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AKTUALIJOS

Problemų nestokojame
Liepos mėnesį naująja žemės ūkio ministre tapo didelę administracinio dar-

bo patirtį turinti politikė Virginija Baltraitienė. 56-erių V. Baltraitienė yra baigusi 
Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar - A. Stulginskio universitetas), turi eko-
nomistės išsilavinimą. Ji anksčiau yra dirbusi Kėdainių r. vykdomojo komiteto 
Plano komisijos ekonomiste, Kėdainių r. savivaldybės administracijos Ekono-
mikos ir biudžeto skyriaus vedėja, savivaldybės administracijos direktore, rajo-
no mere. Seimo nare yra nuo 2005 m.

Apie tai, kokių minčių vedama ji pradėjo darbus ir kaip vertina situaciją že-
mėtvarkos bei melioracijos srityse, su žemės ūkio ministre Virginija BALTRAI-
TIENE kalbėjosi žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyr. redaktorė Vanda 
VASILIAUSKAITĖ.

- Atėjus į ministrės postą pirmiausiai Jums pasi-
tikėjimą išreiškė žemdirbių savivalda. Ar Jums svar-
bi ir kitų profesinių bendruomenių nuomonė aktu-
aliais klausimais? Kokius matote prioritetus žemės 
ūkyje?

- Su žemdirbių savivalda dirbame ranka rankon, 
nes laikotarpis tikrai sudėtingas, žemės ir maisto 
ūkyje šiuo metu nemažai įtampų dėl Rusijos importo 
draudimo ir afrikinio kiaulių maro, todėl būtina dirb-
ti sutelktai, antraip pasiekti rezultatų būtų sudėtinga. 
Tarp ministerijos ir žemdirbių savivaldos kyla nema-
žai diskusijų, bet sutarimą rasti turime, jo ir siekiame.

Dėl prioritetų norėčiau pabrėžti, kad kai atėjau 
dirbti, ministerija jau buvo patvirtinusi prioritetus naujajam 2014-2020 metų lai-
kotarpiui. Vienas jų – skatinti, kad būtų išsaugoti ir toliau plėtojami smulkūs ūkiai, 
taip pat jaunųjų ūkininkų kūrimasis bei esančių ūkių modernizavimas. Žemės ūkio 
ministerijos veiklos prioritetas – plėtoti pridėtinę vertę, naujas darbo vietas suku-
riančią ir eksporto galimybes plečiančią gyvulininkystę. Veislininkystė yra neatsie-
jama nuo gyvulininkystės – tai dvi to paties medžio šakos. Tad naujosios Lietuvos 
kaimo plėtros programos priemonės yra labiau skirtos gyvulininkystės plėtrai, bet 
nebus pamiršta ir augalininkystė.

- Vos pradėjusi darbą pirmiausiai susitikote su Nacionalinės žemės tarnybos 
prie ŽŪM darbuotojais (NŽT). Kokių minčių turite dėl pokyčių žemės tvarkymo 
sistemoje?

- NŽT darbas betarpiškai susijęs su žmogumi, tad svarbiausias čia ir yra žmo-
gus. Visi NŽT vykdomi darbų procesai turi būti atviri, skaidrūs, vieši, gerai žmo-
nėms suprantami – institucija didelį dėmesį skiria bendrauti su interesantais, ope-
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ratyviai atlikti darbus, 
nuolat tobulinti darbą, 
kad visos procedūros 
vyktų kuo sklandžiau ir 
greičiau. Gaila, bet taip 
nėra, todėl ir šiandien 
šimtai žmonių nepaten-
kinti tuo, kaip tvarkomi 
žemės klausimai. Šioje 
situacijoje tenka pripa-
žinti, kad nemažai kaltės 
tenka politikams, kurie 
įnešė painiavos, kaita-
liodami įstatymus pagal 
savo interesus, taip pat ir 
patiems žemėtvarkinin-

kams, kurių tyčinis ir netyčinis aplaidumas taip ir neleido baigti žemės reformos. 
Blogiausia tai, kad nekilnojamasis turtas tapo kilnojamuoju. Dėl to kilo nepaprastai 
daug sąmyšio, padaryta tiesiog neatitaisomos žalos. Tai stabdo ir baigiamuosius 
žemės reformos darbus, nes liko patys sudėtingiausi ir neaiškiausi atvejai. 

Pagal 2014 m. liepos 1 d. patikslintus duomenis, kaimo vietovėse nuosavybės 
teises liko atkurti 16,9 tūkst. piliečių į 32,15 tūkst. ha žemės (iš jų negrąžinta natū-
ra – 3,36 tūkst. piliečių į 8,1 tūkst. ha plotą), tačiau patvirtintuose žemės reformos 
žemėtvarkos projektuose jau suformuoti 8,9 tūkst. piliečių grąžintinos žemės, miš-
ko sklypai 24,0 tūkst. ha plote ir šiuo metu vykdomi žemėtvarkos projektų įgyven-
dinimo darbai, rengiamos žemės sklypų kadastro dokumentų bylos dėl šios žemės 
įteisinimo ją turėjusiems piliečiams, taip pat šiuo metu rengiamuose projektuose 
projektuojami 3,56 tūkst. piliečių žemės sklypai 5,65 tūkst. ha plote, o 2,7 tūkst. 
piliečių artimiausiu metu rengiamuose projektuose numatoma atkurti nuosavybės 
teises į 3,67 tūkst. ha ploto.

- Sutikdama būti ministre užsiminėte, kad žemėtvarka - svarbi ministerijos 
darbo sritis. Ar savo patarėjų ir konsultantų aplinkoje šiam darbui nepasigendate 
profesionalių specialistų? Pastaraisiais metais patyrusių žemėtvarkos specialistų 
akivaizdžiai sumažėjo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM teritoriniuose 
skyriuose, juos pakeičia kitų profesijų žmonės. Kodėl?

- Dėl patarėjų galiu pasakyti, kad jų kvalifikacija yra tikrai aukšta. Esu tikra, 
kad jie puikiai susitvarkys su pavestomis administravimo sritimis, tarp jų – ir su 
žemėtvarka.

Jūsų minėtuosius specialistus rengia A. Stulginskio universitetas, su kuriuo NŽT 
glaudžiai bendradarbiauja. Jau 10 metų A. Stulginskio universitetas yra pagrindinė 
NŽT specialistų kalvė. Ši Alma Mater yra, buvo ir bus svarbių dalykinių susitikimų, 

V.Baltraitienė sveikina Aleksandro Stulginskio universiteto studentus 
ir dėstytojus  pradėjus naujus mokslo metus
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diskusijų, kontaktų vieta, kviečiant studentus atlikti praktiką, jos metu įvertinti savo 
įgytas žinias. 2012 m. šios institucijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje 
numatyta didelį dėmesį skirti kompetentingiems specialistams ugdyti. Džiugu, kad 
NŽT kasmet dalyvauja universiteto renginyje „Kontaktų mainai – studentų prakti-
ka“. Jo metu plačiai aptariamos profesinės studentų praktikos galimybės, darbdaviai 
ir studentai susitinka neoficialioje aplinkoje, susipažįsta, užmezga abipusiškai nau-
dingus ryšius. Kalbant apie įsidarbinimą, kiekvienas universitetą baigęs specialistas 
turi galimybę dalyvauti Valstybės tarnybos departamento paskelbtuose konkursuose 
ir pretenduoti tapti valstybės tarnautoju. Protingi, žinias sukaupę, darbštūs specia-
listai yra itin vertinami.

- Melioracija yra efektyvios žemės ūkio gamybos pagrindas, tačiau meliora-
cijos sistemos sparčiai sensta, vidutinis jos statinių amžius 40-45 metai, atskirų 
statinių nusidėvėjimas siekia 70-80 proc., o lėšų melioracijos statiniams renovuo-
ti, nepaisant ES struktūrinių fondų paramos, nepakanka. Kaip vertinate tokią 
situaciją? 

- Esama situacija šiandien turbūt netenkina nei žemės savininkų, nei valstybės. 
Problema aktuali ir ją sprendžiame ieškodami geriausio varianto, kuris užtikrintų 
tinkamą melioracijos sistemų veikimą. Ieškoti sprendimų turi ne vien tik valstybės 
institucijos. Šiuo metu žemė ir nemaža dalis melioracijos sistemų yra privati nuo-
savybė, jos našumu bei melioracijos statinių būkle turi rūpintis žemės savininkai ir 
naudotojai.

Melioracijai finansuoti lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto, panaudojama ir eu-
ropinė parama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos. Per šį laikotarpį 
skirta 675 mln. litų arba kasmet vidutiniškai po 84 mln. litų. Panašiai numatoma 
melioraciją finansuoti ir 2014-2020 m.

- Esate žemės ūkio ekonomikos specialistė ir geriau nei kiti politikai supranta-
te, kad melioracijos finansavimas yra žemės ūkio gamybos subsidijavimo forma. 
Kaip žiūrite į jau anksčiau ministerijos parengtą Melioracijos įstatymo pakeitimo 
projektą: visą drenažą perduoti žemės savininkų nuosavybėn? 

- Pats šeimininkas geriausiai žino, kaip tvarkytis su savo žeme, ypač jei už-
siima aktyvia ūkine veikla. Tobulinant gamybinę infrastruktūrą, numatyta esminė 
melioracijos ir vandentvarkos turto pertvarka – melioracijos turto privatizavimas. 
Jis vykdomas etapais. 2004 m. Seimas priėmė naujos redakcijos Melioracijos įsta-
tymą ir nustatė, kad žemės sklype esantys melioracijos statiniai priklauso žemės 
sklypo savininkui. Taip 1,5 mln. km požeminio drenažo (sausintuvai, ir mažesni 
drenažo rinktuvai), iš valstybės nuosavybės neatlygintinai perėjo žemės savininkų 
nuosavybėn. Tęsiant melioracijos turto privatizavimą, žemės savininkų nuosavybe 
neatlygintinai taps dalis magistralinių griovių ir juose esančių įrenginių bei visas 
požeminis drenažas. Šiuo metu valstybei nuosavybės teise priklauso savininkų že-
mėje esantys didesnio skersmens drenažas. Logiškas sprendimas būtų žemės sa-
vininkams neatlygintinai perduoti likusią jo dalį. Apklausos liudija, kad ūkininkai 
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palankiau vertina paramą, kai ją gauna patys. Jų metu didžioji dalis ūkininkų pasi-
sakė, kad žemėje esančiomis melioracijos sistemomis turi rūpintis pats savininkas. 

Melioracijos sistemos Lietuvoje buvo įrengtos dideliuose žemės masyvuose. 
Grąžinus žemę savininkams, jos tapo bendro naudojimo sistemomis, todėl tvarkyti 
ir prižiūrėti jas nebeužtenka vieno savininko noro. Norint pasiekti bendro rezulta-
to būtina kaimynams susitarti. Bendro naudojimo melioracijos sistemoms tvarkyti 
steigiamos melioracijos statinių naudotojų asociacijos. Jų steigimo idėjos esmė vie-
na – į asociacijų veiklą įtraukti kuo daugiau žemės savininkų, apimant kuo dides-
nius nusausintų žemių plotus, užtikrinant kompleksinį melioracijos sistemų tvar-
kymą kuo mažiausiomis sąnaudomis, racionaliai ir efektyviai panaudojant lėšas. 
Dabar asociacijos iš esmės steigiasi, norėdamos pasinaudoti ES teikiama parama. 
Nors asociacijos nuostatai leidžia rinkti nario mokestį, kaupti lėšas, planuoti darbus, 
rinktis darbų vykdytojus, prižiūrėtojus, įsigyti technikos, t.y. imtis patiems tvarkyti 
melioracijos sistemas, tokios veiklos dar beveik nematyti. 

- Kaip žiūrite į melioracijos specialistų siūlymą kurti Melioracijos fondą meli-
oracijos darbams finansuoti? Ar realu tokį darinį sukūrus į jį nukreipti dalį žemės 
mokesčio?

- Žemės mokestis gali svyruoti nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės 
vertės. Konkrečius žemės mokesčio tarifus nustato kiekviena savivaldybė, taigi, pa-
grindiniai įrankiai yra savivaldybių rankose. Savivaldybių tarybos turi teisę savo 
biudžeto sąskaita sumažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti. Melioracijos 
fondo steigimas šiandien tiek administraciniu, tiek ir ekonominiu požiūriu nebūtų 
efektyvus ir racionalus sprendimas.

- Įdomu, ar žemės ūkio ministrės šeima gyvena ūkiškai, gal turite ūkelį ar 
žemės sklypą?

- Iš esmės esu žemės žmogus, man būtinas bent mažas jos lopinėlis rankoms 
į žemę panardinti. Be šito sunku įsivaizduoti gyvenimą. Kėdainiuose prie namų 
turime 24 a sklypą, užtenka ir sodui, ir daržui, ir gėlėms. Šitas mūsų „ūkis“ teikia 
nepaprastai daug džiaugsmo. Su meile viską prižiūriu, rūpinuosi augalais ir gėlėmis. 
Mėgstu ir skintas gėles, jos suteikia namams jaukumo.

- Papasakokite apie savo šeimą. Kokie Jūsų pomėgiai? Kokį komfortą mėgstate?
- Turiu pačią tradiciškiausią lietuvišką šeimą: vyras ir du vaikai, sūnus ir du-

kra. Turime ir didelį džiaugsmą – anūką. Tik močiutės pareigoms negaliu skirti 
tiek laiko, kiek norėtųsi. Galiu tik pajuokauti, kad namuose šiuo metu visus keturis 
kampus laiko vyras. Aš pati ir vaikai esame labiau svečiai, nors šeimininkės pozici-
jų neužleidžiu. Vasarą, kaip ir daugelis moterų, konservavau, marinavau vaisius ir 
daržoves, rūpinausi žiemos atsargomis.

Didžiausias mano pomėgis – knygos, neatsispiriu pagundai užsukti į knygyną. 
O kai esu pavargusi, didžiausias komfortas man – karšta vonia, kuri sušildo ir iš-
sklaido nuovargį.

-Dėkojame už pokalbį.

AKTUALIJOS
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 „Geometra“: LŽHIS – tramplinas  
į didesnius laimėjimus

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Šiemet Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) 
narių gretas papildė net 32 jauni įmonės „Geometra“ žmonės. Šio kolektyvo 
atstovai buvo aktyvūs ir birželį Drevernoje (Klaipėdos r.) švenčiant žemėtvarki-
ninkų bei hidrotechnikų profesinę dieną.

Per trylika veiklos metų vos nuo kelių darbuotojų išaugusią iki gausaus būrio 
įvairių sričių specialistų kolektyvo, šią įmonę šiandien žino, vertina bei savo par-
tneriu renkasi verslo, įvairių Lietuvos savivaldybių atstovai. Siekdama didesnių 
laimėjimų ir pasitikėjimo, kompanija skinasi kelią į platesnius vandenis.

Aktyviai įsijungti 
į LŽHIS veiklą, pasak 
„Geometros“ vadovų, 
paskatino kasmet Sąjun-
gos organizuojami kva-
lifikacijos kėlimo kursai 
bei rengiami žemėtvar-
kos ir hidrotechnikos 
projektų konkursai. La-
biausiai iš jų stimulą 
prisijungti prie Sąjungos 
kėlė geriausių Lietuvoje 
hidrotechnikos ir žemė-
tvarkos projektų konkur-
sas. Ši Sąjungos iniciaty-
va sudomino kompanijos 

darbuotojus, juolab, kad ilgametė patirtis kasmet rengiant tokio tipo projektus leido 
tikėtis įvertinimo ir pretenduoti į pripažinimą geriausiais.

- LŽHIS – puiki terpė specialistams tobulėti ir pritaikyti savo patirtį kitokioje 
aplinkoje – pasidalyti mintimis su kolegomis, pasitarti, analizuoti. Svarbi galimybė 
ir būti įvertintiems dėl savo įgytų įgūdžių, – sakė „Geometra“ generalinis direkto-
rius Egidijus Stašelis.

2001 m. įkurta „Geometra“ jau yra įgijusi patirties žemėtvarkos, geodezijos, ar-
chitektūros, teritorijų planavimo bei kadastrinių matavimų srityse, joje dirba per 
100 aukštos kvalifikacijos specialistų: žemėtvarkininkų, geodezininkų, architektų, 
matininkų. Šios įmonės padaliniai išsidėstę didžiuosiuose Lietuvos miestuose - 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje. 

 UAB „Geometra“ kolektyvo vadovai (iš kairės) geodezijos direktorius 
Mindaugas Juozaponis, generalinis direktorius Egidijus Stašelis  
ir kraštotvarkos direktorius Saulius Mocevičius
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„Geometra“ atlieka pla-
taus spektro darbus: tai žemės 
sklypų kadastriniai matavi-
mai, jų ribų atkūrimas, forma-
vimo ir pertvarkymo projektų 
rengimas, žemės naudojimo 
tvarkos nustatymo planų ren-
gimas, topografinių ir pože-
minių inžinerinių tinklų geo-
dezinių nuotraukų rengimas, 
kaimo plėtros žemėtvarkos, 

žemės paėmimo viešiesiems poreikiams, 
žemės konsolidacijos projektų rengimas, 
pastatų bei inžinerinių tinklų kadastriniai 
matavimai ir kt. Detaliųjų ir specialiųjų 
planų rengimo patirtį „Geometra“ kau-
pia nuo 2002 m., beveik nuo pat įsikū-
rimo pradžios.

2012 m. Druskininkų savivaldybės 
užsakymu kompanija parengė Lynų keltuvo įrengimo nuo Druskininkų vandens parko 
iki uždarų kalnų slidinėjimo trasų specialųjį planą, kuris gerokai skyrėsi nuo įprastų 
planų savo funkcine prasme – keltuvai turėjo tapti ir apžvalgos teritorija, ir susisieki-
mo priemone. Prieš metus Tarptautinio oro uosto užsakymu parengtas Vilniaus miesto 
oro uosto 341 ha teritorijos planas. Tai gerokai didesnės teritorijos planas nei įprasta.

- Skirtingi projektai leidžia įmonei ne tik tobulėti, bet ir parodyti klientams, kad 
esame atviri naujovėms, gebame prisitaikyti ir atlikti įvairaus spektro darbus. Be 
to, ir kolektyvui įdomiau dirbti prie skirtingų funkcijų ir tikslų siekiančių projektų, 
juk nuo monotonijos pavargstama“, – sakė „Geometra“ kraštotvarkos direktorius 
Saulius Mocevičius.

„Geometros“ darbų sąraše puikuojasi tokie sudėtingi projektai: 2011 m. atlikti 
Vilniaus pilių direkcijos užsakymu LDK valdovų rūmų bei UAB „Vėtrūna“ užsa-
kymu Klaipėdos Švyturio arenos kadastriniai matavimai; Biržų rajono savivaldybės 
užsakymu 2011 m. parengtas 51 ha teritorijos A. Dauguviečių parko planas, pri-
lyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui; Telšių rajono savivaldybės 
užsakymu 2012 m. parengtas pėsčiųjų – dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir 
Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialusis planas; Jonavos rajono 
savivaldybės užsakymu 2013 m. parengtas atsinaujinančių energijos išteklių naudo-
jimo plėtros Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas; Klaipėdos 
miesto savivaldybės užsakymu 2013 m. parengtas Klaipėdos miesto 166 ha terito-
rijos detalusis planas ir kt.

Matavimo darbai 

Pakeliui į profesinę šventę
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„Geometra“ į Lietuvą įnešė ir 
nemažai naujovių. Pavyzdžiui, 
viena pirmųjų iš privačių įmonių 
pradėjo rengti pastatų ir inžineri-
nių tinklų kadastrinius matavimus, 
taip pat viena pirmųjų matavi-
mams pradėjo naudoti moderniau-
sią programinę įrangą, naujausius 
pasaulyje GPS imtuvus bei lazeri-
nius tacheometrus. 

- Inovacijos padeda tobulėti, 
todėl itin vertiname naujoves bei 
geriausią techniką. Tai leidžia dar-
buotojams nuolat mokytis ir kaupti 
įvairiapusę patirtį dirbant su skir-
tinga, tačiau naujausia šiuolaikine 
geodezinių matavimų technika. tai 
suteikia pridėtinės vertės ir mūsų 
klientams, mat matavimai atliekami 
tiksliau ir greičiau, o kokybė nuo to 
tik auga, – pasakojo E. Stašelis. 

 „Geometra“ atvira ne tik inovacijoms, bet ir jaunimui. Kasmet praktikoms pri-
imama studentų iš A. Stulginskio universiteto, Žemaitijos kolegijos, Kauno kolegi-
jos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto, kurių ne vienas vėliau tęsia darbus šioje 
kompanijoje. 

„Geometros“ parengta Smiltelės schema

Suinteresuotųjų asmenų susirinkimas rengiant specialųjį planą
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„Jurmelsta“ dirba atsakingai
Juozas SMILGEVIČIUS 

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Norėdami susipažinti su Jurbarko melioracijos specialistų darbais ir rūpes-
čiais rugsėjo pradžioje lankėmės Jurbarke. UAB „Jurmelsta“ (buvusi Jurbarko 
MSV) ramiai, nuosekliai dirbantis kolektyvas, kuriam daugelį metų vadovauja 
hidrotechnikos inžinierius Kęstutis Naujokas. Bendrovėje dirba ne vienas spe-
cialistas, pradėjęs čia savo profesinę veiklą dar sovietiniais laikais. Sumažėjus 
melioracijos darbų, įmonė šiek tiek pakeitė savo veiklos profilį, jos atliekami 
darbai labiau matomi ne rajono laukuose, bet pagražėjusiose gyvenvietėse ir 
pačiame Jurbarko mieste, kur įgyvendinta daug projektų, pakeitusių miesto 
veidą. Svarbų darbą atlieka ir savivaldybės žemės ūkio skyriaus melioracijos 
specialistai.

Šiems metams meli-
oracijos reikmėms Jur-
barko rajone skirta 906 
tūkst. litų. Jos padalin-
tos taip: griovių ir juose 
esančių melioracijos sta-
tinių remonto darbams 
kartu su projektavimo 
paslaugomis skirta 401 
tūkst. litų, avarinių, vals-
tybei priklausančių meli-
oracijos statinių gedimų 
remonto darbams - 130 
tūkst. litų, kasmetiniams 
tiltų priežiūros darbams - 
19 tūkst. litų, tiltų remon-
to darbams - 120 tūkst. 

To, žinoma, nepakanka. Juk turime per 74 tūkst. ha drenuotos žemės, 1356 km ma-
gistralinių melioracijos griovių, juose 1200 pralaidų ir tiltų. 

- Melioracijos statinių būklė Jurbarko rajone panaši kaip ir pas kaimynus – nu-
sidėvėjimas didelis. Neišvengiami ateis laikas kai drenažas pradės nebeveikti, jau ir 
dabar dalis drenažo sistemų yra blogos būklės, o galimybę keisti situaciją į gerąją 
pusę riboja nedidelės biudžeto lėšos, - sakė Jurbarko r. savivaldybės administracijos 
vyr. specialistas melioracijai Vincentas Pocius.

Apie melioracijos darbus rajone kalbasi UAB „Jurmelsta“ direkto-
rius Kęstutis Naujokas (iš kairės), rajono savivaldybės administraci-
jos žemės ūkio skyriaus specialistai  Martynas Kursevičius  
ir Vincentas Pocius



9

MŪSŲ GYVENIMAS

Dalis problemų sprendžiama įgyvendinant melioracijos statinių renovacijos pro-
jektus, finansuojamus su ES struktūrinių fondų parama. Pernai rudenį buvo užbaig-
tas trečias toks projektas.

- Pagrindinis mūsų rangovas - UAB „Jurmelsta“. Ši įmonė žinoma kaip atsa-
kingai ir kokybiškai darbus atliekanti bendrovė. Dauguma šiemet numatytų atlikti 
darbų jau užbaigta, – pasakojo V.Pocius,

Sykiu su melioracijos specialistais važinėdami po rajoną Žindaičiuose (Jurbarkų 
sen.), prie UAB „Jurmelsta“ ekskavatoriaus, nuo sąnašų valančio griovį, sutikome 
darbų vykdytoją Romą Bakšienę. Kai ūkininkų derlius nuimtas, regis, pats tinka-
miausias metas tvarkyti, valyti griovius, tačiau technika ir žmonės negali dirbti tik 
vieną ar du mėnesius per metus. Pagrindinė bėda, kad darbus būtina derinti su žem-
dirbiais. Kai remontuojami melioracijos grioviai – valstybės nuosavybė, o žemė – 
savininkų - interesai ne visada sutampa.

- Stengiamės darbus derinti su žemdirbių pageidavimais, atlikti juos anksti pa-
vasarį arba po javapjūtės, idant nebūtų išvažinėjami pasėliai, paskleidžiant žemę 
po griovių valymo darbų, - teigė V.Pocius. Nemaža dalis drenažo dabar jau yra 
žemės savininkų nuosavybė. Dauguma stambesnių rajono ūkininkų bei žemės ūkio 
bendrovės, pasak V.Pociaus, savo lėšomis tvarko drenažo gedimus, deramai prižiūri 
savo žemę. Blogiau yra su smulkiaisiais žemės savininkais, kurie šiam tikslui lėšų 
neturi.

UAB „Jurmelsta“ valo griovį Žindaičių kadastro vietovėje
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- Esame antra pa-
gal pajėgumą statybos 
įmonė Jurbarko rajone. 
Turime puikių patyru-
sių specialistų grandį, 
nuo kurių organizuotu-
mo daug priklauso dar-
bo sėkmė. Didelį darbo 
krūvį neša bendrovės 
vyriausiasis inžinierius 
Antanas Endriukaitis, 
vyr. darbų vykdytojas 
Romas Juknevičius, 
darbų vykdytojas Juo-
zas Paulauskas, vado-
vaujantis melioracijos 
padaliniui. Ir kiti mūsų 
inžinieriai - patyrę hi-
drotechnikos specialis-
tai, kurie geba vado-
vauti įvairaus profilio 
darbams, esame priė-
mę ir jaunų specialis-
tų. Iš viso bendrovėje 
dirba apie 100 žmonių, 
prireikus darbų sezono 
metu samdome ir lai-
kinų darbuotojų. At-
naujiname ir statybinių 
mašinų parką, pakan-
kamai turime ir ma-
žosios mechanizacijos 

priemonių. Šiemet įvairių statybos darbų savo jėgomis atliksime šiek tiek daugiau 
kaip už 13 mln. litų. Pernai jų atlikome mažiau. Dirbame rentabiliai, nors, aišku, 
norėtume didesnio pelno - sakė UAB „Jurmelsta“ direktorius K. Naujokas. 

Rinkos ekonomikos sąlygomis užsakymus, pasak K. Naujoko, galima gauti tik 
patikimai dirbant, tiksliai ir laiku įgyvendinant projektus. Tai ypač svarbu atliekant 
darbus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų.

K.Naujokas supažindino su prieš porą metų atlikais infrastruktūros kompleksi-
nio tvarkymo darbais Skirsnemunėje. Čia buvusios pelkėtos dykvietės vietoje ben-
drovė įrengė stadioną su žaidimų aikštynais, tvenkinuką. Gyvenvietėje sutvarkytos 

Bendrovės įrengtas stadionas Skirsnemunėje

Aikštę rekonstravo ir fontaną įrengė taip pat UAB „Jurmelsta“ 
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gatvės ir šaligatviai. Ši 
vieta dabar tapo mies-
telio gyventojų traukos 
centru.

- Turėjome nema-
žai problemų dėl blogo 
tyrinėtojų darbo. Ne-
buvo ištirta, kad stadi-
ono vietoje slūgso sto-
rokas durpės sluoksnis. 
Tik ilgai įrodinėjant 
pasiekėme, kad toje 
vietoje durpes reikia 
pašalinti. Kitaip nema-
ža dalis išleistų gyven-
vietei sutvarkyti 1,5 
mln. litų, būtų nuėjusi 
veltui ir būtų reikėję 
perdaryti, - apie darbus 
kalbėjo K.Naujokas. 
Patyrusio ir reiklaus 
vadovo požiūrį į darbą 
patvirtina tai, kad pra-
ėjo keletai metų po jų 
užbaigimo nusiskun-
dimų nėra. Bendrovės 
vadovas džiaugiasi, 
kad Jurbarko rajone 
panašiai sutvarkytos 
visos stambesnės gy-
venvietės ir nerimauja 
tik dėl to, kad jos ateityje dėl emigracijos neištuštėtų.

Jurbarke bendrovė rekonstravo Kauno gatvę, skverelyje įrengė fontaną. 
K.Naujokas paminėjo, kad šiuos darbus teko atlikti per trumpą laiką, trukdė nemažai 
projektuotojų neišspręstų klausimų, kurie išryškėjo darbų metu. O darbų, kuriems 
vadovavo patyręs specialistas Edmundas Lukošiūnas, apimtis buvo nemaža - 5,6 
mln. litų. Tai per 30 metų inžinerinio darbo stažą turintis žmogus, hidrotechnikos in-
žinierius, darbą įmonėje pradėjęs dar 1983 metais. Savo darbo karjerą baigęs LŽŪA 
jis pradėjo meistru, dirbo gamybos skyriuje, vėliau tapo darbų vykdytoju.

Daug darbų bendrovės specialistai atliko tvarkant miesto puošmeną – dvaro par-
ką, per kurį teka Mituvos upė. Čia nemažai darbų atlikta rankomis – didelis plotas 

Puikiai atrodo bendrovės atlikti miesto parko sutvarkymo darbai
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takų išklotas granito 
trinkelėmis, įreng-
ti suolai žiūrovams, 
aikštelė įvairiems ren-
giniams, žaidimų aikš-
telė vaikams, teritorija 
apželdinta. Bendrovė 
restauravo ir vieną iš-
likusių dvaro pastatų, 
kuriame dabar įsikūrė 
turizmo informacijos 
centras. Sutvarkytas ir 
Mituvos upės slėnis. 
Ne kiekvienas rajono 
centras gali pasigirti 
tokiu parku.

Rugpjūčio mėnesį 
Jurbarkas minėjo 755 metų sukaktį. Šventės metu buvo pagerbti ir apdovanoti pen-
ki Jurbarko kraštui nusipelnę žmonės. Vienas jų - UAB „Jurmelsta“ direktorius K. 
Naujokas, Jurbarko rajono savivaldybės nominuotas už kokybiškai įgyvendinamus 
projektus ir nuolatinę paramą tvarkant miesto viešąsias erdves..

K. Naujokas vienas įmonės senbuvių, rajono melioracijos baruose jis dirba nuo 
1978 m. Savo darbo karjerą pradėjęs MSV meistru, kurį laiką užsiėmė rajono me-
lioracijos sistemų eksploatavimo problemomis, po 1988 m. vėl grįžo į įmonę. Pri-
vatizavimo periodu tapo įmonės direktoriumi ir daugiau kaip 20 metų sėkmingai 
vadovauja „Jurmelstos“ bendrovei ir su optimizmu žiūri į ateitį.

- Melioracijos darbų 
atliekame, palyginti, ne-
daug. Kaip ir anksčiau 
pagrindinė mūsų veiklos 
dalis - gyvenviečių ga-
tvių, aplinkos ir kitokie 
infrastruktūros tobuli-
nimo darbai, - sakė K. 
Naujokas. Kitoje Nemu-
no pusėje, Šakių r. prie 
Sudargo gyvenvietės jis 
supažindino su bendro-
vės atliktais piliakalnių, 
kurių čia net penketas, 
sutvarkymo darbais.

MŪSŲ GYVENIMAS

„Rudenį šią miesto infrastruktūros sutvarkymo darbų dalį baigsime“,-  
sakė darbų vykdytojas Edmundas Lukošiūnas 

Apie piliakalnių prie Nemuno netoli Sudargo tvarkymo 
darbus pasakoja Kęstutis Naujokas
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Kartu su K. Nau-
joku apžiūrėjome 
sutvarkytą Jurbarkų 
miestelio bendruome-
ninę infrastruktūrą, 
pabuvojome prie re-
konstruojamo buvusio 
siuvyklos pastato. Jį 
savivaldybės užsaky-
mu bendrovė pritaiko 
socialiniam būstui. Pa-
čiame įkarštyje vyksta 
darbai pastato vidu-
je kur bus įrengta 10 
butų, pradėta tvarkyti 
namo aplinka.

- Tuos darbus galė-
tume užbaigti dar šiemet, bet vėl – nebuvo numatytas namo apšildymas, tad vidaus 
apdailą teks daryti ir darbus užbaigti kitų metų pavasarį, – sakė darbams vadovau-
jantis bendrovės darbų vykdytojas Eugenijus Bakšys. 

E.Bakšys taip pat įmonės veteranas, dirbantis joje nuo pat Panevėžio hidrome-
lioracijos technikumo baigimo 1978 m. Dirbdamas, jis LŽŪŪ įgijo hidrotechnikos 
inžinieriaus diplomą, kurį laiką užsiėmė ir rajono melioracijos sistemų eksploata-
vimo klausimais. Bet pagrindinė jo ilgos profesinės veiklos dalis prabėgo Jurbarko 
MSV, vėliau tapusia AB „Jurbarko melioracija, kuri nuo 2002 m. vadinama „Jur-
melsta“.

Trumpo apsilankymo metu Jurbarke ne su visais specialistais turėjome galimybę 
susitikti ir pabendrauti. „Jurmelstos“ vyriausiasis inžinierius patyręs hidrotechnikos 
specialistas Antanas Endriukaitis buvo išvykęs spręsti projektavimo problemų, vie-
nas pagrindinių darbų vykdytojų statybos vadovas Romas Juknevičius bei žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Ambrazaitis atostogavo. Dėl laiko stokos nesusiti-
kome ir su įmonės veteranais Sigitu Kumetaičiu bei Vytautu Pečiukėnu, kurie jau 
senokai pensijoje.

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis gerai ver-
tina įmonės veiklą ir jos vadovo darbą ir sako, kad tarp asociacijos narių „Jurmels-
ta“ žinoma kaip patikimai dirbanti įmonė. Pasak K. Sivickio, padeda tai, kad įmonės 
vadovas K. Naujokas turi autoritetą tarp užsakovų.

Jurbarko rajonas – žemdirbiškas kraštas, tad efektyviai veikiančios melioracijos 
sistemos lemia gerą derlių ir yra šiuolaikinės žemės ūkio gamybos pagrindas. Deja, 
investicijų didesniems melioracijos sistemų renovacijos darbams atlikti, nepakanka.

