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UAB „Plungės Jonis“ - kokybės  
ir patikimumo garantas

 
Vanda VASILIAUSKAITĖ

2014 m. pabaigoje UAB „Plungės Jonis“ įmonių grupės narė UAB „Plungės 
Jonis-S“ apdovanota Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso „Metų 
gaminys“ aukso medaliu. Bendrovė įvertinta už sėkmingai įgyvendintą kom-
pleksinį turizmo ir gamtos išsaugojimo projektą, jo svarbą Vakarų Lietuvos re-
gionui ir atliktų darbų kokybę. Darbai buvo vykdomi Salantų regioninio parko 
direkcijos užsakymu.

Minijos pakrantės 
ties Dyburiais - vals-
tybės saugoma terito-
rija, įtraukta į „Natu-
ra 2000“ - europinės 
svarbos saugomų teri-
torijų tinklą, skirtą iš-
saugoti Europos mastu 
retas ar nykstančias 
gyvūnų bei augalų 
rūšis ir gamtines bu-
veines. Minijos upės 
vagos kilpa su šalti-
niuotuose šlaituose 
augančiais plačiala-
piais miškais įteisinta kaip gamtos rezervatas. 84 ha plote sukoncentruota didelė 
biologinė įvairovė: auga pipirlapės, žibuoklės, baltašaknės, lazdyninės žvynšaknės, 
atšlaitėse žydi į Raudonąją knygą įrašyta daugiametė blizgė. Rezervate namus rado 
ir retai Europoje sutinkamų paukščių: plačių drevių lizdams sukti ieško į antis pa-
našūs didieji dančiasnapiai, ant virš upės nulinkusių šakų žuvų tyko ir gražiausias 
parko paukštis tulžys, čia pat įsikūrusi urvinių kregždžių kolonija, virš slėnio lėtai 
sklando erelis rėksnys. Siekiant sumažinti neigiamą lankytojų srautų poveikį šioms 
vertybėms, buvo įrengtas Šilkpelkės miško pažintinis pėsčiųjų takas.

 Vykdydami darbus „Plungės Jonio“ specialistai čia įrengė informacinius ženklus 
ir stendus, pastatė apsaugines tvoreles ties atodangomis, įrengė rakinamus užtvarus 
saugomose teritorijose, pastatė suolus. Į Minijos slėnio ties Dyburiais teritoriją pa-
tenkantis antrasis Dauginčių piliakalnis taip pat yra unikalus objektas, respublikinės 
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reikšmės archeologijos 
paminklas. Lankytojams 
kalva atidengta piliakal-
nio teritorijoje iškirtus 
miško, įrengus pėsčiųjų 
taką, suolus.

 Statybos metu nau-
dotos aplinkai nepa-
vojingos ir netaršios 
vietinės statybinės me-
džiagas: smėlis, žvyras, 
dolomitinė skalda bei 
mediena. Daug pastangų 
įgyvendinant projektą 
įdėjo projektų vadovas 
Antanas Šalvis, statybos 

vadovas Rimantas Razma, subrangovo UAB „Šviesos krateris“ generalinis direkto-
rius Vytautas Varkalys.

- Labai svarbi vertybė - žmogus, to buvo siekiama, ir šiandien mūsų bendrovė 
pripažinta socialiai atsakinga įmone ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, - sako 
įmonės įkūrėjas, UAB „Plungės Jonis“ valdybos pirmininkas Jonas Varkalys. Pasak 
jo, nuo pat bendrovės veiklos pradžios buvo stengiamasi, kad darbuotojai keltų kva-
lifikaciją, gerintų profesines žinias, ugdytų kolektyve bendruomeniškumą ir gerus 
santykius su užsakovais.

UAB „Plungės Jonis“ buvo įkurta 1992 m. reorganizuojant tuometinę Plungės 
MSV. Jai vadovauti sutiko buvusios įmonės vyriausiasis inžinierius, LŽŪA auklėti-
nis hidrotechnikas inžinierius J. Varkalys. Kūrimosi ir veiklos ieškojimo pirmajame 
penkmetyje bendrovėje dirbo nuo 73 iki 100 darbuotojų. Jie atliko įprastus darbus: 
tiesė kelius į ūkininkų laukus, sausino ir rekonstravo drenažą, kasė tvenkinius, statė 
tiltus, rengė mėšlides ūkiams, savivaldybės užsakymu klojo vandentiekio bei ka-
nalizacijos tinklus. 1994-1995 m. bendrovę palietė ekonominė krizė. Tuomet retas 
ryžosi imti kreditą iš banko, bendrovės vadovui teko nešti iš namų paskutinius pini-
gus, skolintis iš draugų, kad išmokėtų žmonėms atlyginimus. Tai buvo sunkus ir su-
dėtingas laikotarpis, niekam nebuvome įdomūs ir reikalingi, regėjosi, kad išgyventi 
įmonei vilčių nebėra, - taip šiandien sunkius laikus prisimena J. Varkalys.

Tačiau jaunas vadovas ir bendrovės žmonės nenuleido rankų. Jie ieškojo ir rado 
būdų, kaip pakilti iš duobės. 1997-2001 m. „Plungės Joniui“ buvo technologijų ir 
rinkos paieškų metai. Patyrusių specialistų padedami, bendrovės darbuotojai pradė-
jo dirbti smulkius ir mažai pelningus darbus geležinkeliuose, ilgainiui jie buvo pri-
pažinti ir atestuoti geležinkelio, kelių remonto bei tiesimo, tiltų statybos ir remonto 
darbams. Gauti atestatai suteikė teisę įmonei dalyvauti darbų konkursuose, kuriuos 
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skelbdavo Klaipėdos jūrų uosto direkcija, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 
Klaipėdos geležinkelių ruožas, Telšių regiono keliai, Plungės rajono savivaldybė. 
Antrajame įmonės veiklos penkmetyje sparčiai augo atliekamų paslaugų bei darbų 
vertė, atskirų objektų vertė siekė nuo 350 tūkst. litų iki beveik 2 mln. litų.

2002 m. bendrovėje buvo įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9001. Kolek-
tyvas ne kartą tapo įvairių konkursų nugalėtoju. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2005 
m. šiai įmonei suteikė nominaciją „Geriausia geležinkelio statybos firma“. Lietuvos 
pramonininkų konfederacija bendrovę ne kartą nominavo „Sėkmingai dirbančia 
įmone“. Sudėtingi Nemuno keleivių prieplaukos rekonstravimo darbai Kaune Lie-
tuvos pramonininkų konfederacijos pripažinti metų gaminiu ir pelnė aukso medalį. 
Įvertindama atliktus dar-
bus ir jų kokybę bei pa-
tikimumą, Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcija 
„Plungės Joniui“ įteikė 
nominaciją „Patikimiau-
sia ir pažangiausia tiltų 
remonto įmonė“. 2002-
2008 metai „Plungės 
Joniui“ buvo gamybos 
modernizavimo ir paja-
mų augimo bei visuotinio 
prekinio ženklo pripaži-
nimo metai.

MŪSŲ GYVENIMAS

Tilto per Jūrą remontas Pagramantyje 2001 m.

Geležinkelio remontas. 2001 m.



4 

MŪSŲ GYVENIMAS

2009 m. prasidėjus 
visuotinei ekonomi-
nei krizei vėl sumažėjo 
darbų paklausa, padidė-
jo konkurencija, krito 
darbuotojų atlyginimai. 
Nesėkmes, pasak J. Var-
kalio, kompensavo gele-
žinkelio tiesimo darbai 
Klaipėdos uoste, Ogins-
kio dvaro rekonstrukci-
ja, kiti statybos objektai. 
2011 m. kartu su subran-
govais „Plungės Jonis“ 
užbaigė unikalų visoje 
Europoje objektą - Šal-
tojo karo muziejaus re-
konstravimo darbus Že-
maitijos nacionaliniame 
parke. Už tai bendrovė 
Lietuvos pramoninin-
kų konfederacijos or-
ganizuotame konkurse 
„Metų gaminys“ dar 
sykį pelnė Lietuvos pra-
monininkų konfederaci-
jos aukso medalį.

Bendrovės va-
dovai analizavo 
laikinų finansinių 
problemų priežastis, 
tobulino valdymo 
struktūrą, formavo 
darbų programą ir 
tikėjo, kad kolek-
tyvo reikalai page-
rės. Šiandien ben-
drovėje dirba 170 
darbuotojų, tarp jų 

Rekonstruota Plungės geležinkelio stotis 2005 m.

Ekskavatoriaus mašinistas S. Derkintas

Naftos gręžimo aikštelės rengimo darbai Klaipėdos r. 2009 m.
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daug jaunimo, gerų kvalifikuotų ir patyrusių specialistų. Per metus statybos darbus 
„Plungės Jonis“ vykdo vidutiniškai septyniasdešimtyje mažesnių ar didesnių objek-
tų. Bendrovės atestuota ir vykdoma veikla: geležinkelio kelių ir atšakų bei automo-
bilių kelių ir gatvių tiesimas bei remontas; tiltų ir viadukų statyba (tai sudaro apie 80 
proc. visų bendrovės atliekamų darbų); pramoninių pastatų, hidrotechninių statinių 
statyba ir remontas; vidaus ir išorės inžinerinių tinklų, sąvartynų, valymo įrenginių 
ir melioracijos sistemų įrengimas bei remontas; nekilnojamųjų kultūros vertybių 
restauravimo ir remonto darbai; statybų technikos ir transporto nuoma.

UAB „Plungės Jonis“ technikos parke yra įvairaus galingumo vienkaušių ir 
daugiakaušių ekskavatorių, buldozerių, autogreiderių, kranų, savivarčių, vilkikų, 
grunto tankinimo mašinų, kitos technikos. Sąžiningai ir patikimai atlikdami darbus, 
bendrovės žmonės garsina įmonės vardą. Daug dėmesio skiriama darbuotojų socia-
liniams, kultūriniams interesams tenkinti, nemažai lėšų skiriama tradiciniams spor-
to renginiams, profesinėms šventėms bei savivaldybėje vykstantiems renginiams 
remti.

