (2005-2010), 
ASU rektorius (nuo 2011). Technikos 
mokslų kandidatas (daktaras), 1984, do-
centas (1990), profesorius (2008). 
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- Po Nepriklausomybės atkūrimo dalyvavote įvairiuose projektuose, konsulta-
cinėse misijose Afrikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje, buvote Lietuvos atstovas Tarp-
tautinėje drėkinimo ir drenažo komisijoje (ICID) bei Europos regioninėje darbo 
grupėje, buvote Jungtinių tautų FAO ekspertu žemės ūkio ir vandentvarkos klau-
simams. Kokią naudą konkrečiai tai davė?

- Didžiausia avantiūra ir labiausiai pačiam netikėtas žingsnis buvo 1993 m., kai 
sykiu su kanadiečiais  vykau į pirmąjį projektą Nigerijoje. Tuomet stažavausi Kana-
doje, susipažinau su kolegomis, dirbusiais Afrikos žemyne, ir sužinojau, kad jiems 
reikia drėkinimo inžinieriaus. Pasiūlė važiuoti sykiu ir sutikau, nors nebuvau didelis 
drėkinimo specialistas. 

Projektai buvo rengiami pagal specialiąją aprūpinimo maistu programą. Nuva-
žiuoji, būdavo, į kaimą, susitinki su tenykščiais žmonėmis, matai, kad ir su mažy-
čiu projektėliu gali jiems padėti. Pasirinkau dešimt nedidelių objektų, parengiau 
topografines nuotraukas. Kolegos kanadiečiai padarė gręžinukus, pasirodė vanduo. 
Visas kaimas džiūgavo, tai jiems buvo didelis įvykis. Toks, regis, mažas dalykas, ta-
čiau tenykščiams žmonėms labai svarbus. Pasijaučiau išdidžiai, galįs kažką gero dėl 
tų žmonių padaryti. Palengva įgijau patirties. Tąsyk Nigerijoje dirbau tris mėnesius. 

Su FAO projektais išvažinėjau pusę pasaulio. Dirbdamas Afrikoje ar kitame 
krašte, stengdavausi pasakoti apie Lietuvą, bet daugelis vietinių nežinodavo, kur 
toji Lietuva. Būdavo malonu ką nors gero pasakyti apie savo šalį. Jau tada pajaučiau 
ir kad mūsų profesija įdomi, ir kad gebame nė kiek ne mažiau negu vakarų šalių spe-
cialistai. Teko kartu dirbti su kolegomis iš įvairių šalių. Kad ir olandai, daug šneka, 
o kai reikia kruopščiai ataskaitą parengti, kartais mes ir geriau padarydavome. Atsi-
radusios galimybės panašiuose projektuose buvo tikrai naudingos įgyjant patirties.

- Dirbote Alžyre, dėstėte ir konsultavote tos šalies specialistus hidrotechni-
nės statybos temomis, netgi parašėte vadovėlį prancūzų kalba. Vėliau Europos 
teisės bei bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo klausimais stažavo-
tės Brandono (Kanada), Velso (Didžioji Britanija), Europos universitete Tūre 
(Prancūzija)... 

- Alžyre dėsčiau statybos technologiją ir organizavimą, tada, pamenu, dirbo labai 
daug užsienio kompanijų, statė hidrotechninius statinius, įrenginėjo vandentiekio, 
kitas sistemas. Tai buvo   didžiulė hidrotechninės statybos patirtis kitokiose klimato 
sąlygose, kitokiame reljefe nei pas mus. Su studentais važiuodavome į objektus, 
kur darbai ir technologijos buvo sudėtingi. Kiekviena nauja patirtis man labai daug 
davė, vėliau atsirado ir daugiau naujų projektų. Jaunatviškas entuziazmas visada 
traukė daryti kažką naujo.

- Kaip vertinate savo, kaip valstybės tarnautojo patirtį, kai dirbote Žemės ūkio 
ministerijoje?

- Tai buvo įdomus metas Lietuvai rengiantis stoti į Europos Sąjungą ir nauja pa-
tirtis. Tuomet pusantrų metų buvau Melioracijos ir aplinkos skyriaus vadovu, dirbo-
me sykiu su olandų ekspertais, kurie bandė siūlyti melioracijos sistemų pertvarky-
mą, diskutuodavome, koks tas modelis turėtų būti. Po to tapau Ūkio plėtros, vėliau 
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- Žemės ūkio ir maisto 
departamento direk-
toriumi. Važinėjome 
į Briuselį, derinome 
mūsų šalies teisės ak-
tus su ES teisės aktais. 
Tai buvo labai įdomu. 

Pravertė tarptau-
tinio darbo patirtis, 
kai tekdavo bendrau-
ti anglų ar prancūzų 
kalbomis, nes tada su 
vertimais nebuvo taip 
paprasta. Po tarptauti-
nių patirčių ir stažuo-
čių svečiose šalyse jaučiausi kaip žuvis vandeny. Metas buvo labai įdomus dar ir 
tuo, kad formavosi žemės ūkio politika, steigėsi naujos institucijos, buvo kuriama 
integruota administravimo kontrolės sistema žemės ūkyje, reikėjo sukurti visus re-
gistrus ir visa kita. Tuose procesuose man teko dalyvauti, nes  ministerijoje kuravau 
visą žemės ūkio gamybą bei maisto pramonę. Teko daug gilintis, plėsti žinias, kartu 
ir nemažai diskutuoti su kitais, daugiau patyrusiais ieškant šalies žemės ūkiui ge-
riausių sprendimų.

- Buvote įkūręs projektavimo įmonę ,,Projektų gama“, kuri sėkmingai veikė 
keletą metų ir dingo. Kodėl?

- Tas šešerių metų laikotarpis šeimos versle, kurį pradėjome nuo nulio ir buvome 
išplėtoję iki 6 mln. litų metinės apyvartos ir sukūrę 30 darbo vietų, buvo vienas ge-
riausių mano kūrinių. Gražių projektų esame parengę beveik visose šalies savival-
dybėse. Tai ne tik daugelis melioracijos projektų, bet ir Vilniaus, daugelio mažesnių 
miestų ir miestelių vandentiekio bei nuotekų sistemų rekonstrukcijos, regioninių 
atliekų sąvartynų įrengimo bei vietinių sąvartynų uždarymo projektai. Be to, teikė-
me techninę paramą savivaldybėms bei vandenų įmonėms įgyvendinant ir adminis-
truojant didelius baseinų vandentvarkos projektus. Vieni pirmųjų pradėjome teikti 
FIDIC inžinieriaus paslaugas, karu su Suomijos ekspertais prižiūrėjome Klaipėdos 
regioninės atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą. Parengėme daugybę investi-
cinių projektų, verslo planų, paraiškų ES lėšoms gauti. Tarp jų tokie reikšmingi 
projektai kaip Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ Kaune, Nacionalinės 
svarbos futbolo stadionas, daugiafunkcinė sporto ir turizmo bazė Marijampolėje, 
Nemuno prieplaukos ir uostai bei kiti. Neabejoju, kad įmonė būtų sėkmingai veiku-
si ir šiandien, jeigu nebūtų nepelnytai patyrusi bankų skatinto nekilnojamojo turto 
,,burbulo“ finansinio smūgio, suteikus laidavimo garantiją kitos bendrovės projektui.

Tarp studentų
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- Nemažą dalį savo gyvenimo paskyrėte jaunimo mokymui, buvote naujai 
įsteigtos Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų bendradarbiavimo pro-
gramos  NOVABA koordinacinės tarybos narys, dalyvaujate tarptautiniuose stu-
dentų mainų projektuose.

- Nuolat dirbame su tarptautiniais partneriais, turime bendrų programų su už-
sienio universitetais. Šiuo metu mūsų universitetas turi daug tarptautinių sutarčių. 
Patirtis, kurią įgijome kuriant Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų ben-
dradarbiavimo tinklą NOVABA, tebėra aktuali. Dabar esu Baltijos šalių veterina-
rijos, žemės ūkio ir miškų universitetų tinklo BOVA rektorius (rotacijos principu 
šiose pareigose keičiamasi kas treji metai). Bendradarbiavimas su Šiaurės šalių že-
mės ūkio universitetais vyksta nuo 1996 m. ir turi seną istoriją. Dalyvaujame ne tik 
studijų mainuose. 

Gegužės mėnesį teko būti Kalifornijos universitete (JAV), su kuriuo esame pasi-
rašę bendradarbiavimo sutartį. Ten vyko didelė studijų mugė, ieškojome konkrečių 
partnerystės sąsajų. Dabar madinga kurti bendras studijų programas, kai žmogus 
gauna dviejų universitetų diplomą. Norime būti konkurencingi, dabar užsidarius 
savo kiaute dirbti nebegalima.

- Esate patyręs, svarbus ir reikalingas žmogus žemėtvarkininkų bei hidrotech-
nikų bendruomenėje. Kokią situaciją norite matyti rengiant šių profesijų specia-
listus mūsų šalyje?

- Noriu būti optimistas ir galvoju, kad žemėtvarkos ir hidrotechnikos specia-
listų tikrai reikės, juolab hidrotechnikų, nes Lietuvoje sausinimo sistemos baigia 
nusidėvėti ir rekonstrukcijos poreikis kasmet vis didės, jas teks prižiūrėti ir rekons-
truoti. Pastaraisiais metais sumažėjęs  studentų priėmimas į hidrotechninės staty-
bos inžinierių specialybę neramina, stengiamės dėl tikslinio studijų finansavimo, 
šiemet priėmimui skirta apie 20 vietų. Bendradarbiaudamas su gamybos įmonėmis, 
su Melioracijos įmonių asociacija, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas rūpinasi, 
kad rastųsi jaunuolių, 
besidominčių šia spe-
cialybe, ir kad finan-
savimas leistų toliau 
tęsti specialistų ren-
gimą, nes jeigu nebus 
specialistų, pasekmės 
Lietuvos žemės ūkiui 
gali būti labai blogos. 
Tai laikui bėgant pa-
jus patys žemdirbiai, 
nes nebegalės gauti 
gerų derlių. 

Su Aleksandro Stulginskio anūku Jonu Linu Juozevičiumi prie universiteto
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Gana daug investavome į ASU mokslinę ir studijų bazę, turime puikias audito-
rijas ir laboratorijas, sąlygos studijuoti pas mus vienos geriausių lyginant su kitais 
šalies universitetais.

- Kokios esate nuomonės dėl Lietuvos universitetų susijungimo?
- Gal ir būtų gerai, jeigu atsirastų vienas kitas stambus universitetas, kuris pa-

sauliniuose reitinguose pakiltų ganėtinai aukštai. Mes kaip žemės ūkio, miškų sek-
toriaus ir gamtos bei bioišteklių mokslų universitetas turime savo nišą ir galvoja-
me, kad tokie galime būti, juolab, kad Europoje toks modelis gana populiarus. Mes 
neturėtume jungtis, ASU tikslas ne toks. Norime būti stiprus atskiras universitetas. 
Pasaulyje tokių pavyzdžių yra daug.

- Kurį savo gyvenimo etapą 60-ies metų atkarpoje laikote svarbiausiu?
- Visi gyvenimo etapai man buvo savaip įdomūs. Kiekvienas penkmetis turi tam 

tikro ,,šarmo“, ir tikiuosi - dar ne vienas jų bus. Dabartinė veikla taip pat turi iššū-
kių, aš juos priėmiau. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, kūrėme naujas struktū-
ras, įsitraukėme į tarptautinę veiklą - radosi bendradarbiavimo tinklai, partnerystės 
mainai. Darbas žemės ūkio ministerijoje buvo nauja patirtis, darbas universitete ir 
konsultavimo versle taip pat buvo įdomūs. Neišskirčiau vieno kurio nors etapo, 
kiekvienas jų buvo savaip įdomus ir man patiko.

- Kodėl pasirinkote profesiją, apie kurią dabar su meile kalbate?
- Abu mano tėvai kadaise pažinojo darbų vykdytoją, dirbusį ,,Raseinių meliora-

cijoje“. Dar būnant mokiniu man teko padėti velėnuoti Aluonos upelio šlaitus netoli 
namų, kuoliukus kalti. Vidurinę mokyklą lankiau Ariogaloje, atmenu, kaip tuomet 
žmonės vertino Antano Siudiko vadovaujamą melioracijos įmonę. Tas žmogus dau-
geliui buvo autoritetas, įmonės aplinka buvo gražiai tvarkoma, daug žmonių ten 
turėjo darbo. 

Mane traukė inžinerinė veikla, taip atsidūriau šiame universitete, įgijau hidro-
technikos inžinieriaus kvalifikaciją. Esu savo profesijos patriotas ir iki šiol galvoju, 
kad esu pasirinkęs geriausią specialybę, kokią tik galėjau.

- Kokia Jūsų šeima? Kaip ilsitės, kada jaučiatės laimingas?
- Mūsų šeima dabar gana didelė. Abu sūnūs yra sukūrę savo šeimas, jau turi-

me tris anūkus.  Vaikai verslininkai, dirba su europiniais projektais, jie pasirinko 
panašią profesiją kaip ir aš. Žmona žemėtvarkininkė, dirbame universitete kartu. 
Jai tarptautiniame skyriuje tenka rūpintis į kitų šalių universitetus pagal mainų pro-
gramas vykstančiais mūsų studentais bei atvykstančiais iš kitur studijuoti pas mus. 

Mėgstu aktyvų gyvenimo būdą. Vasarą abu su žmona miname dviračių pedalus, 
šimtus kilometrų nuvažiuojame. Dar joga užsiimame, du kartus per savaitę lankome 
treniruotes, tai geras būdas ,,nuimti“ stresą, pakelti fizinį aktyvumą. Esu užkietėjęs 
krepšinio sirgalius, kartais ir pats mėgėjiškai pažaidžiu.

- Ačiū už pokalbį. Jubiliejaus proga linkime, kad tolesniame kelyje gyvenimas 
Jums nešykštėtų sėkmės, energijos ir džiaugsmo akimirkų.
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Balandžio pabaigoje pasikeitė  Aleksandro Stulginskio universiteto 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto vadovybė. Vietoje dvi kadencijas 
dirbusio dekano doc. dr. Vidmanto Gurklio naujuoju dekanu paskirtas 
Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas dr. Algis Kvaraciejus, anks-
čiau buvęs fakulteto prodekanu studijoms. Paskirti ir nauji prodekanai: 
prodekane studijoms paskirta Vandens išteklių inžinerijos instituto lek-
torė dr. Vilda Grybauskienė, fakulteto mokslui ir plėtrai vadovaus Hidro-
techninės statybos instituto lektorius dr. Rytis Skominas, o prodekane 
studijų programoms paskirta Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorė 
dr. Jolanta Valčiukienė.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto dabartis ir lūkesčiai

Algis KVARACIEJUS 
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos  
fakulteto dekanas

Fakulteto misija – žemės ir vandens darnaus nau-
dojimo ir apsaugos inžinerinių technologijų kūrimas, 
plėtra bei universitetinių studijų įgyvendinimas. Ši 
misija vykdoma pagal ilgalaikės strategijos planus. 
2014 m. pabaigoje užbaigdami pirmąjį trejų metų 
strategijos etapą, galėsime įvertinti, kaip pavyko 
įgyvendinti fakultetui iškeltus uždavinius, kokiose 
srityse dar yra problemų. Pagrindinis fakulteto rū-
pestis išplėtoti mokslą ir vykdyti juo grįstas studijų 
programas. Apie mokslinių tyrimų plėtros galimybes 
po  fakulteto vidinės struktūros pertvarkos bei įsigijus 

nemažai šiuolaikinės mokslinės įrangos plačiai rašyta žurnalo 2013 m. Nr.2 publi-
kacijoje „Pasikeitimai Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete“, todėl šioje publika-
cijoje labiau akcentuojamas dėmesys studijoms.

Nuo pat fakulteto įkūrimo rengiamų hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų 
svarba šalies ūkiui abejonių nekelia. Baigę studijas absolventai nesunkiai randa dar-
bą šalies įmonėse. Tačiau pastaruoju metu į fakulteto rengiamų specialybių progra-
mas priimama vis mažiau studentų. Nuo 2009 m., kai buvo įvykdyta šalies švietimo 
reforma, priimamų studijuoti Hidrotechninės statybos inžinerijos programą studen-
tų skaičius sumažėjo 3 kartus, Žemėtvarkos programą – beveik 5 kartus (1 lentelė). 

MŪSŲ GYVENIMAS
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1 lentelė. Studentų priėmimas į I pakopos VŪŽF programas 2008-2013 m.

Studijų programa, forma 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hidrotechninės statybos inžinerija 85 22 21 27 28 28

nuolatinės (lietuvių) 59 13 20 18 8 10
nuolatinės (užsieniečių) - - - - 13 5

ištęstinės 26 9 1 9 7 13
Žemėtvarka 97 87 77 38 20 20

nuolatinės 62 66 65 27 12 11
ištęstinės 35 21 12 11 8 9

2012-2013 m. studentų priėmimas į tradicines fakulteto programas pasidarė iš-
vis  kritiškas. Į atskirų formų studijas priimtųjų skaičius neužtikrino universitetui 
rentabilių studijų. Studentų priėmimas į naują Nekilnojamojo turto kadastro studijų 
programą (priimta tik po 6 studentus) taip pat nebuvo sėkmingas. Reklaminė stojan-
čiųjų agitacija  pasirinkti šias studijų programas buvo neefektyvi.

Fakulteto kolektyvas nuodugniai analizavo socialinių partnerių lūkesčius, darb-
davių poreikius bei verslo sektoriaus iniciatyvas ir parengė naujas studijų progra-
mas. Be jau ilgą istoriją turinčių Hidrotechninės statybos inžinerijos ir Žemėtvarkos 
bei trečius metus pradėsiančios Nekilnojamojo turto kadastro (šiais metais sumažin-
tos iki 3,5 metų trukmės) studijų programų, vasarą pasiūlysime dvi naujas Studijų 
kokybės vertinimo centro akredituotas studijų programas - Žuvininkystės ir akva-
kultūros technologijų bei Vandens išteklių inžinerijos. 

Dėl žuvų auginimo ir perdirbimo technologijų pažangos akvakultūra turi ne-
mažą reikšmę pasauliniams žuvų ištekliams. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos skaičiavimais, 47 proc. visos žmonių vartojimui skirtos žuvies da-
bar gaunama iš akvakultūros sektoriaus. Norint pasinaudoti Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo reglamente numatyta parama tvariai ir konkurencingai žuvi-
ninkystei bei akvakultūrai, integruotos jūrų politikos vykdymui ir plėtrai  skatinti, 
reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie gebėtų savarankiškai spręsti teorinius 
ir praktinius žuvininkystės ir akvakultūros ūkių projektavimo, statybos, technolo-
gijų ir priežiūros klausimus. Tokiems specialistams rengti skirta 3,5 metų trukmės 
studijų programa Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos. Pagrindinis jos tiks-
las - parengti kvalifikuotus plačios erudicijos specialistus, gerai išmanančius tausių 
ir konkurencingų akvakultūros ir žuvininkystės ūkių kūrimo principus, gebančius 
taikyti naujausias šių ūkių projektavimo, statybos ir priežiūros technologijas, su-
prantančius akvakultūros ir žuvininkystės konkurencingumo principus, išmanan-
čius akvakultūros produkcijos didinimo metodus, gebančius diegti naujas techno-
logijas. Pagal programą parengtų žemės ūkio mokslų bakalaurų įgyjamos žinios ir 
gebėjimai galės būti pritaikyti žuvininkystės ir akvakultūros ūkiuose, žuvivaisos 
centruose, žuvininkystės tiriamuosiuose ir moksliniuose skyriuose.

Jungtinių Tautų ataskaitos „Vanduo besikeičiančiame pasaulyje“ išvadose ak-
centuojama, kad vandens poreikis pasaulyje dėl spartėjančio populiacijos augimo, 
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maisto vartojimo pokyčių ir au-
gančios energijos gamybos labai 
didėja. Varžymasis dėl vandens 
intensyvėja ir tarp įvairių veiklos 
sričių, ir tarp valstybių. Kai kurios 
valstybės baigia išsekinti savo 
vandens išteklius. Vanduo tampa 
politine problema. Jungtinės Tau-
tos siekia įtikinti, kad racionalus 
vandens išteklių naudojimas gali 
ne tik užgesinti kylančius konflik-
tus, bet tapti tarptautinio bendra-
darbiavimo ir taikos katalizatoriu-
mi. Kai vandens išteklių naudojimas reguliuojamas bendradarbiavimo, tolerancijos, 
abipusės pagarbos pagrindu, pasitelkiant pažangiausias inžinerines priemones, ga-
lima nutiesti kelią darniam ir taikiam vystymuisi socialiniu, ekonominiu, politiniu, 
kultūriniu bei ekologiniu aspektais. Didėjant visuomenės susirūpinimui aplinkosau-
gos klausimais, didėja aplinką tausojančių technologijų paklausa. Rengiami sudė-
tingi geriamojo vandens tiekimo, nuotekų valymo, apsaugos nuo potvynių ir kt. 
projektai, kurių kokybė priklauso nuo specialistų įgytų įgūdžių ir gebėjimų. Todėl 
kitos naujos studijų programos Vandens išteklių inžinerija tikslas – suteikti žinių 
apie šiuolaikines vandens išteklių inžinerijos teorijas, metodus bei technologijas 
ir formuoti gebėjimus analizuoti darnios vandens išteklių plėtros ir aplinkosaugos 
problemas, gyvojoje gamtoje vykstančius reiškinius, vertinti vandens ir supančios 
aplinkos kokybės būklę, inžineriškai realizuoti techninius ir technologinius spren-
dimus įvairiose vandens išteklių tvarkymo srityse.

Jau keletą metų fakultete organizuojamos papildomosios studijos kolegijų ab-
solventams, norintiems studijuoti II pakopos Hidrotechnikos inžinerijos ir Žemė-
tvarkos studijų programose. Dažniausiai sulaukiame baigusiųjų giminingas studijų 
programas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (žemėtvarkos, kadastri-
nių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo, želdynų dizaino, hidrotechnikos 
programų), rečiau Kauno technikos kolegijoje (kelių tiesimo), Kauno kolegijoje 
(geoinformacinių sistemų, geodezijos), Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (geodezi-
jos), Žemaitijos kolegijoje (geodezijos ir žemėtvarkos) bei Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijoje (geodezijos ir kadastro programa) absolventų. Po vienerių metų 
trukmės studijų šie absolventai sėkmingai tęsia studijas fakulteto magistrantūros 
programose. 

Kaip daugelį metų, taip ir šiais studentai bus priimami į II pakopos Hidrotech-
nikos inžinerijos ir Žemėtvarkos studijų programų studijas. Po 2009 m. švietimo 
reformos priimamųjų skaičius į šias studijas  sumažėjo perpus. Pastaruoju metu 
priimamųjų į Žemėtvarkos programą neženkliai daugėja, tuo tarpu į Hidrotechnikos 
inžinerijos programą mažėja (2 lentelė).

 

Hidraulikos laboratorijoje
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2 lentelė. Studentų priėmimas į II pakopos VŪŽF programas 2008-2013 m.

Studijų programa, forma 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hidrotechnikos inžinerija 64 35 31 37 42 25

nuolatinės 35 30 29 28 33 15
ištęstinės 29 5 2 9 9 10

Žemėtvarka 47 22 25 29 36 39
nuolatinės 28 18 16 19 25 28
ištęstinės 19 4 9 10 11 11

Fakultetas keletą metų organizavo dalines išlyginamąsias geodezijos dalykų 
studijas asmenims, siekiantiems gauti geodezininko kvalifikacinį pažymėjimą, su-
teikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Šiuo metu tokių studijų po-
reikio nėra, tačiau prireikus operatyviai reaguosime. 2014 m. pradėta vykdyti Gy-
venamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos darbų programa, skirta hidrotechninės 
statybos inžinerijos studijų programos absolventams, baigusiems studijas anksčiau 
ir pageidaujantiems įgyti pastatų statybos, rekonstravimo, remonto, modernizavimo 
darbų technologijos, organizavimo, normavimo, sąmatų sudarymo ir kitokių žinių. 
Tai ypač aktualu siekiantiems tapti gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ypatingo 
statinio statybos, specialiųjų statybos darbų, statybos techninės priežiūros arba spe-
cialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovais. 

Studijoms didelę reikšmę turi jų tarptautiškumas. Fakultetas prieš dvejus metus 
įgyvendindamas universiteto pirmos pakopos studijų programų atnaujinimo projek-
tą, atnaujino, pritaikė dėstyti anglų kalba ir pradėjo vykdyti Hidrotechninės statybos 
inžinerijos studijų programos tarptautines studijas. Šiuo metu 1-2 kursuose studi-
juoja 10 studentų iš Nigerijos ir Kongo demokratinės respublikos. Liūdna konsta-
tuoti, kad studijos fakultete kai kuriems užsienio studentams buvo tik laikina stotelė 
„kelionėje“ į kitas Europos Sąjungos šalis arba kitas šalies aukštąsias mokyklas.

Pastaruoju metu aktyvėja Gruzijos, Kazachstano, Rusijos, Indijos, Nepalo ir kitų 
šalių institucijos ar pavieniai asmenys, vis dažniau išreikšdami norą stažuoti mūsų 
fakultete. Šiuo metu derinamos galimos kursų ir mokslinių stažuočių kryptys, la-
biausiai dominančios yra geografinių informacinių sistemų, žemėtvarkos, vandens 
ūkio verslo, atliekų tvarkymo ir kitos tematikos. 

Fakultetas neatsilieka nuo naujų dėstymo metodų taikymo studijų procese. Jau 
trečius metus I pakopos ištęstinėse studijose taikysime mišrų dėstymo metodą, 
kai dalis užsiėmimų vyksta kontaktiniu principu, tai yra tiesiogiai bendraujant su 
studentais, o kita dalis – taikant nuotolinius dėstymo metodus. Taigi dirbantiems 
ir negalintiems atvykti į studijas studentams sudaromos palankesnės sąlygos stu-
dijuoti. Nuo ateinančių studijų metų šį metodą taikysime ir II pakopos studijose. 
Nuo 2014 m. fakultetas taip pat pradeda diegti neformaliuoju būdu ir savaime įgy-
tų žinių bei gebėjimų vertinimą ir pripažinimą studijų rezultatais. Tai geras būdas 
projektavimo, statybų ar net įmonių valdymo praktikoje įgytas žinias ir gebėjimus 
perkelti į norimą studijuoti studijų programą. Tai ypač turėtų būti aktualu ilgą darbo 



17

MŪSŲ GYVENIMAS

patirtį vandens ūkio ir žemėtvarkos srityje turintiems inžinieriams arba bakalau-
rams, siekiantiems įgyti fakulteto antrosios pakopos (magistro) studijų programų 
kvalifikacinius laipsnius. Belieka kreiptis į fakultetą ir konsultantai patars, ką reikia 
daryti, kad praktinėje veikloje įgytos žinios ir gebėjimai būtų perkelti į studijų pro-
gramas. Fakultete vykdomos išskirtinės, savo specifika vienintelės šalyje, univer-
sitetinių studijų programos. Todėl džiugu, kad šalies vadovybė atsižvelgė į mūsų 
bei darbdavių argumentus, jog kai kurioms šaliai svarbioms studijų programoms 
yra būtinas valstybinis finansavimas. 2014 m. pagal valstybės užsakymą nemaža 
dalis studentų pagal fakulteto programas bus priimami į tiksliniu būdu finansuo-
jamas studijų vietas. Šių tikslinių vietų finansavimo pobūdis labai panašus kaip ir 
įprastinių valstybės finansuojamų vietų. Fakultetui skirtų tikslinių vietų didžiąją 
dalį studijų kainos finansuoja Žemės ūkio ministerija (kitą dalį apmoka Švietimo 
ir mokslo ministerija), todėl priimamiems studentams nereikia iš anksto sudaryti 
sutarties su konkrečiu darbdaviu, o baigus studijas reikės įsidarbinti su studijų pro-
grama susijusioje įmonėje ar įstaigoje ir atidirbti trejus metus. Tokiu būdu valstybė 
preliminariai finansuos 20 Hidrotechninės statybos inžinerijos, 12 Žuvininkystės 
ir akvakultūros technologijų bei 8 Žemėtvarkos studijų programų studentus. Kad 
kasmet pakviestume į studijas reikiamą šalies ūkiui studentų skaičių, vien fakulteto 
pastangų nepakanka. Labai viliuosi, kad fakulteto absolventai, būsimieji dabartinių 
ir būsimų studentų darbdaviai, mielai prisidės prie abiturientų orientavimo rinktis 
fakulteto studijų programas ir prie šių programų svarbos išryškinimo šalies studijų 
programų gausoje. Nuo glaudaus fakulteto ir darbdavių bendradarbiavimo priklau-
sys ir fakulteto ateitis.

Fakulteto studentai poilsio stovykloje

Vilmanto Vaičiukyno nuotrauka
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Kam reikalingi saugikliai 
žemei apsaugoti?

Žemdirbiai, kalbėdami apie žemės įsigijimo saugiklius, juokauja, kad Sei-
mas norėjo kaip geriau, bet išėjo kaip visada, nes Žemės ūkio paskirties žemės 
įsigijimo laikinajame įstatyme numatyta tiek vadinamųjų saugiklių, kad premje-
ras jau pavedė žemės ūkio ministrui parengti tik ką priimto įstatymo pataisas.

Kaip yra iš tikrųjų? Situaciją paaiškinti paprašėme Žemės ūkio ministerijos 
Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės teisės skyriaus vedėją Gintarę 
TUMALAVIČIENĘ.

„Žemės ūkio paskirties žemė yra išskirtinės ver-
tės ribotas gamtos išteklius, jos kokybė ir plotai su 
derlinguoju dirvožemiu nuolat mažėja dėl pramoni-
nio poveikio, urbanistinės plėtros bei kitų veiksnių. 
Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog įstatymais 
turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad 
žemės sklypai, jeigu jie yra priskirti žemės ūkio pa-
skirties žemei, būtų naudojami būtent žemės ūkio 
veiklai. 

Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos 
apsaugoti savo šalies ūkininkus, išlaikyti stabilią že-
mės rinką ir užtikrinti žemės ūkio veiklos tęstinumą, 
yra nustačiusios apribojimus ir papildomus reikala-
vimus būsimiesiems žemės savininkams. Danijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje galioja didžiausio galimo 
įsigyti žemės ploto  nustatymas; Prancūzijoje, Da-

nijoje įtvirtinta valstybės ar kitų asmenų (kaimynų) pirmenybė žemei įsigyti, Len-
kijoje turi būti gautas žemės ūkio ir vidaus reikalų ministrų leidimas pirkti žemę; 
Danijoje, Vokietijoje yra kvalifikaciniai reikalavimai žemės pirkėjui; Danijoje ir kai 
kuriais atvejais Vokietijoje privalomi investicijų reikalavimai, rinkos stabilumo ir 
kainos derinimas.

Dėl išvardytų priežasčių ir atsižvelgiant į tai, kad nuo 2014 m. gegužės 1 d. že-
mės ūkio paskirties žemės Lietuvoje gali įsigyti ir Europos Sąjungos šalių piliečiai, 
iki šios datos Lietuvos nacionalinėje teisėje įtvirtinta sistema saugiklių, skirtų už-
kirsti galimybę žemės ūkio paskirties žemės įsigyti ne žemės ūkio veiklai, o speku-
liaciniais tikslais, vienose rankose kaupiant didelius žemės plotus, taip atitinkamai 
darant įtaką žemės ūkio paskirties žemės disponavimo rinkai, kaimo ekonominei bei 
socialinei plėtrai ir užimtumui. Dalis saugiklių, tokių kaip pirmumo teisė, susijusių 
asmenų apibrėžimas įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d., likusieji – 2014 m. gegužės 1 d.

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti šie reikalavimai bei 
apribojimai įsigyjant žemės ūkio paskirties žemės:
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1. Reikalavimai žemės ūkio paskirties žemės įgijėjui
Įstatymu apribotas asmenų, galinčių pirkti žemės ūkio paskirties žemės Lietuvo-

je, ratas. Fizinis asmuo gali įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, jeigu jis ne mažiau 
kaip 3-ejus metus per paskutinius dešimt metų iki žemės ūkio paskirties žemės įsi-
gijimo sandorio sudarymo dienos vykdė žemės ūkio veiklą, deklaravo žemės ūkio 
naudmenas bei pasėlius ir yra įregistravęs ūkininko ūkį arba turi žemės ūkio išsi-
mokslinimo diplomą. 

Juridiniam asmeniui taip pat taikomas 3-ejų metų žemės ūkio veiklos vykdymo 
ir deklaravimo  reikalavimas, be to, juridinio asmens pajamos iš žemės ūkio veiklos 
turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų, ir jis Žemės ūkio ministerijos 
nustatyta tvarka turi įrodyti savo ekonominį gyvybingumą.

2. Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimas
Atitinkantys asmenys gali įsigyti žemės ūkio paskirties žemės tik gavę Naciona-

linės žemės tarnybos padalinio pagal žemės buvimo vietą išduotą leidimą. Leidimas 
išduodamas arba pateikiamas motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 
15 darbo dienų nuo prašymo jį išduoti gavimo. 

3. Įsipareigojimas žemę naudoti žemės ūkio veiklai
Pagal naujai įsigaliojusius įstatymus įsigiję žemės ūkio paskirties žemės asme-

nys privalo ne mažiau kaip 5-eris metus nuo šios žemės įsigijimo užtikrinti jos nau-
dojimą žemės ūkio veiklai, t. y. privalo žemę dirbti patys arba sutarčių pagrindu 
ją leisti dirbti asmenims, norintiems ir galintiems užsiimti žemės ūkio veikla. Šis 
įstatymo reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu įsigytame žemės sklype kiekvienais 
metais vykdyta veikla yra ne mažesnė už  žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 

Suvalkijos laukai pavasarį
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28 d. įsakymu patvirtin-
tas minimalias metines 
apimtis vienam hektarui 
žemės, padaugintas iš įsi-
gyjamo žemės ploto hek-
tarais.