MŪSŲ GYVENIMAS

Negyvenamojo pastato rekonstravimo į socialinius būstus darbams 
vadovauja darbų vykdytojas Eugenijus Bakšys
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Apleistos žemės plotas mažėja
 

Nerijus MISIŪNAS 
VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos  

ir teritorijų planavimo skyriaus projektų vadovas

Pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymą – „Apleistos žemės ūkio 
naudmenos – sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar 
jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavi-
mo metodais“. Žemės ūkio ministro įsakymu apleistų žemės ūkio naudmenų plotus 
nustato valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. Nustatyti ir apdoroti duomenys 
apie apleistas žemės ūkio naudmenas naudojami žemės mokesčiui apskaičiuoti. 
Savivaldybės apleistai žemei nuo žemės mokestinės vertės dažniausiai taiko 2-4 
proc. didesnį žemės mokesčio tarifą. Yra savivaldybių, kurios šio padidinto tarifo 
apleistai žemei netaiko. 

Lietuvoje pagal įvairius šaltinius priskaičiuojama nuo 400 iki 900 tūkst. ha ap-
leistos žemės. Toks skirtingas plotas randasi dėl skirtingų apleistos žemės nusta-
tymo metodikų, jos apibrėžimo ir skaičiuotojų kompetencijos. Žemės savininkų 
sąjunga pastebi, kad daugelio rajonų savivaldybės savo sprendimuose dėl tokios 
žemės apmokestinimo nenurodo, kokiu būdu ji bus nustatyta, susipainioja žemės 
naudmenų, žemės ūkio naudmenų ir žemės ūkio paskirties žemės sąvokose. Visiškai 
neaišku, kaip bus interpretuojama ir apskaitoma apmokestinimo sprendimuose mi-
nima apleista žemė pramonės, sandėliavimo objektuose ir kitos paskirties žemėje. 

Šių dienų tech-
nologijos jau lei-
džia gana tiksliai 
nustatyti apleistos 
žemės plotus. Pa-
lydovinės spektra-
bangės nuotrau-
kos yra vienas iš 
informacijos šal-
tinių apie žemės 
paviršiuje esančius 
objektus, taip pat ir 
apie apleistą žemę, 
kurie gali padėti 
spręsti teritorinio 
planavimo, gam-
tosaugos, žemės 

ŽEMĖTVARKA

Apleistos žemės tikrinimo ir testavimo vietos
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ūkio, taršos ir kitus klausimus. Spektrabangių nuotraukų ir modernios programinės 
įrangos panaudojimas žemės išteklių pokyčių ir būklės kompleksiniam įvertinimui, 
palyginus su iki tol naudotais būdais, yra pigesnis ir greitesnis.

Pirmasis bandomasis darbas su palydovinėmis spektrabangėmis nuotraukomis 
buvo atliktas 2001 metais. 2002–2005 metais buvo atlikti bandomieji žemės fondo 
inventorizavimo, nedirbamos (apleistos) žemės nustatymo ir žemės naudmenų aps-
kaitos darbai panaudojant 25 m skiriamosios gebos palydovų Landsat 5 ir Landsat 
7 palydovines nuotraukas. Nuo 2011 m. apleistai žemei nustatyti naudojamos 5 m 
skiriamosios gebos RapidEye palydovo spektrabangės nuotraukos. 

2011 m. apleista žemė buvo skirstoma į apleistą ir akivaizdžiai apleistą žemę. 
Prie apleistos žemės buvo priskiriamos nenaudojamos pagal žemės ūkio paskirtį 
teritorijos, o akivaizdžiai apleistai - teritorijos, savaime apaugusios medžiais ar krū-
mais. Nuo 2012 metų apleistos žemės apibrėžimas liko vienas - sumedėjusiais au-
galais (išskyrus želdinius) apaugę žemės plotai. 

2011 m. apskaitos duomenimis, buvo 341 tūkst. ha apleistos ir akivaizdžiai ap-
leistos žemės. Nuo 2012 m., kuomet tokia žeme laikomi tik sumedėjusiais augalais 
apaugę plotai – 241 tūkst. ha, 2013 m. – apie 200 tūkst. ha, o 2014 m. viduryje – 86 
tūkst. ha. 

Didžiausias apleistos žemės ploto skirtumas yra tarp 2013 ir 2014 m. Pagrindinį 
apleistos žemės ploto sumažėjimą lėmė tai, kad gyventojai pradėjo tvarkyti apleistą 
žemę. Daugiausiai apleistos žemės sumažėjo dėl pasikeitusių jos nustatymo (api-
brėžimo) metodinių nuostatų. 

Nuo 2013 metų gegužės žemdirbiai galėjo teikti pranešimus apie apleistos že-
mės nustatymo netikslumus. Nuo 2013 m. gegužės 20 d. iki liepos 1 d. buvo gauta 
daugiau nei 8,5 tūkst. pranešimų, o per visus 2013 metus buvo gauta daugiau nei 10,8 
tūkst. pranešimų. Per 2014 metus jau gauta tik apie du tūkstančius pranešimų. Jeigu 

ŽEMĖTVARKA

Apleistos žemės plotai (ha) 2012-2014 m.
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2013 metais daugiausia pranešimų buvo apie apleistos žemės nustatymo netikslu-
mus, tai 2014 metais didžioji dalis pranešimų yra apie jau sutvarkytą apleistą žemę. 

Dešifruojant apleistos žemės duomenis kameraliniu būdu kyla neaiškumų, nes 
ne visada tiksliai galima interpretuoti spektrabangių ar ortofotografinių nuotraukų 
objektus. Taip pat reikia testuoti, ar duomenys, gauti dešifravus spektrabangę nuo-
trauką, yra teisingi. 2012 metais lauko sąlygomis daugiausia buvo tikrinami jau 
dešifruoti apleistos žemės plotai, t. y. buvo tikrinama dešifravimo kokybė. 2013 
metais atliekant apleistos žemės nustatymo darbus lauko tyrimų metu daugiau dė-
mesio buvo kreipiama ne į bendrą apleistos žemės nustatymo kokybės patikrą, bet 
tik į neaiškių teritorijų tikrinimą. 2014 metais daugiausia buvo tikrinami gyventojų 
pranešimai apie sutvarkytą apleistą žemę. Šios teritorijos buvo fotografuojamos, 
įrašant fotografavimo laiką, koordinates ir fotografavimo kryptį. 2014 metais pagal 
pranešimus apie sutvarkymą aplankėme per 2,3 tūkst. vietų ir padarėme daugiau nei 
8,5 tūkst. nuotraukų.

Palydovinių vaizdų naudojimas ženkliai palengvina žemės išteklių ir jų panau-
dojimo duomenų nustatymą. Jie pakeičia daugelį antžeminių matavimų, kurių kaina 
nuolat auga. Spektrabangių nuotraukų kokybė gerėja, o kaina mažėja, todėl ateityje 
distancinių tyrimų daugės. 

Dabartiniu metu apleistos žemės plotams mažinti taikomi padidinti žemės mo-
kesčio tarifai. Tačiau viena iš esminių prielaidų tokiems plotams mažėti – bendras 
ekonomikos atsigavimas, žemės ūkio ir kitos produkcijos, kuriai pagaminti reikia 
žemės (nors ir mažo našumo), mokios paklausos didėjimas.

ŽEMĖTVARKA

Toks žemės plotas nebelaikomas apleistu 
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Šventosios uosto perspektyva 
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Prieš trejus metus buvo triukšmingai atidarytas Šventosios uostas ir... tyliai 
pamirštas. Iškilmingame atidaryme skelbta, kad uoste švartuosis kone visos 
Baltijos jūroje plaukiojančios jachtos, kurių daugybė dabar praplaukia pro šalį. 
Manyta, jog keliautojai galės pailsėti vietos viešbučiuose, pasiausti Šventosios 
bei Palangos baruose ar tiesiog pasižvalgyti po Vakarų Lietuvą. Jūra iš tokių 
vilčių pagyvinti turizmą negailestingai pasišaipė jau po savaitės uosto prieigas 
užnešdama smėliu. Akivaizdu, jog Šventosios uostas niekada ir neprilygs Klai-
pėdai, jis tiks tik nedideliems laivams.

Šventosios uosto rekonstrukcijos projektą „Sweco hidroprojektas“ pagal 
jungtinės veiklos sutartį rengia kartu su UAB „Hidrosfera“, UAB „Sweco Lietu-
va“ ir „Vilniaus hidroprojektas“. Kokį projektuose matome naująjį Šventosios 
uostą, kokia jo perspektyva? Kokių problemų pasitaikė rengiant projektą ir ar 
laiku bus baigti numatyti darbai? Apie tai kalbėjomės su darbus vykdančiais 
specialistais.

- Projektas labai spe-
cifinis, jis išskaidytas į še-
šis statybos etapus, todėl 
labai svarbu tinkama ir 
patraukli akiai architektū-
ra. Siekiama, kad įrengus 
molus uosto teritorija taptų 
Šventosios rekreacinės inf-
rastruktūros dalimi, - sakė 
UAB „Sweco hidroprojek-
tas“ Susisiekimo komu-
nikacijų ir hidrotechninių 
statinių projektavimo gru-
pės vadovas Audrius Bu-
nevičius. Ir atkreipė dėme-
sį į tai, kad projektavimo 
darbus apsunkina tiesiogi-
nis objekto ryšys su jūra, nes objektas - ne uždara teritorija.

Istorija sako, kad 1923-1925 metais buvo pradėti uosto atstatymo darbai, pri-
taikant jį daugiausiai žvejams (pirmųjų žvejų uosto molų liekanos išlikusios iki šių 
dienų). Pagal to meto fotografijas ir 1950 m. ortofotografiją matyti, kad buvo įreng-
ta ir veikė pastatytais molais atitverta akvatorija jūroje, upės žiotyse bei vakarinėje 
senvagės dalyje. Vėliau pastatytas ir ilgasis pietinis molas, kurio fragmentai išlikę 
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Tariasi „Sweco hidroprojekto“ specialistai Audrius Bunevičius 
(iš kairės) ir Jurgis Bagdonas
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iki šiol. Sovietmečiu virš jo 
buvo įrengtas pėsčiųjų tiltas. 
Apie 1939 m. pradėtas staty-
ti šiaurinis molas, kurio fra-
gmentai išlikę maždaug už 
kilometro į šiaurę nuo Šven-
tosios upės žiočių. 1939-
1940 metais vykdyti darbai 
taip ir nebuvo užbaigti. Lai-
kui bėgant šiaurinio molo 
smėlis pastoviai užnešdavo 
uosto vartus, todėl didelės 
grimzdos laivai į šį uostą negalėdavo įplaukti. Po karo uosto teritorija priklausė 
žvejybos ūkiui „Pajūris“. 1970 m. Šventoji prijungta prie Palangos. 1999 m. ant 
pietinio molo įrengtą Šventosios pėsčiųjų tiltą nunešė audra.

2006 m. lapkričio 16 d. priimtas Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymas, 
numatantis uosto atkūrimą. Uosto atkūrimo veiksmų planą suderino Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto direkcija ir Palangos m. savivaldybė. 2011 m. vykdant tyrimo 

darbus uosto įplauka buvo 
pagilinta ir uostas trumpam 
veikė, bet per audrą vėl buvo 
užneštas smėliu. 2012 m. 
baigtas rengti uosto detalusis 
planas. 2013 m. spalį Klai-
pėdos uosto plėtojimo tary-
boje buvo pristatyta Šven-
tosios uosto architektūrinė 
koncepcija. Šiuo metu į pa-
baigą eina projektavimo dar-
bai, techninį projektą, kurį 
rengiant dalyvauja hidro-
technikai, architektai, tinklų 
tiesimo, elektrotechnikos bei 
susisiekimo specialistai, šie-
met planuojama baigti. 

- Kai pradėjome projek-
tą, mūsų architektai padarė 
Šventosios uosto vystymo 
koncepciją, ją pristatėme 
uosto direkcijai, savo lėšo-
mis atlikome studiją. Toje 
koncepcijoje buvo minima, 
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Šventoji buvo žvejų miestelis. 1974 m. 

 Uosto pietinė krantinė ties žiotimis

Pietinio molo griuvėsiai
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kad vystant uostą lygiagre-
čiai privalu vystyti ir Šven-
tosios viešasias erdves, nes 
šiuo metu miestelis merdi. 
Koncepciją pristatėme Pa-
langos miesto savivaldybei, 
jos atstovai buvo patenkinti 
tuo, kas padaryta ir žadėjo 
rūpintis projekto įgyvendini-
mu, - kalbėjo A. Bunevičius.

- Šiuo metu Šventosios 
miestas yra praradęs miesto - 

uosto funkciją. Dėl plataus paplūdimio ir nesant išvystytos pramogų infrastruktūros, 
susiformavusio ramaus kurorto statuso, paskutiniais dešimtmečiais jis labiau orien-
tuotas į šeimų poilsiui reikalingų paslaugų teikimą. Mieste esančios nebaigtos sta-
tybos kuria netvarkingos teritorijos vaizdą, mažina miesto rekreacinį patrauklumą. 
Neveikiantis uostas šioje situacijoje yra labiau kliūtis ryšiams tarp poilsio namų ir 
jūros. Neišnaudojamas rekreacinis pajūrio miškų potencialas.

Šventosios centras turi būti vystomas integruojant miesto ir uosto turimą plė-
tros potencialą. Uostas turi būti vystomas kaip atraktyvus 
objektas, derinantis pagrindinę funkciją - laivų švartavimą-
si su rekreacine ir taip generuojantis trauką į Šventosios 
kurortą, - sakoma Šventosios uosto architektūrinėje kon-
cepcijoje, kurią parengė „Sweco Lietuva“ vyr. architektas - 
urbanistas Mindaugas Pakalnis ir jo kolegos.

Pagal architektų idėją, uosto krantinės formavimas bus 
pritaikytas pėsčiųjų eismui, integruotos su aplink numato-
ma komercine ir paslaugų infrastruktūra. Krantinė formuo-
jama +1,30 m absoliutinės altitudės (t.y. 1,3 m. aukščiau 
jūros lygio) taip užtikrinant mažų laivų mastelį atitinkan-
čios erdvės suformavimą bei sukuriant patogias sąlygas patekti ant pontonų, skirtų 
laivų švartavimuisi. Aplinkinis užstatymas formuojamas + 2.00 absoliutinės altitu-
dės, taip užtikrinant ten numatomų pastatų apsaugą nuo užtvindymo audrų metu. 
Apatinė terasa skirta laivų aptarnavimui bei tranzitiniam pėsčiųjų ir dviratininkų 
srautui. Viršutinė terasa skirta komercinių paslaugų plėtrai. Teritorija tarp uosto ir 
miesto turi užtikrinti tamprius ryšius tarp Kopų g. - pagrindinės kurorto ašies ir 
uosto marinos.

Uosto krantinė formuojama iš atviros metalinės spraustasienės, kuri apdorojama 
jai suteikiant surūdijusio paviršiaus estetiką. Prie šio profilio viršutinėje dalyje glau-
džiama tinklelių danga. Po ja įrengiamas vandens pašvietimas. Ant senosios beto-
ninės krantinės vietoje statomos naujos krantinės sumontuojami nuo senosios kran-
tinės numontuojami švartavimosi knechtai ir žiedai. Viešose erdvėse numatomas 
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Uosto statybos tarpukaryje likučiai

Architektas - urbanistas 
Mindaugas Pakalnis
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vykdant statybos darbus 
rastų istorinių objektų 
eksponavimas.

Rengiant uosto mari-
nos projektą numatoma 
įrengti laiptų ir pandusų 
sistemas, skirtas miesto ir 
uosto susijungimui. Au-
tomobilių stovėjimo zonų 
galuose tarp stovėjimo 
vietų numatyti želdiniai 
ir nedidelio tūrio komer-
cinių bei uosto aptarna-
vimui skirtų pastatų eilė. 
Pietvakariniame uosto 

sklypo kampe numatyta buriavimo mokykla. Uosto administracija numatoma ties 
įvažiavimu į ūkinę zoną. Siektina, kad uosto administracinis pastatas išsiskirtų savo 
architektūrine išraiška, turinčia marinistinį charakterį. Patrauklu tai, kad pėsčiųjų 
takas nuo uosto marinos atves prie priešais molą įrengtos „Jūros aikštės“, bene pir-
mosios Lietuvoje urbanistinės erdvės greta jūros. Į šią aikštę atves ir pėsčiųjų takas 
nuo kopų, einantis pro skulptūrą „Žvejo dukros“. Aikštė formuojama dviejų lygių.

Molas - ekstremalių sąlygų ir apkrovų veikiamas statinys, todėl pagrindinis dė-
mesys skiriamas jo stabilumui ir funkcijai užtikrinti. Pietinį molą numatoma pritai-
kyti rekreacijai, šiaurinį - tik uosto akvatorijos apsaugos funkcijai atlikti. Monoliti-
nio gelžbetonio molai bus statomi ant kombinuotų spraustasienių ir plieninių polių. 
Stabilumui užtikrinti bus naudojami akmenys. Senasis molas prie kranto atliks ban-
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Uosto krantinės vizija

Taip turėtų vystytis Šventoji
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golaužio funkciją, už jo 
bus montuojami monoliti-
niu gelžbetoniu sutvirtinti 
surenkami bangolaužiai. 
Kopų ir pustomo smėlio 
zonoje - atraminės siene-
lės, naudojant gabionus 
(vielos tinklo konstrukcija 
su akmenų užpildu).

Erdvėse kur stiprus 
vėjo poveikis, siūloma 
naudoti suolus su paaukš-
tintu atlošu, kurie atliktų 
apsaugos nuo vėjo funk-
ciją. Ant pietinio molo nu-
matoma įrengti paprastesnius suolus - terasas. Suprojektuota danga, atitvarai, turė-
klai, šiukšliadėžės, apšvietimas.

Tiriant senąjį uostą specialistams pavyko aptikti XX a. pirmoje pusėje statyto 
uosto elementus, kurie gali būti panaudoti statant naująjį uostą kaip istoriniai žen-
klai. Tai karo laivo „Prezidentas Antanas Smetona“ švartavimo žiedai su betoniniu 
pamatu, ant betoninės 1940 m. statytos krantinės įrengti švartavimosi knechtai ir 
žiedai, juos numatoma perkelti ant toje pat vietoje įrengiamos naujos krantinės.

Rytinėje senvagėje esančiame uoste rastus paskendusio medinio žvejų laivo 
liekanas siūloma iškelti, konservuoti ir eksploatuoti vienoje iš formuojamų uosto 
viešųjų erdvių. Jeigu vykdant statybos darbus ir valant uosto akvatoriją būtų aptikti 
kiti vertingi uosto istoriją liudijantys objektai - inkarai, grandinės, laivų liekanos, 
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Marinos apžvalgos aikštelė

Pietinio molo konstrukcija



architektai spręs ir apie jų panaudojimo uosto viešosiose erdvėse tikslingumą. Nu-
matoma įrengti ir uosto informacinę sistemą su senojo uosto vaizdais bei istorijos 
aprašymu.

Projektavimo kaštai beveik šimtu kartų skiriasi nuo statybos darbų kainos. Apy-
tikriais skaičiavimais, pasak projekto rengėjų, uosto statyba kainuos apie 250 mln. 
litų, dalį investicijų finansuoti tikimasi ES fondų parama.

Bene didžiausią sunkumą norint įgyvendinti projektą sudaro tai, kad norint pa-
daryti objektą patrauklų ir ilgaamžį, susiduriama su numatomų darbų kainomis, 
tai vienas svarbesnių veiksnių. Nelengva ir tai, kad reikia sukoordinuoti skirtingų 
sričių specialistų atliekamus darbus. Pasirinkome tinkamiausią architektūrinę kon-
cepciją, kaip tas uostas turėtų atrodyti, kokio stiliaus statiniai būtų jame, - sakė A. 
Bunevičius.

Projekto hidrotechninės dalies vadovas „Sweco hidroprojektas“ vadovaujantysis 
inžinierius Jurgis Bagdonas užsiminė, kad projektą buvo būtina derinti prie specia-
liųjų sąlygų, stengiantis jas išpildyti diskutuota, kaip tai padaryti, idant per pirmąją 
didelę audrą ar šalčius nebūtų sugriauti įrengti statiniai. Statyba, pasak specialistų, 
galėtų trukti 5-10 metų, priklausomai nuo to, koks bus finansavimas.

- Šiek tiek skauda širdį dėl pasigirstančių kalbų, kad dėl didelių kaštų tas uostas 
gali būti nestatomas. Jeigu projektas, kuriame tiek „dūšios įdėta“, nebūtų įgyven-
dinamas, būtų labai gaila, - kalbėjo A. Bunevičius. Ir išreiškė viltį, kad Klaipėdos 
uosto direkcija ras finansavimo kelius projektui įgyvendinti.

Šventosios uosto projektas jau patvirtintas Uosto direkcijos techninėje taryboje, 
techniniams sprendiniams jau yra pritarta, tad projektas neužilgo turėtų būti pateik-
tas ekspertams.
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Vandens jėgainių atstatymo  
techniniai ir ekonominiai sprendiniai

Laimontas JAKŠTAS 
UAB „Hidroterra“  

Kauno padalinio vadovas

Elektros energija hidrojėgainėse gaminama jau seniai, gamybos technologija 
patikima. Tačiau hidroelektrinės statyba, ypač jei reikia įrengti užtvanką, jau reiš-
kia kišimąsi į aplinką. Realiai hidrojėgainės restauravimas tampa nauja statyba. 
Juk reikia pritaikyti esamus statinius hidroenergetikos tikslams arba juos atstatyti. 
Iškyla žuvitakio įrengimo būtinumo, hidroturbinų parinkimo ir kiti klausimai. Be 
abejonės, būtina atsižvelgti į visuomenės poreikius, paisyti švelninančių poveikį 
gamtai aplinkosaugos priemonių. Tad kiekvienas atvejis yra individualus, tipinių 
sprendimų čia negali būti.

Kiekvieną hidrojėgainę būtina pri-
jungti prie energetinės sistemos. Taigi iš-
kyla būtinumas statyti transformatorinę 
pastotę bei 0,4 kV liniją iki energetinės 
sistemos 10 kV linijos. Žinoma, gali būti 
ir lokalus, neprijungtas prie sistemos tin-
klas, bet jame nėra galimybės užtikrinti 
gaminamos elektros energijos kokybės, 
o svarbiausia – žūsta nenaudojama per-
teklinė energija. Šiuo atveju ir investicijų 
atsipirkimas kelia abejonių.

Toks paprastas klausimas kaip vietos 

▲ Hidroturbinų įrangos 
parinkimo kriterijai

◄ Hidroturbinų įrangos    
parinkimo grafikas
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kelių įrengimas paprastai 
yra susijęs su reikiamų su-
tikimų gavimu (NŽT – kai 
kelias eina per valstybinę 
žemę, arba privačių savi-
ninkų, kai kelias eina per 
jų žemės sklypus), servi-
tutinėmis sutartimis.

Siekiant palankaus 
aplinkinių bendruomenių 
požiūrio į hidrojėgainės 
įrengimą, pirmiausia bū-
tina jas supažindinti su 

tikslais, kiek įmanoma 
atsižvelgti į jų reikala-
vimus, nors pastarieji 
kartais būna pertekliniai. 
Gerų santykių su vietos 
bendruomene formavi-
mas yra ilgas procesas. 
Tam padeda ir maksima-
lus vietos gyventojų įdar-
binimas.

Atstatant hidrojėgai-
nę pirmiausia iškyla hi-
droturbinos parinkimo 
klausimas. Mažiausiai 

žalojančios žuvis yra Kaplano tipo turbinos. Apskritai vandens slėgiui viršijant 10 
m žuvys žūsta dėl slėgio 
pertekliaus. 

Yra dar mažiau žuvis 
žalojančių agregatų. Vie-
nas jų – vandens ratas, 
kitas - Archimedo sraig-
tas. Dėl mažų apsukų jie 
praktiškai nežaloja žuvų, 
labai paprastas jų monta-
vimas. Jie tiktų mažesnės 
galios jėgainėms. Tačiau 
kol kas tokių jėgainių 
Lietuvoje nėra.
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Vandens rato pritaikymas mažajai HE ant Šventosios upės (variantas)

Hidroelektrinė su Archimedo sraigto tipo turbinomis

Vandens rato tipo turbina
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Drenuota žemė - intensyvios 
žemdirbystės pagrindas

Prof. habil. dr. Aloyzas DIRSĖ 
Doc. dr. Vilda GRYBAUSKIENĖ 

Aleksandro Stulginskio universitetas

Lietuva yra periodinės drėgmės pertekliaus zonoje, todėl šalies žemės ūkio ga-
mybos intensyvumas labai priklauso nuo klimato, ypač nuo kritulių kiekio ir jų 
netolygaus pasiskirstymo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1918–1939 metais, 
nepaisant sunkios ekonominės padėties ūkininkų iniciatyva ir padedant Vyriausy-
bei šlapių žemių sausinimo darbai atlikti apie 500 tūkst. ha plote, iš jų 12 tūkst. ha 
drenažu. 

Drenažas pasaulyje jau buvo pripažintas tinkamiausia drėgmės pertekliaus dir-
vožemyje reguliavimo priemone, nes veikia automatiniu režimu. Kiekvieną pava-
sarį drenažas nuleidžia vandens perteklių ir nustoja veikti, kai jo nebelieka. Šlapiais 
vasaros laikotarpiais, kai dirvožemyje vandens per daug, drenažas ir vėl pradeda 
veikti. Tinkamai nudrenuotame lauke pavasario darbai pradedami 2–3 savaitėmis 
anksčiau. Dirvožemis greičiau įšyla, aktyvėja mikroorganizmų veikla, didėja dir-
vožemio poringumas, todėl gerėja jo struktūra, didėja pralaidumas vandeniui, tuo 
pačiu greičiau pašalinamas ir vandens perteklius. Dirvožemyje padidėjus aeracijos 
zonai iki metro gylio, net ir sausais laikotarpiais augalai gali paimti daugiau van-
dens iš gilesnių sluoksnių. Visa tai vyksta tuose drenuotose plotuose, kur tinkamai 
prižiūrimos drenažo sistemos, kur nuolat šalinami gedimai. Tokiose žemėse yra vi-
sos sąlygos našiam žemės ūkio mechanizmų darbui. Drenažas yra pagrindinė šlapių 
dirvožemių pagerinimo 
priemonė ir geras pagrin-
das tolesniam jų kultū-
rinimui. Kaip pažymėjo 
vienas žymiausių Lietu-
vos žemdirbių prof. P. Va-
sinauskas (Žemių kultūri-
nimas, 1969) - kultūrinė 
dirva - tai gerai nusausin-
ta (drenuota), įtręšta ir su 
nuotėkiu. 

Po antrojo pasaulinio 
karo pasinaudojus palan-
kiai susiklosčiusia situa-

Melioracijos darbų pradžia tarpukario Lietuvoje
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cija žemių melioracijos 
darbai buvo plačiai iš-
vystyti. Lietuvos meli-
oratoriai per 30 pokario 
metų nudrenavo apie 
2,6 mln. ha šlapių že-
mių ir sudarė palankias 
sąlygas intensyvinti že-
mės ūkio gamybą. Ten-
ka apgailestauti, kad 
sukultūrintų dirvų Lie-
tuvoje turime dar labai 
nedaug. Žinoma, tam 
turėjo įtakos politinės-

ekonominės sąlygos, nukreipusios gamybininkus į nuolatinį žemės „apiplėšimą“ 
per planus ir programas „Grūdai“, „Pašarai“, „Mėsa“ ir pan. Ateina laikas pagrindi-
nį dėmesį skirti žemei, dirvai, kuri vienintelė gali mus išmaitinti ir aprengti.

Šiandien mes galime pagrįstai džiaugtis turėdami santykinai vieną didžiausių 
drenuojamų žemės ūkio naudmenų plotą, lyginant su kitomis šalimis Europoje. 

Nuo 1961 metų Lietuvoje pradėtos rekonstruoti blogai veikiančios drenažo sis-
temos. Daugiausia atnaujinta ir rekonstruota 1986–1990 metais - 194 tūkst. ha. Vė-
liau dėl lėšų trūkumo šių darbų kasmet mažėjo. Dabar per metus rekonstruojama 
vos 2–3 tūkst. ha drenažo. 

Bendra melioracijos statinių vertė 7,6 mlrd. litų. Tokiam dideliam valstybės tur-
tui eksploatuoti reikia ne tik kvalifikuotų specialistų, bet ir daug lėšų. Paskaičiuota, 
kad tam reikėtų kasmet skirti apie 240 mln. litų. Deja, per pastaruosius 20 metų 
melioracijos sistemų eksploatacijai skiriama vis mažiau lėšų. Ypač pastaraisiais me-
tais - vos penktadalis reikiamos sumos. Dėl tokio nusikalstamo neūkiškumo jau 
dabar 250 tūkst. ha plote drenažas veikia dalinai arba iš viso neveikia. 

Pažvelkime į praeitį ir pamatysime, kas mūsų laukia ateityje. Šlapiais 1960 ir 
1962 metais pažliugusiose dirvose žuvo ar nesubrendo 40 proc. javų derliaus, nes 
tuo metu Lietuvoje drenuota buvo tik apie 400 tūkst. ha. Panašaus šlapumo - 1987 
metais javų derlius siekė 3,2 t/ ha ir buvo nuimtas beveik iš viso ploto. Tuo metu 
Lietuvoje jau buvo drenuota 2,5 mln. ha dirbamos žemės. Drenažas gerai prižiū-
rimas ir laiku remontuojamas tinkamai atlieka savo paskirtį 40–50 metų. Tačiau 
kaip ir kiekvieną žmogaus rankų kūrinį jį reikia nuolat prižiūrėti, o susidėvėjus re-
konstruoti. Nustatyta, kad vidutinis laikas iki drenažo gedimų yra 22-eji metai, o jų 
nešalinant sausinimo efektyvumas per metus sumažėja apie 18 proc., t.y. neprižiū-
rima drenažo sistema per penkerius metus gali nustoti funkcionuoti. Dėl aplaidaus 
drenažo eksploatavimo per pastaruosius dešimtmečius tai ir įvyko, todėl nuolat di-
dėja neveikiančio drenažo sistemų plotas. Ypač tai išryškėja šlapiais metais, kurių 
Lietuvoje net 40 proc. 
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Jeigu nerekonstruosime drenažo, tokių plotų vis daugės
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Laukai intensyviai 
drenuoti pradėti nuo 
1960 metų, kasmet įren-
giant drenažą 100–130 
tūkst. ha plote, todėl 
atėjo metas panašiais 
tempais pradėti drenažo 
sistemų rekonstrukciją. 
Ar mes tam pasirengę, 
ar įstengsime, jei net 
100 mln. litų per metus 
nerandame jo priežiūrai. 
Dabartinėmis kainomis 
1 ha drenažo rekonstruk-
cija kainuoja 5–10 tūkst. litų. Taigi jau dabar neveikiančių drenažo sistemų rekons-
trukcijai bent 100 tūkst. ha plote prireiktų apie 1 mlrd. litų. Kasmet prisidės vis 
nauji, po 50 metų palikti be priežiūros neveikiančio drenažo žemės plotai. Kas bus 
su žemės ūkio gamyba šlapiais metais, galima spręsti iš jau pateikto pavyzdžio, o 
taip pat pamatyti pas ūkininkaujančius neveikiančio drenažo plotuose, kurie tūks-
tančiais hektarų plyti visose Lietuvos savivaldybėse. Naujausioms užsienietiškoms 
mašinoms klimpstant pažliugusioje žemėje, apie kokį dar gamybos intensyvumą 
galima kalbėti.

Didžiausius vargus patiria mažiau žemės (iki 30 ha) turintieji ūkininkai, kurie 
sudaro net 98 proc. visų kaimo gyventojų. Kai nedideliame ūkyje užmirksta žemė, 
tai bėda didelė, nes ūkininko pajamos mažos, o drenažo remontas brangus. Taigi 
skirstant tiek valstybės, tiek Europos Sąjungos lėšas visų pirma reikėtų suteikti pa-
ramą mažiau žemės turintiems ūkininkams, nes jie sudaro pagrindinę kaimo gyven-
tojų dalį. Ypač tai svarbu socialiniu požiūriu.

Akivaizdžiai matome, kad ne tik Lietuvos Vyriausybė, bet ir žemdirbiai, jų są-
jungos, dauguma žemės ūkio specialistų nesuvokia, kokia didelė grėsmė laukia 
šalies žemės ūkio gamybos, jei nebus ryžtingai imtasi drenažo renovacijos darbų. 
Keistai atrodo žemdirbių organizacijų nenoras prisiimti drenažo sistemas savo ži-
nion, kol jų kapitališkai nesuremontuos valstybė. Žinant, kad neveikiančios drenažo 
sistemos jau dabar plyti 250 tūkst. ha plote, jų rekonstrukcijai reikėtų milijardinių 
lėšų, nemažo būrio specialistų ir technikos, dešimtmečio įtempto darbo. Kas būtų, 
jei išvis nebūtų siūlomas melioracijos įrenginių priklausomybės pakeitimo įstaty-
mas ir kiti sprendimai? Tuomet labiausiai nukentėtų patys žemdirbiai. Reikia visų 
bendro sutarimo, kad melioracijos sistemų remontui ar rekonstrukcijai būtų panau-
dotos tiek valstybės, tiek žemės savininkų, naudotojų lėšos ar ES parama. Valstybės 
lėšomis turėtų būti prižiūrimi magistraliniai grioviai ir stambūs drenažo rinktuvai, 
kiti stambesni hidrotechnikos statiniai. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Tik gerai veikiant drenažui gausime puikius derlius
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Žemės naudotojai, gaunantieji ES išmokas nuo deklaruotų pasėlių ploto (apie 
450 lt/ha), turėtų skirti bent po 100 litų melioracijos reikmėms. Šie pinigai būtų 
skiriami kasmet, nuo kiekvieno drenuoto žemės hektaro ir tik drenažo priežiūrai 
administracinių rajonų ribose formuojamam remonto fondui. Toks lėšų kaupimas 
būtų mažiausiai skausmingas ūkininkams ir leistų sklandžiai perimti nuosavybėn 
melioracijos įrenginius, o kaip rodo užsienio patirtis, drenuota žemė gerokai bran-
gesnė. Būtina įsisąmoninti, kad jau pirmieji šlapi metai driokstelės dideliais nuos-
toliais ir geriau nei mūsų specialistų įtikinėjimai privers imtis darbų - iš esmės re-
novuoti pasenusias, apleistas melioracijos sistemas. Priešingu atveju jau po 20–30 
metų grįšime į 1960 metų gamtines ūkininkavimo sąlygas. Ir dabar nuostoliai vien 
per vienerius šlapius metus žemės ūkiui ir valstybei būtų nepalyginamai didesni. 
Štai 2013 metais vien tik grūdų derlius buvo 4 mln. tonų. Jei bent 1 mln. tonų grūdų, 
o dar bulvių ir kitų žemės ūkio augalų derliaus nebūtų gautas dėl 250 tūkst. ha plo-
te neveikiančio drenažo, būtų milžiniški nuostoliai. Tai būtų dabartinio garantinio 
šalies žemės ūkio žūtis. Net ir galinga naši žemės ūkio technika mažai bepagelbės 
užklimpusi permirkusioje dirvoje. Kad išvengtumėme didelių nuostolių, būtina im-
tis priemonių jau dabar ir neatidėliotinai. Iš visų galimų finansinių šaltinių reikėtų 
skirti bent dvigubai daugiau lėšų neveikiančių drenažo sistemų sutvarkymui mažes-
niuose ūkiuose, to reikalauja ir ES. 