UAB „Plungės Jonis“ yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos me-
lioracijos įmonių asociacijos, geležinkelių paslaugų, įmonių asociacijos GELPA bei 
asociacijos „Lietuvos keliai“ narė. Dauguma bendrovės inžinerijos darbuotojų yra 
aktyvūs Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos nariai bei rė-
mėjai.

Patikimu darbu įprasminusi savo veiklą, UAB „Plungės Jonis“ kuria ateities 
vizijas, daug dėmesio skirdama bendradarbiavimui su verslo partneriais, valstybi-
nėmis ir visuomeninėmis institucijomis, nes, pasak J. Varkalio, kuo daugiau duosi 
kitiems, tuo pats turtingesnis tapsi.

UAB „Plungės Jonis“ archyvo nuotraukos
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„Plungės Jonio“ kolektyvas 2012 m.
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„Aro“ žmonės ir darbai
Juozas SMILGEVIČIUS

Per ketvirtį amžiaus nuo nepriklausomybės atkūrimo mūsų šalyje daug kas 
pasikeitė. Didelių pokyčių įvyko ir melioracijoje. Nemažai įmonių, turėjusių ga-
lingus technikos parkus, buvusių šakos lyderiais, bankrutavo ir išnyko. Tačiau 
yra ir kitokių pavyzdžių, kai, galima sakyti, ant plyno lauko įkurtos įmonės pa-
laipsniui atsistojo ant kojų ir sėkmingai dirba šiais nelengvais didelės konkuren-
cijos laikais. Viena jų - akmeniškio Rimanto Kraujučio įmonė „Aras“. Apie jos 
veiklą, žmones šis pasakojimas. 

Įmonė „Aras“ įsteigta 1991 m. Ją įkūręs R. Kraujutis vienas pirmųjų meliora-
torių rajone pradėjo privačią veiklą. Iš pradžių manęs užsiimti žemės ūkio produk-
cijos auginimu, prekyba, grįžo prie labiau įprastų melioracijos, inžinerinių tinklų 
įrengimo, aplinkos tvarkymo ir panašaus profilio darbų. Akmenės rajonas yra Lie-
tuvos pakraštyje, didelės investicijos jį aplenkia, ir melioracijai valstybė lėšų skiria 
labai nedaug. Tačiau ši nedidelė įmonė rado savo vietą po saule, palaipsniui plėtė 
darbų mastą ir pobūdį. Kurį laiką buvusi melioracijos įmonių asociacijos „Krašto 
melioracija“ nare, nuo 2012 m. yra Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narė, 
nuo 2008 m. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narė. 

Nors 2014 m. buvo prastesni už ankstesnius, „Aras“ gavo beveik 4 mln. litų pa-
jamų, o statybos darbų atliko už 3,4 mln. litų. Dirbo pelningai, nors veiklos rentabi-
lumas nepasiekė 2013 m. lygio, kai buvo gauta per 700 tūkst. litų pelno (15,7 proc. 

Rekonstruojamas drenažas asociacijos „Gulbinai“ narių žemėje
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rentabilumas). Pagrindiniai jos užsa-
kovai Akmenės, Mažeikių, Klaipė-
dos rajonų savivaldybių administra-
cijos, melioracijos sistemų naudotojų 
asociacijos, kaimo bendruomenės, 
seniūnijos, aplinkosaugininkai, keli-
ninkai. Prireikus dirba ir gerokai ato-
kiai nuo savo rajono. 

Didžioji dalis atliekamų darbų tai 
inžinerinių tinklų įrengimo bei melio-
racijos darbai. 2014 m. darbų profilis 
gerokai pasikeitė, nes sumažėjo meli-
oracijos darbų. Jų bendrovė atliko už 
1,5 mln. litų, tuo tarpu 2013 m. - už 3,7 mln. litų. Melioracijos statinių rekonstravi-
mas panaudojant ES 2007-2013 m. fondų lėšas buvo užbaigtas, o naujo 2014-2020 
m. periodo paramos melioracijai lėšos įstrigo, ir darbai, veikiausiai, nebus pradėti be 
vėlyvo 2015 m. rudens.

Melioracijos darbai sudaro apie 40 proc. visų darbų. Įmonė dalyvavo 6-iuose ES 
lėšomis vykdomuose projektuose generalinės rangos ir subrangos pagrindu. Visus 
generalinės rangos darbus „Aras“ atliko įgyvendindamas Akmenės raj. Sablauskių 
kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos projektą. Darbai buvo 
pradėti 2011 m. rudenį ir užbaigti per dvejus metus. Dar daugiau darbų teko atlikti 
rekonstruojant to paties rajono Kanteikių melioracijos statinių naudotojų asociaci-
jos žemės sausinimo sistemas. Darbai taip pat užtruko dvejus metus. Buvo rekons-

truota 5,6 km grio-
vių, įrengta 30 km 
drenažo. Genrangos 
pagrindais bendro-
vė greičiau nei per 
metus rekonstravo ir 
melioracijos statinius 
Šiaulių raj. Gruzdžių 
kadastro vietovėje: 
buvo rekonstruota 7,7 
km griovių, įrengta 
20 km drenažo. Kaip 
teigė „Aro“ vadovas 
R.Kraujutis, didelių 
problemų rekons-
truojant melioracijos 
sistemų naudotojų 
asociacijų melioraci-

Gamybinio pasitarimo metu (iš kairės): techninis direktorius A.Smilgys, 
įmonės savininkas R. Kraujutis, lauko technikas A. Baranauskas, staty-
bos vadovas A. Erstikis, lauko technikai R. Mikalauskis ir V. Kiudulas, 
meistras T. Deimontas, technikos direktorius V. Vaitiekus

R.Kraujučio klausimai melioracijos  
įmonių asociacijos posėdyje
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jos sistemas nebuvo. Kiek sunkiau būdavo įtilpti į sėjos terminus, nes ūkininkams 
rūpėjo iš žemės naudmenų ploto „išspausti“ kuo didesnį pelną, o mums - per labai 
trumpą terminą kokybiškai atlikti darbus. Kita problema - pakeitimų ir papildomų 
darbų įforminimas. Jų būtinumas dažnai išryškėja jau pačių darbų metu, o ES fondų 
finansuojamuose projektuose tai nėra greita ir paprasta procedūra. Trečia proble-
ma - apmokėjimas už darbus pagal pateiktus mokėjimo prašymus. Jis galėtų būti 
sklandesnis.

2014 m. įmonė atliko nemažai reikšmingų inžinerinių tinklų įrengimo darbų (už 
1,4 mln. litų): kompleksiškai sutvarkė Naujosios Akmenės centrinę aikštę su priei-
gomis, kapitaliai suremontavo Telšių miesto Pasvaigės gatvę, sutvarkė dalį Mažei-
kių miesto Respublikos gatvės, autobusų stoties fasadą ir prieigas. Šiuose objektuo-
se, be kitų darbų, reikėjo įrengti ir vandentiekio ar nuotekų tinklus. 

„Aras“ dirbo ir bendro profilio statybos darbus. Jų pernai atlikta už 0,6 mln. litų. 
2014 m. Ventos miesto šventės proga rekonstravo miesto lau-
ko estradą. Šiemet bus tęsiamas II-asis projekto etapas – bus 
rekonstruotos lauko tribūnos. 

Nemaža dalis įmonės sėkmės priklauso nuo jos inžinerinio 
personalo darbo. Apie tai pasakoja Rimantas Kraujutis:

„Įmonės visų lygių darbuotojai yra kvalifikuoti specialis-
tai. Kadrų kaita pas mus nedidelė. Šiuo metu įmonėje dirba 5 
specialistai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 4 spe-
cialistai, turintys specialujį vidurinį išsilavinimą. Aleksandro 
Stulginskio universitete su įmonės stipendija studijuoja du 
būsimi specialistai, o du įmonės darbuotojai tęsia magistro 
studijas.

Darbus sumaniai rikiuoja techninis direktorius Aleksas 
Smilgys, kuris savo veiklą įmonėje pradėjo 1996 m. darbi-
ninku. Jam tuo metu buvo 27-eri. Dirbdamas melioracijos ir 
hidrotechninių statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos 
darbus, įgijo patirties ir sėkmingai kopia karjeros laiptais nuo 
darbininko, mechanizatoriaus, vairuotojo, mechaniko (2007 
m. baigė Šiaulių kolegijos transporto inžinerijos fakultetą), 
meistro, darbų vadovo iki techninio direktoriaus pareigų. 
Aleksas 2012 metais baigė Aleksandro Stulginskio universi-
teto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą, įgijo hidrotechni-
nės statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Šiuo metu tęsia studi-
jas hidrotechninės statybos magistro laipsniui. 

Technikos direktorius Vytautas Vaitiekus yra atsakingas 
už transporto priemonių ir mechanizmų techninę būklę. Vy-
tautas tuometinėje Akmenės MSV pradėjo dirbti dar 1979 m. 
baro mechaniku. Taip pat dirbdamas „augo“ pareigose: 1984 
m. tapo dirbtuvių vedėju, 1992 m. direktoriumi mechanizaci-

Rimantas Kraujutis

Aleksas Smilgys

Vytautas Vaitiekus
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jai, o 2010 m. rudenį pradėjo dirbti pas mus. Tai labai kvalifikuotas vadovas, turintis 
gamybinės patirties, gerus vadybos įgūdžius, lemiančius jo universalumą priimant 
įvairaus sudėtingumo sprendimus. 

Turime daug kitų gerų specialistų. Tarp linijinio techninio personalo darbuoto-
jų norėčiau paminėti darbo veteraną darbų vadovą Algimantą Petrą Gydrą. Mūsų 
įmonėje Algimantas dirba nuo 2011 m. Džiaugiamės turėdami tokį patyrusį darbų 
vadovą. Jis keletą dešimtmečių dirba melioracijos srityje. 1962 m. pradėjo dirbti 
techniku Mažeikių MSV. 1968 m baigęs Panevėžio hidromelioracijos technikumą 
pradėjo dirbti Akmenės MSV meistru. Mūsų įmonėje jis dirba darbų vykdytoju nuo 
2011 m. Tai sumanus ir puikus gamybos vadovas, įvykdęs nemažai įvairaus profilio 
ir įvairios paskirties melioracinės ir hidrotechninės statybos objektų. 