4. Įsigyjamos žemės 
ploto ribojimas susiju-
siems asmenims

Maksimalus 500 ha 
galimos įsigyti žemės 
plotas įstatymais buvo 
nustatytas dar 2004 m., 
tačiau pastaraisiais me-
tais ryškėjo tendencija, 

kai asmenys, siekdami nuosavybės teise valdyti didesnius nei įstatymo leidžiami 
maksimalūs žemės plotai, steigdavo naujus juridinius asmenis, kurie įsigydavo 
maksimalius ar artimus maksimaliems žemės ūkio paskirties žemės plotus (neretai 
įmones vėliau sujungiant ir taip padidinant vieno juridinio asmens valdomos žemės 
plotą), arba po maksimalų žemės plotą buvo įsigyjama kiekvieno iš šeimos narių 
vardu. Tokia situacija neatspindėjo lūkesčio, kad žemės ūkio paskirties žemė būtų 
naudojama racionaliai, skatinant žemės rinką ir konkurencingą žemės ūkį, todėl nuo 
2014 m. sausio 1 d. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme atsirado „su-
sijusių asmenų“, kuriems kartu skaičiuojamas didžiausiais leistinos įsigyti žemės 
kiekis, sąvoka. Po gegužės 1 d. ši sąvoka šiek tiek keitėsi ir šiandien susijusiais 
asmenimis yra laikomi sutuoktiniai, taip pat tėvai (įtėviai) ir jų nepilnamečiai vaikai 
(įvaikiai). Be to, susijusiais asmenimis laikomi juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai 
ar netiesiogiai (per dukterines įmones) valdo daugiau kaip 25 proc. kito juridinio 
asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių 
susirinkime,  taip pat keli to paties asmens valdomi (tas pats asmuo turi ne mažiau 
kaip po 25 proc. akcijų) juridiniai asmenys.

Įsitikinimui, kad asmuo, sudaręs žemės įsigijimo sandorį, neviršys įstatymo nu-
statyto 500 ha žemės ploto, jis iki sandorio sudarymo privalo užpildyti žemės ūkio 
paskirties žemės pirkėjo deklaraciją, kurioje nurodomas žemės įgijėjo ir susijusių 
asmenų valdomos žemės plotas ir lėšų, už kurias įsigyjamas žemės sklypas, įsigi-
jimo šaltiniai, kai sandorio suma viršija 15 tūkst. eurų. Įsigyjantis žemės ūkio pa-
skirties žemės asmuo atsako už pirkėjo deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. 

5. Pirmumo teisė įsigyti žemės ūkio paskirties žemės
Pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę už kainą, kuria ji par-

duodama, ir kitomis tokiomis pat sąlygomis turi:
1) žemės sklypo bendraturčiai; 
2) parduodamo žemės sklypo naudotojas, pagal Nekilnojamojo turto registre 

Lietuvos žemė - Lietuvos žemdirbiui
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įregistruotą sutartį (sutartis) naudojęs šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip 
vienerius metus, – jeigu jis atitinka žemės įgijėjui keliamus reikalavimus. Pirmumo 
teise turi galimybę pasinaudoti ir juridinio asmens, ne mažiau kaip 5-eris metus 
deklaravusio žemės ūkio naudmenas, dalyvis; 

3) asmuo, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ri-
bojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, – jeigu jis atitinka žemės 
įgijėjui keliamus reikalavimus.

Pirmumo teisės įgyvendinimą užtikrina (apklausia žemės naudotoją, kaimynus, 
išduoda pažymą apie pageidaujančius pasinaudoti pirmumo teise asmenis ar tokių 
asmenų nebuvimą) Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai.

Žemės įsigijimo reikalavimams taikomos tam tikros išimtys. Pavyzdžiui, trejų 
metų žemės ūkio veiklos reikalavimas netaikomas jauniesiems ūkininkams, pirmie-
ji trys straipsnyje nurodyti reikalavimai negalioja, jeigu sudarius žemės įsigijimo 
sandorį turimos žemės kiekis neviršys 10 ha, nė vienas iš reikalavimų netaikomas 
žemės paveldėjimo atveju, 500 ha riba gali būti viršijama laikant daugiau kaip 500 
sutartinių gyvulių.“

*  *  *
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo procesas šiandien ilgas, sudėtingas ir ver-

tinamas nevienareikšmiškai. Tenka girdėti pačių įvairiausių nuomonių dėl galio-
jančio reglamentavimo tobulinimo. Pasidomėjome, kaip apribojimus žemės ūkio 
paskirties žemei įsigyti vertina Lietuvos ūkininkų ir žemės savininkų atstovai.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas TAL-
MANTAS. „Buvo viltasi,  kad priėmus ,,saugiklius“, ribo-
jančius užsieniečių galimybes įsigyti žemės Lietuvoje, bus 
tvarka, tačiau išėjo taip, kad apsunkintos galimybės įsigyti 
žemės patiems mūsų šalies ūkininkams, kurie tą žemę dir-
ba. Skubotai priimti žemės ,,saugikliai“ užkerta kelią Lie-
tuvos ūkių plėtrai. Susipažinusi su Žemės ūkio ministerijos 
pateiktu svarstyti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo 
įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu, Ūki-
ninkų sąjunga jau pateikė savo pastabas ir pasiūlymus įsta-
tymui tobulinti.“

Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos narė An-
tanina VENCKŪNIENĖ. ,,Dabartiniai žemės ūkio paskir-
ties žemės įsigijimo ,,saugikliai“ Lietuvos žemės savininkų 
netenkina. Ne kartą diskutavome šia tema ir teikėme siūly-
mus. Manome, kad reikia remti savus ūkininkus, sudaryti 
sąlygas kaime kurtis jauniems žmonėms, stiprinti vidurinią-
ją žemdirbių klasę, palaikyti ne didesnius kaip 500 ha ūkius, 
nes dabar sodžiuje vyrauja latifundininkai arba vargšai.“

Parengė Vanda Vasiliauskaitė
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Lietuvos Baltija
Romualdas SURVILA

Lietuvos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai Linas Linkevičius ir Carlas Bild-
tas š.m. balandžio 10 d. Stokholme pasirašė Lietuvos ir Švedijos Vyriausybių 
susitarimą „Dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų Baltijos 
jūroje nustatymo“. Jūros siena tarp Lietuvos ir Švedijos neilga, apie 15 km, ta-
čiau šis susitarimas labai svarbus geopolitiškai. Sutartimi nustatoma išskirtinė 
ekonominė zona ir kontinentinis šelfas Baltijos jūroje, aiškiai nubrėžiamos jūros 
vandenų ir dugno ribos. Šioje teritorijoje Lietuva galės vykdyti ekonominę ir 
žvejybinę veiklą, tirti, kokios naudingosios iškasenos glūdi dugne, ir užsiimti jų 
išgavimu. Per sieną taip pat bus tiesiama Lietuvos ir Švedijos elektros jungtis 
„Nord Balt“. Tad  sutartis reiškia ir tai, kad ši elektros jungtis eis per saugią 
teritoriją.

Dėl jūros sienos sutartis su Rusijos Federacija pasirašyta 1997 m. spalio 
24 d., su Latvija – 1999 m. liepos 9 d. Didžiausias akibrokštas yra tai, kad Latvi-
jos Seimas, mūsų broliukai,  sutarties  iki šiol neratifikavo dėl kontinentiniame 
šelfe galimai glūdinčios naftos.

Sutarties pasirašymas su Švedija
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Baltijos jūra susiformavo, atsitraukus 
paskutiniam ledynui maždaug prieš 12 
tūkst. metų. Ji formavosi per keletą stadi-
jų, keičiantis vandens lygiui. Prieš 12-10 
tūkst. metų ledynui pasitraukus į Skan-
dinaviją, susiformavo Baltijos ledyninis 
ežeras. Maždaug prieš 10-9 tūkst. metų 
kylant vandens lygiui atsirado ežero jungtis su Pasauliniu vandenynu ir susidarė 
Joldijos jūra. Dar vėliau, maždaug prieš 9-7 tūkst. metų, kylant žemės plutai, ši 
jungtis užsidarė ir susidarė gėlas Ancyliaus ežeras. Maždaug prieš 7  tūkst. metų 
vandens lygis vėl pakilo, ties pietų Švedija ir Danija atsirado jungtis su Šiaurės jūra 
ir susiformavo Litorinos jūra. Šios stadijos metu prasidėjo ir Kuršių nerijos, atsky-
rusios Kuršių marias nuo jūros, formavimasis. Dabartinius savo kontūrus Baltijos 
jūros krantai įgavo maždaug prieš 5 tūkst. metų.

 Siekiant apibrėžti pagrindinius valstybės jūros naudojimo interesus atsižvel-
giant į strateginius Lietuvos siekius, šalies poreikius, jūrinių teritorijų naudojimo ir 
apsaugos principus, rengiamas Lietuvos jūros teritorijos bendrasis planas. Tai soli-
dus darbas. Šio plano rengėjai yra Klaipėdos universiteto Baltijos aplinkos tyrimų 
ir planavimo institutas, IĮ „Atkulos projektai“ ir VĮ „Valstybės žemės fondas“ (buv. 
Žemėtvarkos institutas). Lietuvos jūrinę teritoriją (jūros rajoną), sudaro teritoriniai 
vandenys (teritorinė jūra) ir išskirtinė ekonominė zona. Teritorinė jūra – Lietuvos  
pakrantės 12 jūrmylių pločio Baltijos jūros vandenų juosta, išskiriama nuo bazi-

Baltijos jūra
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nės linijos, jungiančios labiausiai į jūrą nutolusius jūros kranto taškus. Ji yra sude-
damoji Lietuvos teritorijos dalis ir jos ribas su kaimyninėmis valstybėmis nustato 
tarptautinės sutartys, visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai ir normos.  
Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona – už teritorinės jūros ribų esanti 
Baltijos jūros dalis, kurioje mūsų šalis turi tam tikras suverenias teises, jurisdikciją 
ir pareigas, nustatytas pagal Lietuvos įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Balti-
jos jūros Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) plotas yra 4564 
km². Teritorinė jūra užima 1814 km². Tad Lietuvai priklauso tik nedidelė jūros dalis 
(bendras jos plotas - 415 tūkst. km²). Lietuva turi jūrines sienas su Latvija šiaurėje, 
su Rusija pietuose ir su Švedija vakaruose. 

Visa Lietuvos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinė jūra yra itin svarbi krašto 
geopolitiniams interesams, ekonomikai, socialinei gerovei ir Baltijos jūros aplinkos 
saugai. Čia praeina tarptautiniai laivybos keliai, jungiantys Klaipėdos ir Būtingės 
uostus su kitais pasaulio uostais, vykdoma verslinė žvejyba, praeina įvairių inžine-
rinių komunikacijų trasos, vykdomos ir planuojamos kitos ūkinės veiklos (smėlio 
kasimas, grunto gramzdinimas, atsinaujinanti energetika, karinė veikla ir kt.). Lie-
tuvos pajūryje ir jūroje gausu rekreacinių išteklių, didelės jūrinio turizmo galimy-
bės. Ženklią jūros akvatorijos dalį užima ir toliau plečiamos saugomos Europinės 
svarbos NATURA 2000 teritorijos: Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Pajūrio re-
gioninis parkas, Baltijos jūros talasologinis draustinis ir kt. Esamam ir intensyviai 

Lietuvos Baltija – nedidelė jūros dalis. Ekologinės pusiausvyros 
išsaugojimo schemos fragmentas 
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besiplečiančiam jūros maudojimui reiki tarpusavyje suderintų jūrinio planavimo 
sprendinių. Jūros krantą sudaro dvi skirtingos geomorfologinės atkarpos: Kuršių 
nerijos krantas ir žemyninis krantas. Šias kranto atkarpas skiria Klaipėdos sąsiauris. 
Lietuvos jūros kranto linijos ilgis – 90,8 km.

 Lietuvai priklausanti Baltijos jūros akvatorija pasižymi gana sudėtingu dugno 
reljefu, kurio svarbiausi elementai yra teigiamos formos plynaukštės ir neigia-
mos – įdaubos. Lietuvos akvatorijoje yra trys gilūs rajonai: Gdansko įdauba, kurios 
dubens gylis Lietuvos teritorijoje viršija 80 m; Nemuno proslėnis, įsiterpiantis į 
Gdansko įdaubą, kurio gylis vakarinėje dalyje siekia 76 m; Gotlando įdaubos rytinis 
pakraštys, pati giliausia Lietuvos akvatorijos dalis išskirtinės ekonominės zonos va-
kariniame kampe, kur fiksuojamas maksimalus Lietuvos jūros rajono gylis - 125 m. 
Centrinę Lietuvai priklausančios jūros akvatorijos dalį užima lėkšti, vos į pietvaka-
rius pasvirę Gdansko įdaubos šlaitai. Tarp Juodkrantės ir Girulių jie prieina beveik 
iki priekrantės zonos. Jūros priekrantė – tai su krantu besiribojanti jūros akvatorijos 
dalis, kurioje jūros dugną veikia bangos. Ties Lietuvos krantais priekrantės zonos 
riba nustatoma maždaug ties 20 m gyliu. Jūros priekrantė,  apribota 20 m izobata, 
užima 427 km² plotą. 

Baltijos jūros dugne aptinkamos įvairaus amžiaus, kilmės ir sudėties nuosėdos. 
Priklausomai nuo sedimentacinių procesų intensyvumo kai kur dugne šiuolaikinių 
nuosėdų formavimasis nevyksta ir atsidengia ankstesniais geologiniais laikotarpiais 
susiformavusios nuogulos ir uolienos. Lietuvos akvatorijoje nuosėdinių uolienų 
sluoksnis yra apie 2 km storio. 

Bendrojo plano dalis: veiklos plėtros jūros teritorijoje schema



26 

Mažiausias drus-
kingumas Baltijos jū-
ros priekrantėje yra 
ties Klaipėda, nes šią 
jūrinę priekrantę veikia 
gėlų vandenų nuotėkis 
per Klaipėdos sąsiaurį. 
Tolstant nuo Klaipė-
dos sąsiaurio stebimas 
druskingumo didėjimas. 
Ledo danga jūros prie-
krantėje stebima tik šal-
tomis ir labai šaltomis 
žiemomis. Ji gali susi-

formuoti iki 1,5 km nuo kranto atstumu. Dreifuojančios ledo lytys, kurių storis sie-
kia iki 10 cm, sudaro ledų sangrūdas iki 7 km atstumu nuo kranto. Dažniausiai ledai 
jūroje pasirodo gruodžio mėnesį ir pranyksta kovo mėnesį. Būna žiemų, kai ledai 
jūroje būna vos kelias dienas arba jų per visą žiemos sezoną iš viso nebūna. Baltijos 
jūroje vyrauja vėjinės bangos, todėl bangavimo režimas tapatus vėjų režimui. Di-
džiausios bangos stebimos rudenį ir žiemą, o mažiausios – vasarą  Metinis vidutinis 
bangų aukštis apie 0,7 m. Gana dažnas Baltijos jūroje mišrus bangavimas – 2-3 m 
aukščio bangos ir siūba. Aukštesnės nei 5 m bangos pasikartoja  vidutiniškai kartą 
per 10 metų. 

Baltijos jūros Lietuvos vandenyse registruotos 65 žuvų rūšys. Bendrajame plane 
numatytos žvejybos tinklų statymo bei tralavimo teritorijos. Baltijos jūroje gyvena 
ir veisiasi trys ruonių rūšys: pilkasis ruonis, žieduotasis ruonis ir rytų Atlanto pa-
prastasis ruonis. 

Krantų erozija yra vienas svarbiausių veiksnių, į kurį būtina atsižvelgti jūriniame 
planavime. Žemyniniame krante labiausiai ardomi kranto ruožai: Šventoji – siena 
su Latvija, Ošupio rajonas, Rąžė – Birutės kalnas, Nemirseta – Olando Kepurė, I 
Melnragė - Klaipėdos uosto šiaurinis molas. Kuršių nerijoje labiausiai ardomi Juod-
krantės, Preilos kranto ruožai ir šiaurinė Nidos dalis. 

Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir teritorinėje jūroje yra   nuskendusių 
laivų. Dauguma jų pramoninio tipo laivai, tačiau aptikta ir moksliniu požiūriu itin 
vertingų medinių laivų liekanų. Taip pat rasti keli vertingi kultūrinio kraštovaizdžio 
po vandeniu arealai su gamtiniais reliktais, medžių liekanomis. Lietuvos jūrinėje 
teritorijoje yra naudingų iškasenų: naftos, smėlio ir žvyro bei gintaro. 

Pagal dabartines technines galimybes, įvertinus vėjo greitį bei esamą jūros nau-
dojimą, planuojant buvo išskirti potencialūs jūros plotai įrengti vėjo elektrinių par-
kams, kurių bendras plotas apie 1200 km2. Šių vėjo elektrinių suminė nominali galia 
gali siekti 5-7 GW. 

Klaipėdos uostas

ŽEMĖTVARKA



27

Lietuva turi du jūrų uos-
tus – Klaipėdos ir Šventosios. 
Taip pat daug laivų (daugiau-
sia tanklaivių) aptarnauja 
Būtingės terminalas. Ateityje 
numatoma statyti dar vieną - 
giliavandenį uostą. Be šių uos-
tų, taip pat yra mažųjų uostų 
prieplaukos. Patvirtinus Klai-
pėdos valstybino jūrų uosto gi-
linimo programą iki 2015 m., 
grunto šalinimo poreikis kas-
met auga. Dėl to numatomos 
grunto šalinimo vietos jūroje. 
Pagal laivų charakteristikas, laivybos intensyvumą ir kt. Lietuva nustatė laivybos 
jūra koridorius.

Baltijos jūros Lietuvai priklausančioje dalyje yra dvi techninės infrastruktūros 
įrenginių rūšys – vamzdynų kompleksas su Butingės terminalo plūduru (SPM) bei 
povandeniniai kabeliai. Centrinėje akvatorijos dalyje nuo Klaipėdos per Kuršių ne-
riją ir toliau link Švedijos  tiesiama 450 km 700 MW galios aukštos įtampos nuola-
tinės srovės povandeninių bei požeminių kabelių.

Bendrajame plane pažymėti riboto naudojimo rajonai: kariškių naudojami pra-
tybų poligonai, akvatorija su nuskandinta antrojo pasaulinio karo ginkluote, buvę 
minų laukai bei galimų nuskandintų cheminių ginklų vietos. 

Atsižvelgiant į strateginius Lietuvos Respublikos siekius bendrajame plane at-
sispindi pagrindiniai valstybės jūros naudojimo interesai, susiję su kylančiais šalies 
poreikiais dėl jūrinių teritorijų naudojimo ir apsaugos, yra šie: išlaikyti valstybės 
jūrinės teritorijos ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą; formuoti sveiką 
ir harmoningą aplinką; saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos bei rekreacijos 
išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes; skatinti investicijas ekonominiam 
vystymui, gamtos ir kultūros paveldo vertybių, tarp jų ir rekreacijos išteklių, išsau-
gojimui ir atkūrimui. 

Numatomas aktyvėjantis jūros naudojimas plečiant nusistovėjusias veiklos sri-
tis ir planuojant naują veiklą jūroje (vėjo energetika, naftos gavyba, povandeninis 
turizmas, akvakultūros plėtra), nustatant aiškų jūrinių teritorijų priskyrimą vienai ar 
kitai veiklai. Straipsnyje aprašomi tik svarbesni bendrojo plano aspektai. Su didelės 
apimties bendrojo plano sprendiniais galima susipažinti  internete. 

Taigi, po daugelio amžių Lietuva pagaliau pradeda skirti daugiau dėmesio Bal-
tijos jūrai.

ŽEMĖTVARKA

Lietuvos laivyno vėliavos
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Visa, kas nutinka, yra patirtis 
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Metų metais tęsiasi graži tradicija - veteranų, kadaise dirbusių Valstybiniame 
žemėtvarkos institute (dabar - Valstybės žemės fondas), susitikimai. Pritardami 
buvusio ilgamečio instituto direktoriaus Vytauto Skuodžiūno idėjai - palaikyti šią 
gražią tradiciją, šiemet balandžio 11 d. į susitikimą Valstybės žemės fondo Kauno 
skyriuje, atvyko buvę šio kolektyvo geodezijos, dirvožemio, kartografijos ir žemė-
tvarkos specialybių senjorai, juos pasveikino VĮ Valstybės žemės fondo direktorius 
Ramūnas Mockevičius.  

Vieni savo darbo vietas apleidę ne taip seniai, kiti užtarnautu poilsiu naudojasi 
jau daugelį metų. Įdomu buvo klausytis vyresniųjų kolegų prisiminimų iš jų darbo 
patirties. O girdint, kaip šie žmonės diskutuoja apie jiems gerai pažįstamus darbus, 
kaip kalbasi apie aktualijas žemės tvarkymo srityje ir mato esamų problemų spren-
dimo galimybes, beliko tik apgailestauti, kad jų negirdi už tuos darbus atsakingų 
institucijų vadovai.  

Kalbančiųjų mintys sukosi apie veikiančių įstatymų netobulumą, valdininkų 
veiksmus ir abejingumą paprastam žmogui. Juozas Zinkevičius, Antanas Petraitis, 
Pranas Aleknavičius, Romutė Stašelienė ir kiti kalbėjusieji pastebėjo, kad žemės 
tvarkymo srityje šiandien vyrauja jaunimo kultas ir kad pasigendama autoritetų, o 
dėl to nukenčia ir piliečių požiūris į žemės tvarkymo sritį, ir šios profesijos prestižas. 

Nė vienas senjorų nebėdojo apie kasdienį gyvenimą, jie džiaugėsi, kad dabar 
turi laiko sau ir anūkams, kad laisvu laiku gali veikti ką panorėję. Prisimindami, 
kaip anuomet institute su kolegomis bendraudavo iš komandiruočių tolimuose rajo-
nuose sugrįžę, kaip švęsdavo šventes, senjorai šmaikštaudami atliko savos kūrybos 
kupletus, akordeonui pritariant skambėjo jų atliekamos dainos, o ant stalo gražiai 
rikiavosi atsineštos vaišės.

Kas pasakys, kad tokių susitikimų nereikia?

ŽEMĖTVARKA
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Karolio Dineikos parke rekonstruojami 
hidrotechnikos statiniai

Antanas CIŪNYS

Europos Sąjungos paramos lėšomis Lietuvoje vykdoma daug projektų. Vienas 
tokių - K.Dineikos parko rekonstrukcijos projektas Druskininkuose.                                                                                                                                 

K.Dineikos sveikatingumo parkas suformuotas Druskininkų kurorto centre, pu-
šyne ant Ratnyčios upės kranto, apie 16 ha plote. Parko veikla prasidėjo XX a. 
pradžioje, kuomet po pirmojo pasaulinio karo gydytoja E. Levicka parke įkūrė gy-
domosios gimnastikos bazę. 1924-1935 metais vadovaujant gydytojai E. Levickai 
įkurtas Fizinės kultūros parkas. Jis užėmė dabartinio gydomosios fizinės kultūros 
parko Šiaurinę dalį. Čia buvo įrengtos atskiros vyrams, moterims ir vaikams saulės 
ir oro vonių aikštelės, sporto įrenginiai, vandens procedūrų kompleksas: baseinai, 
kaskadinės maudyklės. 1952 m. išlikusioje parko bazėje buvo įsteigtas gydomosios 
fizinės kultūros parkas, kuriam 1952 – 1978 metais vadovavo žymus kurortologas 

ir gydomosios fizinės kultūros 
pradininkas Karolis Dineika. 
Jo pastangomis papildomai 
buvo pastatyti gydomosios 
terapijos paviljonai – aeroso-
liariumai, jonų terapijos pavil-
jonas, gimnastikos aikštynai, 
pėdų akupresūros baseinas. 
Jonų terapijos paviljone oras 
jonizuojamas krintant vandens 
srovei per angas patvenkimo 
sienelėje, per akmenis. Joni-
zuotas oras kyla viršun, pro 
medinės terasos grindis, kur 
sulaikomas uždaroje paviljo-
no patalpoje; papildomai oras 
buvo jonizuojamas tekančiu 
vandeniu per nendrinę sie-
ną. Kaskadinėse maudyklėse 
įrengtos kameros – baseinai, į 
kuriuos per betoninėse sieno-
se suformuotas angas krenta 
vandens srautai. Sveikatingu-
mo parkas pavadintas Karolio 
Dineikos parku.

Sunykęs jonizacijos paviljonas

Kaskadinės maudyklės iki rekonstrukcijos
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Atkūrus nepriklausomybę, parkas atiteko tuometiniam Respublikiniam profsą-
jungų komitetui, kuris neturėjo nei kompetencijos, nei lėšų parkui ir paviljonams 
prižiūrėti, juos naudoti, todėl apleisti pastatai apgriuvo, kaskadinės maudyklės, jonų 
terapijos paviljonas neprižiūrimi sunyko, sugriuvo. Paviljonuose sunaikinti uždo-
riai, surūdijo metalinės konstrukcijos, paplautos, sutrūkinėjusios betoninės sienos. 
Upės vaga tarp jonizacijos paviljono ir kaskadinių maudyklių buvo sutvirtinta 
betonine danga, kuri sutrūkinėjusi, paplauta vandens, apaugusi vandens augalija, 
krūmais. 

Druskininkų savivaldybė, pateikusi paraišką gavo ES paramą Sveikatingumo 
parkui atgaivinti, rekonstruojant hidrotechninius įrenginius ir poilsio paskirties 
pastatus, išlaikant istoriškai susiklosčiusią Karolio Dineikos parko paskirtį. Paskel-
bus parko atstatymo konkursą, jį laimėjo UAB „Vilniaus architektūros studija“. Be 
daugelio kitų dalykų, projektuotojams teko sudėtingas uždavinys - Sveikatingumo 
parko hidrotechninės dalies rekonstrukcija atstatant betonines sieneles, šliuzus re-
guliatorius, sutvirtinant upės vagą tarp hidrotechninių įrenginių bei sustiprinant ir 
sutvarkant upės vagą patvankos zonoje aukščiau įrenginių. Nesant archyvinių pro-
jektinių duomenų (pavyko rasti tik populiarių straipsnių apie parko naudą sveika-
tai), teko patiems išsimatuoti hidrotechninius įrenginius, įvertinti jų būklę, parengti 
brėžinius. 

Hidrotechninių statinių rekonstrukcijos darbus ėmėsi vykdyti UAB „Algraižė“ 
(vadovas S.Raškauskas). Prieš pradedant vykdyti darbus prireikė atlikti visų hidro-

 Jonizacijos paviljono atstatymas
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techninių įrenginių eksper-
tizę (įskaitant betono sie-
nelių ir jų pamatų stiprumo 
bei tinkamumo tolesnei 
eksploatacijai nustatymą). 
Ekspertizei atlikti reikėjo 
nusausinti statybvietę, nu-
kreipiant Ratnyčios upės 
vagą į išlikusį gerai išsi-
laikiusį 1,5 m skersmens 
vamzdyną, pašalinti gau-
sias sąnašas, betono bei 
įvairias medines nuolau-
žas. Tuo tikslu upės vaga 
užtverta laikina užtvanka. 
Iš jonizacijos paviljono 
dugno sudėtingomis sąly-
gomis buvo pašalinta apie 
390 m3 sąnašų, betono 
nuolaužų, kitokių liekanų. 
Išvalius statybvietę, hi-
drotechninių statinių eks-
pertizę atliko ASU speci-
alistų grupė, vadovaujama 
V.Damulevičiaus. Buvo 
atlikti išsamūs betono sie-
nelių, dugno, taurų stipru-
mo ir tinkamumo eksploa-
tacijai tyrimai. 

Pagal ekspertizės duomenis nutarta visas jonizacijos paviljono sieneles nugriauti 
paliekant tik vieną dešinės pusės atraminę sienelę. Kaskadinių maudyklių sienelės 
iš dalies atitiko reikalavimus, tik kai kurias jau pažeistas sieneles nutarta nugriauti. 
Pagal paruoštą darbo projektą buvo iš naujo atstatytos jonizacijos paviljono sie-
nelės, atitinkančios buvusių sienelių, angų, taurų išmatavimus ir hidraulinius pa-
rametrus. Kaskadinių maudyklių pažeistos betoninių sienelių vietos sutvirtintos, 
atstatytos, kai kurios sienelės iš naujo pastatytos. Vagos tarp jonizacijos paviljono ir 
kaskadinių maudyklių betoninė danga buvo sutrupinta, ant jos suformuotas akmenų 
grindinys, akmenis įbetonuojant. Iki pavasario polaidžio atlikti svarbiausi betona-
vimo darbai, suformuotos sienelės, sustiprintas dugnas. Iš esmės lieka ,,sausieji“ 
darbai: praėjimų ant sienelių, pastatų statyba, laiptų rekonstrukcija ir dar daug kitų 
svarbių darbų, bet sunkiausias etapas jau praeityje.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

 Darbų metu...

Kaskadinių maudyklių atstatymo darbai
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Kur bus statomas Klaipėdos 
giliavandenis uostas

 

Lietuva turi vienintelius vartus į pasaulio vandenynus – Klaipėdos uostą.  Nuo 
1999 m. iki 2012 m. Klaipėdos uosto krovinių apyvarta išaugo daugiau nei dvi-
gubai – nuo 15 mln. t iki 35,5 mln. t.  Per metus čia atplaukia per 7 tūkst. laivų iš 
50 pasaulio valstybių. Nors uosto galimybės ne visiškai išnaudotos, jo terminalų 
ir sandėlių nebegalima plėsti dėl riboto  žemės ploto. Klaipėdos uosto plėtrai rei-
kia naujų teritorijų, platesnio laivybos kanalo. Ir uosto akvatorija per sekli dides-
niems laivams. Nors ne taip seniai prie krantinių kanalas buvo pagilintas ir pasie-
kė 14 m gylį, jis per mažas. Iki 2002 m. į uostą galėjo įplaukti ne didesni kaip 40 
tūkst. DWT  talpos laivai (DWT- dedveito tona, t.y. dydis, rodantis kokios masės 
krovinį laivas gali saugiai gabenti), dabar jau įplaukia 100 tūkst. t talpos laivai. 
Tačiau laivų gabaritai ir tonažas didėja. 150 tūkst. t laivams (pirmiausia dide-
liems tankeriams) reikia ne mažesnio kaip 17,5 m gylio, kurio dabartiniame uoste 

pasiekti negalima (dides-
nės grimzlės laivai negali 
įplaukti į Baltijos jūrą dėl 
riboto Skagerako ir Kate-
gato sąsiaurių ties Danija 
gylio). Kaimyninių Ry-
gos, Ventspilio, Talino bei 
Rusijos statomo netoli Pe-
terburgo Ust Lugos uostų 
prie krantinių gylis yra 
didesnis negu Klaipėdos. 
Tad norint konkuruoti rei-
kia naujo giliavandenio 
uosto.  

Ši problema buvo pra-
dėta detaliau nagrinėti nuo 2002 m. Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūros  (JICA) specialistai parengė išsamią uosto plėtros galimybių studiją, 
kurioje visapusiškai įvertino viso regiono ir Klaipėdos uosto verslo aplinką, tech-
nologinius parametrus, gamtines sąlygas, pateikė galimus plėtros variantus. JICA 
ekspertai pasiūlė 350 m nuo kranto, jūroje, šalia šiaurinio įplaukos kanalo molo 
(ties Melnragės gyvenviete) suformuoti dirbtinę (1,5 km ilgio, 0,7 km pločio) 
uosto salą su natūraliu 17,5 m gyliu. 

Sparti pasaulinės laivybos ir uostų plėtra pagreitino konkrečių uosto plėtros 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Klaipėdos uosto galimybės plėstis išsemtos
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planų rengimą. Įvertindama  uosto ekonominę ir socialinę reikšmę  valstybei bei 
sparčiai augant Klaipėdos uosto krovai, Vyriausybė 2008 m. patvirtino Išorinio 
uosto statybos projekto programą.

Vėliau 2010–2011 m. Vokietijos įmonės Inros Lackner AG ekspertai parengė 
naują uosto plėtros galimybių studiją, kurioje išnagrinėjo alternatyvias uosto plė-
tros vietas. Vokiečiai pasiūlė tris plėtros alternatyvas: 

• uosto plėtra (dirbtinės salos statyba) šiaurinėje Klaipėdos uosto dalyje ties   
  Melnragės gyvenviete įrengiant dirbtinę salą (tuometis JICA pasiūlymas);
• uosto plėtra pietinėje ir šiaurinėje Klaipėdos uosto dalyse;
• naujo giliavandenio uosto statyba Būtingėje.

Uosto plėtojimo tarybos 2011 m. posėdyje  buvo primtas sprendimas priorite-
tine alternatyva pasirinkti išorinio giliavandenio uosto Būtingėje projektą.

2015 m. numatoma baigti rengti išorinio giliavandenio uosto ir su juo susiju-
sios infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir strateginį pasekmių aplinkai verti-
nimą (SPAV). Jame turi būti išanalizuotos dvi galimos uosto įrengimo vietų al-
ternatyvos – Būtingėje ir Klaipėdoje (Melnragėje) ir pagrįsta tinkamiausia vieta. 
Vėliau, 2016–2018 m., numatoma parengti planuojamos ūkinės veiklos povei-
kio aplinkai vertinimą 
(PAV), kuriame būtų 
išsamiai įvertinta, ar 
išorinio giliavandenio 
uosto veikla leistina 
pasirinktoje vietoje. 
Jei vertinant poveikį 
aplinkai būtų nustaty-
ta, kad išorinio gilia-
vandenio uosto veikla 
galima pasirinktoje 
vietoje, 2018–2020 m. 
būtų pradėtas rengti 
išorinio giliavandenio 
uosto teritorijos deta-
lusis planas, o 2021–2022 m. techninis projektas. Naujojo uosto statybos darbų 
pradžia priklausys nuo jūrinio verslo rinkos pokyčių. Siekiama, kad pirmasis ter-
minalas naujajame uoste pradėtų veikti apie 2023 m.

Tokie yra sumanymai ir planai. Tačiau pasikeitusi politinė padėtis, neprogno-
zuojami Rusijos veiksmai, jos siekis visus krovinius nukreipti per savus uostus 
Baltijos jūroje, gali sulėtinti Klaipėdos uosto plėtrą. Tad naujo uosto statybos 
planus gali tekti koreguoti.  

Parengė Juozas Smilgevičius

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Būsimojo giliavandenio uosto Būtingėje schema
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Kai nėra tarpusavio supratimo
Juozas SMILGEVIČIUS

Jau kuris laikas vyksta diskusijos tarp melioratorių ir aplinkosaugininkų dėl 
magistralinių melioracijos griovių priežiūros. Nesutarimų objektas: melioracijos 
grioviai, prieš keliasdešimt metų įrengti buvusių upelių vietoje ir išlaikę tų upelių 
pavadinimus. Paprastai didesnė šių griovių dalis buvo iškasama nauja, tiesia  trasa, 
senvagės užpiltos, tad su buvusiais upeliais juos sieja tik išlaikytas pavadinimas. Į 
šiuos griovius nuleidžiamas vanduo iš daugelio drenažo sistemų. Tad norint, kad 
drenažas veiktų, būtina, jog šie grioviai atitiktų reikiamus techninius parametrus. 
Tuo tarpu aplinkosaugos institucijos šiuos griovius laiko natūraliais vandens telki-
niais ir neleidžia jų prižiūrėti. 