Nuo 1999 m. nebekalkinamos rūgščios dirvos, o jų Lietuvoje priskaičiuojama 
apie 1 mln. hektarų. Vyksta dirvožemių degradacija, o tai neigiamai veikia žemės 
ūkio kultūrų derlių ir jo kokybę. Todėl vėl, kaip prieš 20 metų, būtina atgaivinti 
dirvų kalkinimo darbus.

Svarbu melioracijos specialistų ruošimas. Dėl neapgalvotos šalies aukšto-
jo mokslo reformos labai sumažėjo Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakultete studijuojančių hidrotechnikos inžineriją studentų. Jau 
dabar trūksta šios srities specialistų. Jų ateityje prireiks keleriopai daugiau. Todėl 
artimiausiais metais būtina padidinti valstybės lėšomis apmokamų šios srities speci-
alistų ruošimą, kad būtų kam vykdyti atsinaujinančius melioracijos darbus. 

Reikia ieškoti galimybių melioracijos įmones aprūpinti mašinomis drenažui 
įrengti. Gal būt reikėtų atnaujinti Lietuvoje molinių drenažo vamzdžių gamybą, nes 
absoliuti dauguma renovuotinų melioracijos sistemų iš tokių įrengtos. VŪŽF Van-
dens inžinerijos institute būtina atnaujinti mokslinius tyrimus drenažo renovacijos 
technologijoms tobulinti. Reikėtų sustiprinti rajonų melioracijos tarnybas, kurios 
aktyviau turėtų rūpintis melioracijos sistemų būklės gerinimu.

Štai kokie dideli darbai laukia mūsų, ir tik visų bendros pastangos išsaugant ir 
prižiūrint melioracijos įrenginius padės išvengti didelės grėsmės visam Lietuvos 
žemės ūkiui. 

Nuo autorių. Drenažo įrengimo Lietuvoje dinamika ir jo rekonstravimo poreikio 
prognozė parodyta žurnalo 2014 m. Nr.2 (38 pusl.) paskelbtame grafike.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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Lėno ežero polderio renovacija
Juozas SMILGEVIČIUS

Paskutiniaisiais metais melioracijos sistemų ir jų statinių renovacija atlieka-
ma naudojant daugiausia Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Valsty-
bės biudžeto lėšomis jokie rimtesni projektai neįgyvendinami, o stambesnių 
žemės savininkų lėšomis atliekami tik lokalūs drenažo remonto darbai (smul-
kesni savininkai lėšų šiam tikslui neturi). Vienas didesnių projektų, įgyvendintų 
naudojant ES paramą, yra Lėno polderio renovacija Ukmergės rajone, užbaigta 
2014 m. liepos mėnesį. 

Užulėnio gyvenvietė - Lietuvos Prezidento Antano Smetonos tėviškė. Šalia 
esantis Užugirio (A. Smetonos) dvaras ir parkas 1986 m. buvo priskirtas prie 
vietinės reikšmės gamtos paminklų. XVIII-XIX a. dvaro teritorija priklausė Radvi-
loms. 1938 m. šioje vietoje šalia Lėno ežero buvo pastatyti rūmai ir padovanoti 
A. Smetonai. 

Lėno ežero polderinė sausinimo sistema buvo įrengta 1982 metais. Tačiau suma-
nymas ją įrengti kilo kur kas anksčiau. Užduotis Respublikinio vandens ūkio pro-
jektavimo instituto Vilniaus skyriui parengti tokį projektą buvo patvirtinta dar 1974 
m. Projektas (autorius Aleksas Kurgonas, projekto vyriausiasis inžinierius Steponas 
Milius) buvo parengtas 1977 m. 

Buvo suprojektuotas ir vėliau įrengtas nemažas įvairios paskirties hidrotechni-
kos statinių kompleksas. Projektas buvo pavadintas Užugirio t. ūkio Lėno ežero 
eksperimentiniu gamybiniu meliora-
cijos projektu. Darbus atliko Ukmer-
gės ir Panevėžio MSV. Daugelį metų 
šie statiniai tarnavo kaip LHMMTI 
(Lietuvos hidrotechnikos ir melio-
racijos mokslinio tyrimo instituto) 
eksperimentinė gamybinė bazė, ins-
tituto ir LŽŪA mokslininkai čia vyk-
dė daugelį tyrimų.

Lėno ežero vandens lygis dar 
anksčiau buvo pažemintas apie 2 m. 
Grioviais buvo nusausintas plotas 
prie ežero, įrengtos kultūrinės pie-
vos. Bet sumanymas nepasiteisino, 
dėl užmirkimo ir užliejimų plotas 
užpelkėjo, apaugo krūmais. O eže-
ras, nuleidus vandenį, pradėjo už-
augti žolėmis, uždumblėjo. Siekiant 

Vietovės schema. Rausva spalva pažymėtas rekonstruo-
tos polderinės sausinimo sistemos plotas 
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pakelti ežero vandens lygį ežero ištakoje Aptekos upelyje buvo įrengtas šliuzas re-
guliatorius, kurio dėka vandens lygis ežere pakilo apie 1 metrą. Uždumblėjusi ežero 
dalis buvo išvalyta žemsiurbe. Užpelkėjusiame 212 ha paežerės plote buvo įrengtas 
drenažas. Vandeniui iš šio ploto, ir šiaip periodiškai užliejamo ežero vandeniu, ypač 
pavasariais, bei pritekančiam iš aplinkinių miškų pašalinti buvo įrengta siurblinė. 
Moksliniams tyrimams, tarp jų drėkinimui šliuzavimo būdu, atlikti buvo suprojek-
tuota ir įrengta nemažai kitų hidrotechnikos statinių.

Apie būtinumą rekonstruoti sistemą pasakoja Ukmergės r. sav. administracijos 
Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Puodžiūnas: 

„Per daugelį metų dalis melioracijos statinių išėjo iš rikiuotės, ir prie ežero nu-
sausintas plotas nebegalėjo būti naudojamas: neveikiant siurbliams jis būdavo už-
liejamas, blogai veikė ir prieš trisdešimt metų sunkiomis sąlygomis įrengti drenažo 

rinktuvai. Užulėnio gy-
ventojai kasmet dėl už-
liejimo patirdavo daug 
nepatogumų ir nuosto-
lių. Šachtiniai šuliniai 
būdavo užliejami, kilo 
jų vandens užteršimo 
pavojus Visos šios prie-
žastys kėlė gyventojų 
nepasitenkinimą. Todėl 
buvo nutarta rekons-
truoti šiuos statinius pa-
sitelkus Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų 
paramą. Projekto kofi-
nansavimui dešimt proc. 
projekto vertės skyrė 
rajono savivaldybė. 
Pagal galiojusią tvarką 
prieš pradedant pro-
jektuoti buvo parengta 
projekto galimybių stu-
dija. Kadangi projektas 
atitiko Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 m. 
programos priemonės 
„Žemės ūkio ir miški-
ninkystės plėtra ir pri-
taikymo infrastruktūra“ 
veiklos srities „Žemės 

Taip atrodė drenuotas plotas 2010 m. pavasarį 

Užulėnis 2013 m. pavasarį
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ūkio vandentvarka“ vei-
klos tikslus, parama buvo 
skirta. ES fondų parama 
šiam projektui buvo dvi-
gubai didesnė negu eili-
niam melioracijos statinių 
rekonstravimo projektui 
įgyvendinti ir viršijo 2 
mln. litų.“

Su projektiniais spren-
dimais susipažinau Vilniu-
je įsikūrusioje projektavi-
mo įmonėje „Kumponas“. 
Jos vadovas Vygintas Žu-
lys padėjo vietoje susipa-

žinti su rekonstravimo darbais.
„Parengti polderio siurblinės ir kai kurių kitų statinių rekonstrukcijos projek-

tą - neeilinis darbas. Dirbome pasitardami. Siurblinės rekonstravimo pagrindinius 
sprendimus rengė Liudas Sladkevičius, drenažo rekonstravimo dalį – Danutė Sriu-
bienė. Mes atlikome ir statybos darbų techninę priežiūrą“ – sakė V.Žulys.

Siurblinėje buvo numatyta įrengti naujus, bet panašaus našumo siurblius. Pasi-
rinkti UAB „ITT Flygt Lituanika“ tiekiami švediški siurbliai. Jie ekonomiški, ati-
tinka Europos standartą ISO 9906, komplektuojami su valdymo spinta. Tam prisėjo 
rekonstruoti siurblinės vidaus konstrukcijas. Numatyta rekonstruoti išlyginamąjį 
vandens rezervuarą. Vandens lygiai jame buvo pažeminti, nes pažemintos drena-
žo žiotys. Pagal vandens lygį rezervuare siurbliai dirba automatiškai. Automatiš-
kai skaičiuojamos darbo valandos ir įsijungimų skaičius. Rekonstruota ir siurblinės 
pastato išorinė dalis.

Suprojektuoti ir 
apsauginio pylimo at-
kūrimo bei vandens 
pertekliaus pralaidos 
remonto darbai. 

Atlikus esamo 
drenažo tyrinėjimus, 
nustatyta, kad pagrin-
dinė neefektyvaus jo 
veikimo priežastis yra 
mažas užsikimšusių 
sąnašomis rinktuvų 
pralaidumas, taip pat 
nepakankamas pavir-

Apie projekto įgyvendinimą pasakoja Raimondas Puodžiūnas

Siurblinės rekonstravimo projekto fragmentas
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šinio vandens nuleidi-
mas. Suslūgus durpi-
niam gruntui, drenos 
tapo seklios. Nustatyta, 
kad dauguma esamų 
sausintuvų veikia, tad 
juos numatyta įjungti į 
naujai suprojektuotus 
rinktuvus. Norint juos 
įjungti į didelio skers-
mens rinktuvus daliai 
sausintuvų reikės įreng-
ti papildomus 80 mm 
skersmens rinktuvus.

Nauji rinktuvai su-
projektuoti iš lygių 

polietileninių 150-300 mm vidaus skersmens vamzdžių ir gofruotų 400-600 mm 
skersmens vamzdžių. Dėl didelio gylio ir sudėtingų sąlygų jie buvo įrengiami ka-
sant tranšėjas vienkaušiu ekskavatoriumi. Dalį rinktuvų po keliais ir polderio grio-
viais numatyta kloti uždaruoju būdu, taikant netranšėjines technologijas. Drenažo 
rinktuvams išplauti sudėtinguose drenažo rinktuvų mazguose, posūkiuose bei esa-
miems rinktuvams įjungti įrengti požeminiai drenažo šuliniai. Dalis drenažo siste-
mų pertvarkyta. Drenažui rekonstruoti numatyta naudoti plastmasės gaminius. Iš 

Valomas siurblinės rezervuaras

Drenažo rekonstravimo planas (fragmentas)



33

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

tokių vamzdžių buvo įrengiami ne tik drenažo rinktuvai, bet ir paviršinio vandens 
nuleistuvai bei kontroliniai šuliniai.

Rekonstruojamo drenažo 400-600 mm skersmens rinktuvai išleidžiami į išlygi-
namąjį rezervuarą, iš kurio siurblinės pagalba polderio nuleidžiamaisiais grioviais 
vanduo išleidžiamas į Lėno ežerą. 

Susipažįstant su darbais rekonstruotame plote R.Puodžiūnas patvirtino, kad ir pro-
jekto sprendimai atitiko 
lūkesčius, ir darbai atlikti 
gerai, išsprendė šio ploto 
melioracijos problemas: 

„Rekonstruotas dre-
nažas veikia normaliai, 
ir anksčiau nenaudotą, 
užmirkusį plotą kaimo 
gyventojai dabar gali 
efektyviai naudoti žemės 
ūkio reikalams. Reno-
vuota potvynių pralaida, 
0,9 km apsauginio pyli-
mo, saugančio melioruotą 

Rekonstruota siurblinė veikia. Komisija pripažino, kad rekonstravimo darbai atlikti tinkamai

Komisija apžiūri rekonstruotą pylimą ir potvynių pralaidą
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žemę nuo užliejimo ežero vandeniu. Vietoje valstybei priklausančių neveikiančių 
drenažo rinktuvų įrengti nauji, tarp jų beveik 4 km didelio skersmens (30-60 cm). 
Senieji sausintuvai, kurie yra žemės savininkų nuosavybė, buvo prijungti prie naujų 
rinktuvų. Įrengta ir rekonstruota apie 30 paviršinio vandens nuleistuvų, apie 60 dre-
nažo šulinių. Iš esmės rekonstruota siurblinė. Neveikiantys senieji ašiniai siurbliai 
pakeisti naujais. Vienas siurblys, kurio galingumas 0,36 m3/s, skirtas pavasario po-
laidžio vandeniui pakelti į ežerą, kiti du siurbliai, mažesnio galingumo (0,11 m3/s), 
skirti eksploataciniam vandens horizontui išlyginamajame rezervuare palaikyti.

Darbai buvo atlikti 2013 -2014 metais. Apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti projektą, 
pasakojo UAB „Ukmergės melioracija“ vyriausiasis inžinierius Rimantas Martino-
nis ir tiesiogiai darbams vadovavęs įmonės darbų vadovas Stasys Žvirblis:

„Darbus šiame objekte dėl įvairių organizacinių trukdžių galėjome pradėti tik 
įpusėjus 2013 m. vasarai. Pernai įrengėme didesnę dalį didelio skersmens drenažo 
rinktuvų, sutvarkėme siurblinės išlyginamąjį rezervuarą, sumontavome siurblius, 
paaukštinome pylimą prie ežero potvynio vandens pralaidos. Darbų spartai gerai 
pasitarnavo sausas 2013 m. ruduo. Juk kai kuriuos rinktuvus reikėjo įrengti 3-4 
m gylyje. Visus darbus baigėme laiku - 2014 m. liepos mėnesį. Dirbome patys, tik 
siurblių valdymo automatinei įrangai sumontuoti samdėme specializuotą įmonę iš 
Vilniaus. Verta pažymėti, kad pusę darbų kainos sudarė medžiagų ir įrengimų kaina.“

Pabaigoje keletas pastebėjimų dėl šio projekto. 
Polderinėje sausinimo sistemoje, apimančioje 212 ha, ūkininkauja 121 ūkinin-

kas. Taigi vienos žemės valdos plotas čia nesiekia nė dviejų hektarų. Tad žemės 
reformos metu atsirado daug „mažažemių“. Ir dar. Projektas turi aiškią socialinę 
paskirtį. Projekto įgyvendinimo išlaidos 2,7 mln. litų, arba per 12 tūkst. litų vienam 
hektarui, tad ekonominės logikos tokioms investicijoms buvo nedaug. Juk vidutinė 
žemės hektaro kaina Ukmergės r. Taujėnų seniūnijoje neviršija 3 tūkst. litų. 

Ir paskutinė pastaba. Šios melioracijos sistemos balansinė vertė yra 580 tūkst. 
litų. O jai rekonstruoti 
išleista per 2 mln. litų. 
Tai rodo, kad apskaitoje 
rodoma valstybei pri-
klausančių melioracijos 
statinių vertė beveik 
nieko bendro neturi su 
jų tikrąja verte. Bet jau 
įpratome, kad valstybės 
turtas ne tik blogai pri-
žiūrimas, bet ir neteisin-
gai įvertinamas. 

Raimondo Puodžiūno
nuotraukos 

Šis moksliniams tyrimams įrengtas šliuzas liko nereikalingas
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Mažųjų slėnių panauda viešajam 
pažinimui:

Siesarties upės dilema 
 

Prof. habil. dr. Jurgis BUČAS

Sovietmečio melioracijos ir gamybinių komplek-
sų statybos bumo metais nemažai upelių tapo nuotekų 
kanalais. Tačiau kai kurių mažų upių vingiuotos vagos 
ir vaizdingi slėniai išliko nesugadinti. Šis išlikęs mažų 
upių ir upelių vaizdingas hidrografinis tinklas sudaro 
palankias sąlygas plėtoti vidaus vandenų turizmą bei pa-
žintinę rekreaciją. Apmaudu, kad šis rekreacinis poten-
cialas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo priskirtas 
saugomų teritorijų reguliavimo sričiai, tampa užkrūmė-
jusio kraštovaizdžio juostomis. Mažų upių slėniai – tai 
istoriškai susiklostę daugialypio naudojimo sąlygomis 
estetiškai patrauklios, ekologiškai tvarios ir kultūros paveldo vertybėmis įprasmin-
tos kaimiškojo kraštovaizdžio viešojo pažinimo trasos.

Mažos upės turizmui naudojamos daugiau kaip vandens sportinė pramoga, bet 
ne kaip upių slėnių kraštovaizdžio vertybių viešojo pažinimo vietovės. Pastarųjų 
metų konfliktinės situacijos saugomose teritorijose liudija – jei gamtosaugos inte-
resai nederinami su šiandieninės globaliai judrios visuomenės augančiais poreikiais 
viešajam pažinimui ir rekreacijai, bioįvairovės apsaugai skirtos teritorijos tampa 
ginčų arena. Taip įvyko ir su Siesarties upe.

Keičiantis metų laikams pavasarių ar kitų potvynių metu Siesarties upė užneš-
davo sąnašomis senuo-
sius savo vingius (kilpas). 
Kai kurios kilpos, dabar 
vadinamos senvagėmis, 
uždumblėjo, sustabdžius 
vandens malūnų veiklą 
apaugo krūmais ir me-
džiais. Buvę ant upės 
vagos hidrojėgainės ar 
slėnyje sodybų statiniai, 
veikiami bioerozijos ir 
bėgant laikui sunyko arba 
buvo sunaikinti. Kuriant 
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saugomas teritorijas didžioji upės dalis paskelbta Siesarties kraštovaizdžio drausti-
niu. Tai ne gamtos, bet kultūros prioriteto režiminė kategorija, kuri nurodo vietovės 
semantinę reikšmę, įprasmintą kultūros paveldo vertybėmis, jos kultūrologinę vir-
šenybę gamtosaugos atžvilgiu.

Europos paveldo panaudos analitikai teigia:
• kultūros vertybių naudojimas - jų išsaugojimo pagrindas:
• kultūrinio kraštovaizdžio vietovės veikiau lankomos dėl grožio ir kultūrinės 
reikšmės nei dėl jose buvusių ir esančių gyvūnų ar augalų rūšių;
• šiandieninės aplinkosaugos priemonės neužtikrina kultūros vertybių naudo-
jimo, bet naudojimas netrukdo vertybes saugoti ir pratęsia jų funkcionavimą.

Siesarties upės vagoje nuo Šventosios iki ištakų 25 km atkarpoje savo laiku buvo 
pastatyta daugiau kaip 15 įvairios paskirties statinių: hidrojėgainių, dambų, vandens 
malūnų, milo vėlyklų, lentpjūvių ir kt. 1939 m. Siesarties upės vandenis naudojo 
penkios hidrojėgainės. Siesarties kraštovaizdžio draustinis (746 ha) 1992 m. įsteig-
tas Ukmergės rajone siekiant išsaugoti upės slėnio kraštovaizdį su raiškiomis erozi-
nėmis formomis ir žiobrių nerštavietėmis. Tačiau kraštovaizdžio kultūrinė reikšmė 
ir vertė steigiant draustinį nebuvo įvertinta.

Bėgant laikui ir veikiant bioerozijai, nebenaudojamos ir apleistos slėnio dirba-
mos žemės, šienaujamos pievos ir skaidrūs upės vandenys prarado turistinį patrau-
klumą, virto sunykusių hidrostatinių sąvartynais, užpelkėjusiais vandens telkiniais 
ir tapo bioįvairovės saugyklomis ir laukinės faunos buveinėmis. Siekiai tvarkyti už-
krūmėjusią Siesarties upės senvagę ir slėnio istorinį kraštovaizdį pritaikyti viešajam 
lankymui susilaukė aplinkosaugos pareigūnų bausmės. Didžiausias konfliktas kilo 
regeneruojant uždumblėjusią Siesarties senupio senvagę ir siekiant pritaikyti slėnį 
ir upės vagą naudoti aplinkosauginio turizmo ir edukacijos tikslams.

Kyla klausimas – ar saugoti kraštovaizdžio vertybes „kaip buvo kol supuvo“, 
ar tvarkyti ir pritaikyti naujam naudojimui apleistą makiją (t. y. buvusių patvan-
kų brūzgynus, krūmynus, šlapes ir purvo klampynes) kaip bioįvairovės buveines? 
Siesartis didžiausias Šventupio (Šventosios) intakas, teka nuo seno žemdirbystei in-
tensyviai naudojamo kaimiškojo kraštovaizdžio miškingomis vietomis. Upės slėnis 
ir vaga nuo valakų reformos laikų buvo naudojama ne tik hidroenergijai išgauti, bet 
ir vandens pramogoms.

Senelių ir tėvų žemėse atkūrę nuosavybę, paveldėtojai siekia grąžinti Siesar-
ties upei prarastą energetinį potencialą, slėnio kraštovaizdžiui istorinį ir rekreacinį 
patrauklumą, vandens ir sausumos takų keliautojams – malonios savijautos poty-
rius... Kai kurios slėnio vietos, pritaikytos vasaros poilsiui ir panaudotos rekreaci-
nėms paslaugoms, gali pasitarnauti kaip aplinkosauginio pažinimo ir turistinio tako 
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stovyklavietės ar maitinimo vietos jo gretimybėse. Išskirtinį pažintinį interesą ir 
asociatyvią aurą slėnio kraštovaizdžiui teikia archeologinio, istorinio, sakralinio ir 
etnokultūrinio paveldo vertybės, esančios slėnyje ir jo gretimybėse. Tai Antatilčių 
piliakalniai ir pilkapiai; Žemaitkiemio dvaro sodybos statiniai ir želdiniai; Lyduokių 
bažnyčia ir jos priklausiniai bei meno vertybės; kiti istorinės atminties prasminiai 
objektai. 1932 metais statyto P. Kano vandens malūno vietoje liko tik malūninin-
ko namo pamatų žymės ir sodybos želdiniai, prie kurių dabar glaudžiasi pėsčiųjų 
pažintinio tako keliautojų, medžiotojų ir šiaip lankytojų pavėsinė. Kitos Siesarties 
upės slėnio kraštovaizdžio draustinyje kultūros paveldo atrakcijos: piliakalniai, se-
novės gyvenvietės, laidojimo vietos ir bažnyčios bei kiti istorinės atminties objektai 
ir vietos - tai ne tik pasigėrėjimo ir pasigrožėjimo objektai. Tai dvasinės ir mate-
rialiosios kultūros ištekliai, tai prieraišą gimtai vietai ir Tėvynės meilę ugdantys 
ištekliai. Išskirtiniu galvosūkiu aplinkosaugos pareigūnams tapo 2009 m. verslinin-
ko A. Augūno atlikti užpelkėjusios ir užkrūmėjusios Siesarties senvagės valymo 
darbai, siekiant regeneruoti 1932 m. buvusį senupį ir pritaikyti vietovę pažintinio 
turizmo tikslams.

Taigi Siesarties draustinis yra išskirtinė intensyviai sukultūrinto istorinio kai-
miškojo miškingo kraštovaizdžio kultūrologinio, turistinio ir edukacinio intereso 
patraukli lankytina vietovė. Siekiant atkurti upės slėnio kaimiškojo miškingo kraš-
tovaizdžio kokybę ir rekreacinės panaudos galimybes, tikslinga rekultivuoti vietovę 
išryškinant jos istorinį meandrinės upės tėkmės savitumą kaip ekspozicinį aplin-
kosauginio turizmo ir edukacinio intereso objektą. Siesarties istorinio patvenktinio 
kultūrinio kraštovaizdžio vietovės atkūrimo darbai, kuriais siekiama paženklinti ir 
paviešinti sunykusią Siesarties upės senvagę viešajam pažinimui socialiniu, ekono-
miniu ir kraštovaizdžio vizualiosios kokybės požiūriais yra pozityvi veikla.

Nesant aplinkos apsaugos ir kultūros institucijų bendros pozicijos dėl krašto-
vaizdžio draustinių vertybių fizinio ir vizualiojo naudojimo bei išsaugojimo preven-
cijos, multifunkcinės panaudos kyla aštrios diskusijos - ką viešinti bei saugoti kaip 
neliečiamos bioįvairovės pažintinus objektus ir ką pritaikyti naujiems visuomenės 
poreikiams kaip lankytinus objektus. Pastaruoju metu, plintant turizmo verslui ir 
paveldo industrijai, vis daugiau dėmesio teikiama kraštovaizdžio estetikai ir ma-
lonių emocijų potyriams, o Lietuvos kaimiškojo kraštovaizdžio draustiniuose pir-
menybė teikiama kultūros ir istorijos vertybių panaudai, tvarkybai, tausojamajam 
saugojimui ir viešinimui.

Manau, kad tikslinga rekultivuoti vietovę išryškinant Siesarties upės meandrinės 
tėkmės savitumą kaip ekspozicinį aplinkosauginio turizmo ir edukacinio intereso 
objektą. Reikėtų imtis Siesarties kraštovaizdžio draustinio pažintinio tako įrengimo 
iniciatyvos, parengti jo panaudos galimybių studiją ir rinkodaros programą, suderi-
nančią panaudos ir apsaugos interesus.

Redakcijos pastaba. Publikacija parengta pagal autoriaus pranešimo seminare 
„Vandens malūnų diena“ tezes.
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Tai Kretingos r. Raguviškių k. žemės savininkės Ligitos Astaškinos 13,1 ha 
žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Formuojant ūkininko ūkio so-
dybą, įvertinant ūkinės veiklos pobūdį, teisės aktų, reglamentuojančių teritorijos 

planavimą statiniams išdėstyti nuostatas, nustatyta ūkininko 
ūkio sodybos pastatų ir statinių teritorija, numatyta vieta gy-
venamojo namo su priklausiniais statybai bei privažiavimui.

2. Tarp žemės valdų projektų geriausiais pripažinti: 
2.1. Raimundo Zablacko parengtas Utenos r. Leliūnų 

kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas 
(Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos 
skyrius).

Leliūnų kadastro vietovės plotas 5176 ha, laisvos žemės 

1. Tarp kaimo plėtros žemėtvarkos projektų geriausiu pripažintas Jūratės Šim-
kuvienės parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko 
sodybos vietai parinkti (R.Butkuvienės žemėtvarkos darbų įmonė).

Kretingos r. Raguviškių k. žemės savi-
ninkės Ligitos Astaškinos žemės sklypo 
kaimo plėtros žemėtvarkos projekto 
ūkininko sodybos vietai parinkti planas

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos 

konkurso nugalėtojai

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos organizuotame kon-
kurse geriausiems 2013 m. žemės tvarkymo ir hidrotechnikos projektams nustatyti 
nugalėjo šie projektai. Jų autoriams įteikti diplomai.

Žemėtvarkos planavimo dokumentai 
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Jūrate 
Šimkuvienė

Raimundas Zablackas
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fondo žemės plotas 503,5 ha, iš jo žemės ūkio 
naudmenos 224,2 ha, miško žemė - 163,2 ha, 
vandens telkiniai 5 ha ir kitos naudmenos 
111,1 ha. Grąžinti nuosavybę pageidavo 15 
pretendentų, tačiau 18,6 ha ploto žemės skly-
pai suprojektuoti tik 8 pretendentams, nes da-
lis pretendentų į projektavimą neatvyko arba 
nesusitvarkė paveldėjimo teisės į nuosavybę 
dokumentų. Nuomoti žemės ūkio paskirties 
žemę iš valstybės suprojektuota 20 žemės 
sklypų (66,1 ha bendro ploto). Utenos miš-
kų urėdijai panaudai suprojektuoti 2 sklypai 
(bendras plotas 57,9 ha). Nacionalinės žemės 
tarnybos prie ŽŪM vardu suprojektuota 20 
miškų ūkio paskirties žemės sklypų, skirtų 
parduoti aukcione. Jų bendras plotas 28,8 ha.

2.2. Inesos Kolesnikovienės parengtas žemės sklypo (kadastro 
Nr. 5138/0001:379) 
formavimo ir per-
tvarkymo projektas 
(Valstybės žemės 
fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezi-
jos skyrius).

Šis 6,6 ha žemės 
sklypas yra Kalvari-

jos sav. Jusevičių kad. v. Kreivukės kaime. 
Savininkė - Genė Mikulevičienė. Projekte 
numatyta pakeisti dalies žemės sklypo pa-
grindinę naudojimo paskirtį, 1,1 ha išski-
riant į kitos paskirties žemę, skirtą stati-
niams statyti ir eksploatuoti, o kitus 5,5 ha 
paliekant žemės ūkio paskirties žeme.

Hidrotechnikos projektai
Geriausiu pripažintas AB „Sweco hidroprojekto“ parengtas Keleivinių ir krovi-

ninių keltų terminalo infrastruktūros įrengimo (I-II-III statybos etapai) projektas. Jo 
autoriai Antanas Kropas, Jurgis Bagdonas, Gediminas Zumaras.

Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo infrastruktūros įrengimo projektas ap-
ima 10 m gylio uosto krantinių Nr. 80-81 bei 12,5 m gylio pirso Nr. 80a-81a su 
reguliuojamomis rampomis įrengimą. (Visą terminalo kompleksą, be infrastruktū-
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Utenos r. Leliūnų kadastro vietovės žemės 
reformos žemėtvarkos projekto plano 
fragmentas

Kalvarijos sav. Kreivukės k. žemės savininkės 
G.Mikulevičienės žemės sklypo formavimo ir 

pertvarkymo projekto planas

Inesa Kolesnikovienė
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pėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir „Achemos grupės“ lėšų. Darbus atliko La-
tvijos bendrovė „Latvijas tilti“. Statyba kainavo 104 mln. litų. Darbai dėl jų sudėtin-
gumo užtruko, vietoje 2013 m. spalio mėnesio buvo baigti 2014 m. gegužės mėnesį. 
Gegužės 20 d. terminale prisišvartavo pirmasis kruizinis laivas „Deutschland“. Tad 
Klaipėdos uoste įrengtas moderniausias tarp Baltijos šalių uostų keleivių ir krovinių 
terminalas. 

Be minėtų „Sweco hidro-
projekto“ specialistų rengiant 
projektą dalyvavo ir projekto 
dalių vadovai Vidas Giedraitis, 
Giedrius Gaižauskas, Nerijus 
Grincevičius. Rengiant projek-
tą jungtinės veiklos sutarties 
pagrindu dalyvavo ir Vokietijos 
bendrovė „KMT-Ingenieurge-
sellschaft MBH“. 

Parengė Juozas Smilgevičius,
Romualdas Survila

ros objektų, sudaro keleivių aptar-
navimo ir administracinis pastatas, 
automobilių parkavimo ir krovinių 
saugojimo aikštelės, kiti objektai). 
Terminale vienu metu gali švar-
tuotis trys laivai. Planuojama per 
metus perkrauti 6 mln. t. ro-ro kro-
vinių ir aptarnauti apie 500 tūkst. 
keleivių.

 Terminalas buvo statomas iš 
Europos Sąjungos paramos, Klai-
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Statybos metu 

Terminalo planas

Antanas Kropas Jurgis BagdonasGediminas Zumaras
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Vandens malūnų diena
Juozas SMILGEVIČIUS

Tokio pavadinimo seminarą 2014 m. birželio 11 d. surengė Aleksandro 
Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, kartu 
su Lietuvos hidroenergetikų asociacija, Mokslų Akademijos Vandens problemų 
taryba bei Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. Jo darbe 
dalyvavo mokslininkai, nagrinėjantys hidroenergetikos problemas, aplinkosau-
gininkai, kraštovaizdžio architektai ir kultūros paveldo atstovai, hidrotechnikos 
statinių naudotojai, vandens jėgainių kooperatyvų atstovai. Seminaro metu pra-
nešimuose ir diskusijose buvo išsakyta nemažai įdomių minčių. 

Seminarą pradėjo jo 
iniciatorius ir organizato-
rius ASU Vandens išteklių 
inžinerijos instituto profe-
sorius Petras Punys. Prista-
tydamas mažųjų hidroelek-
trinių projekto RESTOR 
HYDRO, koordinuojamo 
Europos mažosios hidro-
energetikos asociacijos 
(ESHA), veiklas, jis teigė:

„Mažosios ir mikro hi-
droenergijos neišnaudotas 
potencialas Europoje slypi 
tūstančiuose istorinių ma-

lūnų, vandens ratų, neveikiančių hidroelektrinių, slenksčių ir kitų apleistų konstruk-
cijų upėse.“

P. Punys siūlė steigti atsinaujinančios energijos gamybos kooperatyvus, aso-
ciacijas ar kitos formos vietos gyventojų susivienijimus, kurie kurtų darbo vietas 
kaime. Anot jo, „malūnų atstatymas neturi būti našta visuomenei, vandens jėgainių 
paveldo atstatymas galimas tik kartu su energijos gamyba“.

Jis priminė egzistuojantį prieštaravimą tarp požiūrio į vandens malūną kaip sau-
gotiną kultūros paveldo objektą ir tam malūnui veikti būtinos užtvankos, kurios 
atkurti neleidžiama. P. Punio nuomone, įrengti žemas užtvankas, užliejamas pavasa-
rio potvynio, galima beveik visose upėse, išskyrus rezervatus, hidrografinius draus-
tinius ir ypač svarbius ichtiologinius draustinius, tokius kaip Žeimenos upė. „Žemos 
patvankos, pratekantys tvenkiniai, jėgainės, turinčios reikiamas priemones tenkinti 
aplinkosaugos reikalavimus, nedaro žymesnio poveikio vandens ekosistemoms.“

Seminaro vadovas prof. Petras Punys
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ASU Vandens ište-
klių inžinerijos instituto 
lektorė Gitana Vyčienė 
seminaro dalyviams pri-
statė interaktyvų van-
dens jėgainių (vandens 
malūnų ir tvenkinių) vie-
tovių žemėlapį, o šio ins-
tituto doktorantas Egidi-
jus Kasiulis kalbėjo apie 
vandens jėgainių atnau-
jinimo ar statybos orga-
nizacijų galimas formas 
(kooperatyvus, asociaci-

jas ir pan.) ir jų kūrimo stadijas. Abu šie pranešimai parengti vykdant tarptautinį 
projektą RESTOR HYDRO, kurį įgyvendinant dalyvauja Lietuvos hidroenergetikų 
asociacija. 

Susidomėjimą sukėlė pranešimas apie Kesių melioracijos sistemų ir hidrotechni-
kos statinių asociacijos patirtį eksploatuojant mažas vandens jėgaines. Ši asociacija 
eksploatuoja dvi vandens jėgaines, tarp jų gerai žinomą Viekšnių malūną. Asociaci-
ja norėtų įrengti 50 kW galios mažąją hidroelektrinę ant Agluonos upelio panaudo-
dama kažkada drėkinimo tikslams čia įrengtą tvenkinį. Tačiau prieš 40 metų statytos 
užtvankos techninė būklė bloga, o valstybė šio savo turto neremontuoja.