Inžinerinių darbuotojų gretos, be abejo, keičiasi. 2013 m. profesinę veiklą baigė 
didelę gamybos patirtį turintis statybos vadovas Alvydas Adomaitis, kuris įmonėje 
statybos vadovu dirbo nuo 2007 m. Bet specialistų gretas papildė jauni žmonės, 

baigę Aleksandro Stulginskio universiteto vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakultetą. Tai statybos vadovas Algimantas Ers-
tikis, baigęs universitetą 2012 m. ir darbų vykdytojas Tairas 
Deimontas (2013 m. absolventas).

Įmonės žmogiškaisiais ištekliais rūpinamės nuolat.. Siun-
čiame studijoms specialistus, o į profesinius mokymus dar-
bininkus ir mechanizatorius, nes tik turint stiprią visų lygių 
komandą galima žengti į priekį ir prisiimti ambicingus sutar-
tinius įsipareigojimus. Stengiamės didinti darbo užmokestį, 
nes tik motyvuotas darbuotojas gali pasiekti gerų rezultatų.“ 

Pasakojimas apie „Arą“ būtų nepilnas, jei nepaminėtume 
apie jo savininką ir vadovą, nuo kurio verslumo ir energijos 
labai priklauso sėkmė. R. Kraujutis – patyręs vadovas, tik 
už poros metų pažymėsiantis 60 m. jubiliejų. Jis akmeniškis, 
1991 m. LŽŪA įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą. 
Dirbo Akmenės MSV meistru, darbų kokybės inžinieriumi, 
darbų vykdytoju. Eidamas šias pareigas įgijo puikią profe-
sinę patirtį. 1983 m. buvo paskirtas Akmenės MEV vyriau-
siuoju inžinieriumi, rūpinosi melioracijos darbų rajone pla-
navimu ir finansavimu, darbų kokybės, melioracijos sistemų 
eksploatavimo reikalais.1986 m. sujungus šią organizaciją su 
MSV, grįžo dirbti į Akmenės MSV ir tapo jos viršininko pa-
vaduotoju gamybos reikalams. 1991 m. iš esmės sumažėjus 
melioracijos finansavimui, pirmasis tarp rajono melioracijos 
specialistų ryžosi drąsiam žingsniui ir įkūrė savo įmonę. R. 
Kraujutis - Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezi-
diumo narys.

Rimtų darbų įmonė gali imtis tik turėdama reikiamą tech-

Algimantas Gydra

Tairas Deimontas

Algimantas Erstikis
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nikos bazę. Kaip ji atsi-
rado? Štai ką pasakoja 
R.Kraujutis: 

„Palaipsniui įsigijo-
me buvusio Akmenės 
miesto vartotojų koope-
ratyvo gamybinę bazę su 
administraciniu pastatu. 
Teritorija nedidelė - 0,4 
ha. Šiais metais ketiname 
praplėsti ją iki 0,7 ha, nu-
pirkdami dar 0,3 ha. Apie 
1,5 km nuo gamybinės 
bazės esame įsigiję 1000 m2 sandėlį bei sklypą inertinėms medžiagoms laikyti. Tai, 
aišku, sudaro šiek tiek nepatogumo ir papildomų laiko bei lėšų sąnaudų. Palaipsniui 
šią technikos bazę tvarkome, kai kuriuos nereikalingus ir pasenusius pastatus griau-
name, kitus rekonstruojame. 

Sėkmingai veiklai būtina naši šiuolaikinė technika. Kiek leidžia finansinės 
galimybės, stengiamės jos įsigyti. Naujų mašinų „neįperkame“, tad lizingo būdu 
įsigyjame naudotos tvarkingos statybų technikos. Per paskutiniuosius 4-eris me-
tus įsigijome tris ekskavatorinius krautuvus, platforminį vikšrinį ekskavatorių, du 
daugiakaušius ekskavatorius ETC-2011. Šiemet planuojame įsigyti dar du ekskava-
torinius krautuvus.“ 

Pasak R. Kraujučio, 2015 m. įmonei nebus blogi. Jau dabar „Aras“ turi sutarčių 
šių metų darbams už 842 tūkst. eurų (daugiau kaip 2,9 mln. litų). Savo jėgomis pla-
nuojama atlikti darbų ne mažiau kaip už 1,5 mln. eurų (5 mln. litų). Tarp svarbesnių 
objektų įmonė šiais metais įgyvendins melioracijos sistemų naudotojų asociacijos 

„Gulbinai“ žemės skly-
pų melioracijos sistemų 
rekonstrukcijos projektą 
133 ha plote, rekonstruos 
kelio ruože Šiauliai – Pa-
langa pakelės drenažą, 
tvarkys melioracijos grio-
vius bei vykdys meliora-
cijos sistemų atstatymo 
darbus naujai tiesiamo 
magistralinio dujotekio 
Klaipėda – Kuršėnai ruože 
Šiaulių rajono teritorijoje.

Įmonės „Aras“ archyvo 
nuotraukos

Naujojoje Akmenėje miesto 60-mečiui pažymėti montuojamas 
63 t. svorio akmuo. 2009 m. 

Įmonės rekonstruota lauko estrada Ventos gyvenvietėje
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Su žeme susijusi veikla
Ramūnas MOCKEVIČIUS 

Valstybės įmonės 
Valstybės žemės fondo direktorius

Nuo 2010 m. spalio 21 d. valstybės įmonė Valstybi-
nis žemėtvarkos institutas pertvarkytas į valstybės įmonę 
Valstybės žemės fondą (toliau – VŽF) sėkmingai tęsia 
daugelį metų atliekamus darbus – žemės reformos, te-
ritorijų planavimo, kraštovaizdžio architektūros, ne-
kilnojamojo turto kadastro, geodezijos, melioracijos, 
dirvožemio tyrimo ir kartografavimo bei skaitmeninių 
duomenų rinkinių rengimo, kitų žemės informacinių sis-
temų projektavimo ir duomenų rinkinių rengimo, žemės 
naudmenų bei žemės naudojimo stebėsenos (monitorin-
go), apleistų žemės ūkio naudmenų apskaitos, kartogra-
fijos ir kitus su žemėtvarka susijusius darbus. VŽF yra 

stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti nekilnojamojo turto kadastro, žemės nau-
dmenų našumo vertinimo, melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų 
rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų 
pardavimo ir nuomos aukcionų darbus. VŽF veikia valstybės vardu valstybei pa-
veldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, priskirtus žemės 
konsolidacijos projektų teritorijoms, taip pat įsigyjant valstybės nuosavybėn pri-
vačios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 
priemonėms įgyvendinti. Įmonė tvarko Lietuvos Respublikos žemės informacinę 
sistemą. 

Pagrindinę įmonės veiklos dalį sudaro komercinė veikla – darbus gauna rinkos 
sąlygomis per viešųjų pirkimų konkursus.   

2014 m. pabaigoje įmonėje dirbo 372 darbuotojai, tarp jų 204 moterys ir 168 
vyrai, t. y. 55 procentų moterų ir 45 procentai vyrų. Įmonės administracijoje (teisės 
ir personalo, finansų ir apskaitos, vidaus audito ir kt. padaliniuose) dirba 39 darbuo-
tojai. Įmonės gamybiniuose padaliniuose iš viso dirba 333 darbuotojai (įskaitant 
padalinių vadovus, pavaduotojus ir administratorius ekonomistus). 

Įmonės darbuotojų išsilavinimo spektras yra labai platus, dauguma darbuoto-
jų yra įgiję aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą –75 procentai, 
dar 6 procentai yra įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Daugiausiai įmonėje 
dirbančių darbuotojų yra baigę Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijų, 
Aleksandro Stulginskio ir Vilniaus universitetus. 

Daugiausia darbuotojų dirba: Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje – 74 

Ramūnas Mockevičius
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darbuotojai, Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos 
skyriuje – 55 darbuoto-
jai, Šiaulių žemėtvarkos 
ir geodezijos skyriuje – 
45 darbuotojai bei Pa-
nevėžio žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriuje – 40 
darbuotojų. Klaipėdos 
žemėtvarkos ir geodezi-
jos skyriuje ir Vilniaus 
žemėtvarkos ir geodezi-
jos skyriuje dirba po 30 
darbuotojų, Kraštotvar-
kos ir teritorijų planavimo skyriuje – 28 darbuotojai. 

Didelė dalis darbuotojų turi ilgametę profesinę darbo patirtį įmonėje. Kita dalis 
darbuotojų – jauni specialistai, tik ką baigę studijas ar dar bestudijuojantys, kurie 
įgaudami patirties įmonėje, tampa kvalifikuotais specialistais. Tad įmonės persona-
las atsinaujina ugdant jaunus specialistus. 2014 metų sausio mėnesį bendras turimų 
kvalifikacijos pažymėjimų skaičius buvo 424, tuo tarpu 2014 metų pabaigai įmonės 
darbuotojai iš viso jau turėjo 505 kvalifikacijos pažymėjimus. 

VŽF žemėtvarkos ir geodezijos skyriai žemės reformos žemėtvarkos projektų 
rengimo bei įgyvendinimo darbus vykdo 37 rajonų (miestų) savivaldybių teritorijo-
se – 772 kadastro vietovėse (t.y. 60 proc. visos šalies teritorijos).

VŽF užtikrina prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą: laiku atkuria pilie-
čiams nuosavybės teises į žemę, parduoda ar išnuomoja fiziniams bei juridiniams 
asmenims valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei vykdo kitus žemės 
tvarkymo darbus. 

Valstybės žemės fondas šiuo metu organizuoja 39 žemės konsolidacijos projek-
tų rengimą bei jų įgyvendinimą. Rengiamuose žemės konsolidacijos projektuose, 
kompleksiškai pertvarkant žemės sklypus (apie 5 tūkst. naudotojų, daugiau nei 9,5 

tūkst. žemės sklypų, apie 46 tūkst. hektarų že-
mės) siekiama sukurti reikiamą kaimo infras-
truktūrą, įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo 
plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslus. 