 Dar neseniai, kai lėšų priežiūros darbams trūko, ginčų nekildavo. Nei šių, nei 
kitų griovių vagos nebuvo valomos, nebuvo kertami krūmai  nuo jų šlaitų. Palaips-
niui daugumos griovių būklė tiek pablogėjo, kad  jų trasas lengva nustatyti pagal 
šlaituose  augančių krūmų ir medžių linijas. Visi melioracijos magistraliniai grioviai 
pagal teisinį statusą yra valstybei priklausantys melioracijos statiniai, ir valstybės 
institucijos privalo rūpintis jų tinkamu veikimu. Deja, ta pati valstybė lėšų tam ne-
skyrė.

   Padėtis pasikeitė, kai buvo pradėta įgyvendinti nauja Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos“ (melioraci-
jos griovių tvarkymas). Pagal nustatytą tvarką  žemės savininkams ar naudotojams 
apmokama už  jų žemėje esančių melioracijos griovių sutvarkymą, t. y. krūmų ir 
medžių iškirtimą, dugno išvalymą. 

Kitaip į šiuos darbus pažiūrėjo aplinkosaugos darbuotojai. Jų nuomone,  grioviai 
(kažkada sureguliuoti upeliai) nelaikytini grioviais. Jie vadovavosi aplinkos minis-
tro patvirtintu paviršinių vandens telkinių sąrašu. Jei griovys įrašytas į šį sąrašą, jis 
jau ne griovys, o natūralus vandens telkinys (nors tikrovė visiškai kitokia). Ypač 
stipriai įsiplieskė ginčas dėl griovių tvarkymo Biržų rajone, kur kai kurie ūkininkai 
aplinkosaugininkų buvo nubausti didžiulėmis baudomis už griovių priežiūros dar-
bus, atliktus pagal minėtąją Kaimo plėtros programos priemonę.

Rajono savivaldybės specialistai mano, kad pirmiausia turėjo susitarti institu-
cijos Vilniuje. Jų nuomone, žemės ūkio ministro patvirtintose melioracijos griovių 
tvarkymo priemonės taisyklėse nenumatyta kokių nors draudimų tvarkyti griovius, 
kurie kažkada buvo upeliai. Į šiuos „upelius“ suteka vanduo iš drenažo sistemų. 
Krūmų šaknys šlaituose užkemša drenažo žiotis, ir dalis drenažo nustoja veikti. O 
Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento bei jo 
Biržų  rajono agentūros darbuotojai kategoriškai draudžia griovių šlaitus liesti, esą 
tai natūralūs vandens telkiniai. Antai rajono ūkininkui Romualdui Mickevičiui „už 
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medžių iškirtimą natūralių vandens telkinių trasose“ pareikštas 420 tūkst. litų ieš-
kinys. O jis viso labo tik sutvarkė griovį savo ūkio teritorijos ribose, pasinaudojęs 
ES fondų parama.

Toks konfliktas dėl griovių priežiūros darbų šalyje ne vienintelis. Jurbarko rajo-
ne šie ginčai prasidėjo seniai, jau nagrinėjami teismuose. Štai kaip situaciją vertina 
rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Ambra-
kaitis:

„Rajono teritorijoje yra 1045 km magistralinių griovių, kurie pagal Melioracijos 
įstatymo 3 straipsnį yra valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos stati-
niai. Juos  patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybė. Tarp jų  apie 540 km turi 
sureguliuotų upelių pavadinimus. Pradėjus jų šlaituose kirsti menkaverčius medžius 
ir krūmus, kilo ginčų tarp Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko 
rajono agentūros specialistų ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos melio-
racijos specialistų, kam tokie griovių ruožai priklauso. Jų nuomone, aplinkos minis-
tro patvirtintame upių ir tvenkinių klasifikatoriuje išvardytos Lietuvos Respublikoje 
esančios upės, todėl negalima jų atskirų ruožų priskirti magistraliniams grioviams.

Šiuo metu išieškoma 84 tūkst. litų  žala, padaryta gamtai tvarkant valstybei 
priklausančius melioracijos statinius, kad jie galėtų normaliai funkcionuoti. Aplin-
kosaugininkų nuomonė aiški: net drenažo žiočių remonto darbams būtina parengti 
projektą, derinti su jais ir tik tada tik bus galima dirbti.

Norint atlikti sureguliuotų upių priežiūros darbus reikalaujama parengti pakran-
čių tvarkymo projektus, kurie būtų suderinti su regioniniais aplinkos apsaugos depar-
tamentais. Šiuose projektuose turi būti numatyta, kokie saugotini medžiai bus išker-
tami, kokie paliekami. Saugotiniems medžiams priskiriami ąžuolai, beržai, klevai ir 
uosiai, didesnio kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 16 cm skersmens. 
Bet juk griovių šlaituose niekas medžių nesodino, visi jie užaugo savaime. 

Vienas kriterijų, pagal kurį vandens telkiniai įrašomi į upių ir tvenkinių klasifi-
katorių, yra toks: upės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 kilometrai arba baseino plotas 
ne mažesnis kaip 5 kv. 
km. Vadovaujantis šiuo 
kriterijumi suregistruoti 
ne tik melioracijos grio-
viai, turintys upelių pa-
vadinimus, bet ir šoniniai 
grioviai su savo pavadi-
nimais (pvz.: A-1, A-2, 
K-2, M-3 ir pan.). Kas 
gali paneigti galimybę, 
kad ateityje už bet kokio 
griovio (valstybės turto) 
priežiūros darbus būsime 
baudžiami“.

Sutvarkytas melioracijos magistralinio griovio (buvusio Žemo-
sios Gervės upelio)Biržų r. Nemunėlio Radviliškio sen. ruožas
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Aplinkos ministeri-
ja pagaliau sureagavo į 
problemos aštrumą. Ti-
kriausiai, ministerijos  
darbuotojai suprato, kad 
„saugant melioracijos 
griovius“, ko gero, persi-
stengta, ir praėjusių metų 
pabaigoje organizavo pa-
sitarimą dėl melioracijos 
grioviuose augančių žel-
dinių šalinimo. Jame, be 
Aplinkos bei Žemės ūkio 
ministerijų darbuotojų, 
dalyvavo ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų  sąjungos specialistai. Buvo nutarta 
patikslinti kai kurių teisės aktų nuostatas, kad būtų atsižvelgta į žemės sausinimo 
būtinumą, kad nebūtų aklai, tiesmukiškai draudžiama atlikti būtinus priežiūros dar-
bus. Tad buvo parengti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų bei Kriterijų, 
pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems,  pakeitimai. 

Galima įvairiai vertinti prieš daugelį metų atlikto natūralių upelių vagų ištiesi-
nimo ir pagilinimo būtinumą. Ko gero, kai kuriais atvejais to buvo galima išvengti, 
ypač siauruose slėniuose ar norint nusausinti menkos ūkinės vertės žemę. Dabar 
tokius griovius iš tikrųjų būtų galima natūralizuoti, kai kurie jų patys natūralizavosi. 
Tačiau Šiaurės ir Vidurio Lietuvos lygumose, kur užauginama didžioji dalis šalies 
žemės ūkio produkcijos, kur nuo drenažo efektyvumo labai priklauso dirvožemių 
našumas, būtina užtikrinti, kad visi grioviai  tinkamai veiktų ir nuleistų vandenį. 
Tai turėtų rūpėti ne tik žemdirbiams ir melioratoriams, bet visiems, kurie dalyvau-
ja priimant atitinkamus sprendimus. Šiuo atveju tokio rūpesčio nebuvo parodyta. 
Priešingai,  ginčuose  dėl griovių tvarkymo galima įžvelgti ne tik atskirų institucijų 
nesusikalbėjimą, bet ir logikos stoką ar nesveikas ambicijas. 

Ir dar. Kažkada rengiant minėtą upių ir tvenkinių klasifikatorių niekam ir į galvą 
neatėjo, kad jis taps priemone  faktiškai padėčiai neigti ir  melioracijos griovį, tiesų 
kaip stygą, atkakliai vadinti natūraliu upeliu ar upe. Nenorom peršasi mintis, ar tik 
čia nesama aplinkosaugininkų siekio nuolat turėti sau darbo: derinti ar nederinti 
griovių priežiūros ar remonto projektus, leisti ar neleisti atlikti kokius nors darbus, 
bausti „pažeidėjus“. Galima įžiūrėti ir dar „kilnesnį“ tikslą: neleisti prižiūrėti šių 
griovių, taip atsisakant aplinkinių plotų sausinimo. Taip palaipsniui  griovys vėl taps 
upeliu, tiesa visai ne tokiu, kokiu jis buvo kažkada.  

Keista, kad ši rimta problema, kilusi dėl norminių dokumentų nesuderinimo bei 
skirtingo jų aiškinimo, nepasiekė žinybų vadovų. Jos neišsprendus, kenčia žmonės, 
siekiantys sąžiningai atlikti savo pareigas. 

Tas pats griovys iki darbų pradžios 
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 Aptartos žemės sausinimo 
Lietuvoje problemos

 
Juozas SMILGEVIČIUS

Kaip išjudinti melioracijos sistemų ir jų statinių renovacijos procesą – klausi-
mas, nuo kurio sprendimo nemažai priklauso šalies žemės ūkio perspektyvos. 
Jo svarbą dar kartą parodė Mokslų Akademijos Vandens problemų tarybos 
2014 m. gegužės 8 d. organizuotas seminaras-diskusija „Žemės sausinimas: 
problemos ir galimi sprendimo būdai“.

Seminarą pradėjo tarybos pirmininkas Aleksandro 
Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio inžineri-
jos instituto direktorius prof. Arvydas Povilaitis.

Su vienu pagrindinių pranešimų „Drenuota žemė – 
intensyvios žemdirbystės pagrindas“ supažindino Alo-
yzas Dirsė, ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto 
profesorius emeritas, padedamas šio instituto docentės  
dr. Vildos Grybauskienės.

Drenažas visame pasaulyje pripažintas geriausiu 
sausinimo būdu. Viena pagrindinių normalaus ūkinin-
kavimo sąlygų – žemė turi būti drenuota. Melioracijos 
svarbą Lietuvos žemės ūkio plėtrai liudija tai, kad dar 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Kalba Mokslų Akademijos 
Vandens problemų tarybos 
pirmininkas prof. A. Povilaitis
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tarpukariu, nepaisant 
sunkios ekonominės pa-
dėties, buvo atlikti ne-
maži melioracijos darbai. 
Tai, kad dabar apie 250 
tūkst. ha plote drenažas 
neveikia, prof. A. Dirsė 
pavadino „nusikalstamu 
neūkiškumu“. 

A.Dirsės nuomone,  
nesiėmus ryžtingų žygių 
išplėsti melioracijos sis-

temų priežiūros  ir 
rekonstravimo dar-
bus, jau po 20–30 
metų gali tekti grįžti 
į 1960 m. gamtines 
ūkininkavimo są-
lygas. Ištikus bent 
vieneriems šlapiems 
metams  būtų patirti 
didžiuliai nuosto-
liai. 2013 m. vien tik 
grūdų derlius buvo 
4 mln. tonų. Jeigu 

dėl drėgmės pertekliaus būtų negauta bent 1 mln. tonų grūdų, o dar bulvių ir kitų  au-
galų derliaus, turėtume  milžiniškų nuostolių.

Tarp neatidėliotinų priemonių padėčiai taisyti jis siūlė stiprinti rajonų meliora-
cijos tarnybas, rengti valstybės lėšomis daugiau melioracijos specialistų, atnaujinti 
drenažo tobulinimo ir renovacijos technologijų mokslinius tyrimus. Tačiau svar-
biausia – reikia bendro sutarimo melioracijos sistemų remontui ar rekonstrukcijai 
naudoti valstybės biudžeto, žemės savininkų ar naudotojų bei ES paramos lėšas. 
Reikia kurti Melioracijos fondą. Žemės savininkai ar naudotojai nuo kiekvieno tu-
rimo drenuotos žemės hektaro turėtų skirti į administracinio rajono ribose veikiantį 
fondą bent po 100 Lt per metus melioracijos sistemų eksploatacijai. Tai leistų  kas-
met sukaupti apie 240 mln. litų, kurių turėtų pakakti pasirūpinti normaliu drenažo 
funkcionavimu. 

Apie sausinimo sistemų naudojimo ir priežiūros prioritetus kalbėjo  prof. Valenti-
nas Šaulys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Hidraulikos katedros vedėjas, 
kuris bene vienintelis šalyje nagrinėja šį svarbų klausimą. Žemės kokybės (našumo 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Prof. A. Dirsė ir doc. V.Grybauskienė

Drenažo rekonstravimo poreikio prognozė
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balų) padidėjimas dėl nusausinimo, žemės naudoji-
mo intensyvumas, drenažo gedimų tikimybė, auga-
lininkystės produkcijos gamybos dinamika rodo, kad 
sausinimo sistemas atnaujinti tikslingiausia  Vidurio 
Lietuvoje. Ši  pagrindinė profesoriaus tyrimų išvada, 
kad labiausiai atsiperka išlaidos drenažo renovacijai 
Vidurio Lietuvoje, kur gaminama didesnė dalis šalies 
žemės ūkio produkcijos, abejonių ar prieštaravimų 
nesukėlė. Tačiau kai kurie jo teiginiai dėl šaliai būti-
no nusausintos žemės ploto sulaukė polemikos. 

Su svarbiausiais dirvožemio degradacijos proce-
sais išsamiai supažindino Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos di-

rektorius prof. Gediminas Staugaitis.
Tyrimai rodo didelius neigiamus dirvožemio kokybės pokyčius. Daugėja užmir-

kusių plotų, mažėja humuso kiekis, dirvos sparčiai  rūgštėja, vyksta dirvožemio 
erozijos, užteršimo, tankėjimo procesai. Žemės naudotojai stokoja tinkamo žemės 
naudojimo žinių. Ūkininkai užmiršo, kad reikia taikyti sėjomainas, laukai  per ma-
žai tręšiami organinėmis trąšomis. Dabar iš laukų išvežami ne tik grūdai, bet ir 
šiaudai biokurui, todėl išnešama daugiau maisto medžiagų, negu papildoma. Dirvos 
nekalkinamos. 

G.Staugaičio nuomone, ūkininkai turėtų sekti, kokių maisto medžiagų dirvože-
myje trūksta, o kokių per daug, ir pagal tai tręšti. Kalio, fosforo, azoto, sieros, ma-
gnio ir kitų cheminių medžiagų kiekis įvairių Lietuvos regionų dirvožemyje skirtin-
gas. Netinkamo drėgmės režimo, maisto medžiagų stygiaus  negalima kompensuoti 
kitomis priemonėmis.

Apie pakitusio drėgmės režimo įta-
ką fito ir agrocenozėms kalbėjo doc. 
Evaldas Klimas, ASU Žemės ūkio ir 
maisto mokslų instituto direktorius. 
Jo pranešime  daug vietos buvo skirta 
problemoms, kurias žemės ūkio ga-
mybai sukuria melioracijos sistemų 
gedimai. Dėl to netenkama dirbamos 
žemės plotų. Patiriama ir netiesioginių 
nuostolių, nes dėl drėgmės pertekliaus 
blogėja dirvožemio savybės, mažėja 
derlius, blogėja jo kokybė. Užmirku-
sios žemės ekonominis balas sumažėja 
20-čia punktų.

Dideliuose žalienų plotuose drena-
žas funkcionuoja nepakankamai arba 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Prof. G.Staugaitis

Doc. E.Klimas
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visai neveikia. Įsivyrauja menkaver-
tės žolės, negali augti ankštiniai au-
galai. Ankštinės (pupinės) žolės yra 
jautriausios užmirkimui ir aukštam 
gruntiniam vandeniui. Gyvuliams 
reikia, kad žolėje būtų bent 17 proc. 
baltymų, o  ankštinės žolės jų turi 20 
ir daugiau procentų. Šios žolės tu-
rėtų sudaryti 40 proc. žolynų. Taip 
nėra, tad šalies galvijų racione 12-15 
proc. baltymų deficitą tenka kompensuoti pirktiniais baltyminiais priedais.

E.Klimas polemizavo su nuomone, kad Lietuvai galbūt užtektų ir mažiau nusau-
sintos žemės. Žemės ūkis ne tik maitina šalies gyventojus, bet ir sukuria daug darbo 
vietų, perteklinės produkcijos eksportui ir daro poveikį gyvenamosios aplinkos ko-
kybei. Todėl būtina „valstybiniu mastu ir kiekvienam piliečiui suvokti, kad meliora-
cijos kanalai ir kiti hidrotechniniai įrenginiai yra taip pat svarbūs krašto ūkiui kaip 
elektros linijos, regioniniai ir vietiniai keliai.“

Seminare paskutinis kalbėjo Žemės ūkio 
ministerijos Išteklių, infrastruktūros ir meli-
oracijos skyriaus vedėjas Vaidas Vitukynas. 
Jis supažindino su  žemės ūkio vandentvar-
kos aktualijomis ir numatomais pokyčiais 
naudojant Europos Sąjungos paramos lėšas 
2014-2020 m. laikotarpiu. Numatoma me-
lioracijos sistemų renovaciją remti ne tik 
melioracijos asociacijų narių žemėje, bet ir 
atskirų žemės savininkų grupes. Paramos 
susilauks  vietinių kelių renovacija, numa-
toma remti ir rūgščių dirvožemių kalkinimą. 

Diskusijos seminare buvo aktyvios ir da-
lykiškos. Lietuvos savivaldybių asociacijos 
patarėjas Gediminas Vaičionis, kalbėdamas 
apie Melioracijos įstatymo pakeitimus,  ei-
linį kartą nepritarė siūlymui visą drenažą 
perduoti žemės savininkams. Jo nuomone, 

toks pakeitimas nieko neišspręs, tik sukurs daugiau problemų tarp žemės savininkų, 
besinaudojančių bendromis drenažo sistemomis. Jis minėjo ir bebrų problemą. Be 
saiko išplitusi bebrų populiacija daro rimtą žalą melioracijos sistemoms ir tuo pačiu 
žemės ūkio gamybai. Esminio šios opios problemos sprendimo nėra. Taip pat kalbė-
jo apie valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimo problemas.  Neseniai 
sugriežtinta melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo tvarka (kad gedimas yra 
avarinis, turi patvirtinti Valstybės žemės fondo melioracijos specialistai), jo nuomo-
ne, rodo nepasitikėjimą savivaldybių melioracijos specialistais.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Vienas pagrindinių žemdirbystės ramsčių - melioracija

Su numatomais pakeitimais naudojant ES 
paramos lėšas supažindina Vaidas Vitukynas
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Gamtos tyrimų centro darbuotojas dr. Vytautas Kęsminas kalbėjo apie būtinumą 
sprendžiant melioracijos statinių renovacijos klausimus įvertinti ekologijos reika-
lavimus.  Dėl to prieštaraujančių nebuvo, tačiau Lietuvos melioracijos įmonių aso-
ciacijos pirmininkas dr. Kazys Sivickis priminė, kad būtina nepamiršti ir ekonomi-
kos reikalavimų. Jo nuomone, ateina kritinis laikotarpis, po kurio nerenovuojamų 
drenažo sistemų būklė pradės intensyviau blogėti. Per ateinančius 25-eris metus 
drenažą reikėtų rekonstruoti apie 1,6 mln. ha plote, t. y. po 25 tūkst. ha kasmet. Tuo 
tarpu dabar geriausiu atveju iš visų finansavimo šaltinių renovuojama apie 10 tūkst. 
ha kasmet. Reikalinga ilgalaikė Melioracijos programa, būtina sukurti Melioracijos 
fondą -  lėšų šaltinį darbams finansuoti.

Konferencijos metu buvo  užsiminta ir dar apie vieną problemos aspektą. Dabar 
laikoma, kad bendra melioracijos statinių vertė yra 7,2 mlrd. litų, iš jų valstybės 
valdomų - 3,9 mlrd. litų. Šie skaičiai nuolat  minimi visuose pranešimuose, tarp jų 
ir konferencijos metu. Bet jie akivaizdžiai netikri, klaidinantys. Tai įvairiais koefici-
entais koreguota buvusi jų balansinė vertė, turinti tik istorinę prasmę. Taip skaičiuo-
jant išeina, kad hektarui žemės nusausinti (įrengiant  visą infrastruktūrą – griovius 
ir kitus  hidrotechnikos statinius)  nereikia nė 3 tūkst. litų. Seniai laikas apskaityti 
melioracijos statinius pagal jų atkūrimo kaštus (t.y. kiek kainuotų iš naujo įrengti 
melioracijos statinius dabartinėmis kainomis) ir  atkuriamąją vertę. Gali pasirodyti, 
kad ji daugelį kartų didesnė už dabar skelbiamas vertes. 

Akad. Albinas Kusta pažymėjo, kad sprendžiant buvusių upelių renatūralizavi-
mo klausimus turi būti užtikrintas vandens nuleidimas nuo žemdirbystei naudojamų 
plotų, o Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vicepirmininkas Jonas Račas - 
kad melioracijos griovių natūralizavimui kaip aplinkosauginei priemonei reikia nu-
matyti atskirą finansavimą.

Konferencija priėmė rezoliuciją svarstytu klausimu. Ji išsiuntinėta valstybės val-
dymo institucijoms. Deja, seminaras nesudomino nei Seimo narių, nei žemdirbių 
organizacijų vadovų. Kol valstybės valdymo institucijos, o pirmiausia žemdirbių 
organizacijos, nelaikys pradedančių griūti melioracijos sistemų renovavimo neati-
dėliotinu, vargu ar padėtis gali iš esmės pasikeisti. O juk nuo melioracijos  sistemų 
būklės nemažai priklauso šalies žemės ūkio perspektyvos. Padėtis blogėja, proble-
ma – valstybės masto, tačiau jos sprendimo būdai lieka neaiškūs.

Lietuvos Mokslų Akademijoje 2014 m. gegužės 8 d. vykusio mokslininkų, mi-
nisterijų, žemdirbių, savivaldybių, melioracijos ir kitų organizacijų atstovų se-
minaro-diskusijos „Žemių sausinimas: problemos ir galimi sprendimo būdai“

REZOLIUCIJA
Lietuva, disponuodama 2,5 mln. hektarų drenažu sausinamų žemės ūkio nau-

dmenų, turi išskirtines sąlygas konkurencingo ir pažangaus ūkio plėtrai. Tokių sau-
sintų žemių plotų neturi nė viena Lietuvos kaimyninė šalis. Tačiau melioracijos fon-
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do vertė mūsų šalyje kasmet sparčiai nyksta, tūkstančiai melioracijos statinių baigia 
nusidėvėti. Vidutinis visų melioracijos statinių nusidėvėjimas didesnis kaip 63 proc, 
o atskirų statinių grupių – 70-80 proc.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu 
Nr.1158 patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus vidu-
tinis melioracijos statinių amortizacinis laikotarpis yra 50 metų. Moksliniai tyrimai, 
praktinė drenažo rengimo ir jo eksploatavimo patirtis patvirtina, kad prieš 40-50 
metų rengtos drenažo sistemos dėl drenų mechaninių pažeidimų, uždumblėjimo, 
užaugimo giliašaknių augalų, krūmų ir medžių šaknimis bei kitų priežasčių dide-
liuose plotuose jau nebefunkcionuoja arba jų veikimas yra mažai efektyvus. Tokie 
techniniu ir agrotechniniu požiūriu blogos būklės melioruoti plotai jau užima apie 
250 tūkst. hektarų, kuriuose  intensyvi žemės ūkio veikla nebegalima.

Jei iš esmės nepradėsime pasenusių drenažo sistemų rekonstravimo, jau po 20-
ties metų neveikiančio drenažo sistemos apims apie 1 mln. hektarų. Tai būtų inten-
syvaus žemės ūkio žlugimas, nes kiekvieni vandeningi metai atneštų milijardinius 
nuostolius.  

Per 2015-2040 metus reikėtų kasmet rekonstruoti melioracijos statinius 60 tūkst. 
ha plote, kur drenažas jau bus „atitarnavęs“ 50 ir daugiau metų. Pastaruoju metu per 
metus rekonstruojama drenažo sistemų ir kitų statinių vidutiniškai apie 10 tūkst. 
hektarų plote. Neįvertinus šios situacijos ir ženkliai nepaspartinus minėtų statinių 
rekonstravimo, drenažo sistemos palaipsniui visiškai nustos funkcionuoti. Drenažo 
prasmingas rekonstravimas yra tiesiogiai sietinas su valstybės nuosavybėje esančių 
melioracijos statinių (magistralinių griovių ir kt. statinių) techninės būklės palaikymu. 
Todėl šiems tikslams kasmet iš valstybės biudžeto turėtų būti skiriamos būtinos lėšos.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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Šalyje nuo 1999 m. nebeatliekamas rūgščių dirvožemių kalkinimas ir kitos našu-
mo didinimo priemonės, todėl vyksta dirvožemių degradacija, kuri turės neigiamų 
pasekmių tolesnei žemės ūkio veiklai, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų 
kokybei. Siekiant to išvengti kasmet turėtų būti atliekami nors minimalūs rūgščių 
dirvožemių kalkinimo ir kiti jų gerinimo darbai.

Visam melioracijos statinių atstatymo, priežiūros ir melioruotų plotų dirvože-
mių gerinimo kompleksui reikalingos didžiulės lėšos ir konsoliduotos valstybės bei 
žemės naudotojų pastangos. Manome, kad jos kol kas yra neadekvačios norimiems 
tikslams pasiekti, pasigendama reikiamo valstybės rūpesčio melioracijos problema 
ir svaresnio žemdirbių bei visų melioruotų žemių naudotojų finansinio indėlio me-
lioracijos fondui išsaugoti ir praturtinti.

Seminaro dalyviai nutaria:
 1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
 1.1. moksliniu ir profesiniu pagrindu įvertinti esamą situaciją melioracijoje, 

kylančią grėsmę žemės ūkiui dėl nuolat blogėjančios melioracijos statinių būklės 
ir numatyti ilgalaikę (20 metų) veiksmų programą, kuri užtikrintų realų ir efektyvų 
drenažo ir kitų melioracijos statinių rekonstravimą bei dirvožemių apsaugą ir pra-
turtinimą, kas leistų sudaryti žemdirbiams normalias, ES reikalavimus atitinkančias 
ūkininkavimo sąlygas;

 1.2. kasmet valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių prie-
žiūrai skirti ne mažiau kaip 100 mln. litų;

 1.3. pavesti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms, įvertinant sausinamų žemių, 
ypač Vidurio Lietuvoje, svarbą šalies žemės ūkiui ir melioracijos statinių rekonstra-
vimo būtinybę, skubiai spręsti anksčiau reguliuotų upelių – magistralinių griovių 
renovavimo problemas, siekiant žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkosaugos darnos;

 1.4. pavesti atitinkamoms ministerijoms įvertinti ES šalių patirtį ir parengti 
teisinę bazę, kuri leistų jau 2015 m. įstatymo pagrindu pradėti kaupti savivaldybių 
ar respublikos mastu melioruotos žemės naudotojų, priklausomai nuo jų valdomo 
žemės ploto, lėšas melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto reikmėms.

 2. Žemės ūkio ministerijai kartu su Finansų ministerija bei savivaldybėmis, 
pasiekti, kad nuo 2015 metų kasmet būtų rekonstruojami melioracijos statiniai ne 
mažiau kaip 60 tūkst. ha plote, pakalkinama 30 tūkst. ha rūgščių dirvožemių ir kad 
būtų užtikrintas šių darbų finansavimas ES, valstybės ir melioruotos žemės naudo-
tojų lėšomis.

 3. Asocijuotiems melioracijos įmonių susivienijimams pasirūpinti, kad įmo-
nės, įgyvendindamos ilgalaikę Vyriausybės veiksmų programą melioracijos srityje 
ir siekdamos darnios ir stabilios veiklos, skirtų deramą dėmesį melioracinės techni-
kos bazės sustiprinimui bei apsirūpinimui specialistais. 

Prof. Arvydas Povilaitis
                                                   LMA Vandens problemų tarybos pirmininkas 
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Tarptautinė mokslinė – metodinė 
konferencija 

 „Baltic Surveying 2014“
Gegužės 7 – 9 d. Latvi-

jos žemės ūkio universitete 
Jelgavoje vyko tradicinė 
kasmet rengiama Baltijos 
šalyse konferencija „Baltic 
Surveying 2014“. 2013 me-
tais ji vyko Lietuvoje, Alek-
sandro Stulginskio univer-
sitete. Jelgavoje dalyvavo 
ne tik Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, bet ir Baltarusijos, 
Lenkijos, Rusijos, Moldo-
vos, Ukrainos ir Rumunijos 
mokslininkai iš universite-

tų, institutų, kolegijų, taip pat specialistai iš įvairių valstybinių institucijų ir ministe-
rijų. Konferencijoje buvo aptariamos ir nagrinėjamos aktualios žemėtvarkos, žemės 
išteklių valdymo, kadastro ir registro, geodezijos, žemės administravimo bei kitos 
mokslinės ir praktinės problemos. 

Kolegos iš Latvijos, Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos skaitė prane-
šimus apie žemės konsolidaciją, žemės mokesčio sistemą, regioninio planavimo 
dokumentų sistemą, žemės išteklių naudojimą, žemės reformos mokslinius aspek-
tus, žemės sklypų registro sistemos gerinimą savose šalyse ir kitomis temomis. Kiti 
skaityti pranešimai ir diskusijos sukosi apie žemės reformos, privačios nuosavybės 
neliečiamumo, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo kaimo vietovėse, žemėtvar-
kos integracijos į teritorijų planavimą, apleistos žemės problemas, valstybinio žemės 
fondo funkcijas, žemės rinką įvairiose valstybėse, žemės naudojimą saugomose teri-
torijose, geodezijos ir kadastrinių matavimų bei kartografijos reikalus. Žemės tvar-
kymo departamento Žemėtvarkos skyriaus vedėja Zita Kvietkienė skaitė pranešimą 
„Teritorijų planavimo nuostatos, įtakojančios žemėtvarkos planavimo dokumentų 
rengimą“. Nemaža konferencijoje dalyvavusių mokslininkų ir specialistų dalis ypač 
domėjosi Lietuvoje kuriama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informa-
cine sistema. Daugeliui tokios sistemos kūrimas savoje šalyje tapo siekiamybe. 

Konferencijos dalyviai palankiai įvertino galimybę keistis patirtimi bei išreiš-
kė norą ir ateityje dalyvauti panašiuose renginiuose.

Aldona Jakavonienė

Konferencijos metu
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„ASU alumni“ klubas augina sparnus
 

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Geriausi pasaulio universitetai turi absolventų klubus, kurie daug padeda 
savo mokslo įstaigoms. Šiuo keliu jau penkerius metus žengia ir į klubą ,,ASU 
alumni“ susibūrę Aleksandro Stulginskio universiteto aktyviausi absolventai.

Balandžio 4 d. vykusioje konferencijoje apžvelgti „ASU alumni“ klubo, kuris 
vienija daugiau kaip 1200 narių, nuveikti darbai, numatytos veiklos gairės šiems 
metams, į klubą priimta naujų narių. Tarp klubo narių ir vienas juridinis asmuo - 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga.

- Klubo tikslai - vie-
nyti visus, baigusius šią 
aukštąją mokyklą, padėti 
ASU surinkti motyvuotų 
studijoms studentų skai-
čių, bendradarbiauti su 
gimnazijomis, siekti, kad 
šalyje nestigtų žemės ir 
vandens ūkio specialis-
tų, kad universitetas iš-
laikytų aukštą kiekybinį 
ir kokybinį specialistų 
rengimo lygį, - pradėda-
mas konferenciją kalbėjo 
,,ASU alumni“ klubo pre-
zidentas Jonas Varkalys. 

Apžvelgdamas klubo kūrimosi istoriją ir tarptautinę Alumni patirtį ASU pro-
rektorius prof. Jonas Čaplikas klubą pavadino ,,prailgintomis universiteto ranko-
mis“, nes absolventai, tapę darbdaviais, aktyviai bendradarbiauja su universitetu, 
padeda įsidarbinti šią aukštąją mokyklą baigusiems jauniesiems specialistams. ASU 
rektorius prof. Antanas Maziliauskas pasidžiaugė, kad situacija pradeda taisytis ir 
finansavimo prasme, o šiais metais į darbo rinką turėtų išeiti apie 700 žemės ūkio 
specialistų. 

Konferencijoje, kurios metu paminėtas ,,ASU alumni“ klubo penkmetis, apsilankė 
Ministras Pirmininkas, klubo garbės narys Algirdas Butkevičius, žemės ūkio minis-
tras Vigilijus Jukna, švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, Kauno rajono 
meras Valerijus Makūnas. Kalbėjusieji klubo vadovams ir nariams dėkojo už jų indėlį 
rengiant žemės ūkio specialistus ir pagalbą jauniems žmonėms susirandant darbą.

Kalbėdamas apie ateities perspektyvas premjeras A. Butkevičius minėjo, kad 

,,ASU alumni“ klubo prezidentas Jonas Varkalys 
pasitinka  konferencijos svečius
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Lietuva turi puikų žmo-
giškąjį kapitalą ir teigė, 
kad 2014-2020 metais 
Europos Sąjungos fon-
dų teikiama parama pir-
miausiai bus skiriama 
inovacijoms. Jo nuomo-
ne, reikia persiorientuoti, 
kad būtų rengiami Lietu-
vai reikalingi žemės ūkio 
specialistai.

Žemės ūkio minis-
tras V. Jukna kalbėdamas 
apie specialistų rengimo 
problemą, pastebėjo, kad 
pakeitus ydingą ankstesnį įstatymą, kurį taikant buvo sutrikdytas šaliai reikalin-
gų žemės ūkio specialistų rengimas, padėtis gerėja: jiems rengti skiriama dvigubai 
daugiau „krepšelių“, t. y. valstybės finansuojamų vietų. Vis dėlto, kaip teigė ASU 
rektorius prof. A. Maziliauskas, valstybės finansavimas žemės ūkio specialistams 
parengti dar yra ženkliai mažesnis negu reikėtų.   

Klubo nariai išklausė 2013 metų veiklos ataskaitą, aptarė veiklos gaires, patvirtino 
numatomų darbų planą 2014 metams, pagerbė rėmėjus. Artimiausiuose ,,ASU alum-
ni“ klubo narių tiksluose - prisidėti prie abiturientų stojimo į universitetą skatinimo, 
plėsti klubo veiklą regionuose, organizuoti mokslinius bei pažintinius renginius.