Emocingas buvo raseiniškės Gražinos Pečkaitienės, Maslauskiškių malūno iš-
saugojimo fondo pirmininkės, pasakojimas 
apie daugelį metų besitęsiančią kovą dėl šio 
malūno atstatymo.

Malūnas prie Dubysos upės buvo pasta-
tytas dar 1895 m. Dabar malūno pastatas at-
statytas, bet kas iš to, jei neleidžiama atsta-
tyti užtvankos. Koks gi vandens malūnas be 
vandens? Jo savininkė Erna Bodendorf (jau 
iškeliavusi Anapilin) padėjo daug pastangų 
šiam klausimui išspręsti, bet visos jos buvo 
bevaisės.

Nemažai daliai hidrotechnikų buvo tam 
tikra naujiena paveldosaugininkų ir aplinkosaugininkų požiūrio skirtumas į mažųjų 
upių ir jų slėnių naudojimą rekreacijai ir kitiems tikslams. Apie šią dilemą savo 
pranešime „Mažųjų upių slėnių panauda viešajam pažinimui: Siesarties upės dile-
ma“ kalbėjo Kauno technologijos universiteto profesorius emeritas habil. dr. Jurgis 
Bučas. Jis teigė:

Renovuotas Maslauskiškių vandens  
malūno (Raseinių r.) pastatas

Daugumos tvenkinių neriboja saugomų teritorijų reikalavimai
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„Išlikęs mažųjų upių ir upelių vaizdingas hidrografinis tinklas sudaro palankias 
sąlygas plėtoti vidaus vandenų turizmą ir pažintinę rekreaciją. Tačiau šis potenci-
alas priskirtas saugomų teritorijų reguliavimo sričiai ir tampa palaipsniui užkrū-
mėjančio kraštovaizdžio juostomis. Pastarųjų metų konfliktinės situacijos liudija: 
jei gamtosaugos interesai nederinami su visuomenės rekreacijos ir pažinimo porei-
kiais, bioįvairovės apsaugai skirtos teritorijos virsta ginčų arena“.

Anot J.Bučo, Europos paveldo panaudos analitikai teigia, kad:
- kultūrinio paveldo teritorijos lankomos veikiau dėl grožio ir kultūrinės reikš-

mės nei dėl jose esančių gyvūnų ar augalų;
- šiandieninės aplinkosaugos priemonės neužtikrina kultūros vertybių naudoji-

mo, tuo tarpu jų naudojimas netrukdo vertybes saugoti ir pratęsia jų funkcionavimą. 
Tokią pat poziciją išsakė ir Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos direktorės 
pavaduotojas Algimantas Degutis. Jeigu malūnas 
yra paveldo objektas, jį galima restauruoti. Pasak 
A. Degučio ne Saugomų teritorijų tarnyba turi pa-
sakyti, ką galima ir ko negalima atkurti, tai ne jų 
kompetencija. Malūnų atgaivinimas – tai ne vien 
hidroenergetika – tai pirmiausia kultūrinio krašto-
vaizdžio atkūrimas.

Daug klausimų ir diskusijų sukėlė Aplinkos mi-
nisterijos Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografi-
nio tinklo priežiūros skyriaus vedėjo Gintauto Sabo 
išsakyti kai kurie teiginiai, nors jis tik pakartojo 
teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus mažųjų 
HE įrengimui ir eksploatavimui.

Antai Atsinaujinančių išteklių energetikos įsta-
tymu nustatyta, kad pirmenybė turi būti teikiama nepatvankinių hidroelektrinių 
įrengimui. Tačiau tokių HE nėra ir pirmaujančiose šalyse. Šios technologijos tik ku-
riamos, o lygumų upėse, kokios 
yra ir Lietuvoje, vargu ar kada 
nors turės praktinės reikšmės. 
Tad toks reikalavimas - gražus, 
bet neįgyvendinamas lozungas, 
stabdantis protingą esamų tech-
nologijų taikymą.

Arba reikalavimas įrengiamo-
se HE statyti žuvitakius. Kažkada 
įrengti tvenkiniai be žuvitakių, 
kol jų vandens energija nenau-
dojama, niekam nekliūva. Bet jei 

Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos direktorės 
pavaduotojas Algimantas Degutis

Kai kurie vandens malūnai yra tokios būklės
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bandysi įrengti HE, t.y. vande-
nį leisti per turbiną, jau reikia 
statyti žuvitakį, kuris ženkliai 
sumažins energijos gamybą ir 
investicijų atsipirkimą.

Teisybės vardan reikia pa-
sakyti, kad ne visur tokie rei-
kalavimai taikomi. G. Sabas 
paminėjo Virvytės up. vienuo-
likos mažųjų hidroelektrinių 
kaskadą. Kokia prasmė jose 
rengti žuvitakius: juk žuvis iš 
vieno tvenkinio nukeliaus tik 

į kitą tvenkinį?
Buvo paminėta ir nauja idėja keisti esamas HE turbinas į labiau pritaikytas upės 

tranzitiniam nuotėkiui praleisti, mažiau žalojančias žuvis. Turint galvoje dideles in-
vesticijas šiam sumanymui įgyvendinti, toks reikalavimas atvestų į šių HE bankrotą.

G.Sabas akcentavo būtinumą prie tvenkinio esančiose HE elektros energijos ga-
mybai naudoti tik tranzitinį upių nuotėkį. Kai vandens lygis tvenkinyje nukrinta 
žemiau 10 cm nuo NPL (normaliai patvenkto lygio), turbinos turi būti išjungiamos. 
Šiuo klausimu tvarkos pažeidimų yra daug. Jis minėjo ir kitus netinkamo tvenkinių 
eksploatavimo pavyzdžius. Kai kurių tvenkinių bloga hidrotechnikos statinių būklė 
gali sukelti avarijas. Prie tokių „karštų“ objektų jis priskyrė Angirių, Juodkiškių, 
Bublių (Kėdainių r.), Balskų (Šilalės r.), Širvintų, Bartkuškio (Širvintų r.), Eišiškių 
(Šalčininkų r.) ir dar kai kuriuos tvenkinius. 

Su nepatvankinių turbinų ir vandens jėgainių tyrimais supažindino Kauno tech-
nologijos universiteto profesorius Narimantas Ždankus. Šie tyrimai įdomūs labiau 
teorine prasme. Aptarinėjant pranešimą buvo konstatuota, kad tokiu būdu galima 
išgauti tik menkus energijos kiekius, neturinčius praktinės reikšmės.

Laimontas Jakštas, UAB „Hidroterra“ Kauno padalinio vadovas supažindino se-
minaro dalyvius su vandens jėgainių atstatymo (statybos) techniniais ekonominiais 
aspektais (sutrumpintas jo pranešimas spausdinamas atskirai).

Su Siesarties up. vandens jėgainės atstatymo peripetijomis supažindino ASU Hi-
drotechninės statybos inžinerijos instituto lektorius Alvydas Žibas. Apie kitą atvejį, 
susijusį su Siesarties up. vagos režimo keitimu, papasakojo docentas Bronius Ru-
plys. Žemės sklypo savininkas Algirdas Augūnas Ukmergės r. Lyduokių sen. Slaba-
dos kaimo teritorijoje pakeitė Siesarties up. vagą. Jis nukreipė upės ruožą senvage. 
Dėl to „išradingai‘ buvo suskaičiuoti visi gamtai padaryti nuostoliai, netgi dėl „po-
veikio vandens greičiui“, tarsi upė būtų nustojusi tekėti. Suskaičiuoti ir nuostoliai 
dėl slėnio bei kraštovaizdžio sugadinimo, nors nuotraukos rodo visai ką kita. 

Vandens malūnai puošia Lietuvą
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Kokios upės ekologi-
niu ir kultūriniu požiūriu 
yra vertingos? Ar tikrai 
Saugomų teritorijų įsta-
tymas neskatina vandens 
jėgainių paveldo atkūri-
mo? Kiek realiai prie ša-
lies elektros energijos gali 
prisidėti nepatvankinės 
jėgainės? Koks mažųjų 
vandens jėgainių poveikis 
daro didžiausią įtaką eko-
loginės būklės kokybės 

elementams ir kuriems iš jų ta įtaka turėtų būti reikšmingiausia? - šiuos ir kitus 
klausimus seminaro pabaigoje vykusioje diskusijoje prie apskritojo stalo nagrinėjo 
seminaro dalyviai.

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos prezidentas Alvydas Mituzas pa-
laikė geras hidrotechnikų mintis. Jis teigė, kad būtina dirbti paisant ne politikų, bet 
specialistų nuomonės. 

„Mes turėtume būti tie arbitrai, kurie ir teismams, 
ir visuomenei sąžiningai ir teisingai pasakytume apie 
tikrą situacijos reikšmę, tai daryti mus įpareigoja pro-
fesija“ - kalbėjo A.Mituzas.

Apie atliekamus tyrimus, kokią įtaką ekosiste-
moms turi didelės ir mažos hidroelektrinės, kalbėjo 
prof. habil. dr. Saulius Vaikasas (ASU), paminėdamas, 
kad kartais upės net tėkmę pakeičia. Priimant bet ko-
kius sprendimus, pasak S. Vaikaso, pirmiausia būtina 
paisyti mokslinio tyri-
mo rezultatų ir tik po 
to rengti teisės aktus.

Lietuvos hidroe-
nergetikų asociacijos 
prezidentas Alfredas 

Sabaliauskas priminė, jog daugiau kaip pusė elek-
trinių iš 95 yra asociacijos narės, todėl kalbėdamas 
daugelio vardu pritarė minčiai, kad paveldo ir kiti 
hidrotechnikams rūpimi dalykai turėtų būti spren-
džiami kompleksiškai.

„Per pastaruosius penkerius metus negauta nė 
vieno skundo iš Aplinkos apsaugos departamento 

Pakretuonės vandens malūnas (Švenčionių r.)

Kraštovaizdžio architektų sąjun-
gos prezidentas Alvydas Mituzas

Lietuvos hidrotechnikų asociacijos 
vadovas Alfredas Sabaliauskas
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inspektorių, vadinasi, nė viena elektrinė, priklausanti asociacijai, nepadarė pažei-
dimų“ - sakė A. Sabaliauskas. Ir pritarė minčiai, kad su paveldo specialistais būtina 
bendradarbiauti. Su juo diskutavo verslininkas Albinas Strelčiūnas, kuris jau dauge-
lį metų siekia atstatyti vandens jėgainę ant Siesarties upės. 

Seminaro rezoliucijoje be kita ko sakoma, kad jo dalyviai pritaria Vandens įsta-
tymo pakeitimui, kuris atvertų galimybes atstatyti ar restauruoti buvusias vandens 
jėgaines (malūnus) užtikrinant tinkamą kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės ap-
saugą, atkuriant nykstantį energetikos hidrotechninį paveldą. Kartu siūloma peržiū-
rėti su juo susijusius kitus teisės aktus, pirmiausia Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu 
vertingų upių sąrašą, kuris užkerta kelią šiam tikslui pasiekti. Saugomų teritorijų 
įstatymo nuostatų dėl vandens jėgainių atstatymo įgyvendinimas praktikoje beveik 
visada prasilenkia su protingumo kriterijais.

Siūlomų pakeitimų tikslas, sakoma rezoliucijoje, - sudaryti galimybes atkurti 
buvusias hidrojėgaines (vandens malūnus, lentpjūves ir t.t.) pritaikant jas ankstes-
nei arba naujai veiklai. Daugiau kaip 200 buvusių vandens jėgainių griuvenos bado 
akis, trukdo racionaliai naudoti upes ir upelius. Suinteresuoti asmenys dėl minėtų 
teisės aktų draudimų dešimtmečiais negauna leidimų atstatyti ar rekonstruoti upėse 
vandens jėgaines; vandens malūnų pastatai pripažįstami paveldo objektais, o hidro-
technikos statiniai upėse ignoruojami (išskiriami iš bendro komplekso). Yra atvejų, 
kai iš nevilties imamasi savavališkos iniciatyvos tvarkant vandens jėgainių aplinką, 
kuri teisiškai persekiojama, grasinama šimtatūkstantinėmis baudomis. 

Prof. N.Ždankus (antrasis iš kairės) ASU Hidrotechninėje laboratorijoje supažindina su savo tyrimais
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Hidrotechnikos specialistų 
seminaras Latvijoje

 
Grupė Lietuvos melioracijos specialistų 2014 m. rugpjūčio 21-22 d. daly-

vavo Latvijoje surengtame tarptautiniame seminare melioracijos klausimais. Jį 
Šiaurės Kuržemėje organizavo Latvijos žemės ūkio ministerija. Be latvių ir lie-
tuvių seminaro darbe dalyvavo Estijos, Suomijos ir Baltarusijos melioratoriai. Iš 
Lietuvos į jį atvyko 15 Žemės ūkio ministerijos, Valstybės žemės fondo, Lietuvos 
melioracijos įmonių asociacijos, kai kurių projektavimo ir statybos įmonių vado-
vų ir specialistų.

Kaip įprasta, daugu-
ma seminaro teorinės 
dalies pranešimų buvo 
informacinio pobūdžio, 
juose atskirų šalių atsto-
vai supažindino semina-
ro dalyvius su situacija 
melioracijos srityje savo 
šalyse, papasakojo kaip 
pas juos sprendžiamos 
aktualios šios srities pro-
blemos. Pagrindinė iš jų 
Lietuvai, Latvijai ir Esti-
jai bendra: kaip palaikyti 

normalią anksčiau įrengtų melioracijos sistemų ir jų statinių būklę. Tačiau Latvijoje 
ir Estijoje, skirtingai negu pas mus, daug 
dėmesio skiriama miškų sausinimui. Tai 
rodė netgi seminaro pavadinimas „Miškų 
sausinimas, aplinkos apsauga ir sausini-
mo iki 2020 m. planai“. Latvijoje nekyla 
diskusijų dėl miškų sausinimo reikalin-
gumo. Įrodyta, kad nusausintame miške 
medienos prieaugis padidėja 20-40 pro-
centų. Privatūs miškai sausinami miškų 
savininkų lėšomis.

Seminaro pradžioje Latvijos Žemės 
ūkio ministerijos Miškų departamento 
direktorius Arvidas Ozolas supažindino 
su jo šalies situacija melioracijos srity-
je. Kaip ir estai, latviai pergyvena dėl 

Seminaro dalyvius sveikina Latvijos žemės ūkio ministerijos valstybės 
sekretorė D.Lukauja. Dešinėje seminaro moderatorius A.Ozolas

„Jaunmoku pils“ Tukume, kurioje vyko seminaras
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didėjančio kritulių kiekio. Jų iškrinta 
600-800 mm/metus, o išgaravimas ne-
viršija 300 mm. Likusį kritulių kiekį 
turi pašalinti sausinimo sistemos, tad 
melioracijos aktualumas ateityje nema-
žės. Tačiau problemų šioje srityje daug. 
Mažėja melioruotos žemės plotas. Prieš 
nepriklausomybės paskelbimą Latvijo-
je buvo apie 2 mln. sausinamos žemės. 
O šiandien jos turima tik 1,6 mln. ha, iš 
jų apie 0,5 mln. ha sausinamų miškų. 
Sausinamos žemės ūkio naudmenos 
užima apie 0,95 mln. ha. Latvijoje yra 
120 tūkst. įvairios paskirties griovių, 
1000 km pylimų, daug kitokių hidro-
technikos statinių. Perspektyvinėse 
programose, siekiančiose 2030 m. aptarti ir melioracijos bei vandens išteklių nau-
dojimo klausimai. Iš melioracijai skirtų lėšų atliekamas ir vietinių kelių gerinimas, 
jų rekonstravimo darbai. 

Estijos Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus ve-
dėjas Matis Tonismae kalbėjo apie savo šalies melioracijos problemas. Estijoje yra 

Apie privačių miško savininkų rėmimą  kalba Esti-
jos aplinkos  ministerijos specialistė Maret Parv

Seminaro metu
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1 348 tūkst. ha nusausintos žemės. Bet iš jos tik 641 tūkst. ha yra ariama žemė. 
Valstybė eksploatuoja tik dalį nuvedamųjų griovių, kurių baseinas didesnis. Kitų 
griovių ir melioracijos statinių priežiūra – žemės savininkų reikalas. Estijoje yra 
707 tūkst. ha nusausintų miškų ir šių plotų sausinimo problemos laikomos nema-
žiau svarbiomis. Tai ir suprantama, nes 49 proc. šalies teritorijos užima miškai, o 
dirbama žemė tik 20 proc.

Osmo Purhonenas, Suomijos Žemės ūkio ministerijos atstovas, taip pat nuogąs-
tavo dėl kintančio kritulių pasiskirstymo: jų didėja žiemą ir rudenį, o vasarą mažėja. 
Jis taip pat kalbėjo apie miškų sausinimą ir supažindino su melioracijos darbų finan-
savimu ir kainomis Suomijoje.

Su padėtimi melioracijos srityje Lietuvoje seminaro dalyvius supažindino Že-
mės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas Vai-
das Vitukynas. 

Baltarusijos Melioracijos instituto skyriaus vedėjas Vladimiras Makojedas supa-
žindino su melioracijos 
sistemų rekonstravimu 
Baltarusijoje naudojant 
naujas drenažo elemen-
tų konstrukcijas. Šioje 
centralizuotos planinės 
ekonomikos pagrindais 
tvarkomoje šalyje yra 
patvirtinta penkmečio 
(2011-2015 m.) melio-
racijos programa. Sie-
kiama per šį laikotarpį 
rekonstruoti 420 tūkst. 
ha sausinimo sistemų.. 
Šalyje drenažas įrengtas 
2,2 mln. ha plote, per 
2001-2015 m. siekiama 
apie 10 proc. jo rekons-
truoti. Naujų sistemų 
įrengiama po 3 tūkst. ha 
kasmet. Turint galvoje, 
kad šioje šalyje nusau-
sinta tik 30 proc. reika-
lingos sausinti žemės tai 
nėra esminis faktorius, 
nors Baltarusija siekia 
didinti žemės ūkio pro-
dukcijos gamybą.

Miškus sausinant įrengiami kapitališki keliai

Taikoma tokia miškų kelių griovių šlaitų tvirtinimo konstrukcija



50 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Keletas pranešimų 
buvo skirta grynai miš-
kų ir aplinkosaugos te-
matikai.

Diskusijos semina-
re parodė, kad nemažai 
melioracijos problemų, 
esančių Lietuvoje, kelia 
rūpestį ir kaimynams. 
Mažėja nusausintos že-
mės plotas, kaip ir pas 
mus nepakankamai rū-
pinamasi griovių ir dre-
nažo priežiūra jų reno-
vacija, nėra efektyvaus 
bebrų populiacijų maži-
nimo problemos spren-
dimo, pakanka ir kitų 
problemų. Nors ir Latvi-
ja ir Estija ES paramos 
lėšų lėšų melioracijai 
2014-2020 m. skirti nu-
mato santykinai daugiau 
negu Lietuva, lėšų reno-
vuoti melioracijos sis-
temoms ir jų statiniams 
trūksta visiems.

Tą pačią dieną semi-
naro dalyviai susipažino 
su melioratorių įrengta 
kultūrinių spanguolių 

auginimo plantacija „Brivzemnieki – melior“ ir spanguolynui laistyti įrengta drėki-
nimo sistema. Kitą seminaro dieną jo dalyviai Talsi rajone susipažino su miškų sau-
sinimu, kelių įrengimu. Mūsų specialistų susidomėjimą sukėlė čia taikomos griovių 
šlaitų stiprinimo konstrukcijos. Šiam tikslui ant geotekstilės tinklų pagrindo klojami 
šiaudų dembliai, kuriuose iš anksto yra įterptos žolių sėklos. Tai sudaro sąlygas žo-
lėms užaugti ir velėnai sutvirtėti. Taip šlaitai apsaugomi nuo išplovimo.

Seminaro pabaigoje jo dalyviai susipažino su Latvijos žemės ūkio technikos mu-
ziejaus eksponatais. 

Dalyvavimas seminare mūsų specialistams buvo naudingas. Kaip ir prieš anks-
čiau vykęs panašus renginys Estijoje, šis seminaras parodė, kad mūsų kaimynės 
irgi turi ką parodyti, kad kai kuriuos klausimus, ypač miškų sausinimo srityje, jos 
sprendžia visiškai kitaip.

Parengė Juozas Smilgevičius
Mindaugo Gudžiūno nuotraukos

Miškų keliuose įrengiamos tokios žiedinės sankryžos (brėžinys)

Spanguolių plantacija  „Brivzemnieki-melior“ su laistymo sistema
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Nauji projektai
Nikaragvos kanalas bus statomas
Samprotavimai apie 

antro laivybos kanalo, 
jungiančio Atlanto ir 
Ramųjį vandenynus, per 
Nikaragvos teritoriją iš-
kasimo būtinumą viešai 
svarstomi seniai. Tai 
būtų alternatyva Pana-
mos kanalui, kurio ga-
limybės net ir po dabar 
atliekamos rekonstruk-
cijos, neatitiks dabarties poreikių. Jau paskelbta, kad Nikaragvos vyriausybė vienai 
kinų kompanijai leido statyti šį kanalą. Preliminarinė projekto vertė 40 mlrd. JAV 
dolerių. Skurdi Nikaragva pinigų neturi, tad pagal sutartį kinų kompanija valdys 
kanalą 100 metų.

Įrengus kanalą, be abejonės, suintensyvės laivyba ir tuo pačiu tarptautinė preky-
ba. Juo galės plaukioti laivai, pervežantys iki 250 tūkst. tonų krovinių, ar patys di-
džiausi JAV lėktuvnešiai, t.y. dvigubai didesni laivai negu dabar galintys praplaukti 
Panamos kanalu.

Naujasis kanalas bus gerokai pralaidesnis už Panamos kanalą. Jis bus 22 metrų 
gylio ir 286 km ilgio. Didelė dalis kanalo trasos eis per Nikaragvos ežerą. Tai atpi-
gins statybą. Planuojama kanalą pastatyti per 10 metų.  

Nutrauktas vandens tiekimas Šiaurės Krymo kanalu
Po to, kai Rusija užgrobė Krymą, Ukrainos valdžia nutraukė vandens tiekimą 

Krymui Šiaurės Krymo kanalu. Jis 
buvo pagrindinis Krymo gėlo van-
dens šaltinis, juo Krymas gaudavo 
apie 85 proc. vandens.

Šiaurės Krymo kanalas buvo 
įrengtas 1961-1971 m. Jo ilgis 402 
km, vandens debitas 300 m3/s. 
Sprendimas užtvenkti Dniepro 
upę ties Kachovkos miestu, įrengti 
tvenkinį, hidroelektrinę ir kelis ka-
nalus buvo priimtas dar 1950 m. Iš 
susidariusio didelio tvenkinio, ku-

PROJEKTAI

Šiaurės Krymo kanalas

Būsimojo Panamos kanalo trasa
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rio ilgis apie 250 km, plotis - 25 km, o tūris 14 km3, įrengus kanalus buvo tiekiamas 
vanduo sausringiems Ukrainos rajonams ir Krymo pusiasaliui. Iš tvenkinio Dnie-
pro-Krivoi Rogo kanalu vanduo tiekiamas Donbaso rajonui, yra dar ir Kachovkos 
kanalas, bet Šiaurės Krymo kanalas tarp šių kanalų didžiausias. Jo vandeniu Kryme 
buvo drėkinama apie 360 tūkst. ha, be to, kanalo vanduo, nors ir užterštas, buvo 
naudojamas kaip geriamasis vanduo.

Rusijos valdžia, skubiai įrengusi naujus gręžinius, geriamojo vandens problemą 
šiaip taip išsprendė, tačiau apie drėkinamąją žemdirbystę kurį laiką teks užmiršti.

Norima perkasti Aistmarių Neriją

Vyslos įlanka, kurią 
lietuviai vadina Ais-
tmarėmis (lenk. Zalew 
Wiślany, vok. Frisches 
Haff), – lagūna Baltijos 
jūros pietryčiuose. Iki 
1945 m. įlanka priklau-
sė Vokietijai, dabar pie-
tvakarinė dalis priklau-
so Lenkijai, šiaurės 
rytinė dalis – Rusijos 
Kaliningrado sričiai. 

Ilgas siauras pu-
siasalis (nerija) skiria 
Aistmares nuo Gdans-
ko įlankos. Lenkija 
planuoja parengti nerijos perkasimo projektą. Norima įrengti kanalą laivybai, ku-
riuo Lenkijos laivai galėtų iš kitų uostų įplaukti tiesiogiai į Elblongo uostą įlankoje. 
Dabar į įlanką ir šį uostą galima įplaukti tik per Rusijos teritorinius vandenis ties 
Baltijsko (Pillau) uostu.

Rusija neretai drausdavo gabenti krovinius į Elblongo uostą, dėl to panaudojama 
tik pusė uosto galimybių. Dabar iškilo reali grėsmė, kad besibaigianti laisvos laivy-
bos sutartis tarp Lenkijos ir Rusijos Kaliningrado srities nebus pratęsta. Jeigu taip 
įvyktų, Elblongo uostas apmirtų. Bet jei ir nieko neįvyktų, trumpas kanalas ekono-
miškai labai naudingas, nes labai sumažintų atstumą iki šio uosto. Projektuojamas 
kanalo ilgis - 1,1 km, plotis - 40 m. Skaičiuojama, kad kanalas galėtų kainuoti apie 
400 mln. litų.

Kaip visada, prieštaravimų turi aplinkosaugininkai. Labiausiai bijoma įlankos 
vandens druskingumo padidėjimo, nors jis ir jūroje, ir įlankoje yra nedidelis.

Parengė Juozas Smilgevičius

PROJEKTAI

Nuo Gdansko įlankos Aistmares skiria Aistmarių nerija.  
Raudona spalva pažymėta nerijos perkasimo vieta
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Nepilotuojami lėktuvėliai - 
naudingi pagalbininkai

Giedrius PAŠAKARNIS  
UAB „Hnit-Baltic“ projektų vadovas

Gyvename sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, todėl į pasikeitimus reikia 
reaguoti greitai, o priimant sprendimus reikalingi aktualūs duomenys. Žemė-
tvarkininkai ir hidrotechnikai yra įpratę sprendimus daryti naudodamiesi įvairiais 
žemėlapiais, planais ir schemomis. Prieš priimant svarbiausius sprendimus ne-
retai vykstama į objektą sutikrinti, ar nėra pasikeitimų natūroje nuo to, kas pa-
teikta planinėje medžiagoje, ypač jei nuo planų pagaminimo praėjo nemažai 
laiko. Mūsų specialybės inžinierių darbe jau 
seniai elektroniniai tacheometrai ir globali-
nio pozicionavimo (GNSS/GPS) prietaisai 
tapo įprastais matavimo prietaisais, tačiau 
duomenų surinkimas visą laiką buvo bran-
giai kainuojantis ir ilgai trunkantis procesas. 

Ši situacija keičiasi, nes vis dažniau į pa-
galbą pasitelkiamos naujos kartos matavimo 
technologijos. Viena iš tokių naujienų – nepi-
lotuojami lėktuvai, dar vadinami dronais arba pagal anglišką santrumpą UAV (Un-
manned aerial vehicle). 

Globalinio pozicionavimo sistemos (GPS) prietaisai taip pat ir nepilotuojami 
lėktuvai atėjo iš karybos, kur nuolat reikia aktualių duomenų apie priešo užimamas 
pozicijas, teritorijos žvalgymui, taktinių manevrų planavimui. Pats pirmas nepilo-
tuojamas lėktuvas (valdoma bomba su sparnais) buvo sukurtas Archibald‘o Low ir 
panaudotas jau pirmojo pasaulinio karo metu. Dabar nepilotuojamų lėktuvų pritai-
komumas yra labai platus – ten, kur tik reikia aktualių duomenų. Mūsų specialybėje 
išskirtinos šios panaudojimo sritys: hidrotechninių įrenginių statybų dokumentavi-
mo, žemės konsolidacijos, griovių priežiūros, sausinimo sistemų gedimų identifika-
vimo, 3D paviršiaus modelių kūrimo, žemės naudmenų pokyčių stebėsenos, apleis-
tos žemės identifikavimo, dirvožemių tyrimo ir kartografavimo, analizuojant gaisrų 
(miško, pievų) padarinius, vertinant stichijų (potvynių, vėjovartų) padarinius ir kita. 

Su šveicarišku eBee nepilotuojamu lėktuvu, kuriuos Baltijos šalių rinkai tiekia 
UAB „Hnit-Baltic“ per 45 skrydžio minutes galima išmatuoti nuo 1,5 iki 10 km2 

teritoriją priklausomai nuo pageidaujamos vaizdų raiškos (3–30 cm/pix). Iš sukaup-
tų duomenų priklausomai nuo naudotų fotokamerų gaunami geoorientuoti vaizdai, 
ortofoto vaizdai, 3D taškų debesis, taip pat skaitmeninis paviršiaus modelis (DSM), 
parodantis reljefą spalvine išraiška. Per kelis pastaruosius metus šis nepilotuoja-

Giedrius Pašakalnis
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mas lėktuvas Lietuvoje jau atliko ženklių darbų, kuriuos galima pamatyti maps.
lt internetiniame žemėlapyje: Bernardinų sodas, IKEA pastatas, vakarinis Vilniaus 
aplinkkelis. 2013 metais buvo atliktas eksperimentas su geodezinius matavimus at-
liekančia įmone, kuri rengė 90 ha Nemakščių miestelio (Raseinių r.) topografinį 
planą M 1:2000. Atlikus kontrolinių taškų matavimą su įprastais geodeziniais ma-
tavimo prietaisais ir sulyginus rezultatus buvo nustatyta, kad nepilotuojamas lėktu-

vas pasiekė 5 cm horizontalų 
ir vertikalų tikslumą. 2014 
m. po balandžio 25 d. Kuršių 
nerijos nacionaliniame parke 
kilusio gaisro, eBee nepilo-
tuojamas lėktuvas nustatė 
gamtai padarytą žalą, o duo-
menys buvo perduoti Aplin-
kos ministerijai ir kitoms ins-
titucijoms. Daugiau nuveiktų 
darbų pateikiama ArcGIS.
com portale. 

Nepilotuojamas lėktuvas 
yra robotizuota sistema, ku-
rios sudedamosios dalys yra: 

Lėktuvėlio paleidimas

Lėktuvėlis eBee virš laukų
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1) nepilotuojamas lėktuvas su visa skrydžiui reikalinga elektronine įranga bei foto-
kamera; 2) skrydžio planavimo, valdymo programinė įranga; 3) duomenų apdoro-
jimo programinė įranga. Pats darbas su šia sistema susideda iš 4 principinių etapų: 
planavimo, skrydžio, duomenų apdorojimo ir rezultatų panaudojimo. 

Lėktuvo operatorius parengia skrydžio planą, kuriame nurodoma: teritorija, kuri 
turi būti išmatuota; lėktuvo pakilimo aukštis, nuo kurio priklauso duomenų tikslu-
mas bei ortofo nuotraukų 
skiriamoji geba; lėktuvo 
nusileidimo vieta ir nusi-
leidimo būdas. Skrydžio 
planas radijo ryšio prie-
monėmis persiunčiamas 
į nepilotuojamą lėktuvą, 
kuris paleidžiamas tie-
siai iš rankų. Lėktuve 
yra sumontuotas GPS, 
altimetras, giroskopas ir 
kiti sensoriai, kurie ra-
dijo ryšiu viso skrydžio 
metu perduoda sistemos 
operatoriui lėktuvo bu-
vimo vietą, skridimo greitį, aukštį, baterijos įkrovimo lygį tiesiai į planšetinio ar 
nešiojamojo kompiuterio ekraną. Šis lėktuvas yra atsparus iki 12 m/s vėjui, o leistis 
gali net ir sudėtingomis sąlygomis, kur yra ribota vieta, nes turi galimybę leistis 
dviem būdais: spiraliniu ir tiesiniu. 

Po 45 minučių skrydžio duomenys perkeliami iš nepilotuojamo lėktuvo į kom-
piuterį, apdorojami specialia fotogrametrine įranga ir po poros valandų jau gauna-
mas aukštos raiškos ortofotografinis žemėlapis bei 3D paviršiaus modelis. Kadangi 
lėktuve sumontuotas GPS imtuvas, rezultatai (ortofoto ir 3D) gaunami 2-5 metrų 
tikslumu (absoliutiniu) net ir neatlikus susiejimo su kontroliniais taškais. Progra-
minė įranga fotogrametriniais metodais, priklausomai nuo skrydžio metu naudoto 
fotoaparato, sukuria skirtingus spektrinius vaizdus, taškų debesį, apskaičiuoja 3D 
paviršių. Gauti rezultatai toliau tvarkomi ir analizuojami ArcGIS ar kita programine 
įranga, o įžvalgos ir viešinimo medžiaga pateikiama organizacijos GIS serveryje 
arba ArcGIS.com organizacinėje paskyroje (debesyje). 

Tarptautinė nepilotuojamų sistemų asociacija (AUVSI 2013) 2013 m. kovo mė-
nesio ataskaitoje teigia, kad žemės ūkis, ypač precizinė žemdirbystė, turi didžiausią 
šių sistemų naudojimo potencialą. Tas išties akivaizdu, nes kiekvienas agronomas 
patvirtins, kad žmogus ir gamta žaidžia šachmatų partiją, tačiau gamta žaidžia bal-
tomis figūromis. Padaryti teisingam ėjimui reikalingi aktualūs duomenys. Aktualios 
situacijos palydoviniai vaizdai, ortofotografiniai žemėlapiai yra brangiai kainuo-

TECHNIKOS NAUJOVĖS

Vilniaus vakarinio aplinkkelio statybos darbų matavimai lėktuvėliu
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jantys ir paprastai daromi didesnėms 
teritorijoms kas kelerius metus, todėl 
žemės ūkio bendrovės užsienyje jau 
daugiau kaip dvejus metus plačiai 
naudoja nepilotuojamus lėktuvus ter-
minių ir multispektrinių vaizdų ga-
mybai. Šios sistemos pagalba žemės 
ūkio bendrovių agronomai aptinka 
kenkėjus, piktžoles, azoto trūkumą, 
sausinimo sistemų gedimus ir t.t. 

Dar viena plati panaudojimo sri-
tis, kuri taip pat glaudžiai siejasi su 
žemės ūkiu, yra žemės konsolidacija. 