Įdiegus naują elektroninę valstybinės že-
mės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos 
aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarką bei 
aukcionų sistemą, aukcionų skelbimas, doku-
mentų pateikimas, nuomos ir pardavimo auk-
cionai dabar vyksta tik elektroninėje erdvėje 
(interneto svetainėje http:/aukcionai.vzf.lt). 

MŪSŲ GYVENIMAS

VŽF Kauno skyriaus parengto žemėtvarkos projekto 
aptarimas su ūkininkais

Informacija apie žemės pardavimo 
aukciono eigą internete
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Dabar šie aukcionai tapo dar viešesni, 
skaidresni, taupantys visų aukcionų 
dalyvių laiką. 

VŽF Informacinių technologijų 
skyrius, atlikdamas žemės informaci-
nės sistemos (ŽIS) tvarkytojo funkci-
jas, kuria, tobulina ir administruoja že-
mės fondo informacines sistemas bei 
užtikrina kokybišką ir saugų jų funk-
cionavimą bei kokybišką paslaugų tei-
kimą. 2014 metais buvo atlikti plačios 
apimties darbai pagal programos „Že-
mės tvarkymo ir administravimo bei 
erdvinės informacijos infrastruktūros 
vystymas“ priemonę „Žemės infor-
macinės sistemos plėtra ir palaikymas“. Sparčiai augant mobiliųjų įrenginių, tokių 
kaip išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai, populiarumui ir naudojimui, 
yra naudinga ŽIS elektronines paslaugas pritaikyti naudoti tokiuose įrenginiuose. 
Šiuo tikslu yra sukurta mobilioji programėlė Android, iOS, Windows Mobile ope-
racines sistemas turintiems išmaniesiems įrenginiams. Programėlėje naudotojai gali 
įsijungti dominančius ŽIS duomenų rinkinius, juos analizuoti savo buvimo vietoje 

MŪSŲ GYVENIMAS

VŽF Šiaulių  skyriaus specialistės Albina 
Dovidauskienė (kairėje) ir Vaiva Astrauskienė 

matuoja Joniškio r. Joniškio seniūnijoje 
ūkininko Antano Malūko sklypą

Sklypo ribas matuoja VŽF Klaipėdos skyriaus specialistai  Diana Krivaitienė ir Rolandas Taujenis
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(buvimo vietą nustatant pa-
gal GPS įrenginius). 2015 
metais programėlės funkcio-
nalumas bus išplėstas.

Taip pat buvo sukurta 
Lietuvos žemės fondo aps-
kaitos statistinių duomenų 
peržiūros ir analizės paslau-
ga. Paslauga naudotojams 
suteiks galimybę lengvai ir 
patogiai peržiūrėti dominan-
čios teritorijos žemės fondo 
apskaitos duomenis lentelėse 

ir grafinėje formoje (diagramose). 
Melioracijos skyrius atlieka 

melioruotų žemių bei melioraci-
jos statinių apskaitos, duomenų 
apie melioraciją (MEL_DR10LT) 
ŽIS rengimo bei melioracijos dar-
bų ir statinių valstybinės priežiū-
ros darbus. Kasmet atnaujintas 
MEL_DR10LT duomenų rinkinys 
skelbiamas ŽIS. Žemės meliora-
cijos būklės duomenų bazė yra 
viena iš ŽIS sudedamųjų dalių. 
MEL_DR10LT yra prieinama že-
mės sklypų savininkams, naudo-

tojams, projektuotojams, įvairių sričių specialistams. 
Dirvožemio skyriaus pagrindinė veikla - Lietuvos teritorijos dirvožemio dangos 

tyrimas įvairiems tikslams, žemės našumo vertinimas, įvairaus mastelio teminių 
skaitmeninių žemėlapių sudarymas, dirvožemio cheminės ir fizikinės analizės la-
boratorijoje. Skyrius vienintelis Lietuvoje turi dirvožemių genetinių tyrimų specia-
listus ir laboratoriją. Teikia paslaugas, susijusias su dirvožemio tyrimu, vertinimu, 
teikia informaciją ir ekspertinę pagalbą valdžios ir visuomenės atstovams, bendra-
darbiauja su mokslo centrais, institutais ir universitetais. 

Programoje „Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos 
infrastruktūros vystymas“ rengia duomenis pagal priemones „Apleistų žemių duo-
menų rinkinio sukūrimas“ ir „Dirvožemio tyrimo duomenų bazių ir GIS kūrimas“. 
Skyrius keletą metų atlieka žemės išteklių naudojimo stebėseną nuolatinėse stebė-
jimo teritorijose. Pagal pokyčius šiose teritorijose , atstovaujančiose atitinkamiems 

Žemės sklypo naudotojas gali pasirinkti įvairių duomenų  
apie žemę sluoksnius

Dirvožemio granuliometrinės sudėties 
skaitmeniniai duomenys
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kraštovaizdžio tipams, galima nustatyti ir prognozuoti žemės naudojimo ir žemės 
išteklių kiekybinius ir kokybinius pokyčius įvairiose Lietuvos vietovėse. 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius inventorizuoja Lietuvos apleistas 
žemes ir rengia šių GIS duomenų rinkinį, panaudodamas kosminio vaizdo spek-
trabanges nuotraukas. 2014 m. gruodžio 5 d. šalyje nustatyta 76823 ha apleistos 
žemės. Tai sudaro apie 2,2 proc. šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Skyrius 
kuria specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinį, kitas 
GIS duomenų bazes. Šio skyriaus specialistai atlieka reikšmingus žemės naudojimo 
planavimo ir modeliavimo darbus, rengdami kompleksinio ir specialiojo planavimo 
dokumentus. Planavimo lygmenys: valstybės (M 1:200 000; 1:400 000), savival-
dybės (M 1: 20 000; 1: 50 000), vietovės (M 1:500; 1:1 000; 1: 2 000; 1: 10 000). 
Rengia specialiuosius saugomų teritorijų, žemės paėmimo viešiesiems poreikiams, 
žemėvaldų planus, kraš-
totvarkos techninius 
projektus. Atlieka ka-
dastrinius matavimus, 
nekilnojamojo turto ver-
tinimą, sudaro teminius 
žemėlapius ir schemas, 
topografines nuotraukas. 

VŽF turi skyrius di-
džiuosiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Pa-
nevėžyje ir Šiauliuose. 
Taip pat turi gamybi-
nes grupes, teikiančias 
paslaugas gyventojams 
Ignalinoje, Anykščiuo-
se, Zarasuose, Molėtuo-
se, Utenoje, Rokiškyje ir 
Skuode. Naudodamasis 
moderniausia programi-
ne ir kompiuterine įran-
ga, bei turėdamas apie 
400 kvalifikuotų specia-
listų, gali atlikti sudėtin-
gus, didelės apimties ir 
skubius darbus.

VŽF archyvo nuotraukos

VŽF Panevėžio skyriaus  darbuotoją Romą Kaupą 
bendradarbiai vadina visų galų meistru 

Riba turi eiti upelio viduriu .... 
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Žemės valdymo proceso rezultatai  
ir ateities planai

Romualdas SURVILA

Žemėtvarkos institucijų vadovų susitikimai baigiantis metams tapo tradicija. 
Tokį susitikimą Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM organizavo gruodžio 17 
d. Jame dalyvavo buvę ir esantys Valstybės žemės fondo, Nacionalinės žemės 
tarnybos vadovai bei Žemės ūkio ministerijos atstovai, atsakingi už žemės tvar-
kymo reikalus šalyje.

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (NŽT) veiklą žemės nuosavybės teisių 
atkūrimo srityje apžvelgė ir apie ateities veiklą pranešimą perskaitė Žemės tvarky-
mo departamento direktorius Algis Bagdonas.

Iki 2014 m. gruodžio 1 d. kaimo vietovėse buvo priimtas 7291 sprendimas nuosa-
vybei atkurti, miestų teritorijose – 2882 sprendimai. Šiuos skaičius galime palyginti 
su 2010 m. skaičiais, kai kaimo vietovėse buvo priimti 5783 sprendimai, o miestuo-
se – 2118. Nuosavybė kaimo vietovėse atkurta beveik 99 proc. pateikusiųjų prašy-
mus. Nuosavybės teisių atkūrimas miestuose stringa dėl laisvos valstybinės žemės 
trūkumo ir dėl to, kad savivaldybės nepateikia suformuotų sklypų dokumentacijos. 
Miestuose nuosavybė neatkurta 9 tūkst. piliečių į beveik 6 tūkst. ha žemės, miško 
bei vandens telkinių. Siekdamas paspartinti nuosavybės teisių atkūrimą į žemę mies-
tuose bei kuo skubiau įvykdyti įsipareigojimus piliečiams, Seimas 2014 m. rugsėjo 

ŽEMĖTVARKA

Susitikimo metu
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25 d. priėmė Piliečių 
nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą atkūrimo 
įstatymo 10, 16 ir 
21 straipsnių pakei-
timo įstatymą, kuris 
įsigaliojo 2014 m. 
lapkričio 1 d. Šiame 
įstatyme įtvirtintas 
papildomas atlygi-
nimo už valstybės 

išperkamą žemę, esančią miestams priskirtose teritori-
jose, įskaitant žemę, esančią miestams priskirtose teri-
torijose po 1995 m. birželio 1 d., būdas – atlyginimas 
lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje. 