Išsamiau apie „ASU alumni“ klubo veiklą esame rašę žurnalo ,,Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ 2013 m. Nr.4.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Konferencijai pasibaigus

„ASU alumni“ klubo prezidentas Jonas Varkalys (centre) bei jo 
pavaduotojai - Astrida Slavickienė ir Edvardas Makelis
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Neabejingi Lietuvos kaimo likimui         
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Koks šiandien Lietuvos kaimas, kokia ateitis jo laukia, kokios kaimiškųjų teri-
torijų tvarkymo perspektyvos ir kokių priemonių siūloma imtis susidėvėjusioms 
melioracijos sistemoms renovuoti? Apie tai birželio 7 d. Drevernoje prieš prasi-
dedant žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų profesinės dienos šventei diskutavo į 
seminarą susirinkę Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 
nariai.

- Esame savaran-
kiška ir savanoriška 
žemėtvarkos ir hidro-
technikos specialis-
tus vienijanti sąjunga 
(šiandien organiza-
cijoje yra 1195 na-
riai, 756 jų priklauso 
hidrotechnikos, 439 
- žemėtvarkos sekci-
jai), dirbame žemė-
tvarkos, melioraci-
jos, gamtosaugos ir 
kitose srityse. Mūsų 
tikslai dideli ir gra-
žūs: siekiame plėtoti 

bei stiprinti specialistų bendradarbiavimą, skatinti jų kūrybinę veiklą, derinti so-
cialinius ir dvasinius poreikius, rūpintis jų teisine padėtimi, ugdyti etiką, pareigos 
jausmą, profesinę garbę ir orumą, - pradėdamas seminarą kalbėjo LŽHIS prezi-
dentas Giedrius Balevičius. Jis priminė prieš 25-metį atkurtosios Sąjungos istoriją, 
paminėjo aktyviausius narius, pasidžiaugė, kad šiandien Sąjunga yra stipri ir jos 
veikla pastebima. 

- Lietuvoje yra 6,5 mln. ha žemės. Nekilnojamojo turto registre jos įregistruota 
5,4 mln. ha, 4,1 mln. ha užima privati žemė, - pristatydamas situaciją žemės tvarky-
mo srityje kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento 
direktorius Audrius Petkevičius. Geriausiai žemės ūkio paskirties žemės naudojimą 
atspindi nuo įstojimo į ES deklaruojami žemės plotai. Pastaraisiais metais kasmet 
po 20-30 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės daugėja. Jeigu lyginsime 2004 su 
2013 metais, žemės ūkio paskirties žemės plotas padidėjo apie 240 tūkst. ha, va-
dinasi, tiek žemės grįžo į aktyvią žemės ūkio gamybą, panaši tendencija matoma 

Apie žemės tvarkymo problemas kalba Audrius Petkevičius (dešinėje)



48 

ir ateityje. Be abejo, tam 
įtakos turėjo pernai pra-
dėti taikyti griežtesni že-
mės mokesčiai už apleis-
tą žemę, jų surinkta apie 
3,5 mln. litų, daugiau-
siai - Vilniaus, Klaipėdos, 
Šiaulių ir kitų miestų bei 
rajonų savivaldybėse, ku-
rios nustatė didesnius že-
mės mokesčius apleistos 
žemės savininkams ir su-
rinko papildomų pajamų.

Pasak A. Petkevičiaus, 
žemės ūkio gamyba užsiimančių asmenų Lietuvoje mažėja. Jeigu 2004 m. jų buvo 
registruota 237 tūkst., tai 2013 m. tik 151 tūkst. Vadinasi, kasmet iš aktyvios žemės 
ūkio gamybos pasitraukia beveik po 10 tūkst. ūkininkų. Akivaizdu, kad aktyvūs ir 
didesni ūkiai stambėja, o smulkūs ūkiai nyksta. Tokią tendenciją formuoja ir ES 
paramos programos.

Teigdamas, kad vyrauja privati žemė ir kalbėdamas apie žemės ūkio paskirties 
žemės naudojimą bei paklausą Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius 
A. Petkevičius priminė naujausius sprendimus dėl apribojimų užsieniečiams šios 
kategorijos žemei įsigyti. Ir atkreipė dėmesį į tai, kad didesnė blogybė nei baimė dėl 
užsieniečių - žemės koncentracija, nes šiandien tam tikros grupės Lietuvoje valdo 
po 10-30 tūkst. ha žemės. Tokia žemės koncentracija įvyko per pastaruosius dešimtį 
metų. Norint riboti spekuliaciją žeme svarstomi žemės ūkio paskirties žemės įsigiji-
mo saugikliai, didžioji dalis jų jau yra įsigaliojusi. Kalbėta ir apie tai, kas yra žemės 
sklypų struktūra, dalytasi mintimis apie žemės sklypų valdų projektus, specialiąsias 
žemės naudojimo sąlygas, teritorijų planavimo pasikeitimus bei kaimiškųjų terito-
rijų tvarkymo perspektyvas.

Registrų centro Kadastro bylų kontrolės priežiūros skyriaus vedėjo pavaduoto-
ja, Lietuvos matininkų asociacijos naujoji prezidentė Jolanta Česnauskienė pristatė 
daugiafunkcinės informacinės sistemos „GeoMatininkas“ veiklą ir atsakė į jai pa-
teiktus klausimus.

- Melioracijos perspektyvos mūsų šalyje nedžiugina matant tai, kas numatyta 
2014-2020 metų Lietuvos žemės ūkio vandentvarkos programoje. Manoma,  kad 
europinių lėšų šiam tikslui gausime ne daugiau kaip ankstesniais metais, o ša-
lies biudžete jų labai nedaug, apie 43 mln. litų per metus. Tai labai maži pinigai 
nykstančiam melioracijos ūkiui atgaivinti, - kalbėjo Lietuvos melioracijos įmonių 
asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis. Juolab, kad nuo 2015 m. prasidės kritinis 
laikotarpis melioracijos sistemoms, tarnaujančioms 50 ir daugiau metų. Jeigu nori-
me turėti tvarkingus laukus, būtina melioracijos sistemas rekonstruoti kasmet bent 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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po 60 tūkst. ha plote (dabar rekonstruojame apie 10 
tūkst. ha). Tam reikia ilgalaikės valstybės programos 
ir finansavimo. Vien valstybė šitokios didelės finan-
sinės naštos nepatemps. Pasak K. Sivickio, turėtų 
būti kaupiamas fondas, kuris prisidėtų prie meliora-
cijos sistemų rekonstravimo darbų finasavimo, nes 
nuo finansinių resursų priklausys ir perspektyvos. 
Kaip Lietuvos valdžia tai darys - kol kas neaišku. 
Savo ruožtu Melioracijos įmonių asociacija savo pa-
siūlymus jau yra pateikusi. 

Melioracijos įmonių asociacijos vadovas su ne-
rimu kalbėjo apie tai, kad baigia susidėvėti ir tary-
biniai daugiakaušiai ekskavatoriai, ateityje nebebus 
kuo dirbti, įrengti ar remontuoti drenažą. Įsigyti nau-
jus labai brangu, tokių pinigų mūsų šalies įmonės 

neturi ir neaišku, ar išlaidos naujai technikai pagal esamas darbų apimtis atsipirktų. 
K. Sivickis kritikavo ES reikalavimus, kad melioracijos įmonės privalo būti regis-
truotos kaime ir kaime teikti paslaugas. Tuo tarpu apie 90 proc. Lietuvoje veikiančių 
įmonių registruotos rajonų centruose, ir niekas jų neketina iškelti į kaimo vidurį. 

Būtina ieškoti išeičių naujiems ekskavatoriams įsigyti, teikti siūlymus Briuse-
liui, nors tai užtruktų metus ar pusantrų. Jeigu nieko nedarysime, drenažą pas mus 
įrenginės latviai, lenkai, baltarusiai, rusai, kurie dirba su naujais angliškais dau-
giakaušiais ekskavatoriais, - sakė K.Sivickis. Lietuva kol kas išgalėjo tik vieną jų 
nupirkti Marijampolės profesinio rengimo centrui būsimiems ekskavatorininkams 
mokyti.

Melioracijos problemas 
gvildena K.Sivickis

Salėje

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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Sausinimo sistemų naudojimo  
ir priežiūros prioritetai

Prof. dr. Valentinas ŠAULYS 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto  

Hidraulikos katedros vedėjas 

Neveikiančias ar blogai veikiančias sausinimo 
sistemas atnaujinti reikėtų atsižvelgiant į keletą pa-
grindinių kriterijų. 

Vienas jų – ekologinis. Rekonstruojant drenažo 
sistemas ten, kur įmanoma, tikslinga natūralizuoti su-
reguliuotus upelius, taip pat išplėsti pagriovių apsau-
gos juostas formuojant ekologinius griovių profilius. 
Taip labiau apsaugotume vandenį nuo užteršimo. 
Tokiam pat tikslui tarnautų ir biogeninių medžiagų 
sulaikymo tvenkinėliai, įrengti vandentakose, bei pa-
viršinio vandens gaudomosios drenos.

Tačiau pagrindiniai kriterijai, nuo kurių priklausys 
sausinimo sistemų renovacijos tempai, yra ekonomi-
niai. Be abejonės, investicijas į sistemų ir jų statinių 

atnaujinimą nulems investicijų ir gaunamos naudos  santykis, kuris labai priklauso 
nuo potencinio žemės našumo, t. y.  derlingumo, regioninių žemės ūkio prioritetų ir 
apskritai nuo bendro žemės ūkio produkcijos gamybos šalyje poreikio.

Vidutinės metinės dre-
nuotų plotų priežiūros bei 
remonto darbų išlaidos 
vienam drenažo hektarui 
yra 90-110 litų (iš viso 
reikėtų apie 260 mln. litų). 
Be to, reikėtų apie 310 
mln. litų vandens nulei-
džiamojo tinklo priežiū-
ros bei remonto darbams 
(jų vidutinės metinės iš-
laidos siekia 110-130 litų 
vienam hektarui). Taigi, 
esamų sausinimo sistemų 
efektyviam funkcionavi-
mui užtikrinti reikia ne-

>1,25 tūks. Lt/ha

0,75-1,25 tūks. Lt/ha

< 0,75 tūks. Lt/ha

Augalininkystės produkcijos gamybos lygis
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mažų investicijų. Per dešimtmetį griovių priežiūros ir remonto darbų kaina pakilo 
2,1, o drenažo tinklo taisymo – 3,2 karto (iš esmės dėl kuro ir medžiagų pabrangi-
mo).  Tuo tarpu drenažo sistemų rekonstravimo darbų kaina kelis kartus pranoksta 
lyginamąsias eksploatacines griovių priežiūros ir drenažo tinklo remonto išlaidas.

Yra ir techninių kriterijų. Vargu ar tikslinga renovuoti drenažą suslūgusiuose 
durpynuose, įlomėse, šaltiniuotuose plotuose, dribsmėlio ar geležinguose dirvože-
miuose. Be abejo, svarbus veiksnys ir sausinimo sistemų būklė, nes gedimų rizika 
su amžiumi didėja. Pradiniu sausinimo sistemų eksploatavimo laikotarpiu (nuo 2 
iki 11 metų) išaiškėja drenažo įrengimo defektai ir projektavimo klaidos, dėl kurių 
atsiranda daug neefektyviai sausinamų plotų. Gedimus sutvarkius, vėliau (nuo 11 
iki 21 metų) neefektyviai sausinamų plotų mažėja, o trečiuoju (nuo 21 iki 31 metų) 
neefektyviai sausinamų plotų būna mažiausiai ir  šis rodiklis sąlygiškai pastovus. 
Nuo 31 metų prasideda ketvirtasis – drenažo senėjimo – laikotarpis, kai neefekty-
viai sausinamas plotas vėl pradeda intensyviai didėti.

Yra ir specifinių socialinių kriterijų. Sausinimo sistemų prie gyvenviečių arba 
susijusių su kaimo turizmo, alternatyvių verslų bei netradicine žemdirbyste ar gy-
vulininkyste atnaujinimas priklausys ir nuo specifinių sąlygų. Bet ir tokių sistemų 
renovacijos reikalavimai neišvengiamai bus pagrįsti numatoma gauti ekonomine 
nauda.

Sausinimo sistemų atnaujinimo perspektyvos didele dalimi priklausys nuo že-
mės ūkio produkcijos gamybos šalyje poreikio. Pagal šiandieninį gamybos našumą, 
Lietuvos gyventojus aprūpinti maisto produktais užtektų 0,75 mln. hektarų nusau-
sintos žemės. Tačiau žemės ūkis sukuria ženklią dalį šalies bendrojo vidaus pro-
dukto, daug žemės ūkio produkcijos eksportuojama, didėja augalų dalis, auginama 
energetiniais tikslais. Ateityje gali pasirodyti, kad ir dabartinių 2,5 mln. hektarų 

sausinamos žemės yra per 
maža. Kiek jos reikės iš ti-
krųjų, parodys gyvenimas.

Sausinimo sistemų re-
novavimo planas geriausiai 
derinasi su Lietuvos teritori-
joje išskiriamomis keturio-
mis hidrologinėmis sritimis: 

- Baltijos pajūris – siau-
ras Pajūrio smėlėtosios ly-
gumos ruožas su raiškiu jū-
riniu klimatu;

- Žemaičių aukštuma. 
Čia palyginti dideli žemės 
paviršiaus nuolydžiai ir vy-
raujančios sunkokos me-

I (maža GT)

II (vidutinė GT)

III (didelė GT)

 Drenažo gedimų tikimybė
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chaninės sudėties nuogulos sąlygoja, kad apie 44  proc. kritulių nuteka į upes – dau-
giausia paviršinio nuotėkio pavidalu;

- Vidurio Lietuva. Tai didžiausia hidrologinė sritis. Reljefas lygus, paviršiaus 
nuolydžiai menki, baseinus dengia sunkios mechaninės sudėties nuogulos, kurių fil-
tracinės savybės labai menkos, todėl požeminis vanduo mažai papildo upių nuotėkį;

- Pietryčių hidrologinė sritis. Čia vyrauja lengvesnės mechaninės sudėties nuo-
gulos, upės dažniausia mišraus maitinimo, sniego, lietaus ir požeminio vandens. 

Vertinant žemės našumo balo padidėjimą dėl nusausinimo išsiskiria Vidurio Lie-
tuvos žemuma  su didžiausiu balų priedu (daugiau nei 20) ir Baltijos aukštuma, kur 
žemės nusausinimas duoda mažiausią žemės našumo balų padidėjimą (mažiau nei 
10). Ypač derlingi Vidurio Lietuvos rudžemiai, kurių našumas siekia per 50 balų (į 
šį vertinimą įeina ir našumo padidėjimas dėl žemės sausinimo). Todėl, jeigu vertin-
tume tik sausinimo efektyvumo kriterijų (žemės našumo balų padidėjimą dėl nu-
sausinimo) sausinimo sistemų renovavimo tikslingumas aukščiausias būtų Vidurio 
Lietuvos žemumoje, o žemiausias – Baltijos aukštumose.

Nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvoje taip pat pasiskirstę neto-
lygiai. Jeigu Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonuose apleistų žemės ūkio naudmenų 
dalį galima pateisinti didžiųjų miestų įtaka, tai jų plotas kituose rajonuose atspindi 
realią žemdirbystės efektyvumo padėtį. Atsižvelgiant į  nenaudojamų žemės ūkio 
naudmenų plotų dinamiką sausinimo sistemų renovavimo tikslingumo požiūriu Vi-
durio Lietuvos žemumoje sausinimo sistemas atkurti būtina, nes čia nenaudojamos 
žemės ūkio gamyboje žemės mažiausia. Tuo tarpu neefektyviai žemės ūkio gamy-
boje naudojamą žemę, nors joje ir įrengtos sausinimo sistemos, reikėtų natūralizuo-
ti. Nedirbama žemė palaipsniui praranda ūkines savybes. Jeigu norėsime ją ateityje 
sukultūrinti ir panaudoti žemės ūko gamybai,  reikės didelių išlaidų melioracijai. 

Tikslingiausia renovuoti  sausinimo sistemas Vidurio Lietuvoje 

Pajūrio 
žemuma

Žemaičių 
aukštuma

Vidurio  
Lietuvos 
žemuma

Baltijos 
aukštumos

I

II

III

IV

Vidutinis ir 
mažesnis

mažesnis  
nei vidutinis

didžiausias

mažiausias

vidutiniškai

vidutiniškai

mažai

daugiau nei 
vidutiniškai

vidutinė

didelė

maža

vidutinė 
ir didelė

vidutinė 
ir žema

žema

aukšta

žema ir  
vidutinė 

vidutinis
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Drenažo gedimų tikimybė mažiausia Vidurio Lietuvos žemumoje įrengtose 
sausinimo sistemose, čia ir mažiausios jų remonto sąnaudos. Drenažo gedimų di-
džiausia tikimybė Žemaičių aukštumos rajonuose, vidutinė - Pajūrio žemumoje ir 
daugiau nei vidutinė – Baltijos aukštumose. Vertinant ir šiuo aspektu sausinimo 
sistemas renovuoti tikslinga 
Vidurio Lietuvos žemumoje, 
o netikslinga Žemaičių aukš-
tumos regione.

 Sausinimo sistemų re-
novavimo išlaidos greičiau 
atsiperka Vidurio Lietuvos 
žemumos rajonuose, nes iš 
vieno hektaro žemės ūkio 
naudmenų augalininkystės 
produkcijos čia gaunama 
5–7 kartus daugiau nei Že-
maičių, Baltijos aukštumų 
bei Pajūrio žemumos  rajo-
nuose. 

 Įvertinus žemės našumo 
balų padidėjimą dėl nusausi-
nimo, apleistų žemės ūkio naudmenų ploto, drenažo gedimų tikimybės ir augalinin-
kystės produkcijos gamybos dinamiką galima teigti, kad sausinimo sistemų reno-
vavimas tikslingiausias yra Vidurio Lietuvos žemumos areale, vidutinis – Pajūrio 
žemumoje  ir Baltijos aukštumoje, o žemiausias Žemaičių aukštumoje.

Dalis šiandieninių nepakankamos sausinimo sistemų priežiūros ir renovacijos 
finansavimo problemų susiję su tuo, kad neturime vieno jų šeimininko. 1993 m. 
priimtas Melioracijos įstatymas nustatė, kad visi melioracijos statiniai yra valstybės 
nuosavybė. Vėliau, 2004 m. didelė dalis drenažo tapo žemės savininkų nuosavy-
be, tačiau didesni rinktuvai tebepriklauso valstybei. Dabar rengiamos šio įstatymo 
pataisos numato viso drenažo perdavimą žemės savininkams, tačiau žemdirbių or-
ganizacijos tam nepritaria, nors reikalas, atrodo, aiškus – mokėti turi tas, kas gauna 
naudą. Juk ne valstybė, o konkretus žemės savininkas ar naudotojas augina žemės 
ūkio produkciją ir gauna naudą iš sausinimo. Tad sausinimo sistemų naudotojai turi 
prisiimti atsakomybę už jų  priežiūrą. Sausinimo sistemų naudojimo ir valdymo 
principai yra paprasti: kas gauna naudą, tas ir moka, žinoma,  kas moka, tas gauna 
ir valdymo teisę.

Hidrotechnikų bendruomenė turi žinių ir priemonių sausinimo sistemų prie-
žiūros bei remonto darbams atlikti. Jie gali šią paslaugą suteikti Tik kam šiandien 
reikalinga drenuotų plotų priežiūros ir sistemų remonto paslauga? Atsakymo į ši 
klausimą kol kas nėra.

< 12,0

12,1-16,0

> 16,1

Žemės našumo balų padidėjimas dėl nusausinimo
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Kada įkurta mūsų Sąjunga?

Šiemet pažymime Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjun-
gos atkūrimo 25 m. sukaktį. Ne už kalnų ir Sąjungos įkūrimo šimtmetis. Tai, 
kad ji buvo įkurta kitu pavadinimu, kad nuo 1940 m. iki veiklos atkūrimo 1989 
m. pavasarį Sąjunga neveikė, situacijos nekeičia. Tik kada ji buvo įkurta, kada 
tą jubiliejų turėtume minėti? Mažai kas žino, kad net oficialiame Sąjungos tin-
klalapyje internete nurodoma ne ta data, kuri Sąjungos tarybos sprendimu buvo 
aprobuota. Jame teigiama, kad „oficialioji Sąjungos įkūrimo data – 1918 m. 
gruodžio 28 d.“

Klausimą - kurią datą laikyti mūsų Sąjungos gimtadieniu, dukart svarstė 
Sąjungos taryba. 2006 m. spalio 6 d. Biržuose  vykusiame posėdyje ji  vienbal-
siai nusprendė „Sąjungos įkūrimo metais laikyti 1917 m. ir jos 90 m. jubiliejų 
paminėti 2007 m.“  Šis tarybos nutarimas neatšauktas, taigi galioja.

Žinoma, daug argumentų kalba už vėlesnę datą. Iš tikrųjų Tverėje (Rusijo-
je) 1917 m. buvo įkurta ne Lietuvos matininkų, o Lietuvių matininkų sąjunga, 
galima sakyti, emigrantų organizacija. Neišliko jokių dokumentų, nežinome net 
konkrečios datos (tik metus), kada Tverėje ši organizacija susikūrė. Sąjungos 
įkūrimas iš naujo (o gal atkūrimas?) Lietuvoje, Kaune 1918 m. gruodžio 28 d. 
kur kas rimčiau argumentuotas.

Iš kur kyla tokie nesusipratimai? Priežastis ta, kad tarybos nutarimai vie-
šai neskelbiami, todėl greit užmirštami. Juos prisimena tik tie LŽHIS tarybos 
nariai, kurie dalyvavo sprendimus priimant. Po dvejų metų, išrinkus naujus na-
rius, senieji sprendimai jiems jau  nežinomi arba nelaikomi  privalomais. 

Tai ką gi daryti? Paprasčiausia būtų laikytis minėto tarybos nutarimo. Tačiau 
jeigu nepripažįstame jo pagrįstu, reikėtų jį atšaukti. O gal būtų tikslinga šį klau-
simą galutinai išspręsti artimiausioje Sąjungos narių ataskaitinėje rinkiminėje 
konferencijoje, turinčioje įvykti 2015 m. pavasarį. Juk autoritetingesnio forumo 
Sąjungoje nėra. 

Be to, ar nereikėtų Sąjungos šimtmečiui išleisti knygą detaliai išdėstant jos 
istoriją?  Joje taip pat paskelbti trumpus biografinius duomenis apie Sąjungos 
narius, apie asmenis, įrašytus į Sąjungos garbės knygą. Laiko susitarti dėl kny-
gos išleidimo bei surinkti duomenis turime pakankamai. Tokia knyga buvo 
išleista 2000 m. Išlaidos nebūtų didelės, o reikšmė - akivaizdi. Juk panašios 
knygos yra vertingas istorinis šaltinis, nes dabar tokio pobūdžio informacija, 
skelbiama tik internete, tuoj pat nuskęsta naujos informacijos sraute. 

Jonas Smilga

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
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Lietuvos tautinio atgimimo  
ąžuolynui - 25 

Romualdas SURVILA

Prieš 25-eris metus Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.) tautinio atgimimo patriar-
cho Jono Basanavičiaus gimtinėje pasodintame 30 ha ąžuolyne medžiai ge-
rokai ūgtelėję. Per ketvirtį amžiaus į savo būrį ąžuoliukai priėmė apie tūkstantį 
,,brolių“, įprasminančių įvairias Lietuvai atmintinas datas ir žmones. 

Šiuo metu Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne yra 13 giraičių svarbiau-
sioms valstybės istorijos datoms atminti. Šį pavasarį iškilmingai minint ąžuo-
lyno 25-metį, buvo pasodintas 25 ąžuolų guotas Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui paminėti. 

Prieš 25-eris metus 
iniciatyvinėje darbo gru-
pėje svarstėme, kurioje 
Lietuvos vietoje būtų ge-
riausia sodinti Lietuvos 
tautinio atgimimo ąžuo-
lyną. Iš daugelio vietovių 
pasirinkta tautos patriar-
cho dr. J.Basanavičiaus 
tėviškė, nes čia XIX a. 
pradėjo trykšti tautinio 
atgimimo šaltinis, vėliau 
virtęs plačia upe, nu-
plukdžiusia Lietuvą ne-
priklausomybės link.  

Žemė tuo metu dar buvo „visaliaudinė nuosavybė“. Mes, žemėtvarkininkai, 
surinkome Bartninkų kolūkio dirvožemio, reljefo, situacijos bei melioruotų žemių 
planus. Sklypas į šiaurės rytus nuo Basanavičių sodybos geriausiai tiko ąžuolynui. 
Dirvožemiai – priesmėliai ir priemoliai, reljefas – raiškus, Sūduvos aukštumos prie-
kalnės, tarp kalvelių daubose – šaltinių vandenų suformuotos pelkutės. Toks margų 
žemės naudmenų bei statoko reljefo sklypas, kas nebūdinga Suvalkijai, buvo ne-
palankus žemdirbystei. Žemė nemelioruota. Dar vienas argumentas, kad ąžuolyno 
čia reikia – nedidelis Vilkaviškio ūkių miškingumas, nesiekęs net 1 proc. nuo visų 
žemės naudmenų.

Tais laikais arimų plotų mažinimas buvo tabu. Vilkaviškio rajono valdžia ski-
riant ąžuolynui reikiamą sklypą nenorėjo dalyvauti, kaip dabar sakoma, „negalė-
jo nei patvirtinti, nei paneigti“. Reikalą paliko spręsti kolūkio pirmininkui Vladui 

Ąžuolynas 2012 m. vasarą
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Markauskui (jeigu kas, 
jis taps atpirkimo ožiu), 
ir jis dėl 30 ha sklypo 
ąžuolynui sodinti ne-
prieštaravo, netgi ūkio 
jėgomis atliko ąžuolyno 
sodinimo parengiamuo-
sius darbus: suarė dirvą, 
pagal ąžuolyno projektą 
buldozeriu nubraukė bū-
simus kelius ir takus, ant 
metalinio lakšto atvilko 
didelį riedulį būsimam 
aukurui. Šis žmogus tapo 
septintuoju aktyviu inici-
atyvinės grupės nariu.

1989 m. žiemą su 
iniciatyvinės grupės 
pirmininku Vitalijumi 
Stepuliu kibome rengti 
Ąžuolyno projektą. To-
pografinę nuotrauką 1: 
2000 mastelio parengė 
Vandens ūkio projekta-
vimo instituto (vėliau 
„Kauno hidroprojektas“) 
specialistai. Projektą 
rengė buvusio Valstybi-
nio žemėtvarkos instituto 
(dabar Valstybės žemės 
fondas) Kraštotvarkos 
ir teritorijų planavimo 
skyrius. Projekto želdy-
nų sistema buvo parink-

ta pagal ekologiškai visavertės gamtinės aplinkos kūrimo kriterijus. Be ąžuolyno 
pagrindo – ąžuolų, buvo numatyti vaisius vedantys lapuočiai medžiai ir krūmai, 
spygliuočių medžių guotai bei pavasarį pasipuošiančios žiedais laukinės kriaušės ir 
obelys. Ąžuolyno teritorijoje esančios pelkutės su susiformavusia augmenija tapo 
vertinga jo dalimi. Likus kelioms dienoms iki Ąžuolyno sodinimo, tuometiniame 
„Komjaunimo tiesos“ laikraštyje paskelbėme kvietimą dalyvauti ąžuolyno sodini-
mo talkoje.

Balandžio 1-osios rytą vykdami į Ožkabalius apžiūrėti ąžuolynui parinktą teri-
toriją, Prienų šile išsikasėme po ąžuoliuką. Jie, pirmieji pasodinti, laukė atvykstan-

Taip ąžuolų sodintojus pasitiko 1989 m. balandžio 1-oji. 
Zino Kazėno nuotrauka 

Ąžuolyno įkūrimo iniciatyvinė grupė (iš kairės): 
Vygandas Čaplikas, Kęstutis Labanauskas, Rimantas Krupickas, 
Algimantas Kepežėnas, Vitalius Stepulis, Romualdas Survila, 
Vladas Markauskas. 2008 m. nuotrauka
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čių talkininkų. Laukėme su nerimu. Buvo bjaurus oras. Žemė maišėsi su dangumi. 
Šlapdriba lipdė akis. Galvojome, kad tik per kokius penkerius metus pavyks pa-
sodinti ąžuolyną. Tačiau netrukus kelias iki Ožkabalių kaimelio buvo užtvindytas 
atvykstančiųjų automobiliais. Ąžuolyno teritorija knibždėjo kaip skruzdėlynas. Dėl 
šlapdribos, drėgno oro prigijo beveik visi ąžuoliukai.

Iniciatyvinei grupei buvo sunku valdyti vyksmą. Žiūrėjome, kad nebūtų užso-
dintos projekte numatytos erdvės. Tačiau ąžuoliukai buvo pasodinti ir po aukštosios 
įtampos elektros linija. Vėliau, per keletą metų, dažniausiai pasitelkdami į kasmeti-
nes talkas atvykstančius karius, iš po laidų juos iškėlėme. 

Ąžuolų sodinukus atsiveždavo žmonės. Iki šių dienų nemokamai ąžuolų sodinu-
kus pavasariniams sodi-
nimams tiekia Kėdainių 
miškų urėdijos miški-
ninkai. Prieš 20 metų jų 
pasodintas eglynas tapo 
Ąžuolyno puošmena. Po 
Alytaus miškininkų pa-
sodintomis pušaitėmis 
jau galima prisirink-
ti kazlėkų. Nuolatinė 
Ąžuolyno priežiūra, ap-
sauga nuo kenkėjų ir kiti 
kasmetiniai darbai yra 
Marijampolės miškinin-
kų rūpestis.

Sunkiu šaliai bloka-
dos metu Vilkaviškio MSV (vėliau tapusios akcine bendrove „Vilkaviškio melio-
racija“) melioratoriai (gen. direktorius Juozas Bartišius) iškasė gilų tvenkinį, kuris 
bemat užsipildė vandeniu. Tvenkinio projektą parengė Žemėtvarkos instituto pro-
jektuotojai. Visi projektavimo ir kasimo darbai atlikti nemokamai. Tereikėjo apmo-
kėti melioratoriams už sunaudotus degalus. Įsteigtas amerikiečių ekologinis fondas, 
žadėjęs tai finansuoti, pažado netesėjo. Po ilgų paieškų pagelbėjo Aplinkos apsau-
gos ministerija. Kreipėmės į šios ministerijos sekretorių Rapolą Liužiną. Problema 
buvo išspręsta, kai pristatėme tvenkinio projektą ir išlaidų pagrindimą.

Truputėlis Lietuvos tautinio atgimimo ažuolyno istorijos: 1991 m. spalio 12 d. 
įkurta Tautinio atgimimo ąžuolyno draugija; 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Vy-
riausybės nutarimu Ąžuolynui ir J.Basanavičiaus sodybai suteiktas kultūros pamin-
klo statusas; 2006 m. Ąžuolynas ir sodyba iš Vilkaviškio savivaldybės pavaldumo 
perduota Marijampolės apskrities viršininko administracijai; nuo 2009 m. Ąžuo-
lynas ir J.Basanavičiaus sodyba – muziejus yra Lietuvos nacionalinio muziejaus 
padalinys. Su pastaruoju pasikeitimu Ąžuolynas tarsi atgimė, pagražėjo. Rengia-
mos parodos, atmintinų datų ir įvykių seminarai, apie sodybą ir Ąžuolyną leidžiami 
leidiniai bei žemėlapiai. Tautinio atgimimo draugija iš Lietuvos nacionalinio mu-

Tvenkinukas paįvairina ąžuolyną
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ziejaus direkcijos sulaukia įvairios pagalbos. Pavasarinės ąžuolų sodinimo šven-
tės tapo iškilmingos ir geriau organizuotos aktyviai dalyvaujant Kovo 11 signatarų 
klubui. Signatarai yra pasodinę savo vardinius ąžuoliukus, atvyksta juos prižiūrėti. 
Ąžuolynas sulaukia vis daugiau lankytojų. Čia jungtuves įprasminti atvažiuoja jau-
navedžiai. Prie tvenkinio pamatysi meškeriotojus ir poilsiautojus.

Laiko tėkmė 2009 m. rudenį į amžinybę pasikvietė Lietuvos tautinio atgimi-
mo entuziastą Rimantą Krupicką. Su meile Lietuvai jis pėsčiomis nukeliavo  nuo 
Vilniaus aukštumų iki Baltijos. Įspūdžius suguldė į apybraižas knygoje „Paskui 
rasos lašą“. Rimantas biržietis, baigęs geografijos mokslus Vilniaus universitete, 
mokslininkas, kraštotyros ir turizmo propaguotojas. Daugelį metų buvo Vilniaus 
pedagoginio universiteto Geografijos katedros docentas. Jam atminti su giminėmis 
pasodinome ąžuoliuką atokioje, ramioje Ąžuolyno vietoje.

Šiemet balandžio 26 d. Ąžuolyne vėl buvo iškelta tautinė vėliava. Pradėta so-
dinti Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio giraitė. Iškilmingai pasodintas ąžuo-
liukas Baltijos kelio 25-mečiui. Dalyvaujant ukrainietėms studentėms pasodintas 
ąžuoliukas kovos už jų valstybę Maidane aukoms. Nepamirštas ir mūsų tautietis 
Kristijonas Donelaitis. Ąžuoliuką ir liepaitę pasodinome šių metų J.Basanavičiaus 
premijos laureatams. 

Šiandien Basanavičynėje 40 ha plote žaliuoja bemaž 9000 ąžuoliukų. Jie puikiai 
auga todėl, kad buvo sodinami su meile ir gražiomis mintimis apie Lietuvą ir mūsų 
tautos ateitį. 

MŪSŲ LIETUVA

Ąžuolyno 25-mečio minėjimo akimirka
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Pelkę pavertusi nuostabiu parku 
 

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Pabiržės miestelio (Biržų r.) gyventoja Aldona Jaronytė – unikalios sody-
bos šeimininkė. Aštuonias dešimtis metų perkopusi moteris per savo gyvenimą 
atliko daug neįtikėtinų darbų: beveik pati savo rankomis pastatė gyvenamąjį 
namą, neįžengiamoje pelkėje kastuvu iškasė tvenkinukus, pakrantėse pasodi-
no berželių ir gėlių, aplinką paversdama nuostabiu parku.  

Visas tas grožis – 86 aruose žemės. 
Rami žaluma ir gėlių žydėjimas, o liekne, 
kur kadaise būta pelkės, tvenkinukų puoš-
mena – baltos, geltonos, rožinės, tamsiai 
raudonos vandens lelijos, mažesniais ir 
stambiais žiedais. Jų privalumas, kad ne-
reikia laistyti.