Rengiamo žemės konsolidacijos projekto sėkmė tiesiogiai priklauso nuo kuo anks-
tesnio detalaus teritorijos išanalizavimo ir naudojamų GIS duomenų aktualumo. 
Vokietijoje pirmosios eksperimentinės ortofotografinės nuotraukos 1934 m. panau-
dotos kelių ir vandens kelių projektavimui, taip pat derybose su projekto dalyviais 
vykdant žemės konsolidacijos projektą. Aktualūs nagrinėjamos teritorijos duo-
menys yra labai svarbūs nuo parengiamųjų darbų pradžios iki projekto pabaigos. 
Projekto įgyvendinimo metu naujai parengti ortofoto vaizdai naudojami įvertinant 
žemę derybose su žemės savininkais, perprojektuojant žemėnaudas, o 3D duome-
nys labai svarbūs projektuojant vietinius kelius. Sulyginus situaciją iki ir po projek-
to parengimo galima operatyviai identifikuoti projekto įgyvendinimo metu pasiek-
tus rezultatus. Nepilotuojamo lėktuvo atitinkami duomenys neabejotinai naudingi ir 
tiriant dirvožemius bei juos kartografuojant. 

Hidrotechninius statinius projektuojančios ir statančios įmonės nepilotuojamą 
lėktuvą gali naudoti pradinės situacijos analizei, tūrių skaičiavimui, modeliavimui 
ir statybų eigos dokumentavimui. Savivaldybių melioratoriai, naudodamiesi šia 
sistema galėtų: 1) kiekvieną pavasarį greitai identifikuoti sausinimo sistemų ge-
dimus; 2) stebėti griovių būklę ir kaip ūkininkai tvarkosi pagal griovių priežiūros 
programą; 3) kurti naujus vektorinius duomenis. 

Šios naujos kartos matavimo technologijos operatoriumi per pusdienį gali tapti 
kiekvienas, nes tai visiškai au-
tomatizuota sistema – lėktuvui 
valdyti ir duomenims apdoro-
ti nereikia specifinių įgūdžių. 
Daugiau informacijos apie 
šveicarišką eBee nepilotuo-
jamą lėktuvą ir taikymo sritis 
galite rasti interneto svetainėse 
www.hnit-baltic.lt ir www.sen-
sefly.lt.

Melioracijos sistemų gedimus taip pat lengva 
ir greit nustatyti

Mažieji lėktuvėliai (dronai) taip pat plačiai 
naudojami karo tikslams 
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Apie „šaukštą deguto“  
medaus statinėje

 „Prisiekiu Viešpačiui Dievui Visagaliui, kad žemės pakamario pareigas tei-
singai atliksiu, savo valdovui maloningajam ir to pavieto gyventojams ištikimas 
būsiu. Nustatydamas žemės sklypo ribas, statydamas kapčius ir patikslinda-
mas ežias, nesusiviliosiu dovanomis...“

Tai žodžiai iš priesaikos 1588 m. Lietuvos Statute, kurią prieš pradėdami dar-
bus priimdavo senovės matininkai. Palyginti su šia diena, jie turėjo kur kas geresnį 
autoritetą. Ir tarpukario Lietuvoje matininkams keliaujant iš kaimo į kaimą jiems 
apsistoti parinkdavo švariausią ūkininko pirkią, prieš dorą matininką sodiečiai ke-
pures keldavo.

Matininkų darbo etiką prisiminti paskatino Palangoje gyvenusio matininko An-
tano Joniko paveldėtojų rekonstruojant namus rasti dokumentai. Jie tuomet buvo 
privalomi norint statytis namą, žmogus ir jo šeimos nariai privalėjo įrodyti, kad 
pinigai dorai uždirbti.

 „Kaip žemėtvarkos specialistas pradėjau dirbti 1921 m. Palangos mieste ir kito-
se vietovėse. 1940 m. dirbau Kelmės ir Tytuvėnų valsčiuose. 1945 m. turėjau atlikti 
žemės matavimo darbus Eržvilko, Batakių, Gaurės, Upynos, Skaudvilės valsčiuose. 
Tai buvo žemės dalijimas bežemiams ir mažažemiams, žemės rūšiavimas, darbas su 
komisijomis ir kt. Per mėnesį su koman-
diruotėmis uždirbdavau 800-900 čer-
voncų“, - pareiškime nurodo matininkas 
A. Jonikas. Jis paaiškina ir tai, kad vė-
liau už viršnorminius darbus Žemės ūkio 
ministerijos Žemėtvarkos valdyba jam 
skyrė 7500 rb premiją. Paaiškina, kokį 
atlyginimą tuomet gavo ir jo žmona mo-
kytoja Viktorija Jonikienė. Negana to, 
žmogus pripažįsta, jog gyveno ūkiškai, 
naudojosi 0,25 ha žemės sklypeliu, savo 
šeimos reikmėms laikė karvę ir porą 
bekonų. Paaiškinime išdėsto ir tai, kad 
vėliau karvę pardavė ir gavo už ją 3750 
rb. Tarnybos reikmėms matininkas laikė 
kumelę. Turėdamas santaupų, statybas 
pradėjo 1958 m. Daugelį darbų atliko 
pats. Neįvertindamas savo atlikto darbo, 
matininkas gyvenamojo namo ir ūkinio 
pastatėlio statybas įvertino 46 tūkst. rb.
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Nebūtina išsamiai cituoti rastus dokumentus, senojo matininko patirtis verčia 
pamąstyti apie mūsų dienomis vykstančias statybas, žemės privatizaciją ir „šešė-
lius“, kuriuose patys politikai ir valdininkai priimdami sprendimus pasiklysta. Šian-
dien konfliktų ir skundų dėl neteisybės tvarkant žemės reikalus kiekviename rajone 
apstu, atsakingos tarnybos jų gauna daugybę, tik neteko girdėti, kad per daugiau 
kaip dvi dešimtis žemės reformos metų dėl piktnaudžiavimo žemės sklypais būtų 
pareikalauta griežtos atsakomybės iš bent vieno valdininko ar žemės tvarkytojo. 
Pasirodo, tokių nėra, nes viskas – pagal galiojančius įstatymus.

Matininkų garbės ir autoriteto klausimai buvo keliami dar tarpukario metais. 
Žurnale „Matininkas“ (1926 m. Nr. 2-3) M. Chmieliauskas apie matininko etiką 
rašė taip: „Tarnybos statutas reikalauja sąžiningo pareigų vykdymo. Sąžiningas 
matininkas reikalui esant naktimis dirba, kad tik visa atliktų laiku ir kaip reikiant. 
Administ-racijos pareiga darbą sekti, prie darbo skatinti ir nesąžiningą darbuotoją 
bausti. Retas darbas nusiseka be skundų. Geriausia visai atsisakyti nuo dovanų ir 
geru noru duodamo maisto, tuomet bus mažiau skundų dėl žemėtvarkos darbų ir bus 
lengviau kovoti su piktomis kalbomis...“

Matydami krintantį profesijos prestižą ir norėdami jį gelbėti, jau atkurtoje nepri-
klausomoje Lietuvoje apie žemėtvarkininkų garbės kodeksą diskutavo LŽHIS na-
riai. Sakyta, jog siekiant, kad žemės reformos vykdytojai įgytų pagrindą savo darbų 
pateisinimui ir profesijos prestižo pakėlimui, būtinas personalinis kiekvieno vyk-
dytojo įsipareigojimas - jam patikėtas pareigas atlikti sąžiningai, laikytis įstatymų, 
gerbti bendro gyvenimo taisykles ir visuomenės moralės principus. Buvo parengtas 
Žemėtvarkininkų profesinės etikos kodeksas ir 1996 m. kovo 22 d. apsvarstytas bei 
patvirtintas išplėstiniame LŽHIS Žemėtvarkos sekcijos posėdyje. Rekomenduota 
įsipareigoti šio kodekso laikytis žemės reformą vykdantiesiems specialistams, taip 
pat kitiems valstybinių bei privačių įmonių, įstaigų ir organizacijų specialistams, 
kurių veikla tiesiogiai susijusi su žemėtvarkos, geodezijos ir žemės kadastro dar-
bais. Už tai pasisakė tuomet LŽHIS vadovavusi R. Stašelienė, Sąjungos tarybos 
žemėtvarkos sekcijos nariai P. Aleknavičius, M. Feiferienė, J. Petraškienė, R. Survi-
la, A. Žymančius, Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos direktorius S. Staliūnas, šios tarnybos Žemės tvarkymo departamento 
direktorius B. Dubickas, Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriaus pavaduoto-
jai V. Cicėnas ir V. Skuodžiūnas, LŽŪA Žemėtvarkos katedros vedėjas A. Antana-
vičius (apie tai rašyta žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ 1996 m. Nr.2). Vėliau šį 
kodeksą pasirašė nemažai žemės tvarkymo specialistų.

Gerų idėjų būta, tačiau viskas diskusijomis ir baigėsi, aukštesnėse institucijose 
kodeksas nebuvo priimtas. Viešojoje erdvėje iškylantys savanaudiškumo faktai liu-
dija, kad be reikalo. Ir nors mūsų dienomis valdininkai privalo pildyti pajamų de-
klaracijas, landų, kaip realizuoti gautas nelegalias pajamas ar naudojantis tarnybine 
padėtimi įgyti nekilnojamojo turto, liko. Kolegos tokius atvejus vadina „šaukštu 
deguto“, teršiančiu profesinę medaus statinę. Ir mena vyresniuosius kolegas, gebė-
jusius išlaikyti padorų profesijos vardą.

 Vanda Vasiliauskaitė



59

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

 Lietuvos hidroenergetikos 
perspektyvos neigiamos nepagrįstai

Šių metų pavasarį dalyvavome Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje, ku-
riame svarstytas klausimas dėl upių lygio reguliavimo prie hidroelektrinių ir hidroe-
nergetikos poveikio aplinkai. Šio posėdžio protokolas rodo komiteto narių neobjek-
tyvų požiūrį į hidroenergetiką. 

Protokole teigiama, kad 2,5 MW galios vėjo elektrinė per metus gali pagaminti 
apie 3 mln. kWh elektros energijos. Tuo tarpu 1,5 MW galios Kavarsko HE gamina 
7,1 mln. kWh, t.y. beveik 2,4 karto daugiau. Tai visiems suprantama - vandens tėkmė 
yra žymiai tolygesnė, lyginant su vėju. Generuojant elektrą vėjo jėgainėse iškyla 
energijos rezervo problema. Tuo tarpu hidroelektrinės pačios gali tarnauti kaip re-
zervinis galingumas. 

Minėta vėjo energetikos problema nereiškia jos neigimo. Kartu su hidroenergeti-
ka jos abi įeina į atsinaujinančios energijos šaltinių šeimą. Deja, sprendimų priėmėjai 
neatsižvelgia į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (2009/28/EB) nuostatas, 
kad „...administracijos…veikla tam tikriems projektams taikant taisykles turėtų būti 
objektyvi, skaidri, nediskriminuojanti ir proporcinga…“ (40 p.).

Mažosios HE pagamina tik 1 proc. Lietuvai reikiamos elektros energijos, visos 
šalies HE (be Kruonio HAE) - iki 5 proc. Ar tai labai menki dydžiai? Panašus yra 
ir vėjo jėgainių indėlis, kurios paskutiniais metais padarė ženklų šuolį. O dabartinis 
mažose HE pagamintos elektros energijos supirkimo tarifas (0,22-0,27 Lt/kWh), ly-
ginant su kitais atsinaujinančios energijos šaltiniais, yra artimiausias rinkos kainai. 
Reikėtų nepamiršti ne tik elektros energijos gamybos, bet ir vandens telkinio naudo-
jimo kitiems tikslams - rekreacijai, žuvininkystei, žemių drėkinimui ir kt. 

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas Vyriausybei pasiūlė: 
1. Pakeisti Aplinkos ministro 2000 m. įsakymą „Dėl žuvų apsaugos priemonių 

mažosiose hidroelektrinėse“ (nustatyti žuvų sunaikinimo turbinose daromos žalos 
reikšmingumą). Šis įsakymas buvo iš dalies pakeistas.

Tačiau ar yra viešai prieinami mokslinių tyrimų rezultatai, kad būtų galima pa-
grįsti šį sprendimą? Preliminarūs tyrimai mažose HE buvo atlikti 1998 metais. Tik 
šiemet inicijuotas detalus mokslinis tyrimas nustatyti galimo žuvų sunaikinimo tur-
binose daromos žalos reikšmingumą. 

2. Pakeisti Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. įsakymą „Dėl Tvenkinių nau-
dojimo ir priežiūros tipinių taisyklių“ (nustatyti mažosioms HE reikalavimus, kad 
būtų išvengta dažnos vandens lygių kaitos upių ruožuose žemiau užtvankų ir kad 
automatinių matuoklių fiksuojami vandens lygių duomenys būtų skelbiami realiuoju 
laiku bei būtų viešai prieinami internete). 

Lietuvoje sukaupta pakankamai patirties diegiant automatines vandens lygių ma-
tavimo sistemas mažose HE. Kita vertus, ar išspręsime šią problemą viešai skelbda-
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mi internete? Dabartiniu metu inicijuojamas detalus tyrimas norint išaiškinti dažnus 
vandens lygių svyravimus bei jų žalą. Reiktų pasiūlyti ir efektyvių priemonių jų po-
veikiui mažinti, jei toks būtų nustatytas, įskaitant ir stambias HE. Tai būtų konkreti 
parama hidroenergijos sektoriui. 

3. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnyje numatyta hidro-
energetikos plėtra neviršijant 141 MW įrengtosios suminės galios. Kaip numatyta 
įstatymo 49 straipsnyje, pirmenybė turi būti teikiama nepatvankinio tipo hidroelek-
trinių statybai. 

Dėl esamos HE sektoriaus padėties įstatyme numatyta įrengtoji galia nebus pa-
siekta, kadangi pastaraisiais metais naujų HE galių beveik nėra ir artimiausioje 
ateityje nenusimato. Taigi šio įstatymo rengėjai tikslą pasiekė: dėl hidroenergetiką 
diskriminuojančių bei aiškiai neprofesionalių nuostatų jos plėtra pristabdyta. 

Nepatvankinių HE iki šiol beveik nėra net ir išsivysčiusiose šalyse, nes jos dar 
neturi komercinės vertės. Tai besivystanti hidroenergijos technologija ir bent arti-
miausiu dešimtmečiu jos indėlis į pramoninę elektros gamybą tikrai nebus ženklus. 
Lietuvoje iki šiol nėra veikiančių tokių jėgainių, o pasaulyje jų galia tesudaro mi-
kroskopinę dalį viso elektros gamybos sektoriaus. Tad Lietuva su šia įstatymo nuos-
tata yra išskirtinė ne tik Europoje, bet, greičiausiai, ir pasaulyje. 

4. Rengiant Vandens įstatymo naują redakciją įtraukti nuostatas, draudžiančias 
hidroelektrinėms naudoti žuvis žalojančias ir nuotėkio neatitinkančias turbinas, t.y. 
nepritaikytas upės tranzitiniam nuotėkiui praleisti. 

Dabartinis Vandens įstatymas ganėtinai aiškiai apibrėžia minėtas nuostatas. Ma-
nome, kad jas detalizuoti - poįstatyminių aktų prerogatyva. Beje, kalbant profesio-
naliai, žuvų žalojimo rizika kyla taip pat vandens telkinių siurblinių stotyse ir kt. Tad 
Vandens įstatymas turėtų būti skirtas ne tik hidroenergijos prevencijai. 

5. Parengti informaciją apie Vyriausybės patvirtinto Nemuno upių baseinų rajono 
valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Nemuno upių baseinų rajone pa-
siekti programoje įrašytos priemonės „Parengti finansavimo programą HE turbinų, 
darančių žalą aplinkai, pakeitimo“ įgyvendinimą. 

Neteko girdėti, kad Europoje turbinos būtų masiškai keičiamos dėl minėtų rei-
kalavimų. „Žuvims draugiškos“ turbinos pamažu ateina į rinką, jos dar tik testuo-
jamos. Kodėl neturtinga Lietuva nori būti pirmoji? Manome, kad hidroenergetikos 
reguliuotojai linkę stipriai perlenkti lazdą Turbinų keitimas - didelės investicijos. Tai 
neturės efektyvaus poveikio aplinkai (išskyrus pavienius atvejus), visų pirma žuvims. 
Yra kitų, efektyvesnių ir pigesnių sprendimų. 

Tad iš protokolo matyti, kad Lietuvos hidroenergetikos perspektyvos neigiamos 
nepateikiant rimtesnių argumentų. Kartu su žymiais šalies ekologais 2011 m. at-
likome tyrimą ir parengėme rekomendacijas hidroelektrinių neigiamam poveikiui 
aplinkai sumažinti. Be kita ko, jose sakoma: „Gerai suprojektuotos, stebimos bei 
darniais principais valdomos mažosios HE gali turėti mažesnį poveikį ekosistemoms 
ir gali būti draugiškos aplinkai“. Tad pakanka laikytis šių rekomendacijų, kiekvieną 
HE atvejį nagrinėti tik individualiai ir nereikės perteklinių draudimų. 

Prof. Petras Punys, doc. Bronislovas Ruplys 



61

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos miestelių ir mažųjų miestų 
demografinė raida

Prof. Pranas ALEKNAVIČIUS

Miesteliai – tai kompaktiškai užstatytos gyvenvietės, turinčios 500–3000 gyven-
tojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir 
socialinės infrastruktūros srityse, taip pat jiems priskiriami tradiciniai miesteliai. Iš 
viso Lietuvoje jų yra 240 (dalis - sunykusių, 13 miestelių turi mažiau nei 150 gy-
ventojų) ir 265 miesteliai išaugę iš stambiųjų kaimų. Mažieji miestai (iki 3,5 tūkst. 
gyventojų turi 39 miestai), pagal savo funkcijas (kaimo gyventojų aptarnavimo) yra 
artimi miesteliams, dažniausiai tai buvę miesto tipo gyvenvietės. Dėl migracijos 
proceso ir demografinių problemų miesteliuose gyventojų skaičius taip pat mažėja, 
tačiau ne taip sparčiai, kaip smulkesniuose kaimuose, o miesteliuose, esančiuose 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonuose, gyventojų skaičius netgi didėja. 2001–2011 
metais miesteliuose ir stambiose priemiestinėse gyvenvietėse gyventojų skaičius 
sumažėjo 6,7 proc., kaimuose, 
stambesniuose kaip 100 gy-
ventojų – 13,6 proc., likusiuo-
se smulkesniuose kaimuose ir 
viensėdžiuose – 18,3 proc. 

Apie stambiųjų gyvenamų-
jų vietovių raidą galima spręsti 
iš gyventojų surašymo sta-
tistinių duomenų palyginimo 
(lentelėse Nr.1 ir Nr.2 pateik-
ti kai kurių rajonų tradiciniai 
miesteliai, taip pat kitos kaimo 
gyvenvietės, kuriose 2001 m. 
arba 2011 m. gyveno daugiau 
nei 500 gyventojų). Miesteliai 
sugrupuoti pagal jų dislokaciją: 
I grupė – esantys prie miestų – 
seniūnijų centrų (jų yra 95); II 
grupė – esantys prie kitų miestų 
ar prie didesnių miestelių (18); 
III grupė – kiti miesteliai, tu-
rintys savarankišką gyventojų 
aptarnavimo zoną (392).

Nemažai miestelyje tuštėjančių namų

Žemaičių Naumiestis
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1 lentelė
Gyventojų skaičiaus kitimas Akmenės, Joniškio ir Kelmės rajonuose 

Akmenės rajonas
Miesteliai Mažieji miestai

Grupė Pavadinimas 1989 m. 2001 m. 2011 m. Pavadinimas 2006 m. 2013 m.

III Kruopiai mstl 562 614 508 Akmenė 3 019 2 521
III Kivyliai k 525 551 443 Venta 2 987 2 355
III Papilė mstl 1 905 1 942 1 396

Joniškio rajonas
III Gataučiai k 550 562 413 Žagarė 2 034 1 605
III Kriukai mstl 624 602 533
III Bariūnai k 819 535 449
III Jurdaičiai k 624 578 470
III Skaistgirys mstl 952 964 862

Kelmės rajonas
III Kražiai mstl 896 784 603 Užventis 874 788
III Pašilė mstl 274 224 160
I Kukečiai k 541 529 461

III Lioliai mstl 483 544 485
III Žalpiai mstl 202 125 106
III Šaukėnai mstl 719 721 596
III Vaiguva k 659 534 419

2 lentelė 
Vilniaus r. miestelių ir kaimų gyventojų skaičius:

Pavadinimas 1989 m. 2001 m. 2011 m. Pavadinimas 1989 m. 2001 m. 2011 m.

Avižieniai k 1 165 1 695 2 125 Skaidiškės k 3 834 4 457 4 133
Bajorai k 242 137 503 Antavilis k 531 575 574
Bendoriai k 212 192 764 Glitiškės k 634 586 549
Bukiškis k 930 806 922 Paberžė k 1 162 986 919
Riešė k 419 689 1 234 Pagiriai k 3 776 3 929 3 451
Bezdonys mstl 1 128 1 074 1 004 Vaidotai k 824 1 387 1 268
Juodšiliai k 2 139 1 844 1 744 Didžioji Riešė k 461 1 142 2 520
Valčiūnai k n. d. 2 083 1 874 Kalviškės k 937 1 025 974
Kalveliai k 2 021 1 848 1 592 Rudamina k 3 797 3 937 3 981
Šumskas mstl 970 998 919 Rukainiai k 865 770 770
Lavoriškės k 545 585 621 Rastinėnai k 150 321 556
Mostiškės k 620 647 631 Sudervė k 397 459 523
Maišiagala mstl 1 740 1 634 1 636 Sužionys k 577 535 449
Marijampolis k 693 827 870 Grigaičiai k 1 326 1 248 1 325
Medininkai k 586 508 493 Vėliučionys k 638 581 516
Galgiai k 811 1 011 1 426 Buivydiškės k 1 396 1 493 1 314
Mickūnai mstl 1 449 1 415 1 389 Gineitiškės k 109 525 1 093
Did.Kabiškės k 657 757 716 Zujūnai k 932 1 457 1 660
Nemėžis k 2 157 2 601 2 498
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Žemės administravimas  
Mažojoje Lietuvoje

Romualdas SURVILA

Laikas negailestingas. Vis storesniu užmaršties dulkių sluoksniu jis dengia 
Rytų Prūsijoje gyvenusių lietuvių kultūros ir istorijos klodus. Suklusti ir atsisukti 
į kadaise lietuvių apgyventas žemes progą suteikė K. Donelaičio jubiliejiniai 
metai. 

Kristijonas Donelaitis gimė Lazdynėlių kaime prieš 300 metų, 1714 m. sau-
sio 1 d. Apie žemės administravimą XVIII amžiuje, žemės reformą, įdomius fak-
tus apie žemės matavimus, matininkų elgesį, skundus ar kitokias neteisybes 
galime susidaryti gyvą vaizdą susipažinę su K. Donelaičio kultūrinės ir ekono-
minės veiklos palikimu.

Prūsijos valstybei priklausančioje Mažojoje Lietuvoje XIII-XIV a., vykstant ko-
voms tarp kryžiuočių ir lietuvių, žemė daugiausia priklausė Vokiečių (Kryžiuočių) 
ordino didžiajam magistrui, vėliau Prūsijos valdovams. Tarp laukininkų (valstiečių) 
sodžių įsiterpdavo ir vokiečių bajorų kaimų. Nuo XIV a. Prūsijoje plintant bau-
džiavai nusigyvenę lietuvių ir prūsų laukininkai tapdavo kilmingųjų žemvaldžių 
baudžiauninkais. Mažojoje Lietuvoje (kaip ir K. Donelaičio „Metuose“) jie vadinti 
būrais. 

K. Donelaitis „Metuose“ juos skirsto į „viežlybus“ (teigiamus) ir „nenaudėlius“ 
(neigiamus). Viežlybųjų būrų Pričkaus, Krizo, Lauro ir Selmo pavyzdžiu moko, 
kaip reikia dirbti ir gyventi. Nenaudėlių Dočio Slunkiaus, Pelėdos, Enskio ir Plau-
čiūno pavyzdžiais moko, kad girtuokliai, triukšmadariai ir tinginiai bus nuskurėliai. 
„Metuose“ atsispindi baudžiavinių darbų ir gyvenimo sąlygos. 

 Valdžiai nusipelnę 
vietos gyventojai lauki-
ninkai nuosavybėn pagal 
Kulmo teisę gaudavo 3 
ūbų (apie 45 ha) sklypą. 
Kulmiškiai, kaip bajorų 
luomo žmonės, mokėjo 
riterio mokestį. Tačiau 
jų pareigos ir prievolės 
(mokesčiai, pastotės) 
buvo didesnės, o teisės 
mažesnės negu kulmiš-
kių vokiečių. XVIII a. 

Šiame name gyveno Kristijonas Donelaitis
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pirmoje pusėje karalius 
Frydrichas Vilhelmas I 
ėmė supirkinėti sunykusių 
bajorų dvarų ir laukininkų 
žemes. Karaliaus valdose 
(junkerių domenuose) ėmė 
kurdinti kolonistus. Į Prūsi-
ją bėgo katalikų persekioja-
mi prancūzų hugenotai bei 
reformatai - kalvinai švei-
carai ir evangelikai liutero-
nai vokiečiai iš Zalcburgo.

XVII a. pabaigoje Ma-
žojoje Lietuvoje prasidėjo 
vadinamoji šatulinė (iš miš-

ko įsavintoje žemėje) kolonizacija, kai valdovui priklausančiuose miškuose, ypač 
Romintos girioje, pagal Kulmo teisę pradėti kurti tokie ūkiai. 

Baisi nelaimė Mažosios ir Didžiosios Lietuvos gyventojams buvo maro epide-
mijos. 1419-1710 m. būta net 22 epidemijų. Daugiausia aukų nusinešusi epidemi-
ja buvo 1710-1711 m., numarinusi net trečdalį gyventojų. K. Donelaitis gimė tik 
pasibaigus vadinamo Didžiojo maro metams. Maro epidemijos įkarštyje žmonės 
nespėdavo laidoti lavonų. Išmirė ištisi kaimai. Atsirado daug apleistos žemės. Joje 
įkurdinti vokiečių kolonistai. Valdžios remiami kulmiškiai vokiečiai tapo viena di-
džiausių ekonominių jėgų, o Kulmo teisė buvo viena iš vietos gyventojų vokietini-
mo priemonių. Kulmiškiai buvo atleisti nuo ūkininkų darbo prievolių, pilies tarny-
bos, daugelis ir nuo pagalvės mokesčio, mokėjo tik činšą. Galėjo turėti pavaldžių 
valstiečių. Kulminiai ūkiai buvo alodiniai, vaikų paveldimi lygiomis teisėmis. Jų 
savininkai turėjo teisę medžioti, žvejoti, varyti degtinę, laikyti smuklę, malūną, kar-
šyklą, lentpjūvę ar kitokią smulkią įmonę. 

Kiekvieno laikotarpio žemės reforma turi išganingą „vaistą“. K. Donelaičio lai-
kais tai buvo separacija, tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje komasacija, dabar-
tinio laikmečio „vaistas“ – konsolidacija.. K. Donelaitis iš vokiečių kalbos išvertė 
brošiūrą „Apie separacijos naudą“, pridėdamas savo pastebėjimus. Rytų Prūsijoje 
pereinant nuo senojo, bendruomeninio, į naują individualų žemės ūkį buvo siekiama 
išskirstyti iki tol bendrai naudotas kaimo ganyklas, o arimus, padalintus į sklypus 
bei rėžius, sujungti ir pakeisti kompaktiškais plotais arti sodybų – atverti kelią as-
meninei iniciatyvai, pradėti kapitalistinio tipo ūkininkavimą. K. Donelaičio išvers-
toje brošiūroje pateikiami patarimai, kaip naudoti ganyklas, kaip dirbti žemę, tręšti 
sklypus, juos sausinti, išsikasti prūdelį, kaip pasisodinti gyvatvores (žalitvores) ga-
nykloje, „kaip vaisingus medžius apie sklypą sodinti“. K. Donelaitis primena, kad 
lietuvninkai visai neseniai buvo nusiteikę prieš kartupelų (t. y. bulvių) įveisimą, 

Etninės  Lietuvos žemės. Raudona spalva – mažoji Lietuva
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nenorėjo jų sodinti ir valgyti. „Dabar jos jums labai gardžios. Kaip jus dabar dideliai 
rėktumėte, kad tas dabar jums atimtų, arba jums jas sodinti uždraustų“. Ragina sėti 
dobilus, džiaugiasi, kad būrai juos pamėgo. Pataria, kaip įsivesti sėjomainą. 

Būrai žemę ardavo mediniu arklu (žagre), pasikinkę du jaučius. Įžėlusią velėną 
atriekdavo žagrės geležiniai noragai, o atversdavo įžambiai pritvirtinta medinė ar 
metalinė plokštė – palyčia. Po to dirva būdavo purenama medinėmis akėčiomis su 
mediniais ar geležiniais akėčvirbaliais – negeliais. Akėčias traukdavo arkliai.

Evangelikų liuteronų bažnyčia Mažojoje Lietuvoje turėjo palyginti mažai že-
mių. Tolminkiemio klebonijai priklausė 4 ūbai (apie 60 ha) žemės. 1769 m. spalio 
21 d. pasirodė karaliaus įsakymas, kuriame skelbiama, jog bendrasis kaimo laukų ir 
ganyklų valdymas turi būti panaikintas, o viskas atitinkamai pasidalyta. K. Done-
laitis, Gumbinės karo ir domenų rūmų prašomas, šį įsakymą išvertė į lietuvių kalbą. 
Prasidėjo ilga, net 14 metų trukusi varginanti Tolminkiemio dvaro ir bažnyčios že-
mių separacijos byla, primenanti mūsų laikų įstrigusias žemės nuosavybės atkūrimo 
bylas. 

Būrams artimiausia valdžia buvo kaimo seniūnas (šulcas, šaltyšius). Šulco par-
eigos buvo: skelbti karaliaus bei vietos administracijos įsakymus, tvarkyti pastočių, 
kelių remonto, naktinės sargybos ir kitas prievoles, varyti būrus į baudžiavą ir sekti 
jų darbą, teikti žinias apie ūkininkavimo būklę, aiškinti valstiečiams agrotechnikos 
naujoves. Jie atlikdavo panašų mums žinomą tijūno vaidmenį. Šulcui buvo skiriama 
iki 30 ha (2 ūbai) žemės su ūkio paveldėjimo teise. Jis buvo atleistas nuo baudžia-
vos. Baudžiava Mažojoje Lietuvoje buvo panaikinta 1807 metais, 60 metų anksčiau, 
negu Didžiojoje Lietuvoje. Karališkojo dvaro valdytojo žinioje buvo vachmistrai 
(policininkai). Jie prievarta iš valstiečių reikalaudavo nustatytų duoklių, tikrindavo 
leidimus pardavinėti javus, malkas ir leidimus ūkinei veiklai miškuose. Jie sekda-
vo kaimo seniūnų veiklą. Valsčių karališkųjų dvarų tituluotieji valdytojai, valdžios 
patarėjai vadinosi amstrotais. Dažnai amstrotai nepaklusnią kaimo bendruomenę 
priversdavo eiti į baudžiavą net pasitelkę dragūnus. Amstrotams buvo pavaldūs visi 
kiti dvarų ir palivarkų valdytojai – amtmonai, t.y. valdininkai, nuomoję karališką-
sias žemes. K. Donelaitis turėjo daug bėdų su Tolminkiemio dvaro amtmonu Teo-
filiu Ruigiu bažnyčios ir dvaro žemių separacijos byloje. K. Donelaitis separacijos 
bylos klausimais rašė skundą net karaliui, domenų savininkui į Karaliaučių. 

 Rytprūsių Lietuvos departamente XVIII a. pabaigoje karaliui priklausanti do-
menų žemėvalda apėmė 86 proc. visos Rytų Prūsijos žemės ir 51 proc. dirbamos 
žemės. K. Donelaičio laikais domenus nuomojusius ūkininkus (laukininkus) ėmė 
keisti iš Vokietijos atvykusiais miestiečiais. Kokie sudėtingi buvo santykiai žemės 
tvarkymo srityje gerai iliustruoja K.Donelaičio ir amtmono T.Ruigio ginčai žemės 
separacijos klausimu.

1775 m. liepos mėn. amtmonas T. Ruigys, Įsruties teismo komisijai ir Įsruties 
apygardos separacijos komisijai pritariant, pareiškė norą nuo kaimo bendruomenės 
atsiskirti, o dvaro, bažnyčios ir valstiečių laukus separuoti. Separacijos eiga paro-
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dė kokių neteisybių griebiasi žemės administratoriai ir jų užmačias įgyvendinantys 
matininkai. K. Donelaitis atkakliai kovojo ne tik už teisingą bažnyčios žemės, bet 
ir valstiečių žemės sutvarkymą. Pirmiausiai jis pasipriešino T. Ruigio inicijuojamai 
reparacijai. Įsruties teismo kolegija bažnyčiai atstovauti paskyrė teismo pirmininką 
Aveideną. Vis dėlto komisija dirbo pagal amtmono T. Ruigio nurodymą. Surašant 
reformos aktą nedalyvavo nei K. Donelaitis, nei valstiečiai. Pagal šį aktą amtmonas 
dvarui priskyrė daugiau kaip 30 ha bendro naudojimo ganyklą, taip pat pačią geriau-
sią žemę. Tokį aktą K. Donelaitis pasirašyti atsisakė. Tačiau Gumbinės karo ir dome-
nų rūmai pagal jį pavedė matininkui Noibaueriui sudaryti Tolminkiemio separuoja-
mų žemių planą. Paruošęs planą, Noibaueris nusiuntė pranešimą rūmams ir ėmėsi 
plano įgyvendinimo. K. Donelaitis ir valstiečiai prieš tai protestavo - nedalyvavo 
skirstant žemę. T. Ruigys rūmams apskundė K. Donelaitį, kad šis prieš separaciją ir 
kliudo ją vykdyti. Rašydamas skundus įvairių valdžios pakopų įstaigoms ir karaliui, 
K. Donelaitis rėmėsi kito matininko Mencelio seniau sudarytu planu, kurį „užtenka 
atsiskleisti ir paaiškės ne tik kiek ūbų žemės yra visuose Tolminkiemio laukuose 
ir Tolminkiemio dvare, bet ir kokios ji rūšies pagal kiekį ir kokybę“. T. Ruigys 
pasitelkė kito matininko Tiškos planą, kuriame dalis bendrai naudojamų ganyklų 
pavaizduota krūmynu, todėl to ploto į separaciją nenorėjo įtraukti. K. Donelaičio 
amžius ir amtmono nepagarbus elgesys neleido dalyvauti nustatant naujas ribas, 
matuojant jį atstovavo varpininkas Zeligmonas. Be to, kaip rašė Donelaitis, „Ruigys 
pats vienas norėjo kalbėti, o klebonas turėjo už 10 žingsnių stovėti ir tik klausytis“. 
T. Ruigys nesąžiningai įkalbinėdamas, vaišindamas ir įteikdamas dovanas su mati-
ninku Noibaueriu vėl matavo dvaro naudai. Zeligmonas ir dar du dalyvavę komisi-
joje tylėdami pasišalino ir nors valdytojas juos šaukė, bet jie nesugrįžo ir apie tokią 

separaciją nebenorėjo 
nieko daugiau girdė-
ti. T. Ruigys apkaltino 
K.Donelaitį, kad šis 
nieko nenutuokia apie 
„savo žemių kokybę 
ir juo labiau kiekybę. 
Ir dar jo silpnos akys 
toli nemato“. Tai buvo 
netiesa, nes Donelaitis, 
būdamas 64 metų am-
žiaus, labai detaliai nu-
braižė Tolminkiemio 
bažnyčios žemės planą 
ir smulkų raštą skaitė 
be akinių. Jis matinin-

ISTORIJA

Kristijono Donelaičio nubraižytas Tolminkiemio laukų planas



67

ką Noibauerį kaltino ne-
nuspalvinus plane visų 
pievų ir neapskaičiavus 
jų plotų. Žemės mata-
vimų epopėją galima 
užbaigti K.Donelaičio 
atodūsiu: „Ak, jūs mies-
tų kunigai, neprivalą su 
žemės ūkiu kamuotis, 
kokie jūs laimingi!“ K. 
Donelaitis ir T. Ruigys 
iškeliavo amžinybėn pa-
likdami žemiškąsias pro-
blemas tais pačiais 1780 
m. Separacijos byla, taip, kaip norėjo Donelaitis, buvo baigta tik 1790 m. 