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą-
jį turtą atkūrimo įstatymo 21 str. 4 d. numatyta, jog 
piliečiai, pateikę prašymus atkurti nuosavybės teises į 
žemę, esančią miestams priskirtose teritorijose, įskai-
tant žemę, esančią miestams priskirtose teritorijose po 
1995 m. birželio 1 d., iki 2015 m. kovo 1 d. gali keisti 
savo valią dėl atlyginimo būdo ir prašyti už valstybės 
išperkamą žemę arba jos dalį, už kurią nėra atlyginta, 

atlyginti lygiaverčiu miško plotu iš laisvos valstybinės žemės fonde esančių valsty-
binių miškų, rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti, kaimo vietovėje, jeigu spren-
dimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo nepriimtas arba priimtas, bet iki prašymo 
pakeisti valią dėl atlyginimo būdo pateikimo dienos neįvykdytas arba įvykdytas 
iš dalies. NŽT teritorinių padalinių vedėjams pavesta nuo 2014 m. lapkričio 3 d. 
iki gruodžio 15 d. informuoti minėtus piliečius dėl jų teisės iki 2015 m. kovo 1 d. 
pakeisti valią dėl atlyginimo būdo ir prašyti už valstybės išperkamą žemę atlyginti 
lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, o gavus piliečio prašymą pakeisti valią 
dėl atlyginimo būdo už valstybės išperkamą žemę atlyginti lygiaverčiu miško plotu 
kaimo vietovėje, per mėnesį laiko parengti išvadą. 

Asmeninio ūkio žemė įteisinta beveik 8 tūkst. naudotojų, privatizavusių asme-
ninio ūkio žemę ir sudariusių valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, bei 
naudotojų, kuriems įteisinta asmeninio ūkio žemė ir (ar) įregistruoti sklypai NT 
registre valstybės vardu ir (ar) nutraukta naudojimosi asmeninio ūkio žeme teisė. 

Apie 6,4 tūkst. asmeninio ūkio naudotojų šiuo metu negalima įteisinti asmeni-
nio ūkio žemės, iš jų: apie 1,26 tūkst. asmenų teisė naudoti asmeninio ūkio žemę 

ŽEMĖTVARKA
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suteikta, tačiau nėra nustatytas asmeninio ūkio žemės naudojimo faktas, NŽT te-
ritorinių skyrių darbuotojai inicijuos asmeninio ūkio žemės naudojimo teisės nu-
traukimo procedūras; apie 0,78 tūkst. asmeninio ūkio naudotojų negalima įteisinti 
asmeninio ūkio žemės dėl vykstančių teisminių procesų, ginčų tarp piliečių ir kitų 
panašaus pobūdžio priežasčių; net 4,35 tūkst. piliečių asmeninio ūkio žemės sklypai 
yra įregistruoti VĮ Registrų centre valstybės vardu, tačiau piliečiai nesikreipia dėl 
pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarčių sudarymo.

Pagal 2014 m. gruodžio 11 d. būklę iš viso 27 584 piliečiams liko atkurti nuo-
savybės teises į žemę, mišką, vandens telkinius, iš jų: grąžinti žemę natūra – 2 871; 
perduoti neatlygintinai nuosavybėn – 10 916; privatizuoti asmeninio ūkio žemę – 13 
797. Net 9 384 piliečiams negalima atkurti nuosavybės teisių (ar kitaip privatizuoti 
(įteisinti) dėl pačių piliečių neveikimo, iš jų: grąžinti žemę natūra – 835; perduoti 
neatlygintinai nuosavybėn – 2 158; privatizuoti asmeninio ūkio žemę – 6 391. Nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. į valstybės biudžetą už parduotą visų paskirčių 
valstybinę žemę gauta 117,4 mln. Lt.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki gruodžio 11 d. NŽT gavo 20 156 žemės savininkų 
pranešimus apie sprendimus parduoti privačius žemės ūkio paskirties žemės skly-
pus. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki gruodžio 11 d. informuoti 61 732 parduodamų 
žemės sklypų naudotojai (t. y, asmenys, kurie pagal Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotą sutartį parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą naudojo že-
mės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienerius metus) ir (ar) kaimynai. Įgyvendindama 
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 str. 5 ir 6 d. nuostatas, 
NŽT nuo 2014 m. sausio 1 d. iki gruodžio 11 d. išdavė 14 797 pažymas. 1 746 
atvejais pirmumo teise pageidavo pirkti žemės sklypo naudotojai, 3 424 atvejais - 
pirmumo teise pirkti pageidavo besiribojančio žemės sklypo savininkai. Iki 2014 
m. gruodžio 11 d. išduoti 4 987 leidimai įsigyti žemės (2 iš jų sutuoktiniams su 
užsienio piliečiais).

Nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki gruodžio 11 d. NŽT gavo 1 203 žemės savininkų 
pranešimus apie sprendimus parduoti privačius miškų ūkio paskirties žemės skly-
pus ir informavo 3 213 parduodamų žemės sklypų kaimynus. 2013 m. laikinai vals-
tybinę žemės ūkio paskirties žemę naudojo 21,7 tūkst. asmenų (44,9 tūkst. sklypų, 
120,5 tūkst. ha).

NŽT veikia nuolatinė komisija kvalifikacijos pažymėjimo turėtojų veiklai įver-
tinti. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. matininko kvalifikacijos pažymė-
jimų išduota 213; panaikinta 71 pažymėjimo galiojimas, iš jų 53 – daugiau nei 3 
metus netobulinusiems kvalifikacijos matininkams; sustabdytas 2 pažymėjimų ga-
liojimas; panaikintas 2 pažymėjimų galiojimo sustabdymas; įspėti 4 matininkai, ku-
rie vykdydami matininko veiklą padarė po vieną mažareikšmį veiklos pažeidimą ir 
1 matininkas, kuris vykdydamas matininko veiklą padarė du mažareikšmius veiklos 
pažeidimus. Išduoti 173 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai, 9 pažymėjimų 
galiojimas panaikintas. 18-kai asmenų išduoti žemės reformai rengti kvalifikacijos 
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pažymėjimai, 2 asmenims šių pažymėjimų galiojimas sustabdytas ir 71 panaikintas. 
Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. NŽT atliko 6,6 tūkst. žemės naudojimo 
valstybinės kontrolės patikrinimų.

Iki 2014 m. gruodžio 1 d. buvo gauta ir išmokėta 7,2 mln. Lt kompensacijų 
už valstybės išperkamą žemę. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimui ir 
įgyvendinimui bei kitų teisės aktuose reglamentuotų žemės reformos žemėtvarkos 
darbų vykdymui 2014 m. iš valstybės biudžeto lėšų skirta 26,7 mln. Lt, iki gruodžio 
1 d. minėtiems darbams vykdyti panaudota 26,3 mln. Lt.

2014 m. baigtas vykdyti projektas „E-paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo 
dokumentų rengimo procese“, kurio rezultatai bus naudojami teikti 4 elektroninėms 
viešosioms paslaugoms; Topografinių planų derinimo el. paslaugos sukūrimas - 
2014-2015 m. vykdomas bandomasis projektas Trakų savivaldybėje, jo metu bus 
sukurta topografinių planų derinimo elektroninė paslauga. Naudojantis šia paslauga 
efektyvės tiek geodezininko, teikiančio topografinį planą derinti, tiek savivaldybės 
specialisto darbas. Šio projekto pagrindu tikslinga paslaugą įdiegti visoje Lietuvo-
je. 2014 m. baigtas valstybinės žemės sklypų administravimo informacinės siste-
mos (toliau – ŽAIS) kūrimas ir įdiegimas. Siekiant užtikrinti greitą ir kokybišką 
paslaugų teikimą bei suformuoti teisės aktų, reglamentuojančių 50 NŽT teritorinių 
skyrių atliekamus darbus ir taikymo praktiką, rengiami NŽT vykdomų adminis-
tracinių paslaugų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo procedūrų aprašai. Sukurta 
nauja DVS įgyvendinant projektą „Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM veiklos 
tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas“, finansuojama ES lėšomis; sertifi-
kavimas (kokybės vadybos valdymo srityje) įgyvendinant projektą „Kokybės vady-
bos modelio, atitinkančio ISO 9001 standarto reikalavimus, diegimas Nacionalinėje 
žemės tarnyboje prie ŽŪM“, finansuojamas ES lėšomis.

NŽT Geodezijos ir kartografijos departamento direktorius Tomas Ladukas in-
formavo, kad matininkai, geodezininkai ir kiti erdvinius matavimus atliekantys as-
menys, kuriems aktualu kuo tiksliau nustatyti konkrečių vietų koordinates, sulaukė 
malonios naujienos – Lietuvoje atnaujintas šalies globalinės padėties nustatymo sis-
temos nuolatinių stočių tinklas (LitPOS). Atnaujintame LitPOS tinkle įdiegta viena 
pažangiausių pasaulyje techninė ir programinė įranga. To dėka LitPOS tinklas veiks 
žymiai stabiliau bei užtikrins koordinačių matavimų rezultatus centimetro tikslumu 
net ir matuojant sudėtingomis sąlygomis.

LitPOS tinklas veikia priimdamas signalus iš palydovų bei realiu laiku siųsda-
mas pataisas į GPS prietaisus. Atnaujinta LitPOS tinklo techninė ir programinė įran-
ga vartotojams užtikrins galimybę jungtis ne tik prie amerikietiškų GPS sistemos 
palydovų, bet ir prie GLONASS bei europietiškos „Galileo“ navigacinės palydovų 
sistemos.

LitPOS tinklo atnaujinimą inicijavo NŽT, kuri yra LitPOS tinklo valdytoja. 
Nauja techninė įranga sumontuota 30 LitPOS stočių, tolygiai išsidėsčiusių visoje 
Lietuvoje, o atnaujinta „Trimble“ kompanijos sukurta programinė įranga įdiegta 
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LitPOS tvarkytojo tarnybinėse 
stotyse. Atnaujinta tinklo valdy-
mo programinė įranga pasižymi 
didesne duomenų siuntimo varto-
tojams sparta, ji naudoja mažiau 
atminties užimančius duomenų 
formatus, naujose tarnybinėse 
stotyse greičiau apdorojami duo-
menys, todėl vartotojai sutaupys 
laiko ir pinigų, vartotojų vienu 
metu skaičius neribojamas. Ga-
lutinai baigus tikrinti ir testuoti 
naująją LitPOS tinklo valdymo 
programinę įrangą, senoji bus iš-
jungta. 