Šią grožio oazę moteris kūrė ne vienerius 
metus. Pradėjo nuo namo, kai dar Likėnų 
sanatorijoje dirbdama 1958 m. gavo leidimą 
Pabiržėje jį statyti. Uždirbo nedaug, statybi-
nių medžiagų deficito laikais viskas kainavo 
nepigiai. Mūrininko paprašė, kad namo pa-
grindą sutvertų, staliaus – kad langus ir duris 
padarytų, o daugumą kitų darbų atliko pati. 
Savo rankomis mūrijo, sienas lygino, tinkavo. 1960 - aisiais virtuvėlėje pradėjo 
gyventi, nes visas namas dar nebuvo įrengtas, o kai baigė, rūpėjo tvarkyti aplinką.

Kas tie dvylika arų žemės?! Iki liekno valdžia prileido, o toliau – nebe jos. Norė-
josi daug gėlių turėti, jaukų ir ramų kampelį po medžiais sukurti. Toliau, kur baigia-
si Aldonos sklypas, buvo krūmais apaugusi pelkė, vien varlės viksvynuose kurkė. 

Kirvis, kastuvas, kibiras ir jos pačios rankos buvo pagrindiniai darbo įrankiai. 
Kasė durpes, formavo tvenkinukų krantus, bet prieš tai pirmiausia teko krūmus iš-
kirsti, teritoriją išvalyti. Dirbo žiemą ir vasarą, nes, pasak moters, durpės žiemą 
neįšąla, jas kasti nesunku. Didįjį tvenkinį kasti padėjo ekskavatorius, nes pasitaikė 
akmuo, kurio viena iškelti nepajėgė, o visus kitus darbus – pati, kastuvu, iki pusan-
tro metro gylio. 

Tuomečio Pabiržės kolūkio pirmininkas  ėmė bartis, kam Aldona valstybės žemę 
išnaudoja, kam į kolūkio ribas lenda, nors jokios naudos kolūkis iš tos pelkės neturėjo.

- Ne visi buvo pikti, - dabar sako Aldona Jaronytė. Tuometė Biržų rajono žemė-
tvarkos skyriaus vedėja Palmyra Prašmantienė  moterį užstojo. Žemėtvarkos sky-
riaus vedėja suprato nuoširdų ir sunkų moters darbą, įvertino jos triūsą, nebaudė, tik 
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Aldona Jaronytė savo sodyboje
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padrąsino ir leido kurti grožį. Vėliau, kai jau buvo galima žemės reikalus tvarkytis, 
Aldona išsipirko iš valstybės savo rankomis rojumi paverstą žemės kampelį, įsitei-
sino nuosavybę.

Kol dirbo ne moters pečiams pakeliamus darbus, ne vienas tai matydamas pirštą 
prie smilkinio pasukiodavo, keistuole vadino. O ji vis darbavosi, žolę po beržais 
aplinkui tvenkinukus dalgiu šienavo, kad būtų gražu, gėlynus įrengė.

– Prašvinta, būdavo, ir einu, negalėjau nedirbti, – sako Aldona. 
Vasarą čia pats žydėjimas. Apie 45 rūšys vilkdalgių, sklypo pakraštyje net 30 

rūšių vienadienių, o lelijų daugybė įvairiausių spalvų ir žiedų dydžio! Dar rožės, 
hortenzijos, melsvės, begonijos, astilbės, nakvišos... Palei aukštą tvorą aukštyn ko-
pia vynuogienojai, jų septynios rūšys. Yra ir aktinidijų, ir lazdyno riešutų, ir ši-
lauogių. Gražumas neišpasakytas! Viskas dailiai išravėta, nei piktžolės, nei kokios 
šiukšlelės.

Ar turinti mėgstama gėlę? Ne, – atsako, jai visos gėlės mielos.
Ir jokio gyvulėlio nei paukščio Aldona savo valdose nelaiko.
– Kas žiūrės? – sako. Nušlerptų, nuraškytų antys ar žąsys žolynus, nei gėlės 

žiedo negailėtų.
Paklausėme, ką jaunystėje mėgusi, kur jos tėviškė buvusi, nes Pabiržėje tik bū-

dama dvidešimt septynerių kurtis pradėjo.
– Siūti patikdavo, – sako Aldona. Ir pasakoja, kaip smagu būdavo, kai pasiūtas 

daiktas gerai „guldavo“, kai draugės, bendradarbės ar kaimynės būdavo patenkin-
tos jos siuviniu. Tai truko tol, kol nesuviliojo lieknas gale jos sklypo, tada jau dar-

Tvenkinukai iškasti moters rankomis
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bo atsiradę ir triūso pakanka iki šiol.
Tame pat Biržų rajone Kirdonių 

kaime Aldonos tėvai buvo nedidelio 8 
ha ūkio šeimininkai. Jaronių šeimoje 
užaugo keturi vaikai: du broliai ir dvi 
seserys.

Kas šiandien svarbu?
– Man savo rūpi, ir visos dienos man 

svarbios, – sako. Moteris teigia, kad net 
jaunystėje didelių švenčių nei šokių 
nemėgusi, jai patikusios mažesnės, bet 
nuoširdžių žmonių draugijos. Dabar 
džiaugiasi, kad kaimynai geri, kad Li-
kėnų gatvėje, kur jos namukas, nuošir-
dūs žmonės gyvena. Dar sako mėgstan-
ti su sielai artimais žmonėmis susitikti, 
apie gėles, sodinukus su bendraminčiais 
pasikalbėti, be iškilmių ir be triukšmo. 
Širdis atsigauna pabuvus su jais.

Nepažįstami žmonės susiranda šią 
sodybą, pavieniui ir grupėmis užsuka. 
Mokiniai, kaimo bendruomenių atstovai iš toliausių rajonų, net iš užsienio atva-
žiuoja. Jaunavedžiai beržyne prie žydinčių vandens lelijų atminčiai mėgsta foto-
grafuotis. Sodybos šeimininkė niekam to nedraudžia, jeigu žmonėms įdomu – tegul 
pabūna, tačiau viena sąlyga galioja – šiukšlinti nevalia.

Neseniai pasirodė knyga „Lieknas“ apie grožio puoselėtoją, unikalios sodybos 
šeimininkę Aldoną Jaronytę. Joje – prisiminimai, čia buvusių žmonių atsiliepimai, o 

Julija ir Rimantas Gruo-
džiai sukūrė dokumentinį 
filmą tuo pačiu pavadini-
mu apie mielą ir darbščią 
vienišą moterį.

Prieš išsiskirdami ne-
galėjome nepaklausti, kas 
senolei teikia stiprybės.

– Svarbiausia – gry-
nas oras ir kad niekas 
nenervintų, – atsakė. Pa-
lydėjusi iki varčiukų, pa-
mojo ranka, kviesdama 
vėl užsukti, jeigu pro šalį 
kada važiuotume...

Jeigu norite atsikvėpti beržų paunksnėje – prašom! 

Daug berželių buvusios pelkės vietoje pasodino Aldona Jaronytė 
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Žemėtvarką jis vadina likimu
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Prie Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Raseinių skyriaus vedėjo kabineto 
durų nuolat būna žmonių. Jie ateina aiškintis dėl žemės reikalų, dokumentų 
derinti čia užsuka matininkai, žemės reformos žemėtvarkos projektų autoriai, 
su skyriaus vedėju pasitarti užbėga skyriaus žmonės. Ir taip kasdien, dauge-
lį metų, nuo tos dienos, kai prieš 34-eris metus 
vos dvidešimt šešerių būdamas buvo paskirtas į 
Raseinių rajoną vadovauti žemėtvarkos darbams.

Šiemet birželio 9 d. NŽT Raseinių skyriaus ve-
dėjas Jurgis Plieskis paminėjo 60-ajį savo gimta-
dienį. Per tą laiką ne kartą keitėsi jo darbovietės 
pavadinimas bei pavaldumas, daug kartų mainėsi 
įstatymai, darbų užduotys ir žmonės, su kuriais 
teko dirbti. Pastovu tik tai, kad bet kokiu klausimu 
vedinas žmogus iš šio kabineto neišeina be atsa-
kymo, nes skyriui vadovauja savo darbą mylintis 
ir jį išmanantis žmogus.

J.Plieskis gimė Jakutijoje, Bulunsko r., Tit-Ary 
gyvenvietėje. Į šią teritoriją Laptevų jūros pakrantė-
je ir kitas Jakutijos vietoves 1941-1954 metais buvo 
ištremta daug lietuvių, vadinamų  ,,tautos priešais“. 
O ,,priešu“ tada galėjai tapti vien todėl, kad buvai ūkininkas, mokytojas, gydytojas 
ar bent jų šeimos narys.

Jurgio tėvai - Irena Urbšytė ir Jonas Plieskis tremtin papuolė su savo šeimomis 
dar būdami nepilnamečiai. Tolimojoje šiaurėje jiedu susipažino, pamilo vienas kitą 
ir susituokė. Būnant tremtyje jaunoje Plieskių šeimoje gimė trys berniukai, Jurgis - 
vidurinysis.

Ėjo metai, ištremtieji ilgėjosi Lietuvos, gimtinėje likusieji - gaudė kiekvieną 
žodį apie ištremtuosius. Jurgio senelio brolis Juozas Urbšys (buvęs Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras ) ieškojo kontaktų su giminaičiais, o juos radęs - rašė laiškus. 

- Irena, Jonai, kai tik bus galimybė, parvežkite vaikus į Lietuvą, jeigu norite, kad 
jie lietuviškai kalbėtų... Dėl vaikų grįžkite, - rašė pats ilgą tremtį iškentęs J. Urbšys.

Nebuvo taip paprasta svetimame krašte, žmonės vertėsi kaip savo darbštumu iš-
manė. Jurgio tėvas buvo subūręs žvejų brigadą, su vyrais gaudė žuvį, gyvenamąjį 
kampą susirentė. Tik po diktatoriaus J. Stalino mirties Sovietų Sąjungoje politinis 
klimatas kiek atšilo, tremtiniams atsirado galimybė palikti kraštą, į kurį buvo prievar-
ta ištremti. Jurgio mama galėjo viską atiduoti, kad tik grįžtų pas savus, netgi su vyru 
dėl to pykosi. O kai jau susiruošė ir reikėjo skristi, ir šio širdis neatlaikė - susirinko 

NŽT Raseinių skyriaus vedėjas 
Jurgis Plieskis visus savo darbo 

metus paskyrė žemėtvarkai
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būtiniausius daiktus ir sykiu su žmona bei trimis mažais berniukais grįžo į Lietuvą.
Buvo 1957 -ieji, Lietuvos valdžia kreivai žiūrėjo į grįžtančiuosius iš tremties. 

Parvykėliams teko laikinai glaustis pas mamos gimines Surviliškyje (Kėdainių r.).
Ilgainiui šeimos tėvas pasiruošė medienos, Kėdainiuose pradėjo ręsti namuką. 

Vaikai paaugo, lankė mokyklą, tėvams darbuose padėjo. Kai Jurgiui reikėjo rinktis 
profesiją, jau buvo 1972-ieji. Baigęs Kėdainių II vidurinę mokyklą, jis su draugais 
pasuko tuometės Lietuvos žemės ūkio akademijos link, padavė prašymą į meliora-
cijos specialybę.

- Ieškojau savo pavardės melioracijos studentų sąrašuose, bet neradau, man 
buvo pasiūlyta studijuoti žemėtvarką. Vienas dėstytojų sakė : ,,Vaikine, nesiginčyk, 
žemėtvarkoje taip trūksta vyrų“, - prisimena dabar J. Plieskis.

Būsimasis studentas sutiko, o jau 1977 m., gavęs žemėtvarkos inžinieriaus di-
plomą, pradėjo dirbti Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Panevėžio 
skyriuje. Po trejų metų darbo patirties, Jurgis buvo paskirtas Raseinių rajono žemės 
ūkio valdybos vyresniuoju žemėtvarkos inžinieriumi.

Dideliu iššūkiu šalies žemėtvarkininkams tapo Nepriklausomoje Lietuvoje pra-
sidėjusi ir iki šiol tebesitęsianti žemės reforma. Tai, kas šiandien atsitikę su žemės 
tvarkymu, ne žemėtvarkos specialistai sprendė. Paprasčiausiai, jų nuomonė buvo 
ignoruojama ir niekam neįdomi, reformai vadovavo politikai.

- Žemės reformai visiškai nebuvo pasiruošta. Mūsų tarnybos vadovai sykiu su 
buvusiais žemės ūkio ministrais nesugebėjo politikams išaiškinti, kokios svarbos 

Žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė Daiva Gudavičienė, 
NŽT Raseinių skyriaus vedėjas Jurgis Plieskis ir 

vyresnysis specialistas Antanas Bulzgis kalbasi apie darbus Ariogalos seniūnijoje
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darbai laukia. Jau tada žemėtvarkininkams buvo aišku, kad būtina telkti specialistus 
ir gerai pasiruošti nuosavybės atkūrimui. Deja tai nebuvo padaryta ir nueita len-
gviausiu keliu. Žemės sklypus preliminariai matavo į tarnybas priimti zootechnikai, 
buhalteriai, kiti piliečiai, neturintys reikiamo pasiruošimo. Negana to, šie žmonės 
buvo tapę vienais pagrindinių ekspertų nagrinėjant archyvinius dokumentus.

... Juostomis, žingsniais, be ,,prisirišimo“ prie tvirtų situacijos taškų. Buvo po-
litikų, kurie skubindami nuosavybės grąžinimo darbus netgi siūlė pasitelkti sava-
norius žemei matuoti. Visa tai lėmė, kad  žemės reforma vyko chaotiškai, krito 
žemėtvarkininkų prestižas. Todėl šiandien sakyti, kad NŽT žemės tvarkymo reikalų 
nesukontroliavo ir kaltinti teritorinių skyrių darbuotojus tuo, kas buvo padaryta ge-
rokai anksčiau, pasak J. Plieskio, tiesiog nepadoru. Jis turi konkrečių  pavyzdžių, 
kai buvo galima priimti kur kas protingesnius sprendimus, deja, ne viskas buvo 
skyriaus vedėjo valioje.

Nors šiuo metu NŽT teritorinių skyrių vedėjams deleguojama didelė atsakomy-
bė už rajonuose atliekamus darbus, Raseinių skyriaus vedėjas J. Plieskis teigiamai 
vertina dabar veikiančią valdymo sistemą, geru žodžiu mini Raseinių rajone ne pir-
mus metus dirbančius žemėtvarko projektų autorius Daivą Gudavičienę, Liną Pla-
vinską, Vidmantą Timinską, kitus rangovus. 

J. Plieskis džiaugiasi, kad kaimas gražėja, mažėja apleistų žemių, kad ūkininkai 
puikiai prižiūri savo laukus, tvarko pakeles, o jų sodybose žydi gėlės.

Per netrumpą darbo stažą žemėtvarkoje J. Plieskis turėjo pasiūlymų keisti dar-
bą, kaip ir progų išgyventi nepelnytų priekaištų. Nepaisant visko, jis liko ištikimas 
žemėtvarkai. Per maža sakyti - liko, akivaizdu, kad šiam žmogui tikrai patinka že-
mėtvarkininko darbas, nes jį dirbdamas Jurgis jaučiasi laimingas.

Sykiu su kolege ir bendraamže žmona Danute jiedu užaugino du sūnus. Vy-
resnysis Mindaugas - medicinos mokslų daktaras, ketverius metus buvo Sveikatos 
apsaugos ministerijos atašė Briuselyje. Jaunesnysis Kęstutis - informatikos inžinie-
rius. Jurgis laimingas, kad sunkią tremtį atlaikiusi, devyniasdešimties metų jubiliejų 
kitąmet minės jo mama Irena Plieskienė, ir apgailestauja, kad tėvukas Jonas Plieskis 
mirė būdamas vos 66-erių. 

Vertindamas bendrystę tarp savųjų ir prisimindamas šeimos išgyventą tremtį, 
Jurgis užsimena apie kiekvieną birželį rengiamus giminės susitikimus, šiltai kalba 
apie abu savo brolius - inžinierių (mokslų daktarą) ir Lietuvos karininką (Šaulių 
sąjungos vadą). O pats jaučiasi laimingas, pasirinkęs žemėtvarkininko kelią ir suti-
kęs daugybę žmonių, iš kurių mokėsi darbštumo, pareigingumo. Dabar ir pats geba 
priimti atsakingus sprendimus. Žmonės tai vertina. 

- J. Plieskis - pavyzdys daugeliui kolegų, jis - žemėtvarkininkas iš didžiosios rai-
dės. Tik tokią patirtį turintis, dalykiškai į kiekvieną problemą žiūrintis žmogus gali 
sudėtingiausius klausimus išspręsti, - apie NŽT Raseinių skyriaus vedėją rangovų 
vardu kalbėjo nuo pat žemės reformos pradžios tame rajone dirbantis žemėtvarkos 
projektų autorius L. Plavinskas. Žmogui, dirbančiam iš širdies, tai pats didžiausias 
atlygis už dienas, paskirtas mėgstamai profesijai. 

ŽMONĖS IR DARBAI
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Žymus  Lietu-
vos hidrotechni-
kos specialistas 
habil. dr. Alfonsas 
Rimkus 2014 m. 
birželio 3 d. šventė 
gražią 90-ojo gim-
tadienio šventę. 

A.Rimkus gimė Kėdainių r. valstiečių 
šeimoje. 1940-1944 metais mokėsi  Kėdai-
nių aukštesniojoje kultūrtechnikų moky-
kloje, metus dirbo kultūrtechniku Kėdainių 
r. 1945-1949 metais tęsė studijas Kauno 
valstybiniame universitete. Įgijęs hidrotech-
nikos inžinieriaus kvalifikaciją, 1949-1952 
metais mokėsi Maskvos inžinerinio statybos 
instituto aspirantūroje ir dirbo šio instituto 
jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Grį-
žęs į Lietuvą ir 1954 m. apgynęs technikos 
mokslų kandidato (nuo 1993 m. – daktaro) 
disertaciją, buvo Kauno politechnikos ins-
tituto asistentas, vyr. dėstytojas, docentas. 
Nuo 1957 m. A. Rimkus pradėjo dirbti Lie-
tuvos hidrotechnikos ir melioracijos moks-
linio tyrimo institute. Jame prabėgo net 
43-eji jo vaisingos  mokslinės veiklos metai. 
1957-1968 metais buvo instituto  Hidrotech-
nikos laboratorijos vedėjas, vėliau vyres-
nysis mokslinis bendradarbis, o nuo 1974 
m. – sektoriaus vedėjas. 1992 m. A.Rimkus 
buvo išrinktas instituto (jau pavadinto Lie-
tuvos vandens ūkio institutu) Eksploatacijos 
laboratorijos vedėju ir ėjo šias pareigas iki 
išėjimo į pensiją 1993 m. 

Jausdamas turįs pakankamai energijos,  
Jubiliatas tais pačiais metais grįžo į institu-
tą.ir tęsė mokslinę veiklą. 1994 m. apgynęs 
mokslo darbą ,,Potvynių vandens pralei-
dimo per hidrotechnikos statinius procesų 
dinamikos ir jų konstrukcijų tyrimai“, įgijo 
aukščiausią mokslininko kvalifikaciją – ha-

bilituoto mokslų daktaro  laipsnį. Tik 2000 
m. A.Rimkus vėl pasitraukė į užtarnautą 
poilsį, tačiau  ryšiai su institutu  nenutrū-
ko – jis tapo Lietuvos žemės ūkio univer-
siteto Vandens ūkio instituto neetatiniu 
vyriausiuoju mokslo darbuotoju ir juo pro-
duktyviai dirba iki šiol.

Pagrindinė jo mokslinio darbo kryptis – 
hidrotechnikos statinių hidrauliniai tyrimai, 
jų konstrukcijų tobulinimas, taip pat naujai 
sukurtų konstrukcijų hidraulinių skaičiavi-
mų metodikų parengimas, tėkmių turbulen-
tiškumo ir skendinčiųjų nešmenų sedimen-
tacijos skaičiavimo klausimai. A.Rimkus 
vienas ir su bendraautoriais parašė apie 
230 mokslinių straipsnių ir darbų, vadovėlį 
,,Hidrotechniniai statiniai“, turi 6 autorinių 
išradimų ir patentų teises. Didelis Jubiliato 
indėlis į mokslo tiriamąjį darbą apie Nemu-
no potvynio tėkmių ir nešmenų dinamiką, 
tėkmių savaiminio apsivalymo užliejamuose 
slėniuose tyrimus. Vadovaujami A. Rimkaus 
šeši aspirantai apgynė kandidato (daktaro) 
disertacijas, o du  jų vėliau tapo ir habili-
tuotais mokslo daktarais bei profesoriais.

Nedaugelis mokslininkų gali prilygti A. 
Rimkui kūrybinio potencialo ilgaamžišku-
mu, energija ir nuopelnais mokslui. Mus, 
turinčius garbę ir laimę pažinti Jubilia-
tą bei dirbti kartu su juo, džiugina ne tik 
produktyvi mokslinė bei kūrybinė jo veikla, 
bet ir nuolatinis ieškojimų bei naujų žinių 
alkis. 

Sveikindamas  Alfonsą Rimkų savo ir 
visų bendradarbių, auklėtinių ir kolegų 
vardu gražaus jubiliejaus proga, nuošir-
džiai linkiu ir toliau būti tokiam pat jauna-
tviškam, energingam ir žingeidžiam  moks-
lininkui.

Prof. habil. dr. Saulius Vaikasas

Alfonsui Rimkui – 90
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2014 m. ge-
gužės 13 d. Alek-
sandro Stulginskio 
universiteto pro-
fesorius emeritas 
Rimvydas Tumas 
pažymėjo 80 m. ju-
biliejų. 

Jubiliatas gimė Kaune. Baigęs septyn-
metę mokyklą, po to Kauno politechnikumą 
su pagyrimu, studijavo Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje  ir 1959 m. įgijo hidrotechnikos 
inžinieriaus kvalifikaciją. Po studijų trejus 
metus  dirbo Respublikiniame vandens ūkio 
projektavimo institute inžinieriumi hidrolo-
gu. Vėliau kvalifikaciją kėlė LŽŪA Meliora-
cijos katedros aspirantūroje, tyrė drenuotų 
dirvožemių vandens balanso elementus. 
1966 m. apgynė technikos mokslų kandidato 
disertaciją. Nuo 1965 m. dirbo LŽŪA Inži-
nerinių konstrukcijų katedros asistentu, nuo 
1966 m. - Melioracijos katedros vyresniuo-
ju dėstytoju, skaitė žemės ūkio melioracijos 
kursą, 1969 m. tapo docentu. 

1978 m. R. Tumui kartu su kitais Lie-
tuvos mokslininkais ir gamybininkais už 
drenažo konstrukcijų ir statybos technolo-
gijos mokslinį pagrindimą ir įdiegimą buvo 
paskirta respublikinė premija. Prasidėjus 
kompiuterių erai, jis tapo drenuotų plotų hi-
drologinių procesų Lietuvoje modeliavimo 
pradininku, suformavo naują mokslinę kryp-
tį, įkūrė šios krypties mokslininkų mokyklą. 
Daktaro disertaciją ,,Drenuotų dirvožemių 
vandens režimo įvertinimas, matematinis 
modeliavimas ir prognozavimas“ R.Tumas 
apgynė 1987 m. Po metų jam buvo suteiktas 
profesoriaus pedagoginis vardas. Habilituo-
to daktaro mokslinis laipsnis ir profesoriaus 
vardas buvo nostrifikuoti 1993 m.

Iki 1977 m. R. Tumas ėjo Melioracijos 
katedros docento pareigas. Reorganizavus  
Melioracijos ir Hidroįrengimų katedras ir 
įkūrus Hidromelioracijos statybos darbų 

technologijos ir eksploatacijos katedrą R. 
Tumas tapo jos vedėju, o šiai katedrai tapus 
Vandentvarkos katedra, jai vadovavo nuo 
1977 iki 1993 metų. Profesorius dėstė hidro-
melioracijos sistemų eksploataciją. 

Profesorius yra monografijos, daugiau 
nei 150 straipsnių autorius. Jis yra aštuo-
nių vadovėlių autorius ir bendraautoris. 
Daugelį metų  R. Tumas buvo LŽŪU senato 
(tarybos) narys ir Vandens ūkio ir žemėtvar-
kos fakulteto tarybos pirmininkas, Aplinkos 
ministerijos visuomeninės ekologijos komi-
sijos narys, Lietuvos Respublikos Mokslo 
tarybos ekspertas, buvo Šiaurės šalių hidro-
logų asociacijos tarybos narys. Dirbdamas 
atsakingą darbą, profesorius dalyvavo tarp-
tautinėse konferencijose, stažavosi Vokieti-
jos, Nyderlandų universitetuose, keldamas 
kvalifikaciją su kolegomis lankėsi Danijoje, 
Estijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Islandijoje. 
Parengė tris mokslų daktarus.

2004 m., kai profesorius paliko akty-
vią veiklą Lietuvos žemės ūkio universitete, 
atpuolė intensyvus mokslinis-pedagoginis 
darbas, tačiau išliko malonus bendravimas 
su jaunesniaisiais kolegomis. Jubiliatas da-
bar daugiau dėmesio skiria šeimai, fotogra-
fijai ir kitiems pomėgiams, tarp kurių sodo 
priežiūra, daržininkystė ir labai mėgstama 
bitininkystė. Jis aktyvus ,,Bočių“ draugijos 
narys. Kartu su Ukmergės ,,bočiais“ dažnai 
aptaria literatūros, istorijos, meno naujie-
nas. Mėgsta teatrą,  laisvalaikiu fotogra-
fuoja, bendrauja interneto erdvėje, turi savo 
interneto svetainę, kurioje neseniai paskelbė 
elektroninę atsiminimų knygą, bendrauja su 
bičiuliais.

Gerbiamas Profesoriau, garbingo Jubi-
liejaus proga linkime Jums sveikatos, dar 
daug gražių pavasarių ir tegul bėgantis lai-
kas Jums atneša tik džiaugsmą.   

                                   
                               ASU Vandens ištklių

 inžinerijos instituto kolektyvas

Rimvydui Tumui – 80
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Antanas Ciūnys, 
mokslininkas, žino-
mas uždumblėjusių 
ežerų tyrinėtojas, 
paminėjo 70 metų 
sukaktį. 

Antanas gimė 
1944 m. birželio 13 

d. Alytaus vlsč. Perlojos miestelyje. Augo sy-
kiu su keturiais broliais ir dviem seserimis. 
1948 m. gegužės 22 d.  šeima buvo ištremta 
į Sibirą, Chakasiją (Krasnojarsko kraštas). 

- Laimė, kad tremtyje atsidūrėme rugpiū-
čio pabaigoje, kai aplinkui buvo įvairių žolių 
ir jų šaknų. Nežinau, kokiomis pastangomis 
ir Dievo maldomis mama mus išmaitino ir 
pirmą žiemą išlaikė gyvus prie 50 laipsnių 
šalčio, - prisimena A. Ciūnys. Suaugusieji 
(prie tokių buvo priskirti 11 ir 12 metų bro-
liai) žiemą dirbo prie miško darbų. Nuo 1951 
m. Antanas lankė Balachtašo pradinę moky-
klą. Po tremties grįžo į Dzūkiją, mokėsi Per-
lojoje, vėliau - Varėnos vidurinėje mokykloje. 

1963 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioraci-
jos ir žemėtvarkos fakultetą. Studijas sutruk-
dė tarnyba kariuomenėje, po jos grįžęs tęsė 
mokslus. Dėst. L. Katkevičius pakvietė dirbti 
laborantu ežerų tyrimams. Iš tų tyrimų gimė 
diplominis darbas ,,Druskonio ežero išvaly-
mas“, o vėliau ir tolesni šios krypties moks-
liniai tyrimai. 1971 m. A.Ciūnys įgijo hidro-
technikos inžinieriaus diplomą. 1971-1975 
metais dirbo Varėnos MSV meistru, darbų 
vykdytoju. 1975 m. išvyko į Sąjunginį hidro-
technikos ir melioracijos mokslinio tyrimo 
institutą (Maskva), buvo instituto Jaroslav-
lio ekspedicijos vyresnysis mokslinis bendra-
darbis, tyrinėjo ežerų valymo bei sapropelio 
paskleidimo ant laukų technologijas. 1981 
m. Maskvoje apgynė technikos mokslų kan-
didato (nostrifikavus - daktaro) disertaciją.

Grįžęs į Lietuvą, 1982-1989 metais dirbo 
Vilniuje, Melioracijos organizacinių techno-
logijų statybos darbų tresto Naujos technikos 

diegimo skyriaus viršininku. 1989 m. įkūrė 
mokslinį-gamybinį ežerų valymo kooperaty-
vą „Ežerėlis“. Jo pastangomis buvo valyti 
Ilgučio ir Musės ežerai. Vėliau dėl ekonomi-
kos nuosmukio ežerų valymo darbai sustojo. 
Nepaisant to, Antanas su Vandens ūkio ir že-
mėtvarkos fakulteto darbuotojais toliau tyri-
nėjo ežerų valymo, sapropelio paruošimo ir 
panaudojimo būdus bei galimybes.

1995-2009 metais Jubiliatas dirbo 
LŽŪU Vandentvarkos katedroje. 1998 m. 
jam suteiktas pedagoginis docento vardas. 
Dėstė vandens ūkio statybos technologiją, 
verslo organizavimą, ežerų ir tvenkinių re-
novaciją, vandens ūkio ekonomiką, nenu-
leisdamas rankų kovojo už tai, kad būtų ski-
riama bent kiek lėšų ežerų tyrimams. 

A.Ciūnys ir šiandien aktyvus ežerų ir 
pelkių tyrinėtojas. Per pastaruosius 10 metų 
kartu su UAB ,,Senasis ežerėlis“ bendra-
darbiais ir fakulteto mokslininkais ištyrė 8 
pelkes, parengė projektus jų hidrologiniam 
režimui atkurti. Jubiliatas dalyvavo atlie-
kant didesnių Lietuvos  ežerų tyrimus, nusta-
tė restauruotinus ežerus ir pateikė siūlymus 
jiems atkurti.  Jis - 15 knygų ir brošiūrų, 47 
mokslinių straipsnių autorius ir bendraauto-
ris, daugelio mokslo populiarinimo straips-
nių bei dalykinių rekomendacijų, 5 išradimų 
ir 3 patentų autorius.

Jubiliatas - didelis Lietuvos, ypač Dzūki-
jos krašto, patriotas, mėgsta groti armonika, 
fotografuoti. Su žmona Aldona - mokytoja  
užaugino  dukrą Audrę, žinomą televizijos 
žurnalistę, sūnų Andrių - UAB ,,Spekus“ 
specialistą, jubiliato šeimą džiugina trys 
anūkai. 

Nors jubiliejų Antanas pasitiko turėda-
mas nemažų sveikatos problemų, tikime ir 
linkime, kad jis sėkmingai jas įveiks, kad op-
timistiškas dzūkiškas Jubiliato charakteris 
leis jam tęsti aktyvią veiklą.   

                  ASU Vandens išteklių
inžinerijos instituto kolektyvas

Antanui Ciūniui – 70
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2014 m. birželio 
12 d. 60-ąjį gimtadie-
nį šventė UAB „Plun-
gės lagūna“ techninis 
direktorius ir bendro-
vės valdybos narys 
Edverdas Grubas.

Aleksandro Stul-
ginskio universiteto 
Žemėtvarkos ir ge-
omatikos instituto 
docentas dr. Alfonas 
Darbutas atšventė 
savo 60-metį. 
Alfonas gimė 1954 
m. gegužės 25 d. Ru-

sijos Irkutsko srities Šitkinsko rajone. 1969 
m. Su šeima grįžo į Lietuvą ir tęsė mokslus 
Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje. 1972 
m. ją baigęs įstojo į Vilniaus universiteto 
matematikos fakultetą. Ne gabumų ar noro 
mokytis stoka, bet to laikotarpio aktyvių 
politinių veikėjų pastangos 1974 m. Alfoną 
privertė palikti universitetą, ir tuoj pat jis 
pateko į sovietinės armijos gretas. Buvusiam 
tremtiniui patikėjo ne automatą, bet muziki-
nį instrumentą, kariniame pučiamųjų orkes-
tre jis ištarnavo dvejus metus. 

Pasibaigus tarnybos laikui 1976 m., 
Alfonas įstojo į LŽŪA Vandens ūkio ir že-
mėtvarkos fakultetą. Labai gerai mokėsi, 
buvo įvairių kelionių organizatorius, grupės 
seniūnas, fakulteto profsąjungos pirminin-
kas. 1981 m. jam įteiktas hidrotechnikos in-
žinieriaus diplomas su pagyrimu. Tuoj pat 
po fakulteto baigimo buvo pakviestas dirbti 
Hidrotechnikos katedroje asistentu. Dėstė 
hidrauliką, doc. B. Ruplio vadovaujamas 
pradėjo rašyti mokslinį darbą. Fakultete 
vykstant struktūriniams pokyčiams, 1987 m. 

A. Darbutas perėjo dirbti asistentu į Žemė-
tvarkos ir geodezijos katedrą.

Alfonas susidomėjo Hidrotechnikos ka-
tedroje atliekamais naujos mokslo šakos – 
upių vagų procesų tyrimo darbais. 1988 m. 
jis įstojo į Maskvos Lomonosovo universite-
to aspirantūrą Geografijos fakultete. Diser-
taciją pasirinko jam artima tema ,,Nemuno 
upės vagos procesų  ir antropogeninio fak-
toriaus poveikio tyrimas“. 1992 m. A. Dar-
butas tapo geografijos mokslų kandidatu (po 
nostrifikacijos – gamtos mokslų daktaru).

1992 m. Alfonas grįžo į fakultetą ir tęsė 
darbą Žemėtvarkos katedroje vyr. asistentu. 
1995 m. LŽŪA Taryba jam suteikė docento 
pedagoginį mokslo vardą technikos mokslų 
srityje. Mokslo srityje Alfonas išliko ištiki-
mas upių vagotyrai. Šiais klausimais yra 
parašęs per 30 mokslinių straipsnių ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. A. Darbutas yra 
Euroazijos upių vagų ir jų žiočių procesų 
problemos tarptautinės mokslinės - koordi-
nacinės tarybos narys, LŽHIS narys. 

Su žmona Birute Alfonas užaugino sūnų 
Egidijų ir dukrą Eleną, džiaugiasi trimis 
vaikaičiais.

Instituto, fakulteto bei Sąjungos kole-
gos sveikina Alfoną Jubiliejaus proga, lin-
ki prasmingos gyvenimo pilnatvės, stiprios 
sveikatos, nblėstančios kūrybinės kibiršties.