Antrojoje XVIII a. pusėje Europos valstybėse pastebimas spartus kartografijos 
vystymasis. K.Donelaičio laikais, 1763 m., pradėta rengti Rytų Prūsijos topografi-
nė nuotrauka, kuri užbaigta 1783 m. Ji apėmė ir Rytų Prūsijos dalį. Tačiau puikus 
kartografijos pavyzdys yra 1796-1802 m. Prūsijos ministro Fridricho Leopoldo von 
Šrioterio iniciatyva parengtas žemėlapis „Netz distrikto, Rytų ir Vakarų Prūsijos, 
Lietuvos provincijų žemėlapis“ 1:50 000 mastelio. Topografinė nuotrauka atlikta 
po trečiojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padalijimo (1795 m.). Žemėlapyje 
atvaizduota ne tik Prūsijai priklausanti Lietuvos teritorija, bet ir 1-3 km Rusijai 
atitekusios Lietuvos teritorijos ruožas. Nepaprastas dėmesys skiriamas racionaliam 
įvairių žemės naudmenų naudojimui. Jo turinys – reikšminga pagalba ne tik že-
mės tvarkymui, bet ir administravimui. Žemėlapis spalvotas: vietovės elementai 
išbraižyti pilka spalva, miškai – tamsesne pilka, proskynos ir miško keliai – juodai, 
pievos – šviesiai žaliai. Sutartiniais ženklais pažymėtas krūmuotumas ir šlapumas, 
dirbami ir dirvonuojantys laukai, ganyklos, durpynai, smėlynai, reljefas. Atskirais 
sutartiniais ženklais pažymėta: gyvenvietės (nurodant kiemų skaičių), tiltai, malū-
nai, bažnyčios, paštai, karčiamos, eiguvos ir kiti atskiri pastatai. Atskiromis spalvo-
mis nurodoma miestų, miestelių, dvarų žemių ir kitų pažymėtų objektų karališkoji 
ir kitokia priklausomybė. Ypač kruopščiai pažymėtos administracinių vienetų ribos. 
Žemėlapyje nurodomi gyvenamųjų vietovių, upių, ežerų, marių ir jūros pavadini-
mai, upių tėkmės kryptys. Skirtingu žymėjimu išskiriamas kelių tinklas. 

Dabartinė žemėtvarka turi daug duomenų rinkinių apie žemę. Tačiau žemės tvar-
kymas dar nepasiekė reikiamo turinio, kompleksiško racionalaus žemės naudojimo 
bei jos pagerinimo – apleistų žemių mažinimas bei fragmentinė žemės konsolida-
cija – ne visa žemėtvarka. Gal iš praeities reikėtų pasisemti žinių ir meilės didžiau-
siam turtui – gimtajai žemei. 

ISTORIJA

XVIII a. pabaigos Rytų Prūsijos žemėlapio fragmentas 
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Nerimstanti siela
Liepos 26 d. aštuoniasdešimtmetį pažymėjo melioracijos veteranas, ilgame-

tis Raseinių rajono melioracijos įmonės vadovas Antanas Siudikas, žmogus, 
kurio nuopelnai plėtojant melioraciją ne tik savame rajone bet ir visoje Lietu-
voje aukso raidėmis įrašyti į melioracijos Lietuvoje istoriją. Beveik 50 metų jis 
vadovavo Raseinių melioratorių darbui ir tik neseniai buvo priverstas palikti AB 
„Raseinių melioracija“ vadovo pareigas. Jo darbas savo laiku buvo deramai 
įvertintas, jis – Lietuvos nusipelnęs melioratorius, Lietuvos žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinierių sąjungos Garbės narys, Raseinių rajono Garbės pilietis, šio 
Jubiliejaus proga apdovanotas Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklu.

A. Siudiko biografija nesudėtinga. Gimė jis 1934 m. tuo-
metinės Kėdainių aps. Jokubaičių kaime. 1950 metais dar bū-
damas 15 metų amžiaus tapo traktorininku. Baigęs 1957 m. 
Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumą įgijo techni-
ko mechaniko diplomą. 1974 m. jau dirbdamas baigė LŽŪA 
Ekonomikos fakultetą ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.

Nuo 1957 m. buvo Bartkūniškio MTS bei Dotnuvos MTS 
vyriausiasis inžinierius. 1961 m. pavasarį jis buvo paskirtas 
Ariogalos MTS, neužilgo reorganizuotos į MMS (melioraci-
jos mašinų stotį) direktoriumi. Taip tolesnį gyvenimą ir dar-
bą susiejo su melioracija. Toliau sekė ilgas darbo laikotarpis 

Raseinių melioracijos statybos valdybos viršininko poste. Čia išryškėjo jo energin-
go, iniciatyvaus žmogaus sugebėjimai organizuoti didelio kolektyvo veiklą. 

A. Siudiko nuolatinėmis pastangomis buvo plėtojama įmonės gamybinė bazė. 
Tuometinėmis planinės ekonomikos ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumo sąlygomis 
aprūpinimais butais buvo pagrindinė jų sutelkimo sąlyga. A.Siudiko pastangomis 
Ariogaloje atsirado ištisas melioratorių gyvenamųjų namų kvartalas. Tai leido di-
dinti gamybinius pajėgumus, tuo pačiu ir melioravimo darbų apimtis. 

Šiuo didelių melioracijos darbų Lietuvoje laikotarpiu Raseinių MSV pasiekimai 
buvo ypač matomi. Tuometinė Raseinių MSV buvo viena pirmaujančių meliora-
cijos įmonių, atlikdavo daug melioracijos darbų. Antai, 1984 m. šį įmonė atliko 
įvairių melioracijos darbų už 8,4 mln. rublių (dabartine valiuta tai būtų apie 80 
mln. litų). Kasmet rajone buvo nudrenuojama 4000-4500 ha žemės, pakalkinama 
po 4000-6000 ha rūgščių dirvožemių, įrengiama 1500-2000 ha kultūrinių ganyklų, 
nutiesiama 30-35 km vidūkinių kelių. Kurį laiką Raseinių MSV netgi talkino sau-
sinant ir kultūrinant kaimyninio Šilalės rajono laukus. Įmonėje dirbo didelis – apie 
1200 darbuotojų kolektyvas. Joje buvo naudojamos pažangiausios to meto meliora-
cijos darbų technologijos. 1967 m. MSV bazėje buvo įsteigta ir daugelį metų veikė 
respublikinė pažangių darbo metodų mokykla. 

Jis nesusiviliojo jam siūlomais aukštais postais, liko dirbti įmonėje, kurios kū-
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rimui ir išpuoselėjimui 
atidavė daug jėgų.

Vienu jo aktyvios 
ir efektyvios veiklos 
melioracijoje pripaži-
nimo ženklu buvo tai, 
kad paminėti faktą, kad 
Lietuvoje nudrenuotas 
antrasis milijonas hekta-
rų, buvo pasirinktas Ra-
seinių rajonas. Ir netoli 
Raseinių, tuometiniame 
„Laisvės“ kolūkyje 1978 
m. rudenį A. Siudikas 
iškilmingai pasirašė šio 
232 ha drenuoto ploto 
perdavimo naudoti aktą. 
Ir dabar šis žemės skly-
pas efektyviai naudoja-
mas žemės ūkio produk-
cijai gaminti. Ir dabar 
jame tebestovi pamin-
klinis akmuo, pastatytas 
šiam įvykui pažymėti.

Štai kaip prieš dešimt 
metų Jubiliato veiklą 
šiame poste charakterizavo buvęs melioracijos ir vandens ūkio ministro pavaduoto-
jas Gediminas Murauskas: 

„A.Siudikas buvo ne tik puikus vadovas, bet ir nepailstantis statybų organi-
zatorius. MSV pastatyto gelžbetonio cecho bazėje vėliau buvo įkurta gelžbetonio 
konstrukcijų gamykla, pastatytas didelis autoūkis, specializuotas melioracijos or-
ganizacijų traktorių K-700 remonto cechas. Daug A. Siudikas nuveikė ir organizuo-
damas negamybinių objektų statybą. Vandenvietė, valymo įrenginiai, stadionas prie 
Dubysos Ariogaloje, poilsio namai „Pilkopė“ Juodkrantėje, profilaktoriumas netoli 
Ariogalos prie Kirkšnovės upės. Ariogaloje buvo pradėtas statyti didelis sveikatin-
gumo centras. Tuo metu gauti statybų limitus, susitarti su rangovais, padėti jiems 
atlikti užduotis, aprūpinti statybas įrengimais buvo sudėtingas uždavinys. Jeigu ne 
A.Siudiko energija, užsispyrimas, kontaktai, daugelio jų nebūtų buvę. Jo iniciatyva 
Ginevės karjere buvo pradėta asfaltbetonio gamyba, Raseinių ir aplinkinių rajonų 
kaimo gyvenviečių asfaltavimas. Be Jubiliato iniciatyvos, rūpesčių ar dalyvavimo 
neapsiėjo nė viena nauja šalies melioracijos įmonių sistemos novacija. Nors pasi-
taikydavo priekaištų, kad Raseinių MSV statyboms skiriama neproporcingai daug 

ŽMONĖS IR DARBAI

Dalis buvusios Raseinių MSV gamybinės bazės. 1978 m. 

Tokios žemės Raseinių MSV žmonės, vadovaujami A.Siudiko,  
nusausino ir sukultūrino per 90 tūkst. ha. 1976 m. 
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lėšų, žinojome, kad atsiras 
naujas objektas, dažnai rei-
kalingas visai melioracijos 
organizacijų sistemai. Todėl 
A.Siudikas pelnė visuotinį 
melioracijos įmonių vadovų 
ir specialistų pripažinimą, į 
jo argumentus įsiklausydavo 
Melioracijos ir vandens ūkio 
ministerijos specialistai ir 
vadovai.“ 

Mažai ką galima pridurti 
prie šios charakteristikos.

Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę Antanas daugelį 

metų vadovavo akcinei bendrovei „Raseinių melioracija“. Įmonė pergyveno visus 
perėjimo prie rinkos ekonomikos sunkumus, persitvarkė, surado nišas savo veiklai 
ir normaliai dirbo. 2008 m. ji atliko darbų už 23 mln. litų ir gavo 1,3 mln. litų pelno. 
Dar 2008 m. banko sąskaitoje ji turėjo 2,7 mln. Litų, tačiau 2009 m. vasarą Žemės 
ūkio ministerija, pradėjusi valdyti valstybei priklausančias akcijas, atleido A. Siu-
diką iš pareigų. Oficialiai – dėl amžiaus, o iš tikrųjų, kad nesutiko parduoti Kauno 
„berniukams“ įmonės poilsio namų „Pilkopė“ Juodkrantėje. Ministerija bendrovę 
valdyti paskyrė žmogų, kurio tikslas buvo ne dirbti, bet „išsunkti“ banko sąskaitoje 
buvusias lėšas ir sužlugdyti įmonę. Bendrovė bankrutavo, jos turtas buvo pusvelčiui 
išparduotas. Taip įmonė, Jubiliato kurta ir puoselėta daugelį metų, buvo sunaikinta. 

Tačiau A. Siudiko ir jo vadovaujamo kolektyvo nusausinti bei sukultūrinti laukai 
ir toliau tarnauja rajono žemdirbiams, kurie supranta drenažo (jo rajone įrengta 90 
tūkst. ha), svarbą ir vertę. Be to žemdirbystės kultūra, tuo pačiu ir derliai bei paja-
mos būtų kur kas menkesni. Tad savo ilgametės veiklos melioracijoje rezultatais A. 
Siudikas gali pelnytai didžiuotis. Tik gaila, kad valstybė neranda nei būdų, nei lėšų 
šiam sukurtam turtui, prižiūrėti ir atnaujinti.

Negalima užmiršti, kad po šalies nepriklausomybės atkūrimo buvo laikotarpis 
kai melioracija buvo prilyginta kolektyvizacijai ar deportacijai. Dar daugiau. Aštrūs 
kai kurie miesto intelektualai, kurių dauguma niekada nepastatė nė vieno namo ar 
nepasodino nė vieno medžio, visus to meto vadovus pavadino nomenklatūrininkais, 
nesupratę ar sąmoningai stengęsi užmiršti, kad patys nemaža dalimi naudojosi ak-
tyviai tuo laikotarpiu dirbusių žmonių darbo rezultatais. A. Siudikas savo darbu ir 
anuo laikotarpiu ir po 1990 m. įrodė, kad panašios etiketės buvo klijuojamos ten-
dencingai. 

Kai daugelis panašaus amžiaus žmonių džiaugiasi ramybe, A. Siudikas nerimsta. 
Jo iniciatyva rajone pradėjo veikti kita, kad ir nedidelė, melioracijos įmonė. Praei-
ties, žinoma, nesugrąžinsi, bet kitaip gyventi jis nemoka.

Juozas Smilgevičius

Antanas Siudikas (už stalo, dešinėje) pasirašo aktą apie 2 mln. dre-
nuoto hektaro Lietuvoje perdavimą naudoti. 1978 m. rugsėjo 20 d. 
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Šiandien norė-
tųsi tarti nenumal-
domam laiko ratui 
„sustok, valandė-
le“, tačiau gyveni-
mo dėsniai nepa-
žeidžiami. Viskas 
keičiasi, vystosi, tuo 
pačiu ir mes. Dar 

rodos vakar buvome jaunos specialistės, o 
šiandien stovime ant 60-mečio slenksčio. 
Tokį jubiliejų pažymėjo ir Valstybės žemės 
fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos 
skyriaus specialistė Anna Banienė (Andro-
sova).

Anna gimė 1954 m. liepos 21 dieną Kel-
mės rajono Šaukėnų kaime. Mokėsi Šaukė-
nuose, vidurinę mokyklą baigė Užventyje. 
1972 metais įstojo į LŽŪA ir 1977 metais 
su žemėtvarkos inžinierės diplomu atvyko 
į Respublikinio žemėtvarkos projektavimo 
instituto Šiaulių žemėtvarkos skyrių. Buvo 
priimta inžinierės pareigoms. Vėliau keitė-
si įmonės pavadinimas, Annos pareigybės, 
bet žemė liko ta pati. Ji darbavosi visuose 
žemėtvarkos darbų baruose: sėjomainos 
projektai, žemės apskaita, miškų, augančių 
pakrančių apsaugos juostose, apskaita, me-
lioracijos defektų nustatymas, kultūrinių ga-

nyklų inventorizacija, valstiečių ūkių geode-
ziniai matavimai. Jubiliatė neskirstė darbų 
į sunkius ar lengvus, dirbo visuose skyriaus 
aptarnaujamuose rajonuose. Atėjus pertvar-
kai, kibo į žemės reformos darbus. Žingeidi, 
stropi, turinti nemažai kvalifikacijos pažymė-
jimų, reikli sau ir kitiems, darbšti. 1994 me-
tais buvo paskirta grupės vadove, sėkmingai 
vadovavo Joniškio rajono žemės reformos 
grupei. Prieš keletą metų atsisakiusi vado-
vės darbo, šiuo metu laužia ledus naujuose 
baruose - diegia skaitmenines technologijas.

Dar besimokydama LŽŪA Anna sukūrė 
šeimą su hidromelioracijos specialistu Jonu 
Baniu, kartu užaugino dukrą Ritą ir sūnų 
Mindaugą, dabar džiaugiasi anūkėliu.

Miela Anna, kolegų vardu linkiu, kad il-
gai ir laimingai tęstųsi Tavo prasmingi me-
tai, kad jie būtų dosnūs sveikatos ir neblės-
tančios energijos. Kad džiugintum darbais ir 
nuoširdžia šypsena Tave supančius žmones.

***
Kaip gerai, kad jauti žemės pulsą neramų,

Metai skuba, ir tu vis skubi....
Ir džiaugies, kad smėlėtoj lietuviškoj žemėj

Virš senolių pėdų ir savąsias įmintas  
pėdas palieki.
(A.Panavas) 

 Janina Ščeponienė

Šių metų rugsė-
jis UAB „Vigeba“ 
direktoriui Petrui 
Bubliui jubiliejinis.

Petras gimė 
1954 metų rugsėjo 
12 d. Raseinių ra-
jone Balčių kaime. 

Pabaigęs 1972 metais Panevėžio hidro-
melioracijos technikumą, profesinę veiklą 
pradėjo Kelmės MSV techniku. Vėliau dirbo 
meistru, darbų vykdytoju. Noras tobulėti, 

siekti žinių atvedė Petrą į LŽŪA Hidrome-
lioracijos ir žemėtvarkos fakultetą neaki-
vaizdinėms studijoms, kurias baigė 1985 
metais. Darbe pasižymėjo organizaciniais 
gabumais, nestandartiniu mąstymu, todėl 
1988 m. paskirtas MSV Gamybinio skyriaus 
viršininku. 

Po 1990 m. pasikeitus požiūriui į meli-
oraciją, daugeliui melioracijos specialistų 
teko ieškoti kitokio savo žinių ir gabumų 
pritaikymo. Susipažinęs su melioracijos 
sistemų ir jų statinių projektinės dokumen-

Annai Banienei – 60

Petrui Bubliui – 60
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tacijos rengimo specifika, 1994 m. pavasarį 
Petras įkuria individualią įmonę „P. Bublio 
projektavimo biuras“. Tuo metu projekta-
vimo monopolį regione turėjo AB „Šiaulių 
hidroprojektas“. Naujos įmonės laukė di-
deli iššūkiai: nenusileisti inžinerinių spren-
dimų tikslingumu, projektų kokybe. Pradėti 
teko nuo smulkių drenažo remonto, vietinių 
kelių tiesimo projektų. Pamažu plečiantis 
darbų frontui, įmonė ėmėsi ne tik meliora-
cijos projektavimo darbų. Įsigijo modernios 
geodezinės įrangos, statybų technikos, pa-
sikvietė dirbti patyrusius buvusius kolegas 
iš valstybinės įmonės bei jaunų specialistų. 
Įmonė buvo reorganizuota į uždarąją akcinę 
bendrovę „Vigeba“. 

Patirties ir jaunatviško entuziazmo lydi-
nys leidžia Petro vadovaujamai bendrovei 
šiuo metu ne tik projektuoti melioracijos 
statinių naudotojų asociacijų užsakymu su-
dėtingus drenažo sistemų rekonstravimo 

darbus, bet ir, subūrus melioracinės staty-
bos darbų brigadą, atlikti įvairius rangos 
darbus. UAB „Vigeba“ yra žinoma ne tik 
Kelmės, bet ir aplinkiniuose rajonuose. Savo 
visą protą ir širdį atidavęs melioracijai, 
Petras į antrą planą nukėlė savo asmeninį 
gyvenimą. Kolegų yra mėgiamas už drau-
giškumą, tiesų žodį, nenusakomą atsidavimą 
darbui. 

Jubiliato iniciatyva Kelmės rajone buvo 
atkurta Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechni-
kos inžinierių sąjungos veikla, įkurtai grupei 
iš pradžių Petras ir vadovavo. Šiuo metu yra 
aktyvus grupės narys, vienas iš įvairių rengi-
nių organizatorių.

Linkime Petrui, užkluptam 60 - tosios 
Jubiliejinės sukakties, geros sveikatos, pel-
ningų užsakymų, darnos kolektyve ir laimės 
šeimyniniame gyvenime.

Kelmės rajono hidrotechnikos inžinierių 
vardu Apolinaras Jasaitis

Henrikui Bogu-
šui, Radviliškio ra-
jono savivaldybės 
administracijos Že-
mės ūkio skyriaus 
vyriausiajam spe-
cialistui, šių metų 
rugpjūčio 8 d. su-

kako 60 metų.
Jubiliatas gimė ir augo Radviliškio r. 

Baisogalos miestelyje. 1972 m. baigęs vi-
durinę mokyklą pasirinko melioratoriaus 
profesiją ir įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos 
ir žemėtvarkos fakultetą. 1977 m. baigęs stu-
dijas įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvali-
fikaciją. 

Henrikas nuosekliai ėjo pasirinktu ke-
liu. Visa jo darbo veikla susieta su gimtuoju 
rajonu, jo žemės sausinimu ir kultūrinimu. 
Darbą pradėjo 1977 m. Radviliškio MSV 
meistru. Dirbo įrengiant drenažą rajono 

ūkių laukuose. Įgijęs praktinės patirties 
gabus specialistas buvo paskirtas MSV ga-
mybinio skyriaus inžinieriumi, o vėliau ir 
šio skyriaus viršininku. Einant šias parei-
gas Jubiliatui jau teko rūpintis visos įmonės 
melioracijos užduočių vykdymu, darbų eiga, 
jų kokybe. Kurį laiką dirbo ir inžinieriumi 
kontrolieriumi. Po nepriklausomybės at-
kūrimo ir įmonės privatizavimo Jubiliatas 
tęsė darbą UAB „Radviliškio melioracija“, 
2001-2003 m. buvo šios įmonės vyriausiasis 
inžinierius.

Nuo 2003 m. Henrikas tapo Radviliškio 
rajono savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu. Jam 
priskirtų funkcijų sąrašas ilgas: rūpintis ra-
jono melioracijos sistemų ir statinių būkle, 
rengti rajono melioracijos programas, inves-
ticinius projektus, organizuoti melioracijos 
darbų techninę priežiūrą, rengti ir tikslinti 
melioracijos statinių apskaitos duomenis ir 

Henrikui Bogušui – 60
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kt. Be to, dar turi nuolat bendrauti su meli-
oruotos žemės savininkais, konsultuoti juos, 
padėti kurti melioracijos bendrijas, rengti 
medžiagą viešiesiems pirkimams ir atlikti dar 
daug kitų darbų. Henrikas dirba nuoširdžiai, 
susitvarko su jam pavestomis užduotimis. 

Jubiliatas – visuomeniškas žmogus. Jis 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos in-
žinierių sąjungos Radviliškio hidrotechnikų 
skyriaus vadovas. Eidamas šias visuomeni-
nes pareigas, jis sutelkia išsisklaidžiusius 
įvairiose darbovietėse rajono melioracijos 
specialistus.

Henrikas nemažą dalį savo laisvalaikio 
skyrė ir tebeskiria sportui. Jis pagrindinis 
sporto renginių organizatorius. Buvo subū-
ręs stalo tenisininkų komandą, o ir pats ne 
kartą buvo rajono stalo teniso čempionu.

Kartu su žmona Rima į gyvenimo vieš-
kelius išleido sūnų Laimoną ir dukrą Astą.

Sveikiname Henriką Jubiliejaus proga ir 
linkime išlikti tokiam pat jaunatviškam, nuo-
širdžiam ir kūrybingam.

Radviliškio rajono  
hidrotechnikų vardu  

Nerijus Mataitis 

2014 m. balan-
džio 10 d. 60 metų 
jubiliejų šventė 
UAB „Plungės Jo-
nis-S“ direktorius, 
hidrotechnikos in-
žinierius Rimas Ra-
šinskas.

Jubiliatas gimė Plungės raj. Labardžių 
kaime. Mokslus pradėjo 1961 m. Labardžių 
aštuonmetėje, o brandos atestatą gavo 1972 
m. Rietavo vidurinėje mokykloje. Pasirinko 
hidromelioracijos studijas LŽŪA. Studi-
jų metu protą ir kūną aktyviai ugdė šaškių, 
šachmatų turnyruose, žaisdamas futbolą. 
Šių sporto šakų Rimas nepamiršo iki šiol, 
sėkmingai organizuoja varžybas tarp ben-
drovės padalinių, savivaldybėje.

1977 m. įgijęs inžinieriaus diplomą, R. 
Rašinskas pradėjo dirbti Plungės MSV meis-
tru, 1980 m. tapo darbų vykdytoju, vėliau 
vyr. darbų vykdytoju. Sumenkus melioraci-
jos finansavimui, pareigingas, sumanus bei 
turintis nemažos patirties specialistas nuo 
1991 m. pavasario pradėjo dirbti Plungės 
raj. Melioracijos skyriaus vyr. inžinieriumi 
ir iki 2002 m. pavasario rūpinosi rajono me-
lioracijos sistemų eksploatavimu. 

Gebėjimais ir patirtimi pasižymėjęs spe-
cialistas 2002 m. buvo pakviestas į UAB 

„Plungės Jonis“ techninės tarnybos vadovu. 
Eidamas šias pareigas, Jubiliatas įgijo pro-
jektinės dokumentacijos valdymo, sutarčių 
sudarymo, dalyvavimo darbų konkursuose 
įgūdžių. Įkūrus naują įmonę - UAB „Plun-
gės Jonis-S“, buvo pakviestas dirbti tech-
niniu direktoriumi, kur dar plačiau galėjo 
panaudoti visą anksčiau įgytą patirtį. Šias 
pareigas ėjo neilgai, nes 2013 m. pavasarį 
buvo paskirtas įmonės direktoriumi. Šiuo su-
dėtingu laikotarpiu rūpinasi darbų paieška, 
projektavimu, technine pažanga.

Per visą darbo karjerą Jubiliato pagrin-
dinė savybė buvo siekis organizaciniu ir 
technologiniu požiūriu sudėtingose situaci-
jose rasti teisingiausią sprendimą. Buvo ir 
kritikos, ir pagyrimų, tačiau Rimas priima 
viską labai ramiai. Jo pastangos yra įver-
tintos vyriausybės, savivaldybės, asociacijų 
bei kitomis padėkomis. Jubiliatas domisi 
naujovėmis, diegia jas savo įmonėje, kolegų 
gerbiamas už sąžiningumą, geranoriškumą 
prireikus pagalbos ar patarimo. 

Sėkmingas ir jo asmeninis gyvenimas. 
Su žmona Nijole užaugino sūnus Žydrūną 
ir Martyną, jau džiaugiasi ir senelio par-
eigomis.

Jubiliejaus proga linkime Rimui geros 
sveikatos, energijos, ilgų darbingų metų.

Bendradarbių vardu Algirdas Kazlauskas

Rimui Rašinskui – 60
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Š.m. vasarą še-
šiasdešimtmetį pa-
žymėjo hidrotech-
nikos inžinierius 
Steponas Varkalys. 

Gimė jis 1954 
m. liepos 1 d. Plun-
gės r. Kyvaičių kai-

me. Mokėsi Kyvaičių pradžios mokykloje, 
vėliau Tverų vidurinėje mokykloje. 1972 m. 
įstojo į LŽŪA studijuoti hidromelioracijos. 
Įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą, 
1977 m. pradėjo dirbti Šilalės MSV darbų 
vykdytoju, baro vadovu. Kurį laiką buvo šios 
įmonės profsąjungos vadovas. 

1992 m. pradėjo tarnautojo karjerą, 
buvo išrinktas Šilalės r. tarybos pirmininko 
pavaduotoju. Vėliau savivaldybės adminis-
tracijoje dirbo Kontrolės tarnybos vadovu. 
Tačiau įgytas hidrotechnikos inžinieriaus iš-
silavinimas pastūmėjo atsigręžti į hidrotech-
niką ir nuo 1997 m. jis pradėjo inžinieriaus 
projektuotojo veiklą UAB „Šilutės hidropro-
jektas“. Visose pareigose išryškėjo Jubiliato 
organizaciniai gabumai, specialisto kompe-
tencija, gebėjimas spręsti technines proble-
mas, sutelkti žmones siekti bendram tikslui.

 2001 m. rudenį Jubiliatas įkūrė savo 
projektavimo įmonę UAB „Projkelva“, kuri 

sėkmingai dirba jau 13 metų. Nuo 2002 m. 
įmonė buvo atestuota tik melioracijos įren-
ginių ir statinių projektavimo darbams. Nuo 
2007 m. įmonei suteikta teisė atlikti susisie-
kimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei hi-
drotechnikos statinių projektavimo darbus. 

Jubiliatas pasižymi veiklumu ir išmone 
ne vien darbe. Jis organizuoja įmonės dar-
buotojų su šeimomis šventinius renginius, 
aktyviai dalyvauja kaimyninių įmonių dar-
buotojų visuomeniniuose renginiuose. Yra 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inži-
nierių sąjungos, „ASU Alumni“ klubo narys. 
Domisi kelionėmis, kasmet šaltuoju metų 
sezonu neapleidžia slidžių sporto kalnuose, 
kur galima ir paslidinėti, ir pailsėti nuo kas-
dieninių rūpesčių.

 Steponas Varkalys už nuoširdų darbą 
ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotas 
daugelio institucijų padėkomis, tarp jų ir 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos 
Garbės ženklu.

Jubiliejaus proga Steponui nuoširdžiai 
linkime visad būti žvaliam, lydimam geros 
nuotaikos, sėkmės visuose darbo baruose ir 
gyvenimo vingiuose, visad džiaugtis geros 
sveikatos lobiais ir gyvenimo laime.

Bendradarbių ir bendražygių vardu 
Rimas Rašinskas

Steponui Varkaliui – 60

Gerai įsiklau-
syk – širdy akorde-
onu kažkas jaunys-
tės valsą tebegroja.

Tik metai – tie 
nenuoramos - vis 

skuba ir Jubiliejų gražų dovanoja…
Virginija Zaščiurinskienė 2014 m. rug-

sėjo 28 d. šventė savo šešiasdešimtąjį gim-
tadienį. Tai tokia metų branda, kai atsigrę-
žus atgalios matyti nueito gyvenimo brydė. 
Prasideda ji Kuršėnuose, kai dar jaučiamas 
pasibaigusio karo kvapas, kai dar neramios 
naktys, kai dienomis darbščių kuršėniškių 
rankomis statomas ir plečiamas miestas. 

Virginijos vaikystė prabėgo gausioje šei-

Virginijos Zaščiurinskienės  
jubiliejus
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moje (pagal šiuolaikinius standartus), šešeto 
vaikų būryje. Pabaigusi Kuršėnų I vidurinę 
mokyklą, 1972 m. ji įstojo į LŽŪ Hidromeli-
oracijos ir žemėtvarkos fakultetą studijuoti 
hidromelioracijos. Greitai pralekia linksmas 
studentiškas gyvenimas, ir 1977 metais, ran-
kose turėdama išsvajotą hidrotechnikos in-
žinierės diplomą, Virginija išvyksta arčiau 
tėviškės, į Kelmę. 

Darbo veiklą pradeda Kelmės MSV 
meistre, 1996 metais tampa Gamybinio 
skyriaus viršininke ir eina šias pareigas iki 
įmonės privatizacijos. Darbuojantis Kelmės 
melioracijos įmonėje prabėgo gražiausi ir 
prasmingiausi Jubiliatės metai. Čia susitiko 
šviesios atminties vyrą Edvardą, pasaulį iš-
vydo dukra Rasa ir sūnus Arvydas, aplinkui 
zujo draugiškas ir darbštus vienminčių ko-
lektyvas. Idilė baigėsi 2002 metais. Pasikei-
tus vadovybei ir administracijos struktūrai, 
Virginija, dirbusi įmonėje 25 m., buvo pri-

versta ją palikti. Tačiau gabią ir energingą 
specialistę tęsti profesinę melioratorės vei-
klą į savo įmonę pasikviečia buvęs kolega 
Petras Bublys. Šiuo metu Virginija yra UAB 
„Vigeba“ projektavimo grupės vadovė. 

Toje prasmingai nueito gyvenimo brydė-
je būta ir džiugių, ir liūdnų pėdsakų. Pra-
ėjusiais metais teko atsisveikinti su mylimu 
vyru. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje, ir 
Virginija neužsidarė savo pasaulėlyje, yra 
aktyvi LŽHIS Kelmės skyriaus narė, daly-
vauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, 
domisi kultūriniais renginiais, vykstančiais 
ir už rajono ribų.

Gyvenimo saulutei krypstant rudeniop, 
linkime Jubiliatei dar daug saulėtų ir gie-
drių metų, stiprybės, sveikatos, neblėstančio 
optimizmo, skambaus anūkų tauškesio ir ti-
krų draugų apsupties.

Kelmės rajono hidrotechnikos inžinierių 
vardu Apolinaras Jasaitis

Kazio Maksvyčio jubiliejus
Valstybės įmo-

nės Registrų centro 
Nekilnojamojo tur-
to kadastro ir regis-
tro departamento 
viršininkas Kazys 
Maksvytis rugpjū-

čio 22 d. paminėjo savo gyvenimo gražiausią 
jubiliejų - penkiasdešimtmetį. Jubiliatas yra 
nekilnojamojo turto tvarkymo, administravi-
mo srities profesionalas, daug prisideda prie 
profesijos ir naujų įdėjų sklaidos.

Kazys gimė Žemaitijoje, Kretingos r. 
Barkelių k. 1982 m. baigęs Darbėnų J. Šim-
kaus vidurinę mokyklą pasirinko studijas 
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultete. 1987 m. baigęs Akademiją įgijo 
žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. Dar-
bo veiklą Jubiliatas pradėjo Respublikinio 
žemėtvarkos projektavimo instituto Klai-

pėdos žemėtvarkos skyriuje. 1987-1988 m. 
buvo šio skyriaus inžinierius, 1988-1992 m. 
grupės vadovas. Institute pradėjęs žemės re-
formos darbus, 1992-1997 m. juos tęsė dirb-
damas Kretingos r. žemėtvarkos tarnybos 
vyriausiuoju inžinieriumi žemės reformai. 
Sumanus ir darbštus specialistas 1997 m. 
buvo paskirtas Kretingos r. žemėtvarkos sky-
riaus vedėju. Šias pareigas ėjo iki 2001 m. 
Rūpinosi nuosavybės teisių atkūrimo ir že-
mės reformos įstatymų įgyvendinimu, gerai 
organizavo žemės grąžinimo darbus, ieškojo 
būdų žemės reformai spartinti. Jo pastangos 
buvo pastebėtos ir įvertintos. 2001 m. Kazys 
Maksvytis pakviečiamas dirbti žemės ūkio 
viceministru - Nacionalinės žemės tarnybos 
(NŽT) generaliniu direktoriumi. Naciona-
linei žemės tarnybai prie ŽŪM Jubiliatas 
vadovavo visą dešimtmetį, iki 2011 metų. 
Per tą laiką daug nuveikta žemės reformos, 
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nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, 
kartografijos, georeferencinių duomenų ba-
zių bei informacinių sistemų kūrimo ir plė-
tojimo srityse. 