Parengtas reikšmingas darbas - išleistas šalies nacionalinis atlasas – politinę ne-
priklausomybę, teritorinį vientisumą simbolizuojantis, išsamus enciklopedinio po-
būdžio kartografinis kūrinys, kuriame apibendrinami kartografuojamos valstybės 
gamtos ištekliai, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai reiškiniai, švietimas, mokslas 
bei istorija. Atnaujintas automatizuotų geodezinių duomenų rinkinys – GDRR50LT. 
Bus sukurti automatizuoto atnaujinimo modeliai naudojant rinkinį GDR10LT ir ki-
tus pirminius duomenų šaltinius.

Pasirengta 2015-2017 m. ortofotografinių žemėlapių atnaujinimui. Nuo 2015 m. 
ortofotografinių žemėlapių atnaujinimą numatoma vykdyti kas trejus metus, kas-
met atnaujinant po 1/3 Lietuvos teritorijos žemėlapių. Visai Lietuvos teritorijai bus 
sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai M 1:5000, M 1:10 000. Ortofotografinių že-
mėlapių pikselio dydis 25 cm vietovėje. Aiškiai matomų ortofotografiniuose žemė-
lapiuose vietovės taškų paklaida (RMSE) 1,25 m.

Atnaujinti šie valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai: Lietuvos Respublikos 
teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR10LT), 
M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys 
(Mel_DR10LT), M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duome-
nų rinkinys (SŽNS_DR10LT), M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys 
(Dirv_DR10LT), apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DRLT).

2014 m. buvo tęsiami Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo (GKMF) 
skaitmeninimo darbai. GKMF duomenų produktus ir jų metaduomenis galima ras-
ti ir peržiūrėti portale www.geoportal.lt . 2013-2015 m. bus įrengta ir išniveliuota 
2200 km vertikaliojo antrosios klasės tinklo linijų.

Viskas daroma erdvinės informacijos vartotojų labui. 2014 m. pabaigoje infor-
macija apie žemę pasinaudojo virš 7 tūkst. vartotojų. Nuo 2015 m. ji bus pasiekiama 
ir mobiliaisiais įrenginiais. 

ŽEMĖTVARKA
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Žemėtvarkos priedermė 
 

Prof. Pranas ALEKNAVIČIUS

Buvusių žemėtvarkos institucijų vadovų susitikime 2014 m. gruodžio 17 d. 
pasikeista mintimis apie žemėtvarkos darbus, jų reikšmę ir problemas. Sudėtin-
game žemės reformos procese institucijos prireikus rengdavo siūlymus teisės 
aktų tobulinimui, o jų vadovai pagal savo galimybes dėjo pastangų spręsti tuo 
laikotarpiu aktualius uždavinius. Šiuo metu, baigiant tenkinti piliečių prašymus 
dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, derėtų daugiau kalbėti apie neįgyven-
dintus, permanentinius kaimo raidos klausimus, kurie yra svarbūs ilgalaikių 
tikslų siekimo požiūriu.

Nors įvairiuose strategijų dokumen-
tuose ir vyriausybių veiklos programose 
buvo daug dėmesio skirta ir kaimo raidos 
bei žemės ūkio kūrimo klausimams tei-
kiant prioritetą šeimos ūkiui, tačiau nei-
giamų tendencijų pertvarkant Lietuvos 
kaimą išvengti nepavyko. Todėl žemė-
tvarkos požiūriu Žemės ūkio ministerijos 
bei jai pavaldžių institucijų svarbiausi 
uždaviniai turi būti susiję su kaimo sta-
bilumo išsaugojimu ir tinkamu per šim-
tmečius gerintos dirbamos žemės naudo-
jimu. Aišku, tai yra atsvara kitų žinybų 
pozicijai ir interesams – jų siekiams kuo 
daugiau teritorijos panaudoti užstatymui, 
urbanizacijai, su žemės ūkiu nesusijusiam 
verslui, kuo daugiau dirbamų laukų apso-
dinti mišku arba grįžti į ekstensyvų ūki-

ninkavimą, taip atkuriant natūralias biocenozes.
Du pagrindiniai klausimai, kuriuos galima pateikti vadovams, turėjusiems arba 

turintiems įtakos teisės aktų kūrimui ir žemės tvarkymo bei naudojimo organizavi-
mui Lietuvos agrarinėse teritorijose: 1) kaip užtikrinama žemės ūkio naudmenų ap-
sauga nuo iššvaistymo bei neracionalaus naudojimo ir 2) kaip įgyvendinami žemės 
reformą pradėjusios valstybės tikslai aprūpinti ūkius nuosava žeme, taip sukuriant 
stabilias ūkines struktūras.

Istorinė retrospektyva. Savo laiku prof. Petras Vasinauskas rašė, jog būtina 
sąlyga žemės ūkio pažangai – kad kaimas nepatirtų staigių sukrėtimų, jo vadinamų 
„žemės drebėjimais“. Deja, Lietuvoje per 100 metų tokių „žemės drebėjimų“ buvo 
bent 6. Tai – kaimų skirstymas į vienkiemius, stambiųjų ūkių žemės nusavinimas 

Prof. P. Aleknavičius ir NŽT  Viešųjų ryšių 
skyriaus vyr. specialistė A. Jakavonienė  
žemėtvarkos vadovų susitikime
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ir išdalijimas, valstiečių ūkių kolektyvizacija, vienkiemių nukėlimas į gyvenvietes, 
prekinio tipo žemės ūkio įmonių suardymas, žemės nuosavybės grąžinimas visiems 
to pageidaujantiems pretendentams, buvusioje arba jų pasirinktoje vietoje, išdalijant 
pagal naujus įstatymus susikūrusių ūkių dirbamą žemę kitiems asmenims. Visa tai 
turėjo įtakos kaimų nykimo procesams ir žemės naudojimo būklei. To pasekmės – 
lyginant 2013 metus su 1913 metais:

• kaimo gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus;
• karvių skaičius sumažėjo nuo 700 tūkst. iki 300 tūkst., kiaulių - du kartus, avių 

skaičius – 8 kartus, arklių skaičius – 17 kartų;
• naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas sumažėjo nuo 4,3 mln. ha iki 2,9 mln. 

ha, arba 30 proc. (jų būtų prarasta dar daugiau, jei ne kompleksiškai vykdyti melio-
racijos darbai 2,5 mln. ha plote XX a. 6–9 dešimtmečiais). 

Esamos padėties problema yra ta, kad neigiami procesai tebesitęsia, išskyrus gal 
nežymų naudojamų žemės ūkio naudmenų ploto padidėjimą Europos Sąjungos ir 
valstybės biudžeto teikiamos paramos pagal Nacionalinės kaimo plėtros programos 
priemones dėka. Tačiau skirstant lėšas nebuvo įvertintos Lietuvos specifinės sąly-
gos, todėl kai kurioms veiklos sritims išmokėta per mažai lėšų, neįvertinant realaus 
jų poreikio.

Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ir išmokėtų žemės 
ūkio ir kaimo plėtrai, analizė. Parama per 2007–2013 metus:

Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas

Numaty-
ta (skirta) 

mln. Lt
Išmokėta 
mln. Lt

Patenkinta paraiškų

skaičius 
Patvirtin-
ta suma 
mln. Lt

1. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 309,026 299,121 2248 300,141

2. Ankstyvam pasitraukimui iš prekinės 
žemės ūkio gamybos 370,733 415,772 110115 366,078

3. Žemės ūkio valdų modernizavimui 1780,544 1531,278 12196 1652,872

4. Žemės ūkio ir miškininkystės plėtrai 
ir pritaikymo infrastruktūrai 479,473 286,539 385 388,031

5. Pusiau natūriniam ūkininkavimui 95,793 67,587 10435 76,585

6. Išmokos ūkininkaujantiems su 
kliūtimis 1278,581 1168,133  72178* 1172,979

7. Agrarinės aplinkosaugos išmokos 1041,612 992,645 11357* 994,151
8. Natūra 2000 išmokos 8,848 7,505 1364 7,599

9. Pirmam žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimui mišku 172,128 110,918 9340 168,150

10.
Pirmam ne žemės ūkio paskirties   
žemės ir apleistos žemės apželdinimui  
mišku

254,262 154,028 2361 241,748

11. Perėjimui prie ne žemės ūkio veiklos 182,299 84,735 213 103,682
12. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 433,087 285,378 496 362,868
13. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 230,439 113,623 362 149,000

Pastaba: *2014 m. šią paramą gaunančių ūkių skaičius



23

ŽEMĖTVARKA

Be to, už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius iki 2014 07 01 tiesiogiai 
išmokėta 6262,2 mln. Lt.

Iš pateiktų statistinių duomenų galima spręsti, jog:
1. Lietuvoje prekinę žemės ūkio produkciją gaminančių ūkių (naudojančių dau-

giau kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų) yra apie 85 tūkst. Iš jų gavo Nacionalinėje 
programoje numatytos paramos lėšų (neskaitant kasmetinių tiesioginių išmokų už 
deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius) tik apie 14–14,5 tūkst., arba 16–17 
proc. – vidutiniškai po 127 tūkst. Lt. Dar apie 10 tūkst. smulkių ūkių parama tesiekė 
apie 6,5 tūkst. Lt vienai paraiškai. Likusieji ūkiai (apie 60 tūkst.) turėjo pasitenkinti 
tik tiesioginėmis kasmetinėmis išmokomis už deklaruotas žemės ūkio naudmenas 
ir pasėlius.

2. Parama ankstyvam pasitraukimui iš prekinės žemės ūkio gamybos paskatino 
gyvulininkystės verslo ir gyvulius laikančių ūkių nykimą. Ją gavo 110 tūkst. šei-
mų, o paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui – mažiau kaip 2,3 tūkst. ūkių. Bendra 
išmokėta suma už tai, kad nebūtų ūkininkaujama (416 mln. Lt) yra 39 proc. didesnė 
nei suma, išmokėta jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ar stiprinimui. Tokio tendencingo 
finansavimo pasekmės – per tą patį 2007–2013 m. laikotarpį karvių skaičius Lie-
tuvoje sumažėjo nuo 399 tūkst. iki 310,9 tūkst. (iš viso 88,1 tūkst. arba beveik tiek 
pat, kiek sumažėjo ūkių).