                       Virginija Gurskienė  
         ASU Žemėtvarkos ir geomatikos 

instituto direktorė

Edverdui Grubui – 60
Edverdas gimė  Rusijos Buriatijos res-

publikos Zaigrajevo r., kur šeima atsidūrė 
ne savo noru. Tėvai, grįžę į Lietuvą, įsikūrė 
Pelaičių gyvenvietėje šalia Rietavo. Mokėsi  
Rietavo vidurinėje mokykloje, kurią baigęs 
įstojo studijuoti hidromelioracijos į LŽŪA. 
1977 m. įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus 

Alfonui Darbutui – 60
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Hidrotechnikos 
inžinieriui Donatui 
Šematoniui, UAB 
,,Jonavos hidro-
technika“  direkto-
riaus pavaduotojui  
ekonomikai, 2014 
m. gegužės 20 d. 
sukako 60 metų.

Jubiliatas gimė 1954 m. Jonavos r. 
Blauzdžių kaime. 1972 m. baigęs Žeimių 
vidurinę mokyklą pasirinko  hidrotechniko 
specialybę, pradėjo mokytis LŽŪA Hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 1977 
m. baigęs studijas įgijo hidrotechnikos  in-
žinieriaus diplomą.  Pirmoji ir beveik vie-
nintelė darbovietė – Jonavos MSV. Iš pra-
džių dirbo meistru, netrukus buvo paskirtas 
darbų vykdytoju. Nuo pirmųjų darbo dienų 

kvalifikaciją, pradėjo dirbti Plungės meli-
oracijos statybos ir montavimo valdyboje 
darbų vykdytoju. Atlikęs karinę tarnybą so-
vietinėje kariuomenėje, vėl grįžo į Plungės 
MSV, buvo paskirtas vyriausiuoju inžinie-
riumi. Tačiau gamybininko prigimtis nelei-
do jam užsisėdėti prie dokumentų. Nuo 1985 
iki 1993 m. dirbo inžinieriumi  hidrotechni-
ku tuometiniame Rietavo tarybiniame ūkyje-
technikume. 

Atkūrus šalies nepriklausomybę ir Plun-
gės MSV tapus akcine bendrove „Plungės 
lagūna“, jos vadovai Edverdą Grubą pa-
kvietė dirbti techniniu direktoriumi ir koor-
dinuoti visų bendrovės statybos padalinių 
darbą. Ir neapsiriko – jau daugiau kaip 
20 metų be jo rūpesčio nevyksta nė vieno 
didelio ar mažo objekto statyba. Per tą lai-
ką keitėsi įmonės vykdomų darbų pobūdis, 
išsiplėtė darbų geografija, tačiau Edverdas 
puikiausiai susitvarko su visais iššūkiais – 
jo patirtis ir sumanumas ne kartą padėjo 

rasti teisingiausią išeitį iš organizaciniu ir 
technologiniu požiūriu sudėtingų situacijų. 
Suprantama, kad, organizuodamas darbus, 
neretai sulaukia ir kritikos, ir pagyrų, ta-
čiau viską priima labai ramiai. Jo pastan-
gos yra įvertintos Lietuvos Respublikos Sei-
mo, Vyriausybės, savivaldybių, asociacijų 
padėkomis, o 2010 metais Edverdui buvo 
pripažinta Lietuvos statybininkų asociacijos 
„Statybų generolo“ nominacija.

Su žmona Zita, dirbančia Rietavo Lau-
ryno Ivinskio gimnazijos mokytoja, užaugi-
no du sūnus – Paulių ir Arvydą, jau džiau-
giasi ir senelių pareigomis. Sūnus Arvydas 
savo darbo veiklą taip pat susiejo su UAB 
„Plungės lagūna“. Sveikindami bendradar-
bį ir draugą puikaus Jubiliejaus proga, lin-
kime ištvermės ir sveikatos, šeimos ir visų 
supančių žmonių pagarbos ir supratimo, 
pačių didžiausių žūklės laimikių. 

Almutis Bieliauskas UAB „Plungės 
lagūna“ valdybos pirmininkas

Donatui  Šematoniui – 60 
pasirodė esąs gabus inžinierius, visus savo 
sprendimus grindžiantis skaičiavimais, te-
orinėmis žiniomis. Jam vadovaujant buvo 
pastatytos dvi užtvankos Jonavos mieste 
ant Varnakos upelio, užtvanka ant Barupės 
upelio, užtvankos Ukmergės r. Pivonijos k. 
bei Širvintų r. ant Kabarkštos upelio. Jos 
ir dabar puikiai veikia. Donatas vadovavo 
ir sudėtingos Beržų kiaulidžių komplekso  
drėkinimo sistemos statybai. 

Turėdamas nemažą patirtį, 1986 m. 
pradėjo dirbti  Jonavos melioracijos eks-
ploatavimo valdyboje. Tačiau melioracijos 
sistemų eksploatavimo reikalais užsiėme 
neilgai, nes ši organizacija buvo prijungta 
prie MSV. Tad D.Šematonis 1988 m. sugrį-
žo į savo pirmąją darbovietę, kur jam buvo 
patikėtos  viršininko pavaduotojo ekonomi-
kai pareigos. Reorganizavus įmonę į užda-
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Š.m. birželio 14 d. 
šeš iasdeš imtmet į 
pažymėjo valstybės 
įmonės Registrų cen-
tro Mažeikių  sky-
riaus vedėjas Jonas 
Dargis. 

Jubiliatas gimė 
Mažeikiuose, ten  1973 m. baigė  vidurinę 
mokyklą, o 1979 m. – LŽŪA ir tapo  žemė-
tvarkos inžinieriumi. Dvejus metus dirbo 
Žemės ūkio aerofotogeodezinių tyrinėjimų 
institute. Nuo 1981 m. dirbo žemėtvarkoje. 
Iš pradžių  buvo  Plungės r.  vyr. žemėtvarkos 
inžinierius, o 1988-1997 m. žemėtvarkininko 
darbą dirbo Mažeikių rajone, ėjo  vyr. žemė-
tvarkos inžinieriaus, vyr. žemėtvarkininko 
pareigas. 1992-1997 m. vadovavo Mažeikių 
r. žemėtvarkos skyriui.

SVEIKINAME

„ K i e k v i e n a s 
žmogus ateida-
mas į šį pasaulį 
atsineša tik jam 
vienam būdingą 
gyvenimo suvo-
kimą, saviraišką, 
talentus, sėkmes 

rąją akcinę bendrovę, jau daugelį metų dir-
ba direktoriaus pavaduotoju ekonomikai. 
Gerai išmanydamas kompiuterinės apskai-
tos sistemas, vadovauja rengiant medžiagą 
statybos darbų konkursams. Domisi naujo-
vėmis, dalyvauja seminaruose, nuolat kelia 
kvalifikaciją.

Laisvalaikiu Donatas domisi sodinin-
kyste ir daržininkyste, gražiai puoselėja 
savo sodybą Žeimių miestelyje. Daržinin-
kystės žiniomis mielai dalijasi su kolegomis 

ir pažįstamais. Anksti tapęs našliu, vienas 
užaugino ir išauklėjo dukrą Justiną, kuri 
studijuoja mediciną Lietuvos sveikatos uni-
versitete.

Jubiliejaus proga norime palinkėti Do-
natui daug laimės asmeniniame gyvenime, 
darbe, geros sveikatos, energijos įgyvendi-
nant visus sumanymus ir svajones.

 Bendradarbių vardu 
 Arūnas Gumauskas

 Nuo 1997 m. J.Dargis perėjo dirbti į 
Registrų centrą, buvo paskirtas  Mažeikių 
filialo direktoriaus pavaduotoju, o  nuo 2011 
m. prijungus Mažeikių filialą prie Telšių, va-
dovauja  Mažeikių skyriui. Jonas beveik visą 
darbo veiklą paskyrė žemės ir nekilnojamo 
turto tvarkymui ir administravimui, yra  pui-
kus vadovas, reiklus sau ir bendradarbiams. 

Laisvalaikiu Jonas mėgsta padirbėti 
savo sodyboje. Su žmona Danute užaugi-
no sūnų Julių ir dukrą Eriką, sūnus Kauno 
technologijos universiteto absolventas, che-
mikas, dukra – medikė. 

Sveikindami Joną gražaus Jubiliejaus 
proga, linkime žemaitiško užsispyrimo, op-
timizmo, sveikatos ir visur lydinčios sėkmės.

Bendradarbių vardu                                                                                                               
Algirdas Žymančius

Jonui  Dargiui – 60

Alvydui Banevičiui – 50
ir nesėkmes. Jam lemta būti tokiam, kaip jį 
apdovanojo vyresnioji karta savo genais, 
nulemdama asmenybės raidą ir darbus. To-
dėl negaliu nepaminėti Alvydo pirmtakų: 
garbingų ir sumanių senelių Vasinauskų 
- Pasvalio krašto artojų, senųjų technikos 
meistrų, auksarankių ir geraširdžių žmonių, 
o taip pat ir senelių Banevičių – Dotnuvos 
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krašto ūkininkų, iš kurių Alvydas paveldėjo 
ramų, lėtą ir tvirtą būdą, logišką mąstymą 
bei meilę žmonėms. Visi jį supę artimieji da-
lijosi gražaus bendravimo jausmu bei muzi-
kiniais talentais“, - apie Alvydą minint jubi-
liejinį gimtadienį kalbėjo jo mama Zinaida 
Banevičienė.

1982 m. mokyklos baigimo proga išduo-
toje charakteristikoje Alvydas apibūdintas 
kaip mokantis organizuoti, įtakoti kitus, ben-
drauti ir vadovauti. Tais pat metais jis įstojo 
į dabartinį ASU Hidrotechnikos fakultetą, 
kur buvo rengiami plataus profilio specialis-
tai: melioratoriai, užtvankų, tiltų bei namų 
statytojai.  Studijų metu Alvydas pasireiškė 
kaip aktyvus studentas. Vasaros atostogų 
metu  dirbo studentų statybos būriuose Ga-
garino m., Čekoslovakijoje, kur ir gimė kai 
kurios verslo idėjos.  1988 m. diplomuotas 
hidrotechnikos inžinierius pradėjo dirbti 
Respublikinėje tvenkinių valdyboje.

Po nepriklausomybės atkūrimo atsirado 
nuosavo verslo galimybė. Pradžioje - jau-
nystės pomėgių realizavimas: UAB „Scena“ 
ir darbas garso įrašų studijoje. Vėliau – in-
žinerinių žinių pritaikymas akcinėse bendro-
vėse „Naujasis sodžius“, „Naujoji statyba“. 
Verslo aplinka gimdė daug idėjų, kurias re-

60
Antaną Bondzinską

Vilių Dumskį
Valentiną Janušauską
Ireną Kudriavcovienę

Algį Matuzonį
Viliją Mokšeckienę
Danutę Plieskienę 

Marijoną Narkevičienę
Stanislavą Urbonienę

Ireną Volčeskienę
 75

Joną Budrį
Viktorą Bundzą

70
Genovaitę  Milienę  

85
Birutę Bartuškienę 

Vytautą Cicėną
Valensą Čeginską

Aldoną Mikalauskienę
Juozą Zubrų

 80
Alfredą Rimvydą Jakutį

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

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

alizuoti buvo galima tik drauge su bendra-
minčiais. 

Nuo 1997 m. A. Banevičius buvo ren-
kamas į Kauno m. savivaldybės tarybą, tris 
kadencijas dirbo  savivaldybės ekonomikos 
komiteto pirmininku. Nuo 1998 m. - valsty-
bės įmonės Registrų centro Kauno filialo di-
rektorius. Čia puikiai pasireiškė jo gebėjimai 
organizuoti bei vadovauti kolektyviniam dar-
bui. Tai laikas, kai buvo reorganizuota Vals-
tybės kadastro įmonė ir įkurta Žemės ir kito 
nekilnojamojo turto kadastro ir registro vals-
tybės įmonė (dabar - VĮ Registrų centras). A. 
Banevičiaus veikla neliko nepastebėta. Už 
aktyvią veiklą bei visokeriopą pagalbą nevy-
riausybinėms organizacijoms, žmonėms jis 
yra gavęs dešimtis padėkos raštų.

Tačiau didžiausia padėka Alvydui ir 
žmonai Rasai už išaugintą gausią ir darnią 
šeimą: tris sūnus – Joną, Paulių ir Matą bei 
dukrą Juliją. Alvydo širdis turtinga, su juo 
drąsu ir saugu. Kiekvieną jis geba padrąsin-
ti, padėti protingu patarimu, bėdoje paremti.  

Jubiliatui linkime sveikatos, ištvermės ir 
džiaugsmo, kurį teikia prasmingas darbas ir 
geri jo rezultatai.

Rūtavilė Paulavičienė,
Valentinas Janušauskas
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Vytautas Lazauskas
(1923-2014) 

2014 m. kovo 6 d. eidamas 91-sius metus mirė melioracijos 
veteranas, buvęs ilgametis Respublikinio vandens ūkio projek-
tavimo instituto darbuotojas hidrotechnikos inžinierius Vytautas 
Lazauskas.

Velionis gimė 1923 m. sausio 24 d. Lazdijų r. Varnėnų k. ūki-
ninko šeimoje. Baigęs septynias Seinų gimnazijos klases, mokėsi 
Merkinės gimnazijoje, kurią baigė 1944 m. 1945-1947 m. buvo 
Lazdijų r. Gudelių pradžios mokyklos mokytojas, mokyklos vedė-

jas. 1947 m. įstojo į LŽŪA studijuoti hidromelioracijos ir 1952 m. įgijo hidrotechnikos 
inžinieriaus kvalifikaciją. Tai buvo antroji pokario melioracijos specialistų su aukštuoju 
išsilavinimu laida. Pagal paskyrimą išvyko dirbti į Estiją, dirbo Rakverės MMS darbų 
vykdytoju. Tačiau 1954 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti inžinieriumi Žemės ūkio staty-
bos, melioracijos ir elektrifikacijos projektavimo instituto Melioracijos skyriuje. Čia pro-
jektavo melioracijos sistemas. Melioracijos projektuotojo veiklą tęsė įkūrus Respublikinį 
vandens ūkio projektavimo institutą. Iš pradžių rengė projektus tuometiniams Šilutės ir 
Pagėgių rajonams, tarp jų parengė Rusnės salos polderių projektą.  Neužilgo tapo  vy-
riausiuoju projektų inžinieriumi ir šias atsakingas pareigas ėjo 22-jus metus. Vadovavo 
projektuotojų grupei, rengusiai Plungės, Šilalės ir Telšių rajonų žemių melioracijos pro-
jektus. Visa jo melioratoriaus veikla susieta su melioracijos projektų rengimu. Šį darbą 
sėkmingai dirbo iki 1984 m., kol išėjo į pensiją.

Bendradarbiai pažinojo V.Lazauską  kaip puikų melioracijos specialistą, gerą projek-
tuotojų veiklos  organizatorių, labai darbštų, tolerantišką vadovą. 

Netekome dar vieno pokarinės kartos melioracijos specialisto, kurių nuoširdaus dar-
bo dėka nusausintos ir sukultūrintos beveik visos našios šalies dirvos. Liūdime kartu su 
artimaisiais.

Matas Grigonis, Gediminas Murauskas

Jonas Arlauskas
 (1933-2014) 

2014 m. kovo 16 d. eidamas  aštuoniasdešimt pirmuosius metus 
po sunkos ligos  mirė hidrotechnikos inžinierius Jonas Arlauskas.

Velionis gimė 1933 m. balandžio 2 d. Kupiškio r. Noriūnų k. 
Baigęs vidurinę mokyklą dirbo, po to tarnavo sovietinėje kariuo-
menėje. Jau subrendęs, būdamas 26-erių, 1959 m. įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 1964 m. gavo inži-
nieriaus diplomą.

Po studijų pagal paskyrimą  atvyko dirbti į Gargžduose įsikūrusią Klaipėdos MSV. 
Čia ir prabėgo visa J.Arlausko profesinė veikla. Iš pradžių dirbo darbų vykdytoju, vėliau 
perėjo į sėslesnį darbą gamybinio skyriaus inžinieriumi bei šio skyriaus viršininko pava-
duotoju techniniams reikalams.  Darbštus, pareigingas, kruopštus ir tolerantiškas Jonas 
puikiai jautėsi šiame darbe. Sėkmingai tvarkė techninę darbų dokumentaciją, atsiskaity-
mus, rengė technines ataskaitas, gamybinius  pranešimus. Buvo aktyvus intelektualinių 
sporto šakų gerbėjas.   
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1993 m. išėjo į užtarnautą poilsį. Gyvendamas Vėžaičiuose, kurie jam tapo antrąja 
gimtine, kartu su žmona daugiau kaip  dešimt metų aktyviai užsiėmė gėlininkyste. Nuo 
2009 m. gyveno Kaune.

Šviesi Jono Arlausko asmenybė liks artimųjų, studijų draugų ir buvusių bendradarbių 
atmintyje.

Bendrakursių vardu, Jonas Jašinskas

Juozas Beleckas
(1933 – 2014)

2014 m. balandžio 26 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgame-
tis buv. Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šiaulių 
skyriaus (dabar UAB „Šiaulių hidroprojektas“) darbuotojas Juozas 
Beleckas. 

Juozas gimė 1933 m. rugsėjo 3 d. 1953 m. įstojo į LŽŪA hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir  1958 m. jį baigė,  įgyda-
mas  hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 

Po studijų akademijoje Juozas atvyko į Šiaulius ir iki 1961 m. 
dirbo Šiaulių MMS meistru, darbų vykdytoju. 1961 m. perėjo dirbti į Respublikinio van-
dens ūkio projektavimo instituto Šiaulių  skyrių, tapo projektuotoju.  Instituto vadovy-
bė, matydama jauno inžinieriaus techninius ir organizacinius gebėjimus, pareigingumą 
ir kruopštumą, nuolat kėlė pareigose, o nuo 1972 m. paskyrė jį projektų vyriausiuoju 
inžinieriumi ir pavedė vadovauti Šiaulių – Skuodo projektavimo grupei. 

Pasirinkęs nelengvą projektuotojo kelią, Juozas pasiekė daug gražių laimėjimų.  Jo 
vadovaujamos grupės parengti  projektai susilaukdavo gerų įvertinimų.  Ekspertai dažnai 
pripažindavo labai gerą projektų kokybę, o vykdančios organizacijos taip pat neturėjo 
priekaištų.  Visų jo grupės rengtų projektų techniniuose sprendiniuose buvo justi Juozo 
indėlis ir atsakomybė.  Grupės darbuotojai  nuo 1975 m.  dirbo tik Šiaulių rajone, tačiau 
Juozo darbo pėdsakai įspausti ir kitose šalies vietovėse. 

Sumažėjus melioracijos darbų bei sumenkus jų finansavimui, Juozas dirbo hidrotech-
nikos inžinieriumi, savo didelę darbo patirtį perkeldamas į sudėtingesnius projektus, taip 
pat esamų melioracijos įrenginių rekonstrukciją bei remontą. Turėdamas net 50-ties metų 
darbo stažą, 2008  m. Juozas  išėjo į užtarnautą poilsį. 

Su mumis dirbo ir bendravo nuoširdus, sąžiningas, jautrus žmogus.  Jis niekada nelik-
davo abejingas bendradarbių nelaimėms, netektims ir mokėdavo kartu džiaugtis jų asme-
nine ir darbo sėkme. 

Kartu su artimaisiais liūdime dėl netekties.
 Petras Raudonis

Mykolas Balčiūnas
(1939-2014)  

2014 m. gegužės 12 d. eidamas 76 metus mirė melioracijos 
veteranas hidrotechnikos inžinierius Mykolas Balčiūnas.

Velionis gimė 1939 m. vasario 28 d. Raguvoje (Panevėžio 
r.). Baigęs Raguvos  vidurinę mokyklą, 1958 m. įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 1963 m. įgijo hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Profesinę veiklą pradėjo 
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Kauno melioracijos grupės  inžinieriumi. Įgijęs patirties, 1965 m. jis buvo paskirtas  Kė-
dainių sausinimo sistemų valdybos viršininku,  rūpinosi rajono, garsėjusio kaip pažangios 
žemdirbystės ir žemės ūkio mokslo centras, ūkių melioracijos darbų planavimu, jų koky-
bės kontrole, melioracijos sistemų eksploatavimu. Šį darbą sėkmingai dirbo iki 1970 m. 

Vėliau keletą metų M.Balčiūnas vadovavo Kupiškio MSV, čia patyrė melioracijos 
įmonės vadovo darbo problemų sudėtingumą. 1974 m. grįžo į Kėdainius ir pradėjo dirbti 
Kėdainių  MSV.  Iš pradžių ėjo darbų vykdytojo pareigas, tvarkė  drėkinimo sistemų 
eksploatavimo reikalus. 1976 m. buvo paskirtas Kėdainių MSV viršininko pavaduotoju 
gamybai. Šias sudėtingas pareigas, kupinas kasdienių gamybinių problemų, jis ėjo iki 
1981 m. pabaigos. 1982-1995 m.  dirbo Kėdainių elektros aparatūros gamyklos profesinės 
sąjungos komiteto pirmininku. 1996 m. vėl grįžo prie melioracijos,  įkūrė individualią 
įmonę, rengė melioracijos statinių remonto ir rekonstravimo projektus ir šia veikla užsiė-
mė iki pensijos, 1999 m. pabaigos. 

Kartu su žmona Živile, taip pat ilgai dirbusia melioracijos sistemoje, užaugino dukras 
Liną ir Daivą, sulaukė anūkų ir proanūkio.

Netekome kolegos,  melioracijos specialisto, nuoširdaus, mielo žmogaus,  suprasda-
vusio žmonių problemas.

Studijų draugų vardu          
    Juozas Smilgevičius

Ričardas Belozaras
(1954-2014)

2014 m. gegužės 31 d., eidamas 61-uosius metus, po sunkios 
ligos mirė AB „Utenos melioracija“ projektų vadovas Ričardas 
Belozaras. 

Ričardas Belozaras gimė 1954 m. sausio 2 d. Kaišiadorių r. Zū-
biškės kaime. Šeimai persikėlus gyventi į Obelius, Ričardas pra-
dėjo eiti į pirmąją klasę. Baigęs mokyklą 1972 m. įstojo  į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir  1977 m. įgijo hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo 

dirbti  Rokiškio MSV techniku, vėliau tapo meistru, darbų vykdytoju. Įgavęs patirties 
ir išryškėjus jo kaip energingo ir sumanaus darbų vadovo bruožams, 1981 m. Ričardas 
išvyko dirbti  į Rusiją. Ten buvo paskirtas Kovrovo KMK viršininku. Po dvejų metų grįžo 
į Lietuvą ir buvo paskirtas  Panevėžio MEV viršininku. 1986 m. gavęs pasiūlymą užimti 
Utenos MSV viršininko pareigas, persikėlė gyventi į Uteną. Šias nelengvas pareigas jis 
ėjo dvejus metus, po to kurį laiką dirbo MSV darbų kokybės inžinieriumi. 1996-2006 m. 
dirbo UAB „Panevėžio hidroprojektas“ inžinieriumi. Nuo 2006 m.  buvo AB „Utenos 
melioracija“ projektų vadovas. Paskutiniu laikotarpiu dirbo prie vandentiekio ir nuotekų 
tinklų įrengimo projektų Širvintų, Anykščių ir Utenos rajonuose.

Ričardas daugelį metų buvo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių są-
jungos narys, gerbiantis ir mylintis savo profesiją. Mėgo medžioti bei žvejoti, būdamas 
studentas, aktyviai domėjosi graikų–romėnų imtynėmis. 

Netekome gero melioracijos specialisto, nuoširdaus žmogaus. Užjaučiame artimuo-
sius ir kartu liūdime dėl netekties.

Bendradarbių vardu
Saulius Vildžiūnas
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Sueco kanalas
Apie Sueco kanalą, 

jungiantį Viduržemio ir 
Raudonąją jūras,  daug 
kas  žinoma ne vienam 
mūsų skaitytojui, ypač 
pabuvojusiam turistinėje 
kelionėje po Egiptą. Ir 
vis dėlto verta detaliau 
susipažinti su šiuo pir-
muoju dideliu tarptauti-
niu hidrotechnikos stati-

niu. Kanalas įrengtas dar XIX a. antroje pusėje, sėkmingai 
veikia jau daugiau kaip šimtą metų, o jo strateginė ir ekono-
minė reikšmė pasaulio ūkiui nepaprastai svarbi.

Kanalo ilgis 193 km, gylis 24 m, plotis 225 m (siauriau-
sia vieta 60 m). Kanalas neturi šliuzų, nes Raudonosios ir 
Viduržemio jūrų vandens lygis iš esmės vienodas. Sueco 
kanalas 8, 9 tūkst. km sutrumpina kelią tarp Londono ir 
Indijos.

Pirmąjį kartą kanalas buvo iškastas 
dar faraonų valdymo laikais XII a. prieš 
Kr. Tačiau dėl prekybinių ryšių tarp kai-
myninių šalių menkumo ne kartą buvo 
apleistas ir vėl atnaujintas, kol  VIII a. 
buvo galutinai apleistas. Vėlesniais am-
žiais, suintensyvėjus prekybai, mintis 

įrengti kanalą ir taip sutrumpinti prekybos kelius buvo kilusi ne 
vienam. Tačiau tik XIX a. viduryje šią idėją ėmėsi įgyvendinti 
prancūzų inžinierius Ferdinandas de Lesepsas. Kasimo darbai  
prasidėjo 1859 m. pavasarį ir truko dešimt metų. Kanalo atidarymo garbei garsusis 
italų kompozitorius Dž. Verdi sukūrė populiariąją operą „Aida“. 

Kanalo statybą finansavo ir valdė speciali kompanija, kurios kapitalą valdė 
Egipto ir Prancūzijos vyriausybės, vėliau dalį kapitalo iš Egipto nupirko Didžioji 
Britanija. Politinė situacija ne kartą keitėsi. Didžiausi sutrikimai prasidėjo 1956 
m., kai Egiptas kanalą nacionalizavo. Prasidėjo karas tarp Izraelio ir Egipto, įsiki-
šo Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir Sovietų Sąjunga. Egiptas nuskandino kanale 

TAI ĮDOMU

Kanalas šiandien

Taip atrodo kanalas  
iš kosmoso

Ferdinandas 
de Lesepsas
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40 laivų ir taip jį užblokavo. Iš naujo kanalas pradėjo veikti tik 1957 m. pavasarį.
Dar ilgiau kanalas neveikė, kai 1967 m. vasarą Izraelis užkariavo Sinajaus pu-

siasalį ir įsitvirtino rytiniame kanalo krante. Laivyba kanalu sustojo aštuoneriems 
metams.  Tik po naujo Egipto - Iraelio karo 1973 m. rudenį padėtis pasikeitė, nes 
Izraelis buvo nustumtas atgal.  Dar pusantrų metų užtruko atstatymo darbai – rei-
kėjo iškelti nuskendusius laivus, išvalyti farvaterį ir jo prieigas nuo minų, atstatyti 
navigacinius ženklus.

Kadangi patys didžiausi laivai, ypač supertankeriai, negalėjo plaukti kanalu, jis 
buvo modernizuotas. 1980 metais penkerius metus trukę darbai buvo baigti, po re-
konstrukcijos kanalo plotis padvigubėjo. Modernizavimo darbai tęsėsi  ir toliau. 

Dabar kanalas yra 350 m pločio, juo 
gali plaukti pakrauti iki 195 tūkst. t.  
vandens talpos laivai. 

Įdomiai išspręsta didelių naftos 
tankerių plaukimo kanalu problema. 
Pietiniame kanalo gale nafta iškrau-
nama į mažesnius tankerius, galin-
čius plaukti kanalu. Supertankeris 
praplaukia kanalą nepakrautas, o ties 
Viduržemio jūra Port-Saide nafta vėl 
perkraunama į jį. Tai brangu, bet ne-
palyginamai pigiau negu varyti didelį 
laivą aplink visą Afrikos žemyną.

Kanalas kasmet duoda Egiptui apie 2 mlrd. dolerių pajamų. Kasmet juo praplau-
kia apie 20 tūkst. laivų, vidutiniškai kelionė kanalu trunka apie 16 val. Paprastai ka-
nalu laivai plaukia karavanu, lydimi locmano. Kasdien plaukti kanalu „paleidžiami“ 
trys karavanai. Kanalas driekiasi per tris ežerus: Manzila, Timsa ir Didįjį Kartųjį eže-
rą. Kanale eismas vienpusis. Laivai gali 
prasilenkti Didžiajame Karčiajame ežere 
ir kanale tarp Kantaros bei Ismailijos.

Kaip ir daugeliu kitų atvejų, yra ir 
problemų.  Laivyba kanalu ne visada ga-
lima. Kartais plaukti laivams neleidžia-
ma dėl stiprių smėlio audrų. Kita proble-
ma – Somalio piratai, siaučiantys Adeno 
įlankoje. Jų grėsmė sumažino laivų skai-
čių ir kanalo pajamas. Tačiau paprastai, 
kai reikia pasirinkti, ar vengiant piratų 
plaukti aplink Afriką, ar plaukti kanalu, 
nugali trumpesniojo kelio variantas.   

Parengė Juozas Smilgevičius

TAI ĮDOMU

Nenori plaukti kanalu – plauk aplink visą Afriką
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Knyga apie žemės  
ekonominį vertinimą

2014 m. vasario mėn. Vilniaus leidykla „Eu-
grimas“ išleido socialinių (ekonomikos) mokslų 
daktaro Jono Pakutinsko knygą „Lietuvos žemės 
ekonominis vertinimas“.

Knygos autorius pasirinko labai svarbią temą. 
Ekonominį žemės vertinimą jis atliko įvertinda-
mas žemės našumą, jos naudojimo efektyvumą 
ir spręsdamas žemės naudojimo ekonominio 
efektyvumo vertinimo informacinių sistemų kū-
rimo problemas. Dėl to jo darbas turi labai didelę 
mokslinę ir praktinę reikšmę.

Knyga susideda iš pratarmės, įžangos, ben-
dros darbo charakteristikos, tyrimų rezultatų, iš-
vadų ir pasiūlymų, plačios santraukos anglų kal-
ba, paskelbtos ir panaudotos literatūros sąrašo. 

Bendroje darbo charakteristikoje nagrinėja-
mas šių mokslinių tyrimų aktualumas, naujumas 
ir originalumas, rezultatų aprobavimas, jų teorinė ir praktinė reikšmė, pateikiami 
mokslinių tyrimų bendraautoriai, publikacijos, mokslinio darbo rezultatai ir moks-
linės ataskaitos, darbo sudėtis ir apimtis. 

Knygoje nagrinėjami žemės našumo vertinimo metodiniai principai, skalių su-
darymas ir žemės našumo vertinimas. Taip pat nagrinėjami žemės naudojimo eko-
nominio efektyvumo vertinimo principai, skalių sudarymas ir žemės naudojimo 
ekonominis vertinimas. Be to, knygoje pateikiama žemės informacinės sistemos 
kūrimo ir diegimo darbų apžvalga, analizė ir žemės informacinės sistemos bei su ja 
susijusių kitų informacinių sistemų kūrimo problemos. Atkreiptinas dėmesys į  tai, 
kad, be žemės našumo vertinimo, nagrinėjamas ir žemės naudojimo ekonominio 
efektyvumo variantas. Tačiau svarbiausia yra nustatyti rodiklį, kuris teisingausiai 
parodo žemės vertę, t.y. iš žemės ploto vieneto gaunamą pelną. Tai ir pabandyta 
šioje knygoje. 

Knygą recenzavo daug aukštus mokslo vardus ir mokslinius laipsnius turinčių 
mokslininkų ir praktikų. 