Jubiliato darbas ne kartą buvo įvertin-
tas. Seimo Kaimo reikalų komitetas 2004 m. 
pareiškė jam padėką už svarų indėlį formuo-
jant ir įgyvendinant valstybės politiką nuo-
savybės teisių į žemę, mišką, vandens telki-
nius atkūrimo, žemės reformos, žemėtvarkos 
ir nekilnojamojo turto kadastro srityse bei 
vykdant kitus NŽT priskirtus uždavinius. 
Žemės ūkio ministerija 2004 ir 2006 m. jam 
reiškė padėkas už gerą darbų organizavimą 
įgyvendinant Vyriausybės programą ir už 
stropų bei sąžiningą darbą aktyviai įgyven-
dinant žemės tvarkymo politiką. Būdamas 
NŽT vadovu K. Maksvytis atstovavo jai tarp-
tautinėse Europos nacionalinių kartografa-
vimo ir nekilnojamojo turto kadastro bei 
registro institucijų ir Europos kaimo plėtros 
institucijų asociacijose. Nuo 2011 m. rug-
pjūčio K. Maksvytis dirba Registrų centre. 
Turėdamas didelę žemės tvarkymo ir vady-
bos darbo patirtį, savo žinias sėkmingai pri-
taiko tvarkant ir tobulinant žemės sklypų ir 
kitų nekilnojamųjų daiktų kadastro informa-
cinę sistemą, rengiant teisės aktus, diegiant 
naujas technologijas žemės tvarkymo srityje, 
kuriant labai svarbias Lietuvos matininkams 
taikomąsias programas „Matininkas“ ir 
„Geomatininkas“. Nuo 2013 metų aktyviai 

Vienas pagrin-
dinių Lietuvos skai-
tmeninės kartogra-
fijos, geodezijos ir 
kadastro sistemų 
kūrėjų ir puoselėto-
jų, UAB „Hnit-Bal-
tic“ projektų vado-

vas ir tarptautinės veiklos koordinatorius 
Vaidotas Sankalas rugpjūčio 6 d. pažymėjo 

Vaidoto Sankalo jubiliejus

dalyvauja Europos nekilnojamojo turto re-
gistro tarnybų asociacijos (ELRA) veikloje. 

Kazys yra žemaitis, iš prigimties san-
tūrus žmogus. Mandagus, jautrus, niekada 
neįžeidžiantis kolegų, jis geba išklausyti kitų 
nuomonę, siekia užsibrėžto tikslo, yra reiklus 
sau ir kitiems. Už darbštumą, draugiškumą 
ir kitas žmogiškąsias savybes Jubiliatas yra 
gerbiamas kolegų ir buvusių bendradarbių. 
Su žmona Dalia užaugino dvi dukras – Gedą 
ir Šarūnę.

K. Maksvytis yra visuomeniškas žmo-
gus, jis yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinierių sąjungos bei Lietuvos 
matininkų asociacijos (LMA) narys. 2013 m. 
išrinktas LŽHIS tarybos nariu ir jos vicepre-
zidentu. Nuo 2014 m. yra Sąjungos žurnalo 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redaktorių 
kolegijos narys. Kazys mėgsta sportą. Kre-
tingos savivaldybės organizuotose krepšinio 
pirmenybėse su savivaldybės komanda ne 
kartą buvo iškovojęs čempiono vardą ir jau 
du kartus į pergalę atvedė Registrų centro 
komandą. 

Nuoširdžiai sveikiname Jubiliatą ir lin-
kime jausti darbų troškulį, įgyvendinti savo 
planus ir sumanymus. Stiprios sveikatos, 
energijos toliau prasmingai dirbti, laimės ir 
džiaugsmo su artimaisiais žmonėmis.

Bendradarbių vardu  
Romualdas Kasperavičius,  

Bronislovas Mikūta

50 metų jubiliejų. 
Vaidotas gimė ir augo Šilalės r. Žemai-

tijos k. Mokėsi Nuomininkų aštuonmetėje, 
vėliau Kaltinėnų vidurinėje mokykloje. 1981 
m. įstojo į Maskvos žemėtvarkos inžinierių 
instituto Žemėtvarkos fakulteto žemės ište-
klių tyrimo distanciniais metodais specialy-
bę. 1988 m. baigęs studijas įgijo žemėtvar-
kos inžinieriaus kvalifikaciją. 1988–1991 
m. gilino fotogrametrijos taikymo žinias to 
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2014 m. rug-
pjūčio 24 d. gražų 
penkiasdešimties 
metų Jubiliejų mi-
nėjo valstybės įmo-
nės Vidaus vandens 
kelių direkcijos Ke-
lių ir hidrotechni-

kos statinių priežiūros tarnybos viršininkas 
Aurelijus Rimas. 
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paties instituto doktorantūroje, tačiau ne-
baigęs studijų grįžo į Lietuvą ir dirbo Že-
mės ūkio ekonomikos instituto Agroresursų 
tyrimo laboratorijoje iš pradžių moksliniu 
bendradarbiu, vėliau jos vadovu. Labora-
toriją reorganizavus į Valstybinį distancinių 
tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Cen-
tras“, iki 1995 m. buvo jo vadovas. Vėliau 
vadovavo Valstybiniam žemėtvarkos institu-
tui, o nuo 1997 m. yra UAB „Hnit-Baltic“ 
projektų vadovas ir tarptautinės veiklos ko-
ordinatorius. Nuo 2006 m. V. Sankalas yra 
Islandijos garbės konsulas.

Vaidotas aktyviai dalyvauja ir sumaniai 
pritaiko savo žinias geoinformatikos, že-
mėtvarkos, kartografijos, žemės matavimų, 
žemės kadastro, žemės išteklių kartogra-
favimo, aeronuotraukų ir kosminių vaizdų 
interpretavimo, fotogrametrijos srityse. 
Neabejotini jo gebėjimai valdant įmones ir 
projektus, kuriant nekilnojamojo turto ka-
dastro ir registro sistemas teisiniu, techniniu 
ir administravimo aspektais. Jis gerai išma-
no daugelio Europos šalių teisines sistemas, 
techninius sprendimus, susijusius su nekil-
nojamojo turto informacinėmis sistemomis. 
V. Sankalas nemažai prisidėjo kuriant vien-
tisą Lietuvos nekilnojamojo turto registro ir 
kadastro sistemą, taip pat prisidėjo prie te-
ritorijų planavimo, kartografinių ir kitų na-
cionalinių informacinių sistemų, valstybės 
registrų ir kadastrų tobulinimo, jų teisinės 

bazės rengimo. Dažnai jis buvo geoinforma-
cinių technologijų naujovių taikymo įvairio-
se srityse iniciatorius. V. Sankalas aktyviai 
dalyvavo plečiant kompanijos HNIT-BAL-
TIC veiklą ir steigiant dukterines įmones 
Latvijoje, Estijoje ir Azerbaidžane, yra šių 
įmonių valdybos narys.

V. Sankalas įnešė vertingą indėlį į Lie-
tuvos matininkų asociacijos veiklą. Jis ak-
tyviai dirba ir palaiko glaudžius ryšius su 
užsienio kolegomis, atstovauja asociacijai 
Europos matininkų taryboje (CLGE), da-
lyvauja šios tarybos veikloje. LMA narių 
pasitikėjimas (net tris kadencijas iš eilės V. 
Sankalą renkant LMA prezidentu) patvirti-
na, kad jis yra įvairiapusė, kompetentinga, 
ryški asmenybė, gebanti rasti aukso vidurį 
tarp dažnai priešingų nuomonių, pasiūlyti 
racionalius sprendimus, palaikyti kokybišką 
dialogą tarp valdžios institucijų ir matininkų 
bendruomenės.

V. Sankalas laisvalaikiu mėgsta dirbti ir 
ilsėtis išpuoselėtoje sodyboje, domisi menu, 
muzika, darnioje šeimoje kartu su žmona 
Virginija išaugino dvi dukras: Gabrielę ir 
Simoną.

Gerbiamas Jubiliate, linkime neišsen-
kančios energijos, sveikatos, brandžių idėjų 
ir visapusiškos asmeninės laimės!

Bendradarbių vardu  
Rimantas Ramanauskas, 

Bronislovas Mikūta

Jubiliatas gimė 1964 m. Garliavos m. 
(Kauno r.). 1987 m. baigė LŽŪA Hidrome-
lioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir įgijo 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Po 
studijų iš karto pradėjo dirbti aplinkosaugos 
srityje, darbą, susijusį su paviršinių van-
dens telkinių naudojimu ir priežiūra, šios 
veiklos reglamentavimu, upių, ežerų ir tven-
kinių valstybės kadastro sukūrimu. Darbą 
pradėjo vyriausiuoju inžinieriumi Aplinkos 

Aurelijui Rimui – 50
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Vytautą Marazauską
Kazimierą Petrulį

Juliją Vidą Stelionienę

75
Stasį Orvydą

70
Bernadetą Akelienę 

Janiną Jasiulienę 
Vacių Pangonį

60
Juozą Garlą

Ritą Kareniauskienę
Algimantą Navicką 

85
Algimantą Žaliauską 
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Česlovą Dagį
Ireną Gibavičienę 

Antaną Gricių
Juozą Vytautą Masevičių

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,  
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus 

ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Žurnalo „Žemėtvarka ir 
hidrotechnika„ redakcija

SVEIKINAME

apsaugos departamento Hidrografinio tin-
klo valdyboje, 2001-2003 m. buvo Aplinkos 
ministerijos Vandens išteklių departamento 
Duomenų ir informacijos skyriaus vedėjas, 
o 2003-2008 m. - Aplinkos apsaugos agen-
tūros Baseinų valdymo ir poveikio aplinkai 
vertinimo skyriaus vedėjas. Per daugiau nei 
20 veiklos metų Aurelijus parengė ir daly-
vavo rengiant daugelį Lietuvos Respublikos 
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos 
ministro įsakymų vandens išteklių raciona-
laus naudojimo ir valdymo, hidrotechnikos 
statinių, tvenkinių ir užtvenktų ežerų nau-
dojimo, eksploatacijos ir priežiūros srityse. 
Taip pat vykdė įstatymais numatytas pro-
cedūras tvenkinių, mažųjų hidroelektrinių, 
ežerų, upių vagų reguliavimo klausimais, 
dalyvavo rengiant ir parengė nemažai įvai-
rių vandens išteklių valdymo projektų. Tarp 
jų vienas iš svarbesnių - Novaraisčio dur-
pyno vandens lygio atkūrimo projektas, kurį 
įgyvendinus įsteigtas ornitologinis drausti-
nis, vėliau patvirtintas Europos ekologinio 
tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai 
svarbia teritorija. Už indėlį sprendžiant van-
dens telkinių naudojimo problemas Aureli-
jus yra gavęs aplinkos ministro ir Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus padėkas.
Nuo 2008 m. Aurelijus dirba VĮ Vidaus 

vandens kelių direkcijoje: rūpinasi laivybos 
sąlygomis valstybinės reikšmės vidaus van-
denų keliais, organizuoja ir prižiūri investi-
cinių projektų vykdymą, užsiima valstybinės 
sienos demarkavimo klausimais. Dirbdamas 
aplinką mažiausiai teršiančioje transporto 
srityje - laivyboje, aktyviai domisi vandenų 
apsaugos nuo taršos problemomis. Kole-
goms ir bendraminčiams teikia racionalius 
pasiūlymus vandens išteklių valdymo, nau-
dojimo klausimais, konsultuoja hidrotechni-
kos statinių, mažųjų hidroelektrinių statybos 
reglamentavimo ir šių statinių naudojimo 
klausimais. 

Aurelijus paprastas ir nuoširdus žmogus, 
geras draugas, puikus kolega, niekad neat-
sisakantis padėti. Puikus vyras ir tėtis, su 
žmona Dangyra augina sūnų Vytautą.

Jubiliatui linkime dienų, dėl kurių būtų 
verta gyventi, svajonių, kurios vestų širdį 
pirmyn, stiprios sveikatos, neblėstančio op-
timizmo ir kuo geriausios kloties namuose ir 
darbe.

LŽHIS Hidrotechnikų  
aplinkosaugininkų skyriaus kolegos
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Žemę tvarkyti - ne 
duonos kepalą raikyti

Mindaugas RAGAUSKAS  
žemėtvarkos inžinierius

M. Ragauskas gimė 1932 m. sausio 28 d. Anykščių r. Viešintų mstl. Mokėsi 
Viešintų progimnazijoje, Kupiškio gimnazijoje, Panevėžio suaugusiųjų gimna-
zijoje. 1951 m. mokėsi matininkų kursuose Vilniuje, 1960 m. - neakivaizdžiai 
baigė Kauno ŽŪT, 1970 m. - LŽŪA. Nuo 1954 m. iki 1998 m. dirbo ŽŪM 
Žemės tvarkymo valdyboje, RŽPI Kauno geodezijos skyriuje, Valstybinio že-
mėtvarkos instituto Kauno II žemėtvarkos skyriuje. Būdamas darbštus, inicia-
tyvus, pareigingas ir visuomeniškas žmogus, jis nuo techniko kilo iki skyriaus 
viršininko pareigų. M. Ragauską 
daugelis kolegų pažįsta ne tik 
kaip nuoširdų žmogų, profesijos 
žinovą, bet ir kaip dainininką, 
literatą, dramos mėgėją bei at-
likėją.

 Vanda Vasiliauskaitė

Dėkingas geriems žmonėms. 
Mano tėvai, augę gūdžios carinės 
priespaudos metais, temokėjo tik 
pasirašyti, nes buvo iš neturtingų 
šeimų. Tėvukas iš savo tėvo (mano 
senelio) paveldėjo batsiuvio amatą 
ir valsčiuje garsėjo kaip geras meis-
tras. Mama buvo namų šeimininkė, 
nuoširdaus būdo moteris. Per gy-
venimo sunkmečius ji buvo visų 
guodėja, pagalbininkė ir užtarėja ne tik giminėje, bet ir tarp miestelėnų. Šeimoje 
augome šeši vaikai. Sesutė ir du broliukai mirė tesulaukę vos šešerių metukų nuo 
difterito ir kitokių ligų.

Kai gimiau, tėvai jau turėjo įsigiję žemės sklypą su namu. Žemės reforma Vie-
šintų vlsč. vyko 1932-1936 m. Menu kaimą, kuriame gyveno močiutė, ir kai prieš 
pat karą jie kėlėsi į vienkiemius.

Antrasis pasaulinis karas užklupo, kai man buvo devyneri. Lankiau tuomet Vie-
šintų pradžios mokyklą. Nors fronto linija buvo toliau, tačiau karo žiaurumus ir po-
kario baisumus teko matyti. Tais laikais reta lietuvio šeima nebuvo paliesta represi-

PRISIMINIMAI

Mindaugas Ragauskas šiandien savo kieme
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jos, patyrusi žudynių ar kitaip nukentėjusi. Mano dėdė pateko į Vorkutos, o 21-erių 
metų brolis - į Karelijos lagerius. Rašydavau jiems kalėdinius laiškus ir raminau, 
kad su užgimusiu kūdikėliu Kristumi turėtų baigtis jų kančios, kad jie bus laisvi. 
Stalininės žvalgybos cenzūra buvo baisi, net mano paprastas kalėdinis sveikinimas 
su linkėjimu laisvės tapo terorizavimo ir persekiojimo priežastimi. Šeštąją klasę 
baigiau Panevėžio suaugusiųjų gimnazijoje, bet ramybės ir ten neturėjau.

1950 m. įstojau į Vilniaus miškų technikumą, o sužinojęs, kad Vyriausioji že-
mėtvarkos valdyba organizuoja vienerių metų matininkų kursus, susigundžiau. Ma-
tininkų kursai buvo ne tik pirmieji specialybės mokslai, bet ir pažinimo, padoraus 
bendravimo mokykla. Čia susipažinau su matininkais eruditais - A. Dikčiumi, P. 
Gūžiu, J. Kirsliu, P. Krištaponiu, A. Juodžiu.

1951 m. buvau pašauktas atlikti karinę tarnybą. Kelionė gyvuliniuose vagonuose 
į Tolimuosius Rytus truko 37 paras ir baigėsi Čitos srityje. Dalinyje buvome pir-
mieji lietuviai. Vyresniųjų kareivių požiūris nebuvo draugiškas, mus vadino fašis-
tais. Žiemos speigas siekdavo daugiau kaip 50 laipsnių. Pagrindinio maisto - košės 
nepakakdavo, mus alino fiziškai ir dvasiškai. 1952 m. sausio 19 d., spaudžiant 59 
laipsnių šalčiui, mane ėmė krėsti karštis, kūno temperatūra pašoko iki 40 laipsnių. 
Karščiavimas baigėsi koma, atsidūriau mirtininkų palatoje. Už gyvybę esu dėkingas 
Angelui Sargui ir nuoširdžioms moterims: gydytojai totorei Salimžanovai, lenkų 
kilmės medicinos seselei Jadvygai, sanitarei Elei iš Buriatijos. Jų dėka atsigavau ir 
iš naujo mokiausi vaikščioti. Kaip galima netikėti Aukščiausiojo palaima ir žmonių 
nuoširdumu! Gydytojos teigimu, po tokios ligos iš kariuomenės mane turėjo paleis-
ti, bet tais laikais žmogus nieko nereiškė.

PRISIMINIMAI

Laukiant sugrįžtančių dešifruotojų Dzūkijos miškuose (1976 m.)
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PRISIMINIMAI

1953 m. mirus J.Stalinui, tvarka po truputį keitėsi į gerąją pusę, atsirado daugiau 
žmoniškumo. Kariuomenėje dirbau topografu, tai buvo naudinga mano pasirinktai 
profesijai.

Pasirinktos profesijos keliu. 1954 m. grįžęs iš kariuomenės, nuėjau į Vyriausią-
ją žemėtvarkos valdybą pas buvusius savo mokytojus. Sužinojau, kad rengiamasi 
įkurti geodezinių darbų padalinį, kuriam bus reikalingi topografai. Nukreipė į pa-
sitobulinimo kursus, kur susirinko specialistai, dirbę žemėtvarkos valdybos padali-
niuose ir iš kitų žinybų. Mokėmės III ir IV klasės niveliacijos sutankinimo bei tech-
ninės niveliacijos, aerogeodezinės nuotraukos, kaligrafinės braižybos ir kitų dalykų.

1955 m. balandžio mėn. buvo įkurta Kauno geodezinių darbų partija, joje dirbo 
53 žmonės, viršininku paskirtas B. Krapas, inžinieriumi techninei kontrolei - V. 
Šidla. Pirmieji grupių viršininkai - B. Kasparaitis, B. Pupinis, A. Jankauskaitė-
Daugnorienė, Č. Danilevičius. Šiam padaliniui plėtojantis kartu augau, mokiausi ir 
brendau. Pradėjęs darbą nuo žemiausios pakopos, karjerą baigiau dirbdamas sky-
riaus viršininku.

Specializuoto geodezinio gamybinio padalinio įkūrimas Vyriausiojoje žemė-
tvarkos valdyboje sudarė sąlygas planinės medžiagos atnaujinimo darbus vykdyti 
Lietuvos specialistų jėgomis. Tai buvo iššūkis tautinei savigarbai palaikyti prieš 
rusinimą. Per penkerius metus buvo parengta daugiau kaip 150 matininkų. Tai leido 
atsikratyti iš Rusijos primestų specialistų, kurie turėjo tikslą ne vien padėti. Tenka 
pripažinti A. Dikčiaus ir P. Gūžio įžvalgumą bei tuometinio Žemėtvarkos valdybos 
viršininko A. Tichonovo toleranciją.

Pirmasis mano darbo objektas buvo Vidurio Lietuvoje, vadintas Ramygalos 
objektu. Aerofotoplanuose M 1:10000 darėme topografinę nuotrauką. Vienas plan-
šetas apimdavo apie 1800 ha teritorijos. Per metus vienas topografas atlikdavo dar-
bų iki trijų planšetų teritorijose.

Geodezinių darbų partija iš pradžių turėjo tik vieną sunkvežimį. Pagrindinė su-
sisiekimo priemonė buvo dviratis. Visą vasarą gyvendavome darbo objekte, net at-
lyginimus viršininkai atveždavo į darbo vietą.

Tuo metu savo dviračio neturėjau, tekdavo skolintis. Vienas toks skolinimosi 
atvejis buvo lemtingas. Per šokius Raguvos kultūros namuose vienai gerai šokėjai 
užsiminiau, kad rytojaus dieną ketinu iš ko nors skolintis dviratį. Sužinojusi apie tai, 
ji geranoriškai sutiko paskolinti savo dviratį. Taip susiklostė, kad su anuomet puikia 
šokėja Eugenija sukūrėme šeimą, užauginome dukrą ir sūnų, turime keturis anūkus, 
dabar jau džiaugiamės dviem proanūkiais.

1957 m. buvo įkurtos dvi geodezinių darbų partijos. Pirmosios viršininkas V. Ši-
dla, antrosios - B. Pupinis. Patekau į pirmąją, V. Lodos vadovaujamą grupę. Darbai 
sekėsi gerai, buvau paaukštintas pareigose, tapau II eilės techniku. Tuo metu buvo 
tokia pareigybių skalė, kad technikai ir inžinieriai buvo skirstomi pagal eiles, su 
kiekvienos eilės pakėlimu prisidėdavo po 50 rb atlyginimo. Už nekokybiškus dar-
bus ar kitus nusižengimus atlyginimai galėjo būti mažinami. Kasmet darbo objektai 
buvo vis kitose Lietuvos vietose, verkiant reikėjo greitesnio asmeninio transporto 
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nei dviratis. Šiandien tai atrodo smulkmena, bet tuomet net turint pinigų tekdavo 
laukti ilgose eilėse.

Gavome žemės ūkio ministro pavaduotojo pasirašytą raštą, kad motociklai rei-
kalingi žemėtvarkos darbams, ir mes penkiese: (J. Urniežius, G.. Danys, V. Skvarna-
vičius, V. Barzda ir aš) važiavome į Iževską (miestas Rusijoje netoli Uralo), buvome 
girdėję, kad ten, metų pabaigoje motociklus lengviau galima nusipirkti. Po tam tikrų 
nesusipratimų ir patirtų nuotykių, įrodžius, jog nesame šnipai, o draugiškai nusitei-
kę Tarybų Sąjungos piliečiai, galėjome ruoštis namo. Naujų motociklų negavome, 
pirkome padėvėtus ir geležinkeliu parsigabenome į Kauną. Su vienu motociklu va-
žinėjau darbe net 17 metų, kitą pardaviau, kad padengčiau kelionės išlaidas.

Kaip vykdėme darbus. 1959 m. Buvau paskirtas grupės viršininku. Tais metais 
darbus vykdėme Vilkijos objekte. Neatsitraukdamas nuo darbo, trejus metus mo-
kiausi ir 1960 m. baigiau Kauno žemės ūkio technikumą, įgijau žemėtvarkininko 
specialybę.

1961 m. buvo įsteigtas Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas, visi 
Žemėtvarkos valdybos gamybininkai tapome instituto darbuotojais. Pirmuoju ins-
tituto direktoriumi buvo paskirtas jaunas, kupinas idėjų žemėtvarkos inžinierius 
Vytautas Skuodžiūnas. Vietoje partijų institute buvo įsteigti skyriai. Vietoje dviejų 
geodezinių darbų partijų įkurtas Kauno geodezijos skyrius, jo viršininku paskirtas 
V. Šidla, pavaduotoju B. Pupinis. Aš tuo metu vadovavau grupei, kuri darė įvairių 
mastelių aerotopografines, topografines nuotraukas, taip pat atribojimo darbus.

1955-1965 m. Geodezijos skyrius buvo išplėtęs veiklą ir atliko šiuos darbus: ae-
rotopografinę nuotrauką su papildomu turiniu žemės ūkio reikalams M 1:10000 ir M 
1:5000; topografinę nuotrauką su papildomu turiniu drenažo projektavimo reikalams 
M 1:2000, M 1:1000 ir M 1:500 sodams, želdynams bei parkams projektuoti. Taip 
pat vykdėme valstybinių miškų ribų atkūrimo darbus, siedami juos su trianguliaci-
jos punktais. Buvo pradėti atriboti visi iki 5 ha žemės naudotojai kaimo teritorijoje. 

1964 m. pradėtas M 
1:1 0000 aerofotopla-
nų dešifravimas že-
mės ūkio reikalams. 
Apie 1970 m. pagal 
patobulintą ir išplėstą 
programą šie darbai 
virto kompleksiniais. 
Dešifravimo metu 
kartografavome vie-
tovardžius, gamtos ir 
kultūros paminklus, 
elektros tiekimo lini-
jas nuo 10 kV įtam-

PRISIMINIMAI

Seminaro pertraukėlės metu su gamtos bei kultūros paminklų
kartografuotojais (dešinėje - M.Ragauskas) 1978 m.
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pos, veikiančias ir nebe-
veikiančias kapines.

Kompleksinių darbų 
plėtra nebuvo primesta, 
ji vyko instituto speci-
alistų ir vadovų inici-
atyva, kurie prisiėmė 
papildomus rūpesčius ir 
atsakomybę. Vyr. geode-
zininko B. Kasparaičio 
iniciatyva buvo pradėta 
rengti metodika ir įtikin-
tos valdžios institucijos, 
kad gamtos ir kultūros 
paminklų kartografa-
vimas turės praktinę 
ir išliekamąją istorinę vertę. Buvo pasiekti bendri tarpžinybiniai susitarimai tarp 
Mokslų Akademijos Lituanistikos instituto ir Kultūros ministerijos, suderintos dar-
bų metodikos ir sprendžiamas finansavimas. Sulaukdavome priekaištų ir pagrūmo-
jimų iš Pabaltijo geodezinių darbų priežiūros tarnybos. Ši Rygoje įsikūrusi tarnyba 
kontroliavo visas tris Baltijos respublikas, išduodavo leidimus dirbti, nustatydavo 
darbų sudėtingumo kategorijas ir priiminėdavo atliktus darbus.

Bendru susitarimu su Kultūros ministerija buvo pradėti rengti istorijos, archeo-
logijos ir architektūros paminklų apsaugos zonų planai. Buvo organizuojamos ben-
dros ekspedicijos su archeologais ir istorikais apsaugos zonų riboms nustatyti. Buvo 
sudaromi topografiniai planai, juose išbraižomi paminklai su jų zonų ribomis.

Dešifravimo metu darėme ir elektros tinklų nuotrauką, atlikome elektros tie-
kimo linijų inventorizaciją. Aukštesnių kaip 10 kV įtampos tiekimo linijose buvo 
kartografuojamos visos atramos, linijų persikirtimai ir pastotės bei transformatoriai. 
Pamatę, koks chaotiškas elektros tiekimo linijų raizginys mūsų nuostabiame krašto-
vaizdyje, atsakingos institucijos turėjo galimybę jas racionaliau projektuoti.

Dar vienas svarbus darbas - kapinių apskaita, vykdyta kaimo vietovėje. Žiniaraš-
čiuose buvo aprašoma kapinaičių būklė, o planai parengti žemės naudotojų ribomis 
1:10 000 masteliu, rajonų suvestiniai planai - 1:200 000 masteliu. 1981-1993 m. 
kapinės apskaitytos 42 rajonuose. Parengta medžiaga buvo naudojama kapinių prie-
žiūros, tvarkymo ir apsaugos darbams organizuoti. Neatsitraukdamas nuo darbų, 
studijavau ir 1970 m. baigiau LŽŪA, įgydamas žemėtvarkos inžinieriaus kvalifi-
kaciją. Po to buvau paskirtas Kauno geodezijos skyriaus viršininko pavaduotoju, o 
1987 m. - skyriaus viršininku.

Apie darbo priemones. Pirmieji geodeziniai instrumentai, su kuriais teko dirbti, 
buvo vernieriniai teodolitai - tacheometrai (TT). Vėliau atsirado optiniai teodoli-

PRISIMINIMAI

Kad atrodytų solidžiiau, M.Ragauskas netgi ūsus  
buvo užsiauginęs (1980 m.)
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tai, su kuriais horizontalius kampus jau išmatuodavome sekundės tikslumu. Linijas 
matuodavome 20 m ilgio juosta. Pasvirusiųjų linijų kampus nustatydavome ekli-
metru. Menzulinei nuotraukai naudojome menzulą (staliukas ant stovo) ir kiprege-
lį (žiūronas, sujungtas su liniuote). Kipregelio pagalba išmatuodavome atstumą ir 
peraukštėjimą. Patobulinti kipregeliai ((KB-1, KB-2) jau turėjo judančius žiūronus 
su skrituliu vertikaliems kampams matuoti. Aukščių pagrindo sutankinimui, III ir 
IV klasės niveliacijai naudojome NV, o techninei niveliacijai - NT grupės nivelyrus.

Mažesnio tikslumo darbams žemėnaudų ir žemės naudmenų plotai būdavo skai-
čiuojami planimetru. Tikslesniems darbams plotus skaičiuodavome iš koordina-
čių ir grafiniu būdu. Skaičiavimo darbams buvo naudojami mediniai skaitytuvai 
ir mechaninės skaičiavimo mašinėlės - aritmometrai. Braižymo priemonės lauko 
sąlygomis buvo įvairaus kietumo pieštukai, kameraliniams darbams - braižymo ir 
kaligrafinio šrifto plunksnos, braižikliai (reisfederiai), kroncirkeliai (instrumentai 
skrituliukams braižyti, trikampiai, mastelinės ir įvairios trafaretinės liniuotės).

1964 m. matuodami Žuvinto palias (Marijampolės r.) išbandėme optinį tolimatį 
(OTD). Plačiai praktikoje jis neprigijo, nes buvo horizontali matuoklė. Kiek vėliau 
įsigijome šviesos tolimatį (CTD), jį naudojome didelio tikslumo teodolitiniams ėji-
mams matuoti. Pirmąjį elektroninį tacheometrą „Recota“ įsigijome apie 1982 m. 
Jis buvo našesnis ir leido pasiekti didesnį tikslumą siejant matavimus su triangulia-
cijos punktais. Elektroninį tacheometrą su kompiuterine įranga įsigijome tik 1993 
m. Pradėjus dirbti su naujos kartos geodeziniais instrumentais, matininkas buvo 
išlaisvintas nuo šimtmečius trukusio sunkaus darbo - tiesioginio linijų matavimo 
juosta. 1996 m. pradėjome gauti pagal Vakarų valstybių technologijas pagamintus 
ortofotoplanus. Jie buvo daug geresnės kokybės ir tikslesni nei turėjome.

Minties apie matininkų darbą skleidimas. Dar 1956 m. pradėjome leisti laikraš-
tėlį „Geodezininkas“. Tai buvo leidinukas iš kelių susegtų popieriaus lapų. Vasaros 
metu grupių viršininkai vykdytojams jį nuveždavo į objektus. Kiekvienas turėjo 
progą iš to leidinuko sužinoti aktualiausias naujienas. Vėliau žurnaliukas išaugo 
į viso instituto leidinį „Žemėtvarka“. Šio darbo iniciatorius buvo M. Martinaitis, 
aktyvūs redkolegijos nariai - P. Kapačauskas, P. Šapolas, V. Vasiliauskaitė. Teko ir 
man padirbėti redakcinėje kolegijoje.

1970-1990 m. turėjau garbės būti Geografinės draugijos geodezijos skyriaus na-
riu. Ši draugija veikė prie Lietuvos Mokslų Akademijos. Buvo leidžiamas leidinys 
„Geodezijos darbai“ (red. A. Ražinskas). Tai buvo vienintelė vieša tribūna, kur vi-
sos Lietuvos specialistai galėjo pasidalyti patirtimi, sužinoti apie naujausius mokslo 
laimėjimus. Iš mūsų instituto šioje veikloje aktyviai reiškėsi ir atliekamus darbus 
propagavo B. Kasparaitis, V. Melisiakas, V. Šidla, J. Milius. Geodezijos draugija 
veikė iki 1990 m., kol įsisteigė Lietuvos matininkų asociacija (LMA). Po kelerių 
veiklos metų LMA buvo priimta į tarptautinę matininkų asociaciją ir tapo žinoma 
Vakarų pasauliui. Dalis LMA narių, kurie dirbo Žemėtvarkos projektavimo institu-
te, priklausė ir atsikūrusiai LŽHIS. Bandyta ieškoti kelių, kad abi šios visuomeni-
nės organizacijos turėtų stipresnę įtaką prasidėjusioms reformoms ir galėtų veikti 

PRISIMINIMAI
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išvien. Deja, vieningumo nepavyko pasiekti, šiuo metu LMA ir LŽHIS egzistuoja 
kaip atskiros organizacijos.

Sąjūdis pakeitė situaciją. 1988 m. susikūręs Lietuvos sąjūdis apėmė visas gy-
venimo sritis, suvienijo absoliučią daugumą Lietuvos gyventojų siekti ne tik eko-
nominio, bet ir politinio savarankiškumo. 1989 m. pradėta smulkinti kolūkius, kurti 
valstiečių ūkius. Kauno geodezijos skyrius atribojimo darbus vykdė Šilutės, Pasva-
lio ir Pakruojo rajonuose. Instituto vyr. inžinieriaus V. Čeginsko, vyr. melioracijos 
specialisto J. Pakutinsko ir vyr. geodezininko B. Kasparaičio iniciatyva buvo su-
projektuotas riboženklis su Gedimino stulpais, kurie pakeitė TSRS herbą. Man teko 
rūpintis riboženklių gamyba. 

Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, darbo nuotaikos kėlė didžiulį 
pasitenkinimą ir didino kūrybines galias. Atsirado galimybė gilinti žinias semina-
ruose, konferencijose, bendradarbiauti su specialistais iš Vokietijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Švedijos ir Norvegijos. Džiugu, kad užsieniečiai, matydami mūsų topo-
grafinių nuotraukų ir dešifravimo lauko originalus, jų pagrindu išbraižytus įvairių 
temų ir mastelių žemėlapius, stebėjosi ir netikėjo, kad rankiniu būdu, su senais geo-
deziniais instrumentais pasiekta tokia kokybė. 1995 m. būdamas seminare Švedijoje 
įsitikinau, kad tie komplimentai nuoširdūs.