3. Drėgmės pertekliaus sąlygomis Lietuvai būtina palaikyti gerą sausinimo sis-
temų būklę (jos įrengtos apie 2,5 mln. ha plote) ir tinkamai naudoti žemės ūkio 
naudmenas, nes jas apleidus vyksta savaiminio jų apaugimo medžiais ir krūmais bei 
supelkėjimo procesai. Todėl žemės ūkio naudmenų ploto išsaugojimui ir jų ūkinių 
savybių pagerinimui būtina skirti Žemės ūkio ministerijos tvirtinamoje Melioraci-
jos programoje numatytą ir skaičiavimais pagrįstą paramą. Šalies miškingumas yra 
artimas optimaliam ir atitinka mokslininkų rekomendacijas – apie 33 proc. šalies 
teritorijos. Nepaisant to, miško įveisimui žemės ūkio paskirties žemėje skirta ir pa-
naudota daugiau lėšų, nei sausinimo sistemų rekonstrukcijai, remontui ir priežiūrai. 
Taigi, prarastos ir galimos lėšos žemių kultūrinimui, ir pati žemė – žemės ūkio pro-
dukciją galinčios duoti žemės ūkio naudmenos. Iš viso miškų įveisimui išmokėta 
apie 265 mln. litų, t. y., apytiksliais skaičiavimais, miškams atiduota apie 30–40 
tūkst. žemės ūkio naudmenų. Tuo tarpu pagal priemonę, apimančių paramą meliora-
cijai ir žemės konsolidacijai, išmokėta 286,5 mln. Lt; atmetus žemės konsolidacijai 
skirtas lėšas (56 mln. Lt), lieka apie 230 mln. Lt, arba 15 proc. mažiau, nei išmokėta 
miškams įveisti. 

Ūkių aprūpinimas nuosava žeme. Tik nuosava ir ilgam laikotarpiui išsinuomo-
ta žemė gali garantuoti ūkio plėtros perspektyvą. Šiuo metu minėtų 85 tūkstančių 
ūkių, naudojančių daugiau kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų, pradinis nuosavos že-
mės plotas, gautas valstybės dėka žemės reformos metu, atkuriant nuosavybės teises 
ir perkant valstybinę žemę, buvo apie 800 tūkst. ha. Visą likusią žemę jie turi įsigyti 
nuosavybėn arba nuomoti iš privačios žemės savininkų. Visuotinio žemės ūkio su-
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rašymo duomenimis, 
2010 m. ūkiai turėjo 
ir naudojo jau 1,4 mln. 
ha nuosavos žemės 
ūkio paskirties žemės. 
Šiuo metu, apytiks-
liais skaičiavimais, 
nuosavos žemės ūkiai 
turi ne mažiau kaip 2 
mln. ha. Liko įsigyti iš 
žemės savininkų dar 
apie 1 mln. ha. Palygi-
nus, kiek žemės ūkio 
plėtrai gautų lėšų ūki-
ninkai atiduoda priva-
čios žemės savininkams už nuomojamą žemę (privačios žemės nuomos mokestis 
yra 6–10 kartų didesnis, nei žemės savininko mokamas valstybei žemės mokestis) 
bei už perkamos žemės sklypus, kurių kaina nuolat didinama, apytiksliais skaičia-
vimais nustatyta, jog ši suma per Lietuvos kaimo plėtros programos 2007–2013 m. 
įgyvendinimo laikotarpį buvo ne mažesnė nei 6 mlrd. litų, o per sekantį 7 metų lai-
kotarpį jau gali padidėti iki 10 mlrd. litų. Tai šalies mastu beveik lygu visoms ūkių 
gaunamoms tiesioginėms išmokoms už jų naudojamą (deklaruojamą) žemę. Visa tai 
lėtina ūkių ekonominį stiprėjimą ir jų stambėjimą iki našiai žemės ūkio technikai 
efektyviai naudoti rekomenduojamų dydžių.

Palinkėjimai dabartiniams vadovams ir specialistams, dirbantiems žemės tvar-
kymo ir ūkių veiklos reguliavimo srityse:

• pasiekti, jog žemės ūkio naudmenos būtų tokia pat įstatymu įteisinta nacionali-
nė vertybė, kaip ir miško žemė, ir Žemės įstatyme sugrąžinti buvusią kompensaciją 
valstybei už žemės ūkio gamybos nuostolius, kai žemės ūkio naudmenos paverčia-
mos kitomis naudmenomis. Analogiška įstatymo pataisa, ginanti miškų ūkio intere-
sus, grąžinta Miškų įstatyme 2011 metais;

• tinkamai ir labai atsakingai organizuoti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo 
įstatymo įgyvendinimą, kad perleidžiama nuosavybėn žemė atitektų tik žemdir-
biams ir jos negalėtų įgyti nuosavybėn tretieji asmenys, siekiantys pasipelnyti ūki-
ninkų sąskaita. Prireikus siūlytina dar labiau sugriežtinti teisės aktus, kad įstatymo 
reikalavimai nebūtų apeinami;

• panaudojant informacinių sistemų duomenis, visiems stambiesiems ūkiams 
rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, su kurių sprendiniais būtų galima kon-
krečiai susieti paramos priemones žemės ūkio naudmenų, melioracijos sistemų ir 
vietinės reikšmės kelių gerinimui, taip pat ir būtinų aplinkosaugos priemonių finan-
savimą.

Derlingos Suvalkijos lygumos nuo Suduvos aukštumų
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Klausimai be atsakymų 
Juozas SMILGEVIČIUS 

Melioracijoje susikaupė daug problemų, kurių iš esmės nesiima spręsti nė 
viena valdžia. Dar daugiau: nelabai kas imasi jas ir kelti. Žemdirbių organizaci-
jos, kurios pirmiausiai tai turėtų daryti, užsiėmusios kitais reikalais, ir jų balso 
šiuo klausimu negirdėti. Dabar melioracijos bėdas viešai kelia tik melioracijos 
įmonės, kadaise įrengusios sausinimo sistemas, ir joms atstovaujanti Lietuvos 
melioracijos įmonių asociacija, 2015 m. vasario 4 d. surengusi melioracijos 
įmonių vadovų susitikimą su žemės ūkio viceministru Albinu Ežerskiu, ministe-
rijoje atsakingu už šią sritį.

Susitikimo pra-
džioje asociacijos 
pirmininkas Kazys 
Sivickis išdėstė dau-
gelį neatidėliotinai 
spręstinų melioraci-
jos problemų. Pasak 
jo, šiandien melio-
racijoje problemų 
susikaupė tiek, kad 
kartais susimąstome, 
ar apskritai jos kam 
berūpi. Drenažo sis-
temos ir kiti melioracijos statiniai sensta, irsta, jų techninė būklė blogėja, o tą būklę 
gerinančių priemonių finansavimas septyneri metai iš eilės beveik nesikeičia. Vidu-
tinis drenažo sistemų amžius viršija 40 metų, daug melioracijos statinių yra avarinės 
būklės, apie 250 tūkst. ha nusausintos žemės dėl blogo sausinimo sistemų veikimo 
žemės ūkio gamyboje nebenaudojama.

Melioracijos turto šeimininkai šiandien yra du - valstybė ir žemės savininkai. 
Nežiūrint blogos situacijos melioracijos reikalais abu šeimininkai deramai nesirū-
pina. Pvz., valstybės nuosavybėje yra 52 tūkst. km magistralinių griovių, tačiau dėl 
lėšų stokos kasmet jų prižiūrima vos 2-5 proc., todėl juose plinta krūmai, auga me-
džiai, kurių šaknys baigia užkimšti drenažo žiotis. Tas pats su rinktuvais, valstybė 
investicinių lėšų savivaldybėms melioracijos reikmėms jau kurį laiką neskiria, todėl 
jų rekonstruoti negalima, remontui taip pat lėšų nėra. Blogos būklės yra anksčiau 
reguliuoti upeliai, tapę magistraliniais grioviais. Jų šlaitai nuslinkę, apaugę krūmais, 
grioviuose daug sąnašų, jos tvenkia drenažo žiotis. 

Įgyvendinant drenažo ir hidrotechnikos statinių rekonstravimo projektus ES lė-
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Susitikimo metu (iš kairės) LMIA vadovas K. Sivickis, 
Žemės ūkio vice ministras A. Ežerskis, ŽŪM  Žemės ir išteklių 

politikos departamento direktorius A. Petkevičius
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šomis ūkininkai prisideda tik nedidelę dalį lėšų. Sumažėjus ES paramos intensyvu-
mui iki 80 proc., kai kurių rajonų ūkininkai (Varėnos, Kaišiadorių) atsisako paramos 
ir statinių neberekonstruoja. Ūkininkų, skiriančių lėšų drenažo remontui, taip pat 
yra mažai, o jų priežiūra užmiršta.

Dabar per metus rekonstruojama apie 10 tūkst. ha drenažo, arba 6 kartus mažiau 
negu reikėtų. Kaimyninė Baltarusija, turėdama panašų kaip Lietuva nusausintos že-
mės plotą (2,9 mln. ha) kasmet rekonstruoja po 80 tūkst. ha. Mūsų kaimynės Latvija 
ir Estija vidutiniškai 1 ha nusausintos žemės 2014-2020 m. laikotarpiui skiria 57-70 
eurų ES lėšų, tuo tarpu Lietuva tik 35 eurus. 

Kodėl melioracija atsidūrė skurdžių pozicijoje? Todėl, kad nėra aiškios valstybi-
nės melioracijos politikos. Neaišku, kokios melioracijos siekiame, kokie jos tikslai 
ir vieta žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje, kaip melioraciją valdyti, užtikrinti jos 
stabilumą.

Ką siūlome daryti? Pirmiausia Žemės ūkio ministerija turėtų pasirūpinti, kad 
valstybė savo melioracijos statinių priežiūrai, remontui ir rekonstravimui skirtų op-
timalų finansavimą iš biudžeto. Jiems priklausančiais melioracijos statiniais turėtų 
rūpintis žemės naudotojai, žinoma, su valstybės ir ES fondų parama. Kaip ir kitose 
ES valstybėse, reikia kurti Melioracijos fondą melioracijos darbams finansuoti, tam 
pritraukiant žemės savininkų lėšas.