Rekomenduoju skaitytojams šią knygą įsigyti. Ją galima užsisakyti tiesiai iš au-
toriaus. Knygos autoriaus rekvizitai: Ukmergės g. 236-29, LT-07160, Vilnius. Tel. 
(8-5) 2412256, mob. tel. 8-605 24370, el. p. j.pakutinskas2@inbox.lt. 

doc. dr. Raimundas Dužinskas 
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Akmenės hidro-
technikų grupė
1. Gediminas Čaplikas
2. Aloyzas Daščioras
3. Algirdas Gaigalas
4. Aldonis Eselinas
5. Algimantas Erstikis
6. Bronislovas Jaškulis
7. Rimantas Kraujutis
8. Rolandas Naglys
9. Aleksas Smilgys
10. Kęstutis Stonys
 
Alytaus hidro-
technikų grupė 
1. Juozas Kazlauskas
2. Gintaras Klimavičius
3. Brigita Pangonienė
4. Mindaugas Petrikas
5. Jaunius Stankevičius
 
Anykščių hidro-
technikų  grupė
1. Audronius Juodis
2. Boleslovas Čepėnas
3. Darius Giriūnas
4. Kazimieras Giriūnas
5. Bronislovas Laurikėnas
6. Vidmantas Vilutis
7. Valentinas Vanagas
8. Saulius Žiukas
 
Biržų hidro-
technikų skyrius  
1. Stanislovas Mačiulskis
2. Bronislovas Armonavičius
3. Vytautas Stasys 
 Čiuplinskas
4. Virginijus Degutis

5. Algis Matuzonis
6. Pranė Melnikonienė
7. Jonas Morkvėnas
8. Jonas Morkvėnas
9. Juozas Petronis
10. Janina Pranauskienė
11. Rimantas Šikšnys
12. Vygantas Šinkūnas
13. Jonas Ulenskas
14. Antanas Valeckas
15. Ligita Urbonienė
 
Jonavos hidro-
technikų skyrius
1. Arūnas Gumauskas
2. Irena Butkevičienė
3. Vladas Dedelė
4. Stasys Dūda
5. Darius Gaidamavičius
6. Mindaugas Gritėnas
7. Tadas Lopeta
8. Vidmantas Martinionis
9. Jan Masiuk
10. Paulius Petraška
11. Linas Sabaliauskas
12. Donatas Šematonis
 
Joniškio hidro-
technikų grupė
1. Irena Čaguvienė
2. Vygintas Balčiūnas
3. Viktoras Kiudulas
4. Sigitas Lelionis
5. Algirdas Stasiūnas
6. Povilas Stonkaitis
7. Stasys Šileika
8. Raimondas Tiškevičius
9. Dalia Zabulionienė
 

Jurbarko hidro-
technikų  skyrius 
1. Antanas Endriukaitis
2. Roma Bakšienė
3. Eugenijus Bakšys
4. Marius Bastys
5. Mindaugas Beinarys
6. Irena Dunauskienė
7. Romas Juknevičius
8. Sigitas Kumetaitis
9. Edmundas Lukošiūnas
10. Kęstutis Naujokas
11. Juozas Paulauskas
12. Algirdas Petraitis
13. Mindaugas Tamulis
 
Kauno hidro-
technikų skyrius
1. Edmundas Markuckis
2. Mantas Astrovas
3. Mantas Beniulis
4. Mindaugas Dabužinskas
5. Egidijus Daukša
6. Adas Endzelis
7. Vytautas Kairys
8. Antanas Kreivaitis
9. Egidijus Luižys
10. Valentinas Marcinkevičius
11. Giedrius Nevedomskis
12. Marius Pacauskas
13. Julius Laimutis Petraitis
14. Ričardas Ragočius
15. Ričardas Ramunis
16. Povilas Ringys
17. Regimantas Sedleckas
18. Aurelijus Skaisgirys
19. Henrikas Steponavičius
20. Edvardas Štuopis
21. Virginijus Urbė

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos  
inžinierių sąjungos narių sąrašas

2014 01 01

HIDROTECHNIKŲ SEKCIJA

GARBĖS NARIAI

1. Juozas Bajoras
2. Jonas Jasinskas
3. Albinas Kusta

4. Gediminas Murauskas
5. Leonas Rutkauskas 
6. Kazys Sivickis

7. Antanas Siudikas
8. Vytautas Skuodžiūnas
9. Gediminas Zabarauskas

KRONIKA
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22. Egidijus Vaičiūnas
23. Kęstutis Vaičiūnas
24. Kęstutis Žemaitaitis
25. Audrius Žotkevičius
26. Gintaras Petrušis
27. Vaidotas Giržadas
28. Jonas Labanauskis
29. Pranas Mitkus
30. Elvyra Surinienė
 
Kauno projektuo-
tojų grupė
1. Remigijus Pužas
2. Remigijus Bliujus
3. Mindaugas Gricius
4. Antanas Pužas
5. Asta Vitartaitė
6. Izidorius Vitartas
 
Kelmės hidro-
technikų  skyrius
1. Apolinaras Jasaitis
2. Romas Atkočaitis
3. Petras Bublys
4. Albinas Būzius
5. Raimundas Dikavičius
6. Vytautas Gudjonis
7. Vygantas Ivoškus
8. Gipoldas Karklelis
9. Gediminas Paškevičius
10. Jurgita Reimerienė
11. Remigijus Reimeris
12. Gvidas Ščeponavičius
13. Stasys Urnikis
14. Stanislovas Vydmantas
15. Virginija Zasčiurinskienė
 
Kėdainių 
melioracijos skyrius
1. Algimantas Žvikas
2. Alvydas Gailiūnas
3. Arvidas Lankauskas
4. Kęstutis Merfeldas
5. Kęstutis Mingaila
6. Regimantas Pečiulis
7. Vidmantas Serva
8. Kęstutis Skorupskas
9. Jolanta Šulcienė
10. Mindaugas Vansys
 
Klaipėdos  hidro-
technikų  skyrius
1. Augustas Burba

2. Vaidotas Balčytis
3. Arvydas Biesevičius
4. Jonas Dumašius
5. Aloyzas Gečas
6. Mindaugas Kazlauskas
7. Violeta Kripaitienė
8. Andrius Malinauskas
9. Algirdas Mitrofanas
10. Žaimantas Pastarnokas
11. Vaclovas Stančikas
12. Petras Žibas
 
Kretingos 
melioracijos skyrius
1. Antanas Būta
2. Aistė Juškevičienė
3. Raimundas Klapatauskas
4. Kazys Narmontas
5. Leonas Rimeika
6. Gintautas Salys
7. Tomas Švita
8. Egidijus Valutis
9. Elena Vigelienė
10. Valdas Taroza
11. Steponas Zubernius
12. Donatas Žvinklys
 
Kupiškio hidro-
technikų  grupė
1. Juozas Puzonas
2. Kornelijus Baltakys
3. Rimantas Bimbiris
4. Ričardas Merkys
5. Paulius Petkevičius
6. Mindaugas Strakšys
7. Juozas Albertas  Uldukis
8. Arūnas Valintelis
9. Rolandas Velutis
 
Lazdijų hidro-
technikų grupė
1. Rimantas Želionis
2. Artūras Dumbliauskas
3. Benas Jarmalavičius
4. Audrius Klėjus
5. Andrius Rupšys
6. Edmantas Šumskis
 
Marijampolės
hidrotechnikų  skyrius
1. Vidmantas Murauskas
2. Drąsius Bakelis

3. Rasutė Chorchordinienė
4. Darius Čekauskas
5. Algimantas Dilius
6. Aurimas Karpavičius
7. Jonas Kazakevičius
8. Robertas Kičas
9. Antanas Kisieliauskas
10. Mantas Kisieliauskas
11. Vidas Lugauskas
12. Robertas Mačiulskas
13. Giedrė Matulienė
14. Raimondas Matulis
15. Janina Murauskienė
16. Juozas Purvinskas
17. Lina Švedkauskienė
18. Gintautas Uldinskas
19. Raimondas Valinčius
20. Algimantas Venclovas
21. Vidas Vosylius
 
Mažeikių hidro-
technikų skyrius 
1. Vladimiras Zarudnij
2. Henrikas Baranauskas
3. Linas Burba
4. Alfonsas Gaudiešius
5. Jūratė Giedrienė
6. Gintautas Grigutis
7. Algirdas Kryžius
8. Algirdas Kryžius
9. Vytautas Mažeikis
10. Konstantinas Šakys
11. Feliksas Undžys
12. Adelija Vėlavičienė
13. Kazimieras Žilėnas
 
Molėtų hidro-
technikų  grupė
1. Stasys Pečiūra
2. Ričardas Adamsas
3. Vidmantas Dicevičius
4. Eugenijus Grybauskas
5. Kęstutis Meškauskas
6. Gediminas Pranskūnas
7. Jonas Repečka
8. Adas Trakymas
9. Valdimaras Varškevičius
 
Pakruojo 
hidrotechnikų skyrius
1. Jolita Kinčiuvienė
2. Gintarė Balnienė

KRONIKA
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3. Jonas Janilionis
4. Augustas Liebus
5. Regina Liebuvienė
6. Justinas Macijauskas
7. Gediminas Macijauskas
8. Gintaras Misius
9. Romualda Tamošaitytė
10. Kazimieras Valantinas
11. Algirdas Vepštas
 
Panevėžio hidro-
technikų skyrius  
1. Vidmantas Bernatavičius
2. Edita Balčiūnienė
3. Jonas Dambrauskas
4. Algirdas Januška
5. Stasys Kaniava
6. Julė Kaniavienė
7. Valentinas Kievinas
8. Raimondas Kiudulas
9. Petras Maskaliovas
10. Albinas Mikeliūnas
11. Kęstutis Salickas
12. Romualdas Tvarkūnas
 
Panevėžio 
melioracijos grupė
1. Antanas Berežanskis
2. Algis Dzikas
3. Beatričė Rimkevičienė
4. Virginijus Šležas
 
Pasvalio hidro-
technikų skyrius
1. Algimantas Šilinikas 
2. Arūnas Butrimas
3. Rolandas Čeponis
4. Mantas Mulevičius
5. Vidutė Požemeckienė
6. Virginijus Slančiauskas
7. Juozas Stulga
8. Ramūnas Stulga
9. Arūnas Valatkevičius
10. Šarūnas Varna
11. Simona Ruželytė Zubienė
12. Gražvydas Zubas
 
„Plungės lagūnos“
hidrotechnikų skyrius
1. Edverdas Grubas
2. Almutis Bieliauskas
3. Darius Bieliauskas

4. Arvydas  Bieliauskas
5. Almantas Čebanauskas
6. Dangyra Čebanauskienė
7. Tomas Černeckis
8. Rima Kasputienė
9. Andrius Kasputis
10. Aleksandras Lukas
11. Albinas Maslauskas
13. Kazys Mikalauskas
14. Antanas Paulauskas
15. Asta Rimkuvienė
16. Bronius Simaitis
17. Alfredas Varnelis 

„Plungės Jonio“
hidrotechnikų skyrius
1. Algirdas Kazlauskas
2. Petras Domarkas
3. Žydrūnas Gelumbickis
4. Petras Jakštas
5. Gediminas Januška
6. Renata Kazlauskienė
7. Romualdas Mažonavičius
8. Arūnas Paulavičius
9. Marius Petkus
10. Algimantas Plaipa
11. Evaldas Pučinskas
12. Rimas Rašinskas
13. Rimantas Razma
14. Elvyra Sakalauskienė
15. Lina Stagniūnaitė
16. Gražina Stomkė
17. Antanas Šalvis
18. Darius Trakumas
19. Jonas Varkalys
20. Steponas Varkalys
21. Vytautas Vilimas
22. Aušra Volskytė
 
Prienų hidro-
technikų skyrius
1. Algirdas Budrys
2. Arvydas Bijaminas
3. Juozas Blekaitis
4. Jurgis Dambrauskas
5. Kazimieras Levanauskas
6. Valdas Paulauskas
7. Julius Paulauskas
8. Juozas Prakapas
9. Aušra Tamošiūnienė
10. Andrius Valatka
11. Tadas Zakarauskas
12. Algimantas Žilinskas

13. Romas Žiobakas
 
Radviliškio
hidrotechnikų grupė
1. Henrikas Bogušas
2. Vilius Dumskis
3. Darius Didaronkus
4. Kęstutis Garbačiauskas
5. Vitalija Kablienė
6. Justinas Kerėžius
7. Nerijus Mataitis
8. Antanas Purvaneckas
9. Dainius Rabačiauskas
10. Algimantas Rainys
11. Gintautas Vičas
 
Raseinių 
hidrotechnikų grupė
1. Ričardas Valinčius
2. Vilmantas Bacys
4. Antanas Bartkus
5. Vaida Beržanskaitė
6. Mindaugas Daunius
7. Stasys Janušas
8. Modestas Pikelis
9. Aldona Pikelienė
 
Rokiškio 
hidrotechnikų grupė
1. Jonas Smalinskas
2. Valentinas Daščioras
3. Raimundas Gervys
4. Alvydas Gudonis 
5. Regimantas Kirstukas
6. Laimonas Masiulis
7. Andrius Nėniškis
8. Simas Smalinskas
9. Danutė Žėglaitienė
 
Skuodo hidro-
technikų skyrius 
1. Juozas Kusas
2. Pranas Šopaga
3. Valys Abrutis
4. Donatas Budrikis
5. Rimvydas Daukšas
6. Danis Mačernis
7. Vincentas Navickas
8. Antanas Paulikas
9. Gintaras Timbaras
10. Liudas Viršilas
11. Liudvikas Žukauskas
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Šakių melioracijos
skyrius
1. Vilhelm Haase
2. Danutė Buteikienė
3. Virgilijus Buteikis
4. Algimantas Dabašinskas
5. Ričardas Dabašinskas 
6. Vidmantas Kameneckas
7. Arvydas Macijauskas
8. Valdas Savukaitis
9. Laima Savukaitienė
10. Jonas Stanaitis
11. Vytautas Unguvaitis
12. Rimantas Vaičiūnas
13. Alfridas Vigelis
14. Jonas Žemaitis
 
Šalčininkų 
hidrotechnikų grupė
1. Kęstutis Aleksonis
2. Vaclovas Pacevičius
3. Danielė Pansevič
4. Josifas Rus
5. Natalija Tracevič
 
Šilalės hidro-
technikų  skyrius
1. Gintaras Auryla
2. Edvinas Beržinis
3. Vidmantas Daulius
4. Alfonsas Gerulis
5. Birutė Grumuldienė
6. Jurgita Kuskytė
7. Rimantas Padgureckas
8. Jonas Ramonas
9. Viktoras Šaulys
10. Aurimas Tamošaitis
 
Šilutės polderių
hidrotechnikų skyrius
1. Česius Vyšniauskas
2. Povilas Būdvytis
3. Vytautas Jakštas
4. Giedrė Kondrotavičienė
5. Rita Kubiliūtė
6. Virginijus Kunickas
7. Aidas Lamsodis
8. Alva Olberkienė
9. Ričardas Olberkis
10. Darius Valeika
11. Arūnas Vilčiauskas
 

Šilutės „Kavestos“ 
hidrotechnikų grupė
1. Rimantas Liatukas
2. Arvydas Butrimas
3. Asta Dainiuvienė
4. Dionizas Liatukas
5. Arūnas Meilė
6. Kęstutis Špelveris
7. Valdas Žemgulys

Šilutės „Stamelos“
hidrotechnikų grupė
1. Stanislovas Liepis
2. Jonas Čimkus
3. Kostas Girčius
4. Edmundas Girulis
5. Matas Liepis
6. Aurimas Kankalis
7. Giedrius Odinbergas
8. Alvyda Poškienė
9. Tomas Šimkus
 
Širvintų 
hidrotechnikų grupė
1. Romas Baltrukonis
2. Pranas Ciesiūnas
3. Gintautas Keturakis
4. Zenonas Kiškis
5. Marytė Kmitienė
6. Irmina Pakalnienė
7. Albinas Rimša
 
Švenčionių 
melioracijos grupė
1. Rasa Čibirienė
2. Vytautas Gaidys
3. Valdas Pauliukevičius
4. Jonas Rakita
 
Telšių hidro-
technikų  skyrius
 Zenonas Antanas 
1. Jokubauskis
2. Alvidas Adomaitis
3. Juozas Aponavičius
4. Darius Gedvilas
5. Vytautas Čeplinskas
6. Vaclovas Girdvainis
7. Angėlina Kieliauskienė
8. Irmantas Kranauskas
9. Ričardas Kranauskas
10. Alvydas Kriščiūnas
11. Julius Lečkauskas

12. Remigijus Puplauskis
13. Alvydas Vaičiulis
14. Jonas Vaičiulis
15. Lukas Valančius
16. Alfredas Zaveckas
 
Ukmergės hidro-
technikų grupė
1. Rimantas Martinonis
2. Jonas Levulis
3. Vidmantas Pratapas
4. Raimondas Puodžiūnas 
5. Birutė Stundienė
6. Aleksandra Vaičiūnienė
7. Stasys Žvirblis
 
Utenos hidro-
technikų skyrius
1. Saulius Vildžiūnas
2. Paulius Augustaitis
3. Ričardas Belazaras
4. Egidijus Bukys
5. Rimantas Dijokas
6. Giedrius Jakštonis
7. Albinas Kazanavičius
8. Tomas Kelevičius
9. Vaidas Kraujelis
10. Alvydas Kučinskas
11. Juozas Malakauskas
12. Liuonius Purvinis
13. Žydrūnas Purvinis
14. Aušrinė Purvinienė
15. Stasys Ralikauskas
 
Varėnos hidro- 
technikų grupė
1. Vladas Skindaras
2. Adolfas Kancevičius
3. Albertas Miškinis
4. Kazimieras Velžys
5. Rimantas Žalimas
 
Vilkaviškio
hidrotechnikų grupė
1. Robertas Belozaras
2. Arūnas Austinskas
3. Lina Galvydienė
4. Lina Inkratienė
5. Rimas Janulevičius
6. Kęstutis Kielius
7. Donatas Krukas
8. Deimantė Maurutytė
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Vilniaus m.  Salininkų
hidrotechnikų grupė
1. Jonas Vytautas Jašinskas
2. Vytautas Kelmelis
3. Henrikas Kosinskas
4. Tautvydas Plauška
 
Kėdainių „Hidrovedos“
hidrotechnikų grupė
1. Povilas Šukys
2. Alvydas Vincas Bastys
3. Antanas Dovidavičius
4. Bronius Kontrimas
5. Vaclovas Poškus
 
„Kauno hidro-
projekto“ skyrius
1. Gintaras Motiejaitis
2. Aušra Andriuškevičienė
3. Marija Aleknienė
4. Albinas Krupavičius
5. Jurgis Bagdonas
6. Iveta Bagdonavičiūtė
7. Almantas Baranauskas
8. Benas Beniušis
9. Virgilijus Budžys
10. Rima Budžienė
11. Darius Bulota
12. Audrius Bunevičius
13. Karolis Bunevičius
14. Jūratė Buzienė
15. Giedrius Čiečkius
16. Tomas Čekanavičius
17. Ramūnas Čeponis
18. Vacius Čeponis
19. Nerijus Grincevičius
20. Vytautas Griškonis
21. Marija Griškevičienė
22. Rolandas Gruodis
23. Ramunė Gubenko
24. Laimontas Jakštas
25. Rimanta Jakštienė
26. Tadas Jančiauskas
27. Jūratė Jasiulienė
28. Kęstutis Jucevičius
29. Vincas Kerevičius
30. Pranciškus Kraniauskas
31. Antanas Kropas
32. Juozas Krutulis
33. Robertas Kulvinskas
34. Edgaras Lašinas
35. Lina Lekavičienė

36. Dainius Liekis
37. Augenija Margevičienė
38. Edmundas Mazėtis
39. Romualdas Mickevičius
40. Edvardas Nacevičius
41. Reda Poderienė
42. Ramunė Sabaliauskaitė
43. Alfredas Skiragis
44. Valerija Skirmantienė
45. Arvydas Stanikūnas
46. Vidmantas Striaupa
47. Povilas Šakėnas
48. Aušra Šumskienė
49. Laura Talačkienė
50. Rytis Valiūnas
51. Edita Valiūnienė
52. Raminta Varnaitė
53. Živilė Vasiliauskienė
54. Julius Vilkas
55. Rima Zaikauskienė
56. Gediminas Zumaras
57. Vaclovas Žagarys
58. Albertas Žilinskas
59. Vytautas Žilinskas
 
„Šiaulių hidro-
projekto“ skyrius
1. Arūnas Adomaitis
2. Dainius Adomaitis
3. Kristina Alsytė
4. Kęstutis Aužbikavičius 
5. Šarūnas Balabonas
6. Arūnas Balčytis
7. Mantas Balčytis
8.   Lina Baltkojienė
9. Remigijus Baranauskas
10. Darginavičius Saulius
11. Aldona Dominauskienė
12. Adolfas Dumbrauskas
13. Irena Eselinienė
14. Kastutis Kardinskas
15. Audronė Kardinskienė
16. Vytautas Karvelis       
17. Viktorija Lašinskienė
18. Gintaras  Leščinskas
19. Juozas Markevičius
20. Virginijus Pamarneckis
21. Eglė Paškevičienė
22. Darius Penkauskas
23. Robertas Pielikys
24. Aurelijus Puščius
25. Petras Raudonis

26. Edita Ragėnė
27. Vaidotė Rimkevičienė
28. Birutė Skiriuvienė
29. Gintarė Skrockienė
30. Robertas Skrockis
31. Nijolė Songailienė
32. Asta Staniulienė
33. Marius Staniulis 
34. Artūras Stonys
35. Ieva Šimalienė 
36. Giedrė Šimkutė
37. Paulius Šukys
38. Andrius Tamulevičius
39. Alina Tamulionienė
40. Kazys Tamulionis
41. Albinas Tamošiūnas
42. Alfonsas Tauterys
43. Loreta Tvaronavičienė
44. Arūnas Tvaronavičius
45. Gražina Varnienė
46. Ernestas Vitkauskas
47. Egidijus Venckus
48. Bronislovas Vepštas
49. Dainius Vosylius
 
„Šilutės hidro-
projekto“ grupė
1. Laima Didžiūnaitienė
2. Audronė Barasienė
3. Jurgita Bartišiūtė
4. Vilma Dūdienė
5. Darius Kavaliauskas
6. Ramunė Vytartienė
 
Vandens tyrimų  
instituto grupė
1. Aurelija Rudzianskaitė
2. Giedrius Baigys
3. Nijolė Bastienė
4. Valerijus Gasiūnas
5. Stefanija Misevičienė
6. Vaclovas Poškus
7. Aloyzas Stirka
8. Saulius Vaikasas
 
ŽŪM hidro-
technikų grupė
1. Petras Garnelis
2. Silvirijus Dangveckas
3. Saulius Jasius
4. Alfredas Petrulis
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Šiaulių „Kelprojekto“ 
hidrotechnikų grupė
1. Oksana Riaubienė
2. Arūnas Kundrotas
3. Vytautas Norvilas
4. Vilius Riauba
5. Rita Tendzegolskytė
 
A. Stulginskio universiteto
hidrotechnikų skyrius
1. Midona Dapkienė
2. Inga Adamonytė
3. Raimundas Baublys
4. Vaidas Bungardaitis
5. Antanas Ciūnys
6. Vitas Damulevičius
7. Eimantas Dargenis
8. Antanas Dumbrauskas
9. Ramūnas Gegužis
10. Loreta Grigaitienė
11. Vytautas Grigaitis
12. Vilda Grybauskienė
13. Vidmantas Gurklys
14. Vincas Gurskis
15. Leonas Katkevičius
16. Alfredas Kėželis
17. Liudas Kinčius
18. Renė Kustienė
19. Algis Kvaraciejus
20. Erikas Martinaitis
21. Antanas Maziliauskas
22. Vytautas Mickevičius
23. Otilija Miseckaitė
24. Feliksas Mikuckis
25. Petras Milius
26. Algirdas Minskas
27. Algimantas Patašius
28. Arvydas Povilaitis
29. Petras Punys
30. Algirdas  Radzevičius
31. Dainius Ramukevičius
32. Saulius Rimavičius
33. Bronislovas Ruplys
34. Algis Seniūnas
35. Rytis Skominas
36. Raimondas Šadzevičius
37. Arvydas Šikšnys
38. Laima Taparauskienė
39. Rimvydas Tumas
40. Vilimantas Vaičiukynas
41. Antanas Vaitiekūnas
42. Gitana Vyčienė

43. Juozas Vyčius
44. Žydrūnas Vyčius
45. Raimundas Vileilis
46. Alvydas Žibas
47. Gražina Žibienė 

VGTU hidrotech-
nikų grupė
1. Albinas Krutkis
2. Valentinas Šaulys
3. Marina Valentukevičienė
 
Valstybinės ekspertizės
hidrotechnikų grupė
1. Vytautas Bubėnas
2. Rimgaudas Barokas
3. Agnius Baltmiškis
4. Tadas Čekanauskas
5. Donata Darginavičiūtė
6. Violeta Galvydytė
7. Audronė Juknevičienė
8. Vytautas Leistrumas
9. Gintautas Milius
10 Leonas Vigėlis
 
„Kumpono“
hidrotechnikų grupė
1. Danutė Sriubienė
2. Mantas Čibiras
3. Algis Jankauskas
4. Algirdas Jasiulis
5. Liudvikas Sladkevičius
6. Vygintas Žulys
 
Aplinkosaugininkų
hidrotechnikų skyrius
1. Gintautas Sabas
2. Saulius Babilius
3. Vytautas Bernadišius
4. Valerij Boguševič
5. Algimantas Bučius
6. Marius Buja
7. Kastytis Čekanavičius
8. Augustas Čereška
9. Antanas Didžiapetris
10. Andrius Kairys
11. Juozas Kriščiūnas
12. Vilma Lilienė
13. Aušra Liutkevičienė
14. Algimantas Malinauskas
15. Aurelijus Rimas
16. Stanislovas Rukevičius

17. Pranas Stokė
18. Sergej Tretjekov
19. Sigitas Urbonas
20. Alfredas Vaišnoras
21. Rimvydas  Vaitiekūnas
22. Bronislovas Vertelka
23. Tomas Žigaras
 
Vilniaus m.
hidrotechnikų skyrius
 Vytautas Žiūkas
1. Antanas Gudaitis
2. Jonas Banys
3. Juozas Butkus
4. Judita Butkienė
5. Zigmas Butvilas
6. Edmundas Dervinskas
7. Karolis Dumbrauskas
8. Bronius Gervickas
9. Jonas Grigas
10. Matas Grigonis
11. Mindaugas Gudžiūnas
12. Jonas Jukavičius
13. Gintautas Kaluževičius
14. Zenonas Kaunas
15. Vytautas Kęstutis
16. Aldona Liaugaudienė
17. Arūnas Lingis
18. Vida Michailovskienė
19. Brigita Mikaitytė
20. Aloyzas Mitrikevičius
21. Stanislovas Orvydas
22. Aleksandras Petronis 
23. Jonas Račas
24. Algis Radzevičius
25. Jonas Rušas
26. Algirdas Skirkevičius
27. Kazys Sivickis
28. Juozas Smilgevičius
29. Jonas Šaltenis
30. Antanas Valeckas 
31. Antanas Varkalis
32. Donatas Zubrus
33. Virginijus Zubinas
 
Inžinerinio 
projektavimo grupė
1. Karolis Mickevičius
2. Lucija Mickevičienė
3. Povilas Liutkevičius
4. Akvilė Širvinskaitė
5.  Linas Žilinskas
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Alytaus aps. žemėtvarki-
ninkų skyrius
1. Vilma Kalendauskaitė
2. Vilma Aleknavičienė
3. Drąsutė Antropikienė
4. Violeta Banienė
5. Rasina Batulevičienė
6. Jūratė Budreikienė
7. Laima Busaitienė
8. Sandra Daukšienė
9. Toma Džervutė
10. Audronė Gerasimovienė 
11. Elita Geraltauskaitė
12. Nida Geštautaitė
13. Milita Gudaitytė
 Vilma Ivanauskaitė 
14. Mizarienė
15. Rasa Jadenkienė
16. Vita Jakubauskaitė
17. Diana Jančienė
18. Jūratė Juodžiukynienė
19. Rasa Jadenkienė
20. Audra Kimbiriauskienė
21. Mantas Kryžiokas
22. Romas Maksimavičius
23. Ilona Marčinskienė
24. Karolis Mardosa
25. Jolita Nevulienė
26. Zigmas Pilvelis
27. Lijana Ramonaitienė
28. Jolanta Ražanauskaitė
29. Liucija Rinkevičiūtė
30. Regina Samuolienė
31. Neringa Sarneckienė
32. Ona Savickienė
33. Ingrida Simonaitienė
34. Daiva Sirvidienė
35. Renata Sorakienė
36. Arūnas Valavičius
37. Tomas Valentukonis
38. Vytenis Vekteris
 
Kauno  aps. žemėtvarki-
ninkų skyrius
1. Eglė Mockūnaitė
2. Loreta Armalienė
3. Raminta Auksaitienė
4. Nijolė Bardauskienė
5. Rimas Balevičius
6. Evaldas Belozaras
7. Egidijus Bieliūnas
8. Jurij Bilyk

9. Deividas Būdininkas
10. Artūras Čaplinskas
11. Romutė Čiurovienė
12. Rimantė Čaplinskienė
13. Vytas Daubaras
14. Alvydas Gilvickis
15. Arnas Gilius
16. Jolita Gužienė
17. Dalia Gritėnienė
18. Daiva Gudavičienė
19. Dalė Gulijeva
20. Zita Jakutavičienė
21. Ona Kalesinskienė
22. Gintautas Kandrotas
23. Stanislovas Kemzūra
24. Salomėja Kemzūrienė
25. Giedrė Kiškienė
26. Kristina Krumplytė
27. Voldemaras Kučiauskas
29. Algimanta Levinskienė
30. Audronė  Liaudanskaitė
31. Alma Markuckienė
32. Viktorija Medekšaitė
33. Elena Merkevičienė
34. Jūratė Misevičienė
 Vaida Miškinytė 
35. Zavistanavičienė
36. Ramūnas Monstvilas
37. Ligita Palubaitienė
38. Linas Plavinskas
39. Danguolė Pečiulienė
40.  Algirdas Sandonavičius
41. Rimas Skirmantas
42. Romutė Stašelienė
43. Audrutė Šilalienė
44. Valdas Šilalė
45. Nijolė Špokienė
46. Raimondas Špokas
47. Inga Tamulionytė
48. Liudmila Tamošaitienė
49. Tautvydas Tamošiūnas
50. Vidmantas Timinskas
51. Vincas Zakarauskas
52. Bangutė Zinkienė
53. Gintaras Žigas
54. Atėnė Žemaitienė
55. Dainius Žemaitis
 
Klaipėdos aps. žemėtvarki-
ninkų skyrius
1. Dalius Vitkus
2. Tomas Alsys

3. Gražina Braziulienė
4. Loreta Bručkienė
5. Regina Butkuvienė
6. Loreta Butkutė
7. Romualdas Butkus
8. Vitalius Butkus
9. Indrė Černiauskaitė
10. Astrida Daukintienė 
11. Rita Daukšienė
12. Algirdas Didžiulis
13. Aurimas Gečas
14. Gediminas Gečas
15. Sonata Girdvainienė
16. Romualdas Gudjonis
17. Dainora Jankauskienė
18. Roma Jokubaitienė
19. Romualdas Jonikas
20. Nijolė Jonikienė
21. Artūras Juočas
22. Ilona Kuhlinienė
23. Lina Kuklienė
24. Indrius Kuklys
25. Diana Krivaitienė
26. Algimantas Lotužis
27. Laimutis Luožys
28. Robertas Niklovas
29. Saulenė Narkuvienė
30. Levita Petrauskienė
31. Mindaugas Ragauskas
32. Darius Rumšas
33. Vaidas Simaitis
34. Kęstutis Simutis
35. Irina Simutienė
36. Jolita Sudeikytė
37. Dalia Ona Šimkienė
38. Jūratė Šimkuvienė
39. Rolandas Taujenis
40. Daina Tauraitė
41. Indrė Valavičienė
42. Rasida Vrubliauskienė

Marijampolės aps.
žemėtvarkininkų skyrius
1. Irena Kneizevičienė
2. Rolandas Andzelis
3. Irida Grigaravičienė
4. Rimas Domeika
5. Viktorija Kisieliauskienė
6. Raimonda Pačėsienė
7. Algirdas Sinickas
8. Regina Slančiauskienė
9. Romas Stočkus
10. Zita Svitojienė
 

ŽEMĖTVARKOS SEKCIJA
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Vilkaviškio žemėtvarki-
ninkų grupė
1. Vilija Belozarienė
2. Laimutė Atkočiūnienė
3. Laura Krunkauskienė
4. Alma Mačiulaitienė
5. Danguolė Žardinskienė
 
Panevėžio aps.
žemėtvarkininkų skyrius
1. Laima Petrutienė
2. Zinaida Marmokienė
3. Linas Balčas
4. Vitalija Baublienė
5. Marija Bidlauskienė
6. Žydra Bilinskienė
7. Aida Čirvinskienė
8. Danutė Čekienė
9. Audronė Eremavičienė
10. Virginija Grišinienė
11. Regina Grudzinskienė
12. Dalia Gvozdienė
13. Valytė Jakštonienė
14. Elvyra Kasiulynienė
15. Inga Kaupienė
16. Rimutė Kavaliauskienė
17. Erna Komandierienė
18. Žilvinas Kunšinskas
19. Jadvyga Marcinkevičiūtė
20. Alė Mašalienė
21. Palmyra Prašmantienė
22. Jurgis Puniškis
23. Jogana Raugienė
24. Alvyra Sasnauskaitė
25. Petras Stasiulionis
26. Rita Stipinienė
27. Audrius Stundžia
28. Janina Šakalienė
29. Gražina Šimoliūnaitė
30. Živilė Sikorskytė
31. Sigitas Šukys
32. Alfonsas Švipas
33. Ramunė Uselienė
34. Violeta Valantinienė

Telšių aps. 
žemėtvarkininkų skyrius
1. Alfruzina Katarskienė
2. Arūnas Račas
3. Audronė Aleksienė
4. Arvydas Armalis
5. Marius Atraškevičius
6. Dalia Baginskienė
7. Gediminas Baginskis

8. Vytautas Beržinis
9. Ona Brazdauskienė
10. Jonas Budrius
11. Rima Burnickienė
12. Saulius Bumblauskas
13. Doneta Dveilytė
14. Gražvydas Gedrimas
15. Vytautas Genys
16. Aleksas Girdvainis
17. Irena Jankuvienė
18. Algis Jankus
19. Steponas Januška
20. Algirdas Jarutis
21. Rimvydas Jonauskas
22. Aurimas Jonikas
23. Dina Jonuškytė
24. Audrius Kačinskas
25. Živilė Kibeikienė
26. Regina Krauleidienė
27. Vaidutis Krūminas
28. Saulius Leščiauskas
29. Gema Liegaudienė
30. Janina Malūkienė
31. Gintautas Paldavičius
32. Andrius Raudys
33. Rima Reimarienė
34. Erika Rekašienė
35. Ramūnas Remeikis
36. Danutė Repšienė
37. Povilas Sadauskis
38. Aušrinė Stanaitienė
39. Linas Stankus
40. Asta Stankuvienė
41. Zigmantas Šimkus
42. Milda Šukienė
43. Dalius Tamošaitis
44. Aušra Untulienė
45. Laimutė Urbonavičienė
46. Jurgita Varnelienė
47. Janina Virkšienė
48. Mantas Viržintas
49. Vaida Viržintaite
51. Julija Žilienė
52. Algirdas Žymančius
53. Juratė Žvirblienė
54. Irena Žvirzdinienė
55. Regina Žutautienė
56. Antanas Žilius
 
Utenos ir Ignalinos 
žemėtv. grupė
1. Neringa Šmatavičienė
2. Jūratė Balinskienė
3. Marytė Bražiūnienė

4. Rasa Kviečiūnienė
5. Valdas Raketis
7. Janina Ribokienė
8. Darijus Žukauskas
 
Jungtinė Aukštaitijos 
žemėtv. grupė
1. Virginija Bekešienė
2. Rima Budreikienė
3. Gražina Burneikaitė
4. Zita Černiauskienė
5. Raimonda Jankauskienė
6. Vida Kavaliauskienė
7. Silvestra Petronienė
8. Vita Vilūnaitė
 
VŽF Kauno skyrius
1. Linas Dapkus
2. Roma Abišalienė
3. Mindaugas Arbačiauskas
4. Zofija Buinauskienė
5. Dalia Burneikienė
6. Danutė Butkienė
7. Rasa Čiuladaitė
8. Rolandas Čmukas
9. Sigita Dabužinskaitė
10. Daiva Dirvanauskienė
11. Laura Drabužinskienė
12. Remigijus Draudvilas
13. Gintarė Dzikaitė
14. Mindaugas Gedvilas
15. Irena Grečnienė
16. Benita Jačėnienė
17. Irena Jankauskienė
18. Algis Kabašinskas
19. Inesa Kalesnikovienė
20. Nijolė Klimienė
21. Laimutė Kudirkienė
22. Vladislovas 
 Kudriavcovas
23. Irena Kudriavcovienė
24. Giedrė Laugalienė
25. Meilė Lodienė
26. Edita Maksvytienė
27. Ingrida Marcinkevičiūtė
28. Skina Mauručienė
29. Genė Mikutienė
30. Ričardas Petrauskas
31. Elena Petraitienė
32. Rita Petručionienė
33. Jūratė Piličiauskienė
34. Gediminas Pukelevičius
35. Neringa Jasionytė-
 Puknienė
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36. Linas Puknys
37. Irena Radavičienė
38. Vitalija Ramoškienė
39. Asta Sinickienė
40. Milda Stankevičienė
41. Daiva Staugaitienė
42. Vaida Tamošauskienė
43. Aušra Timofejeva
44. Valentinas Tupčiauskas
45. Rasa Valuckienė
 