1988-1998 m. - svarbūs ir įdomūs mano gyvenime. 1991 m. G.. Vagnoriaus vy-
riausybė parengė du labai reikšmingus įstatymus, su didele atsakomybe ėmėmės 
naujų darbų. 1992 m. mums buvo priskirti Kaišiadorių, Kėdainių ir Šakių rajonai. 
Pradėjome, kaip ir dera patyrusiems specialistams, pagal visus geodezijos ir žemė-
tvarkos mokslų kanonus, nuo bendro - prie detalių. Teisių į turėtąją žemę atkūri-
mas - vienas procesas, o žemės reforma - kitas, nes jie skirtingi tiek juridiniais, tiek 
technologiniais darbų vykdymo būdais. Tik dirbant nuosekliai buvo galima derinti 
nuosavybės atkūrimą ir kompleksiškai spręsti žemėtvarkos klausimus. Tai truko 
neilgai. Nuolatiniai dažni įstatymų ir nutarimų kaitaliojimai įnešdavo vis didesnę 
sumaištį, prasidėjo „gaisrų gesinimas“, o į tą ugnį nuolat buvo pilama žibalo. Buvo 
dirbama dviem kryptimis. Viskas buvo įmanoma, jeigu tik politikai būtų turėję su-
pratimą arba bent klausę patyrusių specialistų patarimų.

Trūko specialistų, teko priimti bedarbius iš visai negiminingų sričių, nes geo-
dezininkai ir žemėtvarkininkai išbėgiojo į naujai įkurtas įstaigas ir privačias fir-
mas, kur darbai buvo lengvesni ir pelningesni. Žemės tvarkyti atėjo agronomai, 
zootechnikai, buhalteriai... Vos išklausę trijų savaičių kursus. Sykiu su kolegomis iš 
instituto ir su LŽHIS nariais ne kartą kreipėmės į įvairaus rango valdžios vyrus su 
pasiūlymais, kaip reikėtų dirbti, deja, nebuvome išgirsti. Galime sau priekaištauti 
kad neapgynėme profesinės garbės, kad pristigo drąsos pasipriešinti, kai buvome 
politikų gąsdinami, kad jeigu nespėjame, darbų paspartinti bus pasiųsti kariškiai ar 
savanoriai. Dabar matome, kad nereikėjo skubinti darbų.

Redakcijos pastaba: Ši publikacija yra dalis M.Ragausko prisiminimų, išspaus-
dintų 2009 m. knygoje „Žemėtvarkos darbai Lietuvoje XX a. (Amžininkų prisimini-
mai)“ (sudarytojai P.Aleknavičius ir V. Vasiliauskaitė).
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Regina Rimeikienė  
(1952-2014)

O mylimas pavasari, Tu vėl atjosi drąsiai,
O mylimas pavasari, - manęs jau neberasi... 

2014 m. rugpjūčio 8 d. po sunkios ligos mirė žemėtvarkos spe-
cialistė Regina Rimeikienė (Olekaitė), vos sutikusi savo tik 62-ąjį 
gimtadienį. 

Gimusi Suvalkijos lygumose Šakių rajone, Regina, baigusi 
Jankų aštuonmetę mokyklą, išvyko į Kauno žemės ūkio techniku-
mą mokytis žemėtvarkininkės profesijos. 1972 m. įgijusi žemės 

tvarkytojos kvalifikaciją atvyko į Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Šiaulių 
žemėtvarkos skyrių. Institute Regina dirbo visus to laikmečio žemėtvarkos darbus, nesirink-
dama jų ir neskirstydama į lengvus ar sunkius. Dirbdama ji baigė LŽŪA ir įgijo žemėtvarkos 
inžinierės kvalifikaciją. Pastebėję jos energingą ir ryžtingą būdą, vadovai paskiria žemės 
reformos grupės vadove, o kuriantis apskritims ji pakviečiama dirbti į Šiaulių apskrities vir-
šininko administracijos Žemės tvarkymo departamentą. 1997 m. Regina paskiriama Šiaulių 
rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja.

Neretai gyvenimas sukasi spirale, atvesdamas į tą pačią vietą, tik kitu lygmeniu. Atlaikiu-
si lemties negandas, politikos skersvėjus, Regina nenuleidžia rankų ir priima iššūkį - grįžta 
į mūsų Institutą ir koordinuoja žemės konsolidacijos projektų rengimą Šiaulių bei Telšių re-
gionuose. Jos nuoširdumas, darbštumas, principingumas, bendravimo kultūra padėjo šiame 
naujų darbų etape. 

Taip prabėgo 41-eri darbo metai. Su vyru žemaičiu Jonu užaugino tris sūnus, džiaugėsi 
anūkais. Ir tada, kai sumažėjo buities rūpesčių, o didesnę laisvalaikio dalį buvo galima skirti 
sau, atėjo tai, prieš ką mes visi bejėgiai - Lemtis ir Mirtis. Regina mylėjo gyvenimą, mėgo 
teatrą, keliones, buvo nuoširdi draugė, bendražygė, miela sesuo, dora žmona, rūpestinga 
mama, nepakartojama močiutė.  

Tebūna lengva Tau, Reginute Šiaulių krašto žemė, krašto, kuriam tvarkyti Tu atidavei 
gražiausius gyvenimo metus, savo žinias, sugebėjimus ir nieko nepasiėmei - viską palikai 
mums - mėlyną dangų, žydinčias pievas, dūzgiančias bites. 

Janina Ščeponienė

Antanas Stakė
 (1935-2014)

2014 m. rugpjūčio 7 d. mirė melioracijos veteranas Antanas Stakė.
Velionis gimė 1935 m. birželio 13 d. Panevežio r. Karsakiškio ap. 

Aščiogalių k. Baigęs vidurinę mokyklą, kurį laiką dirbo Panevežio 
durpyne. 1955-1957 m. atliko būtinąją karinę tarnybą. Grįžęs pradėjo 
dirbti Panevėžio MSV, nuo 1959 m. dirbo Vilniaus melioracinės sta-
tybos treste meistru, vėliau darbų vykdytoju. 1963-1965 m. buvo Va-
rėnos MEV, o 1965-1967 m. Varėnos MSV darbuotojas. Nuo 1967 m. 
ketvirtį amžiaus darbavosi Širvintų rajone melioracijos srityje. Buvo 

Širvintų MEV vyr. inžinierius, nuo 1970 m. – projektavimo grupės vadovas. 1975 m. neaki-
vaizdžiai baigė LŽŪA. Nuo 1993 metų turėjo savo verslą.

Antaną Stakę prisiminsime kaip darbštų, draugišką, visada pilną idėjų žmogų.
 Buvusių bendradarbių vardu Zenonas Kiškis
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Amžiaus statyba Kinijoje
 

Sovietiniais laikais buvo daug kalbama apie garsų hidrotechnikos projektą: 
„pasukti Sibiro upes į pietus“. Iš tikrųjų buvo siūloma tik „permesti“ vandeningų 
upių, tekančių į Arkties vandenyną, dalį nuotėkio į pietinius rajonus, kur trūksta 
vandens. Dėl ekologinių problemų ir milžiniškų kaštų, o vėliau ir dėl SSSR su-
byrėjimo šio projekto nebuvo imtasi.

Panašus projektas Kinijoje jau palaipsniui įgyvendinamas. Tik čia norima pada-
ryti atvirkščiai: vandens perteklių iš pietų nukreipti į sausringus Šiaurės Kinijos ra-
jonus. Išmaitinti 1,5 mlrd. kiniečių – uždavinys nelengvas, juolab, kad nemažą dalį 
šalies teritorijos užima kalnai. Žemdirbystei tinkančių lygumų nedaug, o didžioji 
jų dalis yra šiaurės rytuose, kur trūksta vandens. Tai ir sugalvota didžiausių Kinijos 
upių Jangdės, Huanghės ir kai kurių kitų vandenis nukreipti į šiaurę. 

Techniniai sprendimai iš principo aiškūs: statomos užtvankos, prie jų - galingos 
siurblinės, įrengiami dideli kanalai, kuriais vanduo tekės atgal. Tokių kanalų pri-

reiks įrengti apie 1500 
km. Visą statybos kom-
pleksą sudaro trys pa-
grindinės dalys: 

- Rytinis kanalas, 
kuriam panaudojama ir 
didžiojo Kinijos kana-
lo infrastruktūra. Juo iš 
Jangdės upės bus per-
pumpuojama apie 400 
m3/s vandens. Jis pradė-
tas statyti 2002 m.; 

- Centrinis kanalas. 
Juo vanduo iš Jangdės 

upės intako Hanšui tvenkinio bus tiekiamas Pekinui. Statyba pradėta 2003 m. Ka-
nalo trasa yra lygumoje, tad vanduo tekės savitaka. Didžiausia problema – įrengti 
didžiulį tunelį po Huanghė upe;

- Vakarinis kanalas. Tai sudėtingiausia sumanymo dalis, nes reikės pastatyti di-
džiules siurblines ir tunelius, kad būtų galima vandenį iš Jangdės upės aukštupio 
perkelti į Huanghė upės aukštupį. 

Baigus įgyvendinti šį projektą, teritorijos šiaurė (Henanio ir Hebėjo provincijos 
ir Pekinas su prieigomis) gautų kasmet apie 50 mlrd. m3 vandens. Tai ne tik paska-
tintų žemės ūkio gamybą šiaurės rajonuose, bet ir duotų darbo daugeliui žmonių. 
Kinijos šiaurė palyginti su pietiniais rajonais yra mažiau išvystyta ir neturtinga, tad 

Sausros Kinijos šiaurėje – dažnas reiškinys
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statyba padės išlyginti 
padėtį. 

Kinija turi nemažą pa-
našių statybų patirtį. Dar 
VI a. pr. Kr. buvo pra-
dėtas įrenginėti Didysis 
kanalas, sujungęs Šan-
chajaus ir Tianganio uos-
tus. Šio kanalo šiaurinė 
dalis buvo baigta tik XIII 
a. Tad šis 1930 km ilgio 
kanalas buvo tiesiamas 
du tūkstančius metų. Jis 
buvo skirtas laivybai ir prasidėjus geležinkelių erai neteko buvusios svarbos. Buvo 
kasami ir kiti kanalai. Didelių hidrotechnikos objektų statybos patirtį kinai turi. Ne-
didelė problema ir investicijos. Skaičiuojama, kad projektas kainuos apie 60 mlrd. 
dolerių. Jei lėšų reiktų ir dvigubai daugiau, tai nebūtų didelė našta valstybei, kuri turi 
didžiules valiutos atsargas ir su kuriomis nelabai žinoma ką daryti. Manoma, kad 
statyba gali būti baigta jau iki 2049 metų, kai dabartinė Kinijos komunistų valsty-

bė pažymės 100 metų 
sukaktį.

Viena iš proble-
mų – gyventojų per-
kėlimas. Kanalai tie-
siami per labiausiai 
apgyvendintus Kini-
jos rajonus, tad daliai 
gyventojų reikia keis-
ti gyvenamąją vietą. 
Iš viso bus iškelta per 
300 tūkst. gyventojų, 
daugiausiai iš Hena-
nio ir Hebėjo provin-
cijų. Kinijai tai taip 

pat nėra neišsprendžiama problema. Juk neseniai statant trijų tarpeklių hidroelektrinę 
buvo iškelta apie milijonas gyventojų. Be to, Kinijos gyventojai nuo seno įpratę klau-
syti valdžios, demokratinių įpročių ten nėra. Gyventojų perkėlimas jau baigiamas. 

Žinoma, tokie grandiozinių statybų planai neapsieina be ekologinių problemų, 
tačiau apie jas kalbama mažiausiai.

Parengė Juozas Smilgevičius

Projektas įgyvendinamas 

 Kanalų trasos
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ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto 2014 m. absolventai 

2014 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido gausų magistrantų ir bakalaurų 
būrį – 124 specialistus, iš jų 69 bakalaurus ir 55 magistrus. 

Šiais metais fakultetas išleido 18-ąją hidrotechninės statybos inžinerijos, 20-ąją žemėtvar-
kos nuolatinių studijų ir 5-tąsias hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos bei 7-ąją 
Vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo neakivaizdinių studijų bakalaurų laidas. Studijas taip 
pat baigė 20–oji nuolatinių hidrotechnikos inžinerijos ir 18-oji žemėtvarkos studijų programų 
magistrų laidos. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto magistrantai ir jų baigiamųjų darbų 
temos pateikiamos 1-2 lentelėse. I pakopos studijas baigė 27 statybos inžinieriai, 38 žemėtvar-
kos bakalaurai ir 4 ir kraštotvarkos bakalaurai (3 lentelė).

Antrosios pakopos, hidrotechnikos inžinerijos studijų 
programos absolventų baigiamieji darbai

1 lentelė 
Eil.
Nr. Vardas, pavardė Tema

1  2 3

1. Ramūnas Abukauskas Pasikartojančių potvynių poveikio vertinimas projektuojamos 
estakados atramoms kelyje Šilutė-Rusnė

2. Vaiva Abukauskienė Angirių hidroelektrinės poveikio Šušvės upės hidrologiniam režimui 
tyrimas

3. Matas Ališauskas Melioruotų žemių ir melioracijos statinių būklės analizė Lietuvoje ir 
Vilkaviškio rajone

4. Donata Asanavičiūtė 
Klibavičienė 

Vandens kokybės pokyčiai Kulpės upėje įvertinant Šiaulių miesto 
vandentvarkos projektus

5. Tomas Balčiūnas Lietuvos tvenkinių, galimų panaudoti hidroenergetikai, interaktyvus 
atlasas

6. Kęstutis Benkunskas Betranšėju būdu įrengiamų buitinių nuotekų sistemų paklojimo 
tikslumo tyrimai

7. Mantas Čibiras Spraustlenčių užtvarų įtaka Ilgašilio renatūralizuojamos pelkės 
hidrologiniam režimui

8. Gediminas Drungilas Babrungo upės baseino reguliuotų upių vykstančių natūralizacijos 
procesų bei pakrančių apsaugos juostų tyrimai ir vertinimas

9. Andrius Gegužis Statybinių medžiagų iš atsinaujinančių žaliavų fizikinių ir 
mechaninių savybių tyrimai

10. Marijus Girčius Šilutės r. polderių hidrotechnikos statinių techninės būklės 
įvertinimas

11. Andrius Jakštys Šaukavos gyvenvietės savitakinio ir vakuuminio nuotakynų variantų 
palyginamoji analizė

12. Saulius Januška Vandens nuostolių Krekenavos miestelio vandentiekyje priežasčių ir 
pasekmių vertinimas

13. Linas Jurevičius Neries vagotvarkos statinių poveikis upės hidrologiniam režimui 
Kauno mieste
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1  2 3

14. Vaidotas Lyba Nano burbulų generatoriaus panaudojimas gamybinių nuotekų 
valymui flotacijos metodu

15. Justinas Matulionis Betono susitraukimą mažinančių priedų įtaka jo savybėms
16. Kristina Mickevičiūtė Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų energijos tyrimai
17. Vytautas Milius Šiaulių regiono sąvartynų rekultivacijos įgyvendinimo tyrimas

18. Žydrūnas Navickas Geriamojo vandens kokybės tyrimai Alytaus miesto Strielčių ir 
Radžiūnų vandenvietėse

19. Ieva Paulikaitė Trijų lankstų arkos apkrovos, ilgio ir aukščio pasikeitimo įtaka įrąžų 
dydžiams

20. Marius Savukaitis Dirvožemio drėgmės tyrimas rekultivuotame Plėgų sąvartyne

21. Danius Sirtautas Lietuvos geriamojo vandens suvartojimo ir jo pokyčių įvertinimas 
didžiuosiuose miestuose

22. Monika Šerlinskaitė Ekologinės ir įprastinės žemės ūkio gamybos poveikis Virvyčios 
upės vandens kokybei

23. Mindaugas Zareckas Vandens kokybės indeksas Šventosios upės baseinui
24. Mantas Žvikas Betono korozijos tyrimai veikiant agresyviajai angliarūgštei

Antrosios pakopos, žemėtvarkos studijų programos  
magistrantūros studijų baigiamieji darbai

2 lentelė
Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Tema

1  2 3

1. Judita Balsytė Aplinkosaugos priemonių veiksmingumas Baltijos jūros Lietuvos 
pajūrio teritorijoje

2. Božena Brodovska Žemės sklypų kadastrinių matavimų analizė Širvintų rajone

3. Miglė Dačinskaitė Žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo ypatumai Lazdi-
jų rajono kadastro vietovėse 2010–2012 metais

4. Toma Džervutė Alytaus regiono mažiau tinkamų ūkininkauti vietovių tyrimas

5. Karolis Gervė Želdynų sistemos, kaip gamtinio karkaso, vaidmuo miestų teritorijų 
planavime

6. Renata Grasmanienė Apleistos žemės bei jų nustatymo problematika

7. Žimantė Šernaitė Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų kokybės tyrimas Klaipėdos 
regione

8. Aida Janeliūnienė Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo Pakruojo rajono savivaldybėje 
tyrimas

9. Inga Jasinskienė Prienų rajono saugomų ir rekreacinių teritorijų tvarkymas ir naudoji-
mas

10. Žygintas Juodis Kauno miesto butų ir namų vertinimas skirtingais metodais

11. Vaida Kabašinskaitė Žemės reformos žemėtvarkos projektams prilyginamų planų rengimas 
Molėtų rajone 2010–2013 m. laikotarpiu

12. Toma Kablytė Žemės sklypų naudojimas Šiaulių miesto mėgėjų sodų teritorijose
13. Ernesta Krasauskytė Plungės rajono žemės ūkio paskirties žemės naudojimas 2005-2013 m. 

14. Ugnė Kunickienė Ukmergės rajone rengiami žemės konsolidacijos projektai ir jų proble-
miniai aspektai

15. Ineta Labutienė Kaimo turizmo sodybų plėtra Vakarų Lietuvoje

16. Justinas Liorentas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių analizė 
Lietuvoje ir Biržų rajono savivaldybėje
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1  2 3
17. Vladimir Lopušanskij Niveliavimo skaitmeniniais nivelyrais tikslumo įvertinimas
18. Agnė Martinaitytė Žemės ūkio paskirties žemės sklypų formavimo analizė Vilkaviškio r. 

19. Andrius Raudys Pagrindinės problemos turizmo infrastruktūros plėtrai nacionaliniuose 
parkuose

20. Živilė Riaukaitė Šilutės rajono užliejamų teritorijų naudojimas

31. Aurelija Ramanaus-
kaitė Pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo tyrimas

22. Renata Sorakienė Alytaus rajono savivaldybės pastatų kadastriniai matavimai
23. Nerijus Starkus GPNS ir elektroninių tacheometrų naudojimo galimybės ir jų analizė

24. Raimonda Šakinytė Žemės informacinės sistemos panaudojimas efektyviam teritorijų 
planavimo problemų sprendimui

25. Giedrė Šimkutė Tytuvėnų ir Panemunių regioninių parkų tvarkymo planavimas

26. Liudmila Tamošaitienė Žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektų teisinio reglamenta-
vimo analizė

27. Inga Tamulionytė Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Klaipėdos mieste tyrimas
28. Andrius Urbanavičius Ežerų topografinių tyrimų analizė Bėlio ežero pavyzdžiu
29. Juozas Ūselis Darnaus ūkininkavimo reikšmė kraštovaizdžiui

30. Erika Vaičeliūnaitė Valstybinės žemės kaimo teritorijoje įsigijimas privačion nuosavybėn 
Šiaulių regiono pavyzdžiu

31. Rimvydas Vaivada Žemės ūkio plėtros galimybės Utenos rajone

Pirmosios studijų pakopos absolventai 
3 lentelė

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Eil. 

Nr. Vardas, pavardė Eil. 
Nr. Vardas, pavardė

1 2 3 4 5 6
Statybos inžinerijos bakalaurai

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa
1. Ignas Aksomaitis 9. Paulius Kirdeikis 17. Paulius Olberkis 
2. Lukas Aleksonis 10. Vytautas Kisielius 18. Audrius Rutkevičius 
3. Algimantas Barysas 11. Donatas Kriaučiūnas 19. Povilas Stankevičius 
4. Beržinis Paulius 12. Martynas Kusas 20. Mindaugas Šimkevičius
5. Toma Bylova 13. Svajūnas Ladyga 21. Vincas Šiugždinis
6. Paulius Daščioras 14. Julius Lekstys 22. Martynas Šuminas
7. Valdas Jonavičius 15. Julius Mačiulaitis 23. Laimonas Zeltinis
8. Paulius Jurevičius 16. Tomas Matuliauskas 

Vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo studijų programa

1. Mindaugas Danyla 3. Robertas Stanišauskas 4. Evaldas Viliušis 
2. Jurgita Janeikaitė

Žemėtvarkos bakalaurai
Žemėtvarkos studijų programa

1. Audrius Andreikevičius 14. Mindaugas Grigaitis 27. Rugilė Norkutė
2. Viktorija Balčiūtė 15. Gintautas Gurskis 28. Laurynas Puidokas
3. Žydrė Beniulytė 16. Osvaldas Jankauskas 29. Eimantas Purvinis 
4. Romanas Balbyšovas 17. Indrė Januškevičiūtė 30. Tomas Pušinskas
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Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Eil. 

Nr. Vardas, pavardė Eil. 
Nr. Vardas, pavardė

1 2 3 4 5 6
6. Rimanta Cibulskaitė 19. Tadas Jurcaitis 32. Kristina Sakalavičiūtė
7. Rosita Čepkauskaitė 20. Veronika Karalienė 33. Giedrė Sletkevičiūtė
8. Evelina Čiulkevičiūtė 21. Edgaras Krimisieras 34. Jovita Šostakaitė
9. Žilvinas Domarkas 22. Kasparas Lavrukaitis 35. Agnė Tamašauskaitė

10. Martynas Gaigalas 23. Vytautas Ludavičius 36. Simas Veleckas
11. Jolanta Gaižauskienė 24. Agnė Matulevičiūtė 37. Mindaugas Vilkas
12. Giedrius Gaidys 25. Darius Miškinis 38. Jovita Viselgaitė
13. Daiva Gečaitė 26. Rūta Naujokaitė

Kraštotvarkos bakalaurai
1. Rūta Gylė 3. Gintarė Praspaliauskaitė 4. Ingrida Unikienė
2. Giedrė Plukienė

Vilda Grybauskienė

Studentų priėmimas į ASU Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakultetą 2014 m. 

2014-2015 st. m. studijoms į įvairių studijų formas fakultete priimti 205 studentai ir klau-
sytojai, t.y. 30 daugiau nei praėjusiais metais. 

I pakopos (bakalauro) studijas pirmame kurse pradėjo 84 studentai: 42 – Hidrotechninės 
statybos inžinerijos (iš jų 33 nuolatinėse ir 9 ištęstinėse studijose), 25 – Žemėtvarkos (iš jų 21 
nuolatinėse ir 4 ištęstinėse studijose) ir 17 – Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų (nuo-
latinėse studijose) studijų programoje. Galime pasidžiaugti, kad į valstybės skirtas tikslinio fi-
nansavimo vietas programose susidarė konkursas, ir studentai į jas buvo priimti jau pirmajame 
priėmimo etape. Dar 8 studentai I pakopos studijoms priimti į aukštesnius studijų kursus: 3 – į 
Hidrotechninės statybos inžinerijos, 5 – į Žemėtvarkos studijų programos studijas.

Šiais metais II pakopos (magistrantūros) studijas fakultete pradėjo 29 (iš jų 16 nuolatinėse 
ir 13 ištęstinėse studijose) Hidrotechnikos inžinerijos ir 44 (iš jų 28 nuolatinėse ir 16 ištęstinėse 
studijose) Žemėtvarkos studijų programų studentai. 

Į fakultete vykdomas dalines išlyginamąsias studijas priimta 11 studentų: 2 – Hidrotechni-
nės statybos inžinerijos, 2 – Nekilnojamojo turto kadastro ir 7 – Žemėtvarkos studijų programų 
klausytojai. Sėkmingai pabaigę iki vienerių metų trunkančias studijas, klausytojai bus priimti 
į aukštesnį I pakopos studijų kursą.

Į Hidrotechninės statybos inžinerijos programos papildomąsias studijas priimti 9, o į Že-
mėtvarkos studijų programą – 20 profesijos bakalauro laipsnį kolegijose įgijusių absolventų. 
Sėkmingai pabaigę vienerius metus trunkančias studijas ir įgiję metų darbo patirtį, šie asmenys 
galės stoti studijuoti į II pakopos studijas. 

Algis Kvaraciejus

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos susirinkimas
2014 m. birželio 25 d. Vilniuje įvyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių va-

dovų susirinkimas.
Susirinkime buvo aptartos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos projekte nu-
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matytos priemonės melioracijos sistemų ir jų statinių būklei gerinti. Šiuo požiūriu svarbiausia 
yra priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir miškininkystės 
plėtra ir pritaikymo infrastruktūra. Vandentvarka“, kuriai projekte numatyta 300 mln. litų. Nu-
matoma, kad likusiems nepatenkintiems prašymams skirti paramą melioracijos jų statinių bū-
klei gerinti pagal Lietuvos KPP 2007-2013 m. programą, parama bus skiriama iš naujo periodo 
lėšų sumažinus paramos dalį nuo 90 iki 80 proc. Buvo pažymėtas būtinumas baigti įgyvendinti 
2007-2013 m. programos projektus iki 2015 m. vidurio.

Į asociacijos narius buvo priimta UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Vilnius) ir Marijam-
polės profesinio rengimo centras. 

Susirinkimo metu asociacijos prezidentas K.Sivickis įteikė asociacijos Garbės ženklą Bro-
niui Simaičiui, UAB „Plungės lagūna“ direktoriaus pavaduotojui, išdirbusiam šioje įmonėje 
40 metų. 

Įmonių vadovus įmonės „SBS Project“ specialistai supažindino su jų diegiamos projektų 
valdymo kompiuterinės sistemos taikymo galimybėmis.

Susirinkime buvo apsvarstyti ir einamieji klausimai
Juozas Smilgevičius

   
Hidrotechnikos specialistų seminarai

2014 m. rugpjūčio 21-22 d. Latvijoje vyko tarptautinis seminaras melioracijos klausimais. 
Jo tema: „Miškų sausinimas, aplinkos apsauga ir sausinimo iki 2020 m. planai“. Seminaro 
darbe dalyvavo Latvijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos ir Baltarusijos melioracijos, miškų ūkio 
ir aplinkosaugos specialistai. Su Lietuvos melioracijos problemomis seminaro dalyvius su-
pažindino Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas 
Vaidas Vitukynas. 

Po teorinės seminaro dalies jo dalyviai susipažino su melioracijos objektais Latvijos Tu-
kumo ir Talsio rajonuose. 

 Plačiau apie seminarą skaitykite šiame žurnalo numeryje.

***
2014 m. rugsėjo 15-16 d. Vilkaviškyje vyko melioracijos specialistų seminaras. Jo dalyviai 

buvo supažindinti su geosintetinėmis ir kitomis šiuolaikinėmis medžiagomis, naudojamomis 
hidrotechninėje statyboje. Vykdomuose melioracijos objektuose Gutkaimio ir Daržininkų ka-
dastro vietovėse seminaro dalyviai susipažino su firmos „Mastenbroek“ (Jungtinė Karalys-
tė) gaminamo daugiakaušio ekskavatoriaus drenažo įrengimui 20/15 darbu ir jo techninėmis 
galimybėmis. Jiems taip pat buvo pademonstruotas krūmų smulkinimo bei žvyro sijojimo ir 
frakcionavimo įrangos darbas, dalyviai susipažino su UAB „Mevilsta“ baze Paežeriuose bei 
Paežerių dvaro restauravimo darbais. 

 Plačiau apie seminarą skaitykite kitame žurnalo numeryje. 
Juozas Smilgevičius

Siūloma leisti privatizuoti žemę 
po žuvininkystės tvenkiniais

Seimo Kaimo reikalų komitetas pritarė Žemės reformos įstatymo ir Žemės įstatymo pakei-
timo projektams, kuriais siūloma leisti privatizuoti po pramoniniais žuvininkystės tvenkiniais 
esančią žemę.

Pritarus siūlomam teisiniam reglamentavimui, fiziniai ir juridiniai asmenys įgytų teisę pri-
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vatizuoti pramoninių žuvininkystės tvenkinių žemę, jei šios žemės susigrąžinti natūra nepa-
geidautų piliečiai, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Siekiant užkirsti kelią piktnau-
džiavimams, iš valstybės šiems tikslams įsigyto žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo 
paskirtis ir veiklos žemės sklype pobūdis (žuvų veisimas, auginimas ir žvejyba akvakultūros 
tvenkiniuose) galėtų būti keičiamas ne anksčiau kaip po 25 metų nuo šio žemės sklypo įsigi-
jimo dienos.

 Seimo KRK informacija

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos  
aukcionai vykdomi internetu 

Vyriausybei pakeitus valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organiza-
vimo taisykles, VĮ Valstybės žemės fondas vykdo valstybinės žemės bei miško sklypų par-
davimo ir nuomos aukcionus elektroninėje erdvėje. Modernizavus aukcionų organizavimo ir 
vykdymo tvarką, visiems suinteresuotiems asmenims internete operatyviai pateikiama išsami 
ir lengvai pasiekiama informacija (tekstinė ir grafinė) apie rajonų bei miestų savivaldybių te-
ritorijose planuojamus ir vykstančius visus valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir 
nuomos aukcionus.

Valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai tapo viešesni, skai-
dresni bei taupantys visų aukcionų dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nereikia vykti į 
aukcionų vykdymo vietą – viskas vyksta elektroninėje erdvėje internetu.

Aukcionai internetu pradėti nuo 2014 m. liepos 16 d. Rugpjūčio mėn. buvo paskelbti 24 
valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcionai (8 kitos paskirties ir 7 miškų ūkio 
paskirties žemės sklypų pardavimo bei 9 kitos paskirties žemės sklypų nuomos). Iš jų 18 vals-
tybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcionų įvyko. Buvo parduoti ar išnuomoti skly-
pai už 802 tūkst. litų

VĮ Valstybės žemės fondo informacija

LŽHIS narių išvyka į Baltarusiją
 Birželio 25-27 dienomis LŽHIS organizavo kelionę į Baltarusiją. Jos metu LŽHIS žemė-

tvarkos sekcijos nariai susitiko su Baltarusijos žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos tyrimų 
instituto darbuotojais, dalijosi gamybine patirtimi. 

Ekskursijos metu pasižvalgyta po kaimyninės respublikos sostinę Minską, aplankytos Bal-
tarusijos pilys Nesvyžiaus, Myriaus, Naugarduko vietovėse. 

LŽHIS informacija

Melioratorių šventė Kvėdarnoje
Melioratorių šventė - senas gražias tradicijas menantis renginys Žemaitijoje. Šiemet rug-

pjūčio 2 d. į Kvėdarną (Šilalės r.) gausų būrį dalyvių ir svečių ne tik iš Šilalės, bet ir aplinkinių 
rajonų, vėl pakvietė pagrindiniai renginio sumanytojai ir rėmėjai UAB „Kvėdarsta“.

Šventės metu veikė amatų mugė, vyko autoslalomo, futbolo, krepšinio, žūklės varžybos. 
Kas norėjo - turėjo puikią progą išbandyti taiklią akį šaudymo varžybose, stipruoliai - pasi-
galinėti jėgos išbandymo ir virvės traukimo varžybose. UAB „Kvėdarsta“ direktorius Stasys 
Navardauskas apdovanojo geriausius savo kolektyvo darbuotojus.

Melioratorių šventę vainikavo daugybę žiūrovų pritraukęs koncertas, kuriame dalyvavo 
gausus būrys atlikėjų.

 LŽHIS informacija
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Paskyrimai
Virginija Baltraitienė – žemės ūkio ministrė

Nuo 2014 m. liepos 17 d. pareigas pradėjo eiti žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
V.Baltraitienė (Gentvilaitė) gimė 1958 m. kovo 4 d. Telšių r. Želvaičių k. 1981 m. baigu-

si LŽŪA Ekonomikos fakultetą įgijo ekonomistės organizatorės kvalifikaciją. 1981-1984 m. 
dirbo Radviliškio r. „Šušvės“ kolūkio ekonomiste, 1984-1994 m. Kėdainių r. agropramoninio 
komplekso, vėliau vykdomojo komiteto padalinių ekonomiste, rajono valdybos Ekonomkos 
skyriaus vedėja. 1994-1997 m. buvo Ūkio banko Kėdainių skyriaus finansininkė. Nuo 1997 m. 
vėl dirbo Kėdainių r,. savivaldybės administracijoje, 1997-1999 m. buvo Ekonomikos ir biu-
džeto skyriaus vedėja, 1999-2004 m. - savivaldybės administracijos direktorė. 2004-2005 m. 
buvo Kėdainių r. merė. Nuo 2004 m. - Lietuvos Respublikos Seimo narė. Į ministrės pareigas 
V.Baltraitienė deleguota Darbo partijos.

Juozas Smilgevičius

Nacionalinė žemės tarnyba
Nataša Masiulienė, g. 1979 m., teisės magistrė (Vilniaus universitetas, 2006), paskirta 

NŽT Šiaulių skyriaus vedėja. Iki tol ėjo NŽT Šiaulių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.
Aldona Jakavonienė

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklas įteiktas

*Antanui Siudikui, Lietuvos nusipelniusiam melioratoriui, už nuopelnus Lietuvos žemės 
melioracijai. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Garbės ženklas įteiktas 

*Kaziui Maksvyčiui – valstybės įmonės Registro centro Nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro departamento viršininkui, už svarų indėlį žemės reformos, nekilnojamojo turto kadas-
tro, geodezijos, kartografijos, georeferencinių duomenų bazių bei informacinių sistemų kūrimo 
ir plėtojimo srityse. 

Aldona Jakavonienė

Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti
*prof. habil. dr. Petrui Petroškevičiui, už svarbius mokslinius darbus geodezijos srityje 

bei svarų indėlį rengiant geodezijos specialistus;
*Feliksui Steponavičiui, matininkui, už inovacijų diegimą bei aktyvų indėlį į matininko 

bei geodezininko profesijos puoselėjimą; 
*Vytautui Žeimiui, matininkui, už inovacijų diegimą bei aktyvų indėlį į matininko bei 

geodezininko profesijos puoselėjimą; 

Jubiliejų proga Žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti
*Juozui Garlai, UAB „Šalmesta“ (Šalčininkų r.) generaliniam direktoriui, 60 m. jubilie-

jaus proga;
*Kaziui Maksvyčiui, valstybės įmonės Registro centro Nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro departamento viršininkui, 50 m. jubiliejaus proga;
*Juozui Vytautui Masevičiui, hidrotechnikos inžinieriui, 80 m. jubiliejaus proga;
*Steponui Varkaliui, UAB „Projkelva“ (Plungės r.) direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga.

 Romualdas Survila
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