Kol kas matome žingsnius priešinga kryptimi. Žemes ūkio ministerijos patvir-
tintoje 2015-2017 m. melioracijos programoje sakoma, kad rengiamas Melioracijos 
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas numatant privatizuoti likusį valstybės nuo-
savybėje esantį melioracijos turtą (drenažo rinktuvus, griovius, polderius, tvenkinių 
hidrotechnikos statinius, vandens pralaidas). Likusį drenažą galima perduoti žemės 
savininkų nuosavybėn, tačiau nepamatuotas melioracijos griovių ir jų hidrotechni-
kos statinių privatizavimas, t. y. Išskaidymas, sukeltų chaosą. Aplinkosaugininkai 
iškėlė nepamatuotus 
reikalavimus neleisti 
atlikti priežiūros darbų 
melioracijos grioviuo-
se, kuriuos jie vadina 
upeliais. Tai taip pat 
veda į aplinkinių nu-
sausintų plotų užpel-
kėjimą.

Po K.Sivickio įžan-
ginio žodžio įmonių 
vadovai kėlė ir kon-
krečias rangovinių 
įmonių veiklos proble-
mas. Rimantas Krau-

Klausimų  buvo daug…
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jutis (įmonė „Aras“, Akmenės r.) kalbėjo apie stringantį 
apmokėjimą už atliktus darbus. Jonas Valančius (UAB 
„Ežerūna“, Telšiai) siūlė tobulinti melioracijos įmonių 
atestavimą, kad atestatų melioracijos darbams Žemės 
ūkio ministerija neišdavinėtų įmonėms, kurios neturi tam 
tinkamos technikos ar kitos įrangos. Kazys Tamulionis 
(UAB „Šiaulių hidroprojektas“) kėlė tyrinėjimo darbų 
būsimiems projektams sudaryti apmokėjimo klausimą. 
Pagal naują tvarką teikiant paraiškas ES paramai gauti 
reikia pateikti tyrinėjimų medžiagą, patvirtinančią, kad 
melioracijos statinius tikrai reikia renovuoti. O jei pa-
rama nebus skirta, kas apmokės jau atliktus tyrinėjimo 
darbus? Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vice-
pirmininkas Jonas Račas siūlė kurti Melioracijos fondą 

nustatant žemės savininkams bent 10 eurų kasmetinį mokestį į šį fondą. Taip šis 
fondas kasmet gautų po 25 mln. eurų. UAB „Plungės Jonis“ valdybos pirminin-
kas Jonas Varkalys siūlė ministerijai paveikti savivaldybes, kad jose būtų reikiamas 
skaičius melioracijos specialistų, prašė spręsti „griovių-upelių“ problemą, kad ne-
būtų tvenkiamos drenažo sistemos.

Klausimų iškelta nemažai, žymiai daugiau, negu į juos gauta atsakymų arba pa-
žadų juos spręsti. Viceministras A.Ežerskis kažkada vadovavo dideliam ūkiui Že-
maitijoje, kurį laiką buvo ir Šilalės rajono meras, tad dalis keliamų melioracijos pro-
blemų jam neblogai žinomos, kai ką žadėta taisyti. Jis akcentavo drenažo gedimų 
remonto prioritetą prieš ištisines rekonstrukcijas.

Į dalį klausimų, susijusių su ES lėšų naudojimu, atsakė susitikime dalyvavęs 
ministerijos Žemės politikos departameto direktorius Audrius Petkevičius, tačiau 
jo paaiškinimai nesukėlė optimizmo. Dėl užsitęsusio ES lėšų naudojimo programos 
patvirtinimo ir po seksiančių būtinų biurokratinių procedūrų realiai šias lėšas bus 
galima naudoti tik 2016 metais. Tad 2015 m. realiai darbų nebus galima atlikti. 

Anksčiau prie ES fondų paramos savivaldybės turėjo pridėti 10 proc. savų lėšų, 
o dabar naujame laikotarpyje jau 20 proc. Todėl gali būti, kad daug kur kofinansavi-
mas dėl lėšų stygiaus sustos. Bet keisti ką nors jau per vėlu, nes Briuselyje programa 
praktiškai aprobuota.

Tačiau kaip spręsti esmines melioracijos problemas susitikime nebuvo išgirsta. 
K.Sivickis uždavė tiesų klausimą, ar bus daromi rimti žygiai, kad mūsų meliora-
cijos finansavimas būtų bent panašus kaip kaimynų, ar dar ilgus metus gyvensime 
kaip ligi šiol. Atsakymas buvo toks: „tikėtis, jog bus taip, kaip pas kaimynus (kad 
beveik du kartus padidės finansavimas), būtų nerealu, turint mintyje, kad europinis 
krepšelis jau yra paskirstytas. Reikia visiems orientuotis į realius finansavimo šalti-
nius“, – sakė A. Ežerskis.

Pavasarį prasidės 2016 m. biudžeto formavimas, todėl biudžeto lėšų melioracijai 
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Savo nuomonę išsako 
Jonas Varkalys
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skyrimu Žemės 
ūkio ministe-
rija turėtų rim-
tai susirūpinti. 
Daug ką galima 
spręsti namuo-
se ir dabar, tik 
reikia domėtis 
reikalais. Pvz., 
kas trukdo sure-
guliuoti painiavą 
melioracijos ter-

minuose, kai dalis melioracijos statinių pradėti vadinti įrenginiais, t. y. kilnojamais 
daiktais. Kodėl antri metai nepatvirtinami seniai parengti patikslinti normatyvai 
melioracijos darbams? Tai trukdo nustatyti tikslesnes skaičiuojamąsias kainas. Tik 
valdžia gali išspręsti aplinkosaugininkų savivaliavimą, kurie griovius pervadinę 
upeliais neleidžia juose atlikti priežiūros darbų.

Niekas kitas, o tik Žemės ūkio ministerija į neseniai patvirtintą Melioracijos 
programą įrašė totalinį visų melioracijos statinių privatizavimą. Nepanašu, kad šią 
idėją pavyks įgyvendinti, nes nėra ūkio subjektų, kurie norėtų melioracijos griovius 
ar hidrotechnikos statinius juose ne tik kad nupirkti, bet ir gauti nuosavybėn nemo-
kamai. Tačiau sumaišties šis nepamatuotas valdininkų sumanymas sukels nemažai.

Susitikimo metu užsiminta ir apie savivaldybių melioracijos specialistų veiklą, 
apie tai, kad jų yra nepakankamai, ne visi turi reikiamą kvalifikaciją ir ne visi dirba 
aktyviai, stengdamiesi pritraukti į savo rajonus ES lėšas. Gaila, kad susitikime jie 
nedalyvavo, tad nebuvo išgirsta jų nuomonė apie ministerijos patvirtintus naujus 
melioracijos prioritetus bei kitus norminius aktus, kurių turinys kelia daug abejonių 
ir ginčų.

Kai kuriais techniniais klausimais būta ir bendros nuomonės. Antai K.Sivickis 
siūlė projektuojant drenažą ten, kur leidžia sąlygos, taikyti dvigubo drėgmės reži-
mo reguliavimo priemones įrengiant reguliuojančius šulinius. Jų pagalba galima 
ženkliai sumažinti maisto medžiagų išplovimą iš dirvožemio. Šiai minčiai pritarė ir 
viceministras: „Tokie šuliniai padėtų sukaupti drėgmę, sumažinti azoto ar fosforo 
išplovimą į vandens telkinius. Priemonė priimtina ir ūkiškai pateisintina. Jeigu taip 
galėtume suvaldyti drėgmės svyravimus ir padidinti derlių, manau, kad įdėtos lėšos 
atsipirktų,“ - sakė jis. Ar seks po to kokie nors konkretūs žygiai šiam siūlymui įgy-
vendinti, pamatysime.

Gaila, tačiau daugelio opių problemų sprendimo valdžios atstovai nežadėjo. Tad 
melioracija ir vėl liks nuošalėje. Liaudies išmintis teigia, kad „Kol žaibas netrenks, 
mužikas nepersižegnos“. Veikiausiai ir pas mus bus laukiama, kol didesnė meliora-
cijos sistemų dalis nustos efektyviai veikti. Tik tada politikai ir valdininkai pradės 
ieškoti kaltų ir pradės galvoti, kaip jas atkurti.

Susitikimo metu
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Kodėl lėtai kuriamas skaitmeninis 
melioracijos duomenų bankas

Valstybės kontrolės auditoriai, tikrindami valstybei priklausančio melioraci-
jos turto priežiūros efektyvumą, pažymėjo, kad per 10 metų melioruotos žemės 
ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazė geografinių informacinių siste-
mų pagrindu sukurta tik iš dalies. 

Koordinuoti šios apskaitos tvarkymą turi Žemės ūkio ministerija, o valstybės 
įmonei Valstybės žemės fondui pavesta vykdyti centrinio melioruotos žemės ir 
melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas. Pirminę informaciją 
šiam duomenų bankui sukurti turi teikti savivaldybės, kurios valdo valstybei pri-
klausančius melioracijos statinius. Skenuotą archyvinę melioracijos projektinę 
medžiagą savivaldybės turi perkelti į skaitmeninius žemėlapius (vektorizuoti) ir 
šiuos duomenis perduoti Valstybės žemės fondui.

Valstybės kontrolė pažymėjo, kad nors visos savivaldybės vektorizavimo darbus 
vykdė, tačiau 2011–2012 m. informaciją Valstybės žemės fondui iš 52 savivaldybių 
perdavė tik viena, nors ją turėjo perduoti per mėnesį nuo darbų atlikimo. Todėl in-
formaciją apie vektorizuotas kadastro vietoves Valstybės žemės fondas turėjo tik tų 
savivaldybių, kuriose pats atliko vektorizavimo darbus arba savivaldybių komplek-
sinius patikrinimus. Be informacijos apie visas vektorizuotas kadastro vietoves (M 
1:2000) duomenų bankas negali būti sukurtas.

Valstybės žemės fondas 2013 m. kreipėsi į savivaldybes dėl informacijos patei-
kimo. Tačiau iš 