VŽF Šiaulių skyrius 
1. Rita Vėtienė
2. Vaiva Astrauskienė
3. Gintarė Banaitienė
4. Anna Banienė
5. Jurgita Baranauskė
6. Algirdas Brazauskas
7. Danutė Brazienė
8. Virginija Braždžiūnienė
9. Saulius Burba 
10. Serhiy Cheres
11. Albina Dovidauskienė
12. Irmina Dranginienė
13. Algirdas Gedminas
14. Salomėja Grigalaitienė
15. Valerija Jokūbaitienė
16. Aldona Klimienė
17. Virgilijus Kūris
18. Lina Lauciutė
19. Laimutė Martinaitienė
20. Rima Mazuraitienė
21. Judita Meiliulienė
22. Jolita Mozerienė
23. Janina Petkevičienė
24. Regina Remeikienė
25. Gražina Rimienė
26. Zenonas Risovas
27. Laima Severova
28. Marius Skačkauskas
29. Danutė Sitnikienė
30. Janina Ščeponienė
31. Vytautas Šliažas
32. Sigitas Terleckis
33. Danutė Tvaranavičienė
34. Rūta Valiuškienė
35. Algimantas Valys
36. Vytenis Valys
37. Ramutė Venckuvienė
 
VŽF Vilniaus skyrius
1. Palmira Ačienė
2. Albinas Buja
3. Vytautas Cicėnas

4. Vilma Gargasienė 
5. Veronika Griganavičiūtė 
6. Irena Guigienė
7. Genovaitė Indrulėnaitė
8. Julė Jasinskienė
9. Rima Jevdokimovaitė
10. Pranas Kapačauskas
11. Redas Kaulinis
12. Janina Martyšienė
13. Rasa Matonienė
14. Katrina Lezina
15.    Vaida Marčiulionytė 
 Sabūnė
16. Eglė Sokolnikaitė
17. Audrius Petkevičius
18. Vytautas  Simanavičius
19. Almutė Stanevičienė
20.  Vidija Stasiūnaitė
21. Kristina Stašelytė
22. Lina Stonienė
23. Romualdas Survila
24. Vida Urbonienė
25. Vytautas Urbonas
26. Albina Varanauskienė
27. Gintautas Vasiliauskas
28. Ona Zamislovienė
 
„Registrų centro“
žemėtvarkininkų grupė
1. Danutė Navickienė
2. Steponas Deveikis
3. Kazys Maksvytis 
4. Bronislovas Mikūta
5. Antanas Tumelionis
 
NŽT skyrius
1. Giedrė Leimontaitė
2. Jurgita Augutienė
3. Vilma Daugalienė
4. Loreta Dovidauskienė
5. Jovita Glodenytė
6. Asta Jovaišienė
7. Zita Kvietkienė
8. Ieva Kupčiūnaitė
9. Tomas Ladukas
10. Valentina Lodienė
11. Daiva Mikalauskienė
12. Jurgita Milieškaitė
13. Jurgita Petravičiūtė
14. Eglė Pletkienė
15. Kristina Skrodenytė
16. Edita Slovikaitė
17. Silvestras Staliūnas
18. Vilma Sudonienė

19. Alina Šileikienė
20. Remigija Žemaitienė
 
ASU žemėtvar- 
kininkų  skyrius
1. Virginija Atkocevičienė
2. Edita Abalikštienė
3. Audrius Aleknavičius
4. Pranas Aleknavičius
5. Giedrius Balevičius
6. Algirdas Bielinskis
7. Violeta Bielinskienė
8. Agnė Bykovienė
9. Aušra Butkienė
10. Žibutė Cibulskienė
11. Miglė Dačinskaitė
12. Alfonsas Darbutas
13. Mindaugas Grigalius
14. Evaldas  Grybauskas
15. Daiva Gudritienė
16. Nijolė Gustaitienė
17. Virginija Gurskienė
18. Giedrė Ivavičiūtė
19. Justina Jatužytė
20. Dovydas Jagminas
21. Daiva Juknelienė
22. Birutė Kavaliauskienė 
23. Vilma Kriaučiūnaitė 
 Nekliajanovienė
24. Inga Kelmickienė
25. Ernesta Krasauskytė
26. Gintautas Liukas
27. Antanas Miknius
28. Erika Petruškevičiūtė
29. Darius Pupka
30. Vilma Sinkevičiūtė
31. Vaiva Stravinskienė
32. Elena Marytė Tarvydienė
33. Remigijus Ūsas
34. Jolanta Valčiukienė
35. Aurelijus Živatkauskas
36. Ina Živatkauskienė
 
Jurbarko žemėt- 
varkininkų  skyrius
1. Dalia Štuikienė
2. Jurgita Abromaitė
3. Ona Greičiūnienė
4. Aurelija Lankutienė
5. Irena Martinkienė
6. Jurgita Miliuvienė
7. Živilė Remeikienė
8. Gintas Steponaitis
9. Nerija Štulienė

KRONIKA
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Lietuvos Respublikos žemės fondas
Valstybės įmonė Registrų centras parengė duomenis apie šalies  žemės fondą pagal 2014 

m. sausio 1 d. būklę. Pateikiame kai kuriuos suvestinius  duomenis:
(tūkst. ha)

Eil.
Nr.

Žemės fondo kategorijos Bendras 
plotas

Iš bendro plo-
to žemės ūkio 

naudmenų

Iš že-
mės ūkio 

naudmenų 
ariamos 

žemės

1. Žemės fondas, iš viso 6 530,0 3 461,9 2 925,1
1.1. Privačios žemės 4 189,4 3 048,2 2 631,1
1.2. Valstybinės žemės 2 339,7  413,4 293,8
1.3. Savivaldybių  žemės 0,9 0,3 0,2
2. Žemės ūkio paskirties žemė 3 941,8 3 356,2 2 873,3
2.1. Privačios žemės 3 388,5 2 984,9 2 597,4
2.2. Valstybinės žemės  553,3 371,3 275,9

Teritorinės jūros vandenų plotas (186,1 tūkst. ha) į žemės fondą neįtrauktas.
Privačios žemės dalis bendrame šalies žemės fonde pasiekė 64 proc. Ji  sudaro 88 proc. 

visos žemės  ūkio paskirties žemės. Žemės ūkio paskirties žemė užima 60  proc. žemės fondo.

10. Rima Tolpežnikienė

Kupiškio  
žemėtvark. skyrius
1. Dalia Petrulienė
2. Eimantas Bražys
3. Virginija Bražienė
4. Regina Bočiulienė
5. Audronė Kurulienė
6. Vitalijus Treibša
7. Aušra Uldukienė
8. Alma Valintelienė
9. Danguolė Voversienė
10. Valerijus Voversys 

„Geometros“  
žemėtvark. skyrius
1. Egidijus Stašelis
2. Simona Adomaitytė
3. Ieva Andrulytė

4. Dovilė Balsytė
5. Lina Davidavičiūtė
6. Evelina Jakutytė
7. Vaiva Janaščiuvė
8. Mindaugas Juozaponis
9. Lineta Juškaitė
10. Aušrinė Kazickienė
11. Vaida Kazlauskaitė
12. Iveta Kubiliūtė
13. Julija Kuznecova
14. Diana Mocevičienė  
15. Saulius Mocevičius
16. Aušra Neimonaitė
17. Raminta Petrauskaitė
18. Reda Pilipčikaitė
19. Zaneta Rysevaitė
20. Jurgita Romanovič
21. Daiva Sabaliauskaitė
22. Aušrinė Stankevičienė
23. Ligita Stiegaitė

24. Audrius Strikaitis
25. Aušra Šimkuvienė
26. Modestas Vaišvilas
27. Ramūnas Vaškevičius
28. Agnė Venckutė
29. Agnė Viltrakytė
30. Lina Vitkutė
31. Eglė Urbanavičiūtė
32. Inga Zabarskaitė

Švenčionių r.   
žemėtvark. grupė
1. Andrius Urbanavičius
2. Giedrė Juozapavičienė
3. Tadeušas Kamaiška
4. Artūras Korolkovas
5. Marija Levarauskienė
6. Daugutė Sukova
7. ŽivilėTepliakovienė
8. Vida Vilkoicienė

Pastaba. Paryškintu šriftu pažymėti skyrių ir grupių vadovai.
Sąjungoje pagal 2013 m. gruodžio 31 d. būklę buvo 9 garbės nariai, 1214 narių, tarp jų 727 Hi-
drotechnikos sekcijos  ir  487  Žemėtvarkos sekcijos narių. Sąjungą sudarė 77 skyriai ir grupės.

Loreta Grigaitienė
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Žemės fondo sudėtis pagal apskritis                                                                (tūkst. ha)

Eil.
Nr. Apskritis Bendras plotas

Iš bendro ploto 
žemės ūkio 
naudmenų

Iš žemės ūkio 
naudmenų 

ariamos žemės
1. Alytaus 542,5 198,6 141,4
2. Kauno 808,9 452,9 406,2
3. Klaipėdos 520,9 280,6 238,8
4. Marijampolės 446,3 299,1 260,6
5. Panevėžio 788,0 480,5 427,0
6. Šiaulių 854,0 531,5 480,6
7. Tauragės 441,1 244,4 204,0
8. Telšių 435,0 224,7 188,4
9. Utenos 720,1 336,5 257,0

10. Vilniaus 973,1 413,1 321,1

Iš viso 6530,0 3 461,9 2 925,1

Juozas Smilgevičius

Lietuvos melioruota žemė ir melioracijos statiniai
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas  parengė duomenis apie  melioruotą žemę ir me-

lioracijos statinius pagal 2014 m. sausio 1 d. būklę.  
Bendra šalies melioracijos statinių vertė:

Pavadinimas Balansinė vertė
mln. Lt

Likutinė vertė
mln. Lt

Nusidėvėjimo
proc.

Iš viso 
iš šio skaičiaus:
 - sausinimo sistemų statiniai
 - kiti melioracijos statiniai 

7 183,1

7 018,3
164,8

2 639,4

2 584,8
54,6

63,2

63,2
66,9

Valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai: 

Pavadinimas
 
Iš viso
1.1.Sausinimo sistemų statiniai 
tarp jų: 

- magistraliniai grioviai
- pylimai
- drenažas (rinktuvai)
- sausinimo siurblinės

1.2.  Hidrotechnikos statiniai
tarp jų:

- tiltai
- pralaidos
- kiti (reguliatoriai, lieptai)

1.3. Kiti melioracijos statiniai  
tarp jų: 

- tvenkiniai ir jų priklausiniai
- drėkinimo siurblinės

Matav. vnt.

km
km

tūkst. km
vnt.
vnt.

“
“
“

vnt.
“

Balansinė 
vertė mln. Lt

3 930,0
3 303,4

1 388,0
43,4

1 832,3
39,6

490,1

80,2
373,4
36,5

136,5

136,0
0,5

Nusidėvė-
jimo proc.

65,5
66,4

78,7
45,5
57,9
48,2
60,9

42,4
64,2
67,8
61,3

61,3
71,5

Kiekis

x

50 865,5
420,7
72,4

89
x

1 449
57 553
2 191

x

349
2
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Diskusijos aktualiais žemėtvarkos
planavimo klausimais

Nacionalinė žemės tarnyba organizavo apskritojo stalo diskusijas žemėtvarkos planavimo 
dokumentų rengimo, žemės naudojimo apribojimų nustatymo ir privačios žemės ūkio paskirties 
žemės pardavimo temomis. Pirmieji susitikimai dar kovo mėnesį surengti Vilniuje ir Kaune. 
Jie sulaukė nemažo specialistų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, savivaldybių 
atstovų, Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojų dėmesio.

Apskritojo stalo diskusijos kovo–gegužės mėnesiais buvo surengtos dešimtyje šalies re-
gionų (apskričių) siekiant efektyvesnio ir kokybiškesnio žemėtvarkos planavimo dokumentų 
rengimo, derinimo ir tvirtinimo. 

NŽT informacija

Seminaras vandens išteklių naudojimo klausimu
Jungtinės Tautos, kovo 22-ąją minėdamos Pasaulinę vandens dieną, priminė, kad daugiau 

kaip 780 mln. žmonių pasaulyje neturi švaraus geriamojo vandens. Vanduo yra vienas blogiau-
siai paskirstytų gamtos turtų, net 60 proc. žmonių nuolat stokoja vandens. Pasaulyje apie 66 
proc. išgaunamų vandens išteklių naudojama  žemės ūkio reikmėms. Ateityje daugiau vandens 
reikės ir kitų naudotojų – pramonės ir komunalinio ūkio  reikmėms. Prognozuojama, kad jau 
2040-siais geriamojo vandens poreikis pasaulyje esamus išteklius viršys iki 40 proc. Mūsų šalis 
turi pakankamai vandens išteklių, tačiau labai svarbu užtikrinti jų gerą kokybę.

Aleksandro Stulginskio universitete vykusios Tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi... 
2014“ metu vyko seminaras tema „Vandens ištekliai. Tradicinis gyvenimo būdas ir darni visuo-
menės plėtra“. ASU kartu su partneriais iš Portugalijos, Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Tur-
kijos 2012-2014 m. dalyvauja  Grundvig mokymosi partnerysčių projekte, kurio viena iš temų 
yra vanduo, jaunimo įpročiai, vandens taupymas, mokyklų bei universitetų  informacijos sklaida 
apie tinkamą vandens naudojimą, jų vaidmuo vandens,  kaip gamtos ištekliaus, prevencijoje.   

Otilija Miseckaitė

Panevėžio regiono melioracijos  
specialistų pasitarimas

Balandžio 11 d. Biržuose vyko Panevėžio aps. melioracijos specialistų pasitarimas. Jame 
dalyvavo apskrities savivaldybių melioracijos specialistai, melioracijos rangovinių organizacijų 

Pagrindiniai melioracijos sistemų rodikliai keitėsi taip:

Rodiklis Matav.
vnt.

Kiekis metų pradžioje
2001 2005 2014

Drenuotos žemės plotas tūkst. ha 2 581,9 2581,9 2580,4
Grioviai
iš šio skaičiaus magistraliniai

km
„

62 762
52 389

62 794
52 456

62 8257
52 486

Drenažas tūkst. km 1 586,0 1 587,9 1 590,4

Hidrotechnikos statiniai
iš šio skaičiaus:
tiltai
pralaidos

vnt.

“
“

69 103

1 537
64 429

68 662

1 489
64 020

68 310

1 485
63 789

Antanas Gudaitis  
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vadovai, projektuotojai, ekspertai, Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos Panevėžio 
regiono aplinkos apsaugos departamento, Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus dar-
buotojai. Pasitarime aptartas 2014 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto 
lėšomis, programų įgyvendinimas, nagrinėtos Europos Sąjungos 2014-2020 m. vandentvarkos 
projektų įgyvendinimo problemos ir perspektyvos. 

Itin išsamiai buvo nagrinėtos Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės ,,Pelno nesie-
kiančios investicijos“ įgyvendinimo galimybės bei su jomis susiję kiti klausimai. Ypač aktualus 
dabartiniu metu melioracijos griovių, kuriuos aplinkosaugininkai įvardija upeliais, priežiūros 
klausimas. Savo pozicijas šiuo klausimu pasitarime išdėstė  Aplinkos ministerijos Panevė-
žio regiono aplinkos apsaugos departamento vadovai, kiti Aplinkos ministerijos darbuotojai.  
Aplinkos ministerijos atstovai pažadėjo inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343, kuriuo patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos, pakeitimą. Taip būtų žengtas mažas žingsnelis dėl melioracijos statinių išsaugojimo. 

Tačiau griovių, sureguliuotų upelių (upių) tvarkymo problema ir toliau tebėra aktuali. 
Aplinkosaugininkai, traktuodami melioracijos griovius upeliais, neleidžia jų prižiūrėti, šalinti 
nuo jų šlaitų medžius ar krūmus. Didžiulėmis baudomis baudžiami rajono ūkininkai, kurie nu-
kirto krūmus ar medžius melioracijos grioviuose (vadinamuose upėmis), nors jų tikslas buvo  
pasirūpinti apleisto valstybės turto priežiūra. Valstybė, apleidusi savo turtą, neskyrusi jam pri-
žiūrėti  pakankamai lėšų, aplinkosaugininkų rankomis baudžia žemės naudotojus, kurie bando 
gelbėti melioracijos statinius.

Rimantas Šikšnys

Europos Komisijai pateiktas Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos projektas

Žemės ūkio ministerija Europos Komisijai išsiuntė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos projektą. Naujosios programos biudžetas  sudaro 6,8 mlrd. litų Europos Sąjungos 
ir nacionalinio biudžeto lėšų (ES lėšos – 5,6 mlrd. litų). Programa apima 16 priemonių, pa-
daugėjo remiamų veiklos sričių, neliko paramos krypčių. Gavus Europos Komisijos  pastabas, 
ji dar bus  koreguojama. Numatoma programą patvirtinti 2014 m. rudenį ir tik po to prasidės 
paramos teikimas pagal ją.

ŽŪM informacija

Paskirstytos paskutinės ES paramos lėšos  
žemės ūkio vandentvarkai  

pagal 2007-2013 m. programą 
Žemės ūkio ministerija patvirtino paskutiniųjų projektų, kuriems įgyvendinti skiriama pa-

rama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio ir miški-
ninkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“, sąrašą. 

26 projektams įgyvendinti skiriama 22,4 mln. litų parama. Paramos gavėjai: 10 melioraci-
jos sistemų naudotojų asociacijų ir 16 rajonų savivaldybių administracijų. Didžiausia galima 
paramos lyginamoji dalis iki 90 proc. projektų kainos.

Kitiems šios srities projektams įgyvendinti parama bus teikiama jau pagal 2014-2020 m. 
programą, kurios taisyklės dar rengiamos.

Juozas Smilgevičius
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Pristatytos Lietuvos erdvinės informacijos  
portalo paslaugos 

Kovo 27 d. Vilniuje įvyko  konferencija „LEI portalo paslaugos institucijoms ir informa-
cinėms sistemoms“. Šiame renginyje pristatytas Lietuvos erdvinės informacijos (LEI) portalas 
kaip išskirtinis daugiakomponentis erdvinių duomenų šaltinis, mainų sistema, įrankis, skirtas 
erdviniams duomenims tvarkyti, techninė platforma kitų informacinių sistemų plėtrai. Nacio-
nalinės žemės tarnybos, Lietuvos statistikos departamento, OpenStreet Maps atstovai išsamiai 
pristatė, kaip jų tvarkomose informacinėse sistemose įvairiems uždaviniams naudojamos LEI 
portalo teikiamos elektroninės paslaugos.

Konferencijoje daug dėmesio skirta šiuo metu vykdomam LEI portalo plėtros projektui, 
pristatytos naujai kuriamos paslaugos, dalyviai supažindinti su projekto rezultatais. Įgyvendi-
nus projektą, pastebimai išsiplės LEI portalo techninės galimybės elektroninių paslaugų teiki-
mo srityje ir išaugs bendradarbiavimo galimybės.

Konferencija vyko kaip projekto „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslau-
gų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“, kurį vykdo Nacionalinė 
žemės tarnyba ir VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, viešinimo 
renginys. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 300  valstybės institucijų, verslo įmonių, mokslo 
įstaigų specialistų.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Lietuvos melioracijos įmonių  
asociacijos susirinkimas

Kovo 26 d. Vilniuje įvyko  Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių vadovų susi-
rinkimas.

Posėdžio metu įmonių vadovai išklausė asociacijos 2013 m. IV ketvirčio veiklos bei 
2013 m. finansinės veiklos ataskaitas ir joms pritarė. 

Asociacijos narėmis yra 60 statybos ir projektavimo įmonių bei dvi mokymo institucijos.  
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius jose buvo 4500.

Susirinkime buvo apsvarstyti ir kiti klausimai
Juozas Smilgevičius

Regioninis žemėtvarkininkų  
seminaras Latvijoje 

Balandžio 14–16 d. Rygoje Latvijos valstybinė žemės tarnyba surengė regioninį seminarą 
žemės konsolidacijos ir žemės administravimo klausimais, kurio tikslas - palyginti skirtingų 
šalių žemės konsolidaciją atliekančių institucijų struktūrą, pasidalyti patirtimi teisiniais ir or-
ganizaciniais aspektais. Seminare dalyvavo ir mūsų Nacionalinės žemės tarnybos atstovai: 
Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus vedėja Zita Kvietkienė bei šio skyriaus 
vyr. specialistė Jurgita Augutienė.

Išklausyti pranešimai apie žemės konsolidacijos patirtį įvairiose valstybėse. Mūsų atstovė 
J. Augutienė kartu su Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) tarptautiniu ekspertu žemės 
konsolidacijos klausimais Mortenu Hartvigsenu pristatė Lietuvos patirtį žemės konsolidacijos 
srityje. Seminaro dalyviai taip pat sužinojo apie Nyderlanduose, Danijoje, žemės konsolidaci-
jos procese dalyvaujančias institucijas ir jų vykdomas funkcijas, žemės rinkos tendencijas. Es-
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tijos atstovas išsamiai pristatė savo šalyje vykdomos žemės konsolidacijos modelį, sunkumus, 
su kuriais susiduriama vykdant šiuos projektus, pvz.,  nėra aiškiai apibrėžto į žemės konsoli-
dacijos projektus įsitraukusių institucijų vaidmens, jų funkcijų. Latvijoje žemės konsolidacijos 
procesas dar tik prasideda, todėl kitų šalių  patirtis yra  naudinga kuriant šios šalies teisinę ir 
organizacinę žemės konsolidacijos struktūrą. Seminare taip pat buvo pristatyti FAO nuveikti 
žemės konsolidacijos darbai Centrinėje ir Rytų Europoje.

Darbo grupėse buvo diskutuojama apie savanoriškos ir privalomosios žemės konsolidaci-
jos modelį, žemės vertinimo principus, žemės konsolidacijos daugiafunkcinių tikslų ir uždavi-
nių būtinumą, kaimo plėtros priemonių ir žemės konsolidacijos ryšio užtikrinimo galimybes, 
žemės konsolidacijos projekto įvertinimo svarbą.

NŽT informacija

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungoje
Viena svarbių visuomeninių organizacijų, kurių tikslas padėti formuoti šalies kraštovaizdį, 

yra Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), veikianti nuo 1995 m. 2013 m. joje  
buvo 91 narys, iš jų 60 narių, turinčių meno kūrėjo statusą. LKAS nariai yra architektūros, 
žemėtvarkos, kraštotvarkos, miškininkystės, geografijos ir kiti specialistai, kurie dirba krašto-
vaizdžio planavimo arba tvarkymo srityje. LKAS įregistruota 1995 m. gegužės 11 d. Tuomet 
įkurtos sąjungos branduolį sudarė Valstybinio žemėtvarkos instituto želdynų projektavimo 
specialistai. 2014 m. LKAS išrinktai valdybai vadovaus architektas Alvydas Mituzas, ilgus 
metus vadovavęs Žemėtvarkos instituto Želdynų projektavimo sektoriui.

Sąjunga negali pasigirti dideliu narių skaičiumi, tačiau labai aktyvi. Ji yra Tarptautinės 
kraštovaizdžio architektų federacijos (IFLA) narė, dalyvauja parodose, konferencijose, tarp-
tautiniuose kraštovaizdžio architektūros seminaruose ir kituose renginiuose, palaiko ryšius  su 
įvairių šalių universitetais bei kraštovaizdžio architektūros sąjungomis. Šios sąjungos nariai 
daug keliauja, aktyviai ir profesionaliai reiškia nuomonę dėl Lietuvoje pertvarkomo krašto-
vaizdžio.

LKAS pirmininkas A.Mituzas inauguraciniame žodyje paminėjo, kad universitetinės kraš-
tovaizdžio architektūros studijos turėtų vykti trijuose centruose: Vilniaus Gedimino technikos, 
Aleksandro Stulginskio ir Klaipėdos universitetuose. Aleksandro Stulginskio Agronomijos 
fakultete jau rengiami kraštovaizdžio architektūros darbai, buvo surengta paroda ir vyko tarp-
tautinis kraštovaizdžio architektūros seminaras. Sodininkystės specializacijos studentai klauso 
želdynų projektavimo pagrindų kursą ir rengia kursinius projektus. Apmaudu, kad nuo krašto-
vaizdžio architektūros specialistų rengimo nusišalino šio universiteto Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakultetas, kuriame rengiami specialistai pagal mokymo programas yra arčiausiai šios 
specialybės.

Romualdas Survila

Susumuoti LŽHIS žemėtvarkos ir hidrotechnikos  
projektų konkursų rezultatai

Konkurso komisijos susumavo LŽHIS paskelbtų žemėtvarkos ir hidrotechnikos projektų 
konkursų rezultatus. 

Žemėtvarkos planavimo dokumentų vertinimo komisija (pirmininkas K.Maksvytis) nuga-
lėtojais pripažino:

1. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų srityje - R.Butkuvienės žemėtvarkos darbų įmonės 
projektuotojos Jūratės Šimkuvienės  parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0005:368) kai-
mo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti;
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2. Žemės valdų projektų srityje:
- Utenos apskr. Utenos r. Leliūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projek-

tą, parengtą Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektuotojo 
Raimundo Zablacko  

- Žemės sklypo (kadastro Nr. 5138/0001:379) formavimo ir pertvarkymo projektą, pareng-
tą Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektuotojos Inesos 
Kolesnikovienės.

Hidrotechnikos projektų srityje (komisijos pirmininkas A.Patašius) konkurse dalyvavo tik 
vienas projektas. Tai AB „Sweco  hidroprojekto“ parengtas Keleivinių ir krovininių keltų ter-
minalo  infrastruktūros įrengimo (I-II-III statybos etapai) projektas. Jo autoriai Antanas Kro-
pas, Jurgis Bagdonas, Gediminas Zumaras.

Juozas Smilgevičius              

              Įsteigtas Nacionalinės žemės tarnybos 
              garbės ženklas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įsteigė gar-
bės ženklą pagerbti asmenims, nusipelniusiems Lietuvos Respublikos 
žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos, erdvinės informacijos 
bei kartografijos srityse. Tai  aukso spalvos 50 mm žvaigždė, kurios 
pagrindą sudaro 22 mm skersmens apskritime įkomponuotas Lietuvos 
Respublikos žemėlapis, suskirstytas etnografiniais regionais. Šiuo ženklu 

nusipelnę asmenys apdovanojami valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų, asmeninių 
jubiliejų ar kitomis išskirtinėmis progomis.

Teikti siūlymą apdovanoti asmenį Nacionalinės žemės tarnybos garbės ženklu gali Žemės 
ūkio ministerija, NŽT padalinių vadovai, Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys bei įstaigos, 
veikiančios žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos, erdvinės informacijos arba  karto-
grafijos srityse. Sprendimą dėl apdovanojimo garbės ženklu priima Nacionalinės žemės tarny-
bos direktorius, atsižvelgdamas į  NŽT sudarytos Apdovanojimo Nacionalinės žemės tarnybos 
garbės ženklu komisijos siūlymą.

Pirmasis NŽT garbės ženklu buvo apdovanotas žemėtvarkos veteranas, buvęs Žemėtvar-
kos instituto Techninio skyriaus viršininkas Vytautas Cicėnas, 85-jų gimimo metinių proga.

Vytautas Cicėnas 1957 m. baigė Kauno žemės ūkio technikumą ir įgijo techniko žemės 
tvarkytojo kvalifikaciją. Diplomuotas agronomas ekonomistas (LŽŪA, 1969 m.). Žemėtvar-
kos sistemoje išdirbo 49 metus (nuo 1949 m. iki 1998 m.). 

Aldona Jakavonienė

Pažintinė žemėtvarkininkų kelionė
Gegužės 15 d. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos  surengė profesinę 

žemėtvarkos-geodezijos ir gamtosaugos pažintinę ekspediciją. 
Išvykoje dalyvavo  žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska, NŽT vadovai bei kiti 

atsakingi specialistai, dirbantys žemės administravimo, geodezijos srityse bei kai kurie žemė-
tvarkos veteranai. 

Renginio dalyviai apsilankė Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, Punios piliakalnyje, 
Žuvinto biosferos rezervate, kur aptarė aktualiausius sektoriaus klausimus, dalijosi ilgamete 
žemės tvarkymo patirtimi, ateities planais. Ypač daug dėmesio skirta laikmečio aktualijai – 
žemės grąžinimui kaimo vietovėse aptarti. Tai jau trečioji tokio pobūdžio ekspedicija. 2012 
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m. buvo surengta išvyka į Molėtų rajoną, o praėjusiais metais  susipažinta su Vilniaus rajono 
svarbiomis vietomis.   

Po apsilankymo minėtuose objektuose Alytaus ir Kaišiadorių rajonuose ekspedicija vėliau 
buvo aptarta prie apskritojo stalo Tarnybos Alytaus skyriuje. 

Aldona Jakavonienė

PASKYRIMAI
Aleksandro Stulginskio universiteto  

Vandens ūkio  žemėtvarkos fakultetas
* Algis Kvaraciejus, išėjus į pensiją Vidmantui Gurkliui, paskirtas fakulteto dekanu. Iki 

tol buvo šio fakulteto prodekanas.
A.Kvaraciejus gimė 1972 m. Varėnos r. Barčių k. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1995). 

Technologijos mokslų daktaras (2001). ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto  docentas.
*Dr. Vilda Grybauskienė, g. 1977 m., aplinkos inžinerijos magistrė  (LŽŪA, 2004), tech-

nologijos mokslų daktarė (2010), ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto lektorė, paskirta 
fakulteto prodekane studijoms.

* Dr. Rytis Skominas,  g. 1978 m., hidrotechnikos bakalauras (LŽŪU, 2000), aplinkos 
inžinerijos ir kraštotvarkos magistras (LŽŪU, 2003), aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos dak-
taras (2008), ASU Hidrotechninės statybos instituto lektorius,  paskirtas fakulteto prodekanu 
mokslui ir plėtrai.

*Dr. Jolanta Valčiukienė, g. 1981 m., žemėtvarkos bakalaurė (LŽŪU, 2003), kraštotvar-
kos magistrė (LŽŪU, 2005), technologijos mokslų daktarė (2012), ASU Žemėtvarkos ir geo-
matikos instituto lektorė, paskirta prodekane studijų programoms.

Juozas Smilgevičius

Nacionalinė žemės tarnyba
*Aura Šalugienė, g. 1985 m., agronomijos magistrė (LŽŪU, 2010), teisės magistrė  (My-

kolo Romerio universitetas, 2012), paskirta NŽT Kėdainių skyriaus vedėjo pavaduotoja. Iki tol 
buvo Lietuvos žemdirbystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Aldona Jakavonienė

APDOVANOJIMAI
Žemės ūkio  ministerijos Garbės ženklai įteikti:

*Prof. Pranui Aleknavičiui, už nuopelnus žemėtvarkos srityje ir aktyvią mokslinę, peda-
goginę ir visuomeninę veiklą;

* Prof.  Antanui Maziliauskui, Aleksandro  Stulginskio universiteto rektoriui, už nuopel-
nus rengiant aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistus ir indėlį į Lietuvos kaimo plėtrą.

Žemėtvarkos ir hidrotechnikos ir darbuotojų profesinės dienos proga 
Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti:

*Annai Banienei, Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vy-
riausiajai specialistei;

*Juozui Kusui, UAB „Kuršasta“ (Skuodas) gamybos direktoriui;
*Daivai Mikalauskienei, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM skyriaus vedėjai.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  
direktoriaus padėkos raštai įteikti: 

*Rasai Matonienei, Valstybės žemės fondo Vilniaus  žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus  
grupės vadovei;
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*Sauliui Mocevičiui, UAB „Geometra“ direktoriui architektūrai ir kadastrui;
*Vaivai Stravinskienei, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos  instituto lektorei.

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos padėkos raštai įteikti:
Hidrotechnikos sekcija

* Dr. Ingai Adamonytei, ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto docentei;
*Juozui Butkui, UAB ,,Plungės lagūna“ statybos vadovui;
*Jonui Čimkui,  UAB ,,Stamela“ (Šilutė) statybos vadovui;
*Alfonsui Geruliui,  UAB ,,Kvėdarsta“ (Šilalės r.) statybos vadovui;
* Brigitai Mikaitytei,  Valstybės žemės fondo inžinierei inspektorei.

Žemėtvarkos sekcija
* Sonatai Girdvainienei,  NŽT Šilutės skyriaus vyriausiajai specialistei;
* Broniui Milašiui, Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 
specialistui;
* Kęstučiui Simučiui, Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos sky-
riaus vyriausiajam specialistui;
* Liudmilai Tamošaitienei,  NŽT Kauno rajono skyriaus vyriausiajai specialistei.

Apdovanojimai jubiliejų proga
Žemės ūkio ministro padėkos raštas įteiktas

*Valdui Savukaičiui, UAB „Hidrokesta“ (Šakių r.) direktoriui, 50 m. jubiliejaus proga;

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  
direktoriaus padėkos įteiktos: 

*Jadvygai Dunauskaitei, NŽT Akmenės skyriaus vedėjai, 60 m. jubiliejaus proga;
*Jurgiui Plieskiui, NŽT Raseinių skyriaus vedėjui, 60 m. jubiliejaus proga;
*Evaldui Zigmui Čijauskui, NŽT direktoriaus pavaduotojui.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Garbės ženklas įteiktas 

*Vytautui Skuodžiūnui, žemėtvarkos veteranui.
Juozas Smilgevičius, Romualdas Survila

Povilas Raila
(1912-2014)

Kiek pavėluotai sužinojome, kad kovo 12 d. eidamas 102-uosius 
metus Kaune mirė ilgametis matininkas Povilas Raila. Velionis gimė 
1912 m. gruodžio 3 d. Ukmergės r. Žagunių k. ūkininko šeimo-
je. 1933  m. baigęs Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikų mokyklą, 
daugelį metų, tarp jų įsimintinais tarpukario bei pavojingais pokario 
metais, jis skirstė kaimus į vienkiemius, projektavo kelius, matavo 
žemės sklypus. Apie šio žmogaus gyvenimą ir darbus jo 100-ojo gim-

tadienio proga rašėme 2013 m. žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika” Nr.1.
Darbštaus ir pareigingo žmogaus šviesus atminimas tebūna gyvas jį pažinojusiųjų širdyse.

                                                                                         Vanda Vasiliauskaitė

KRONIKA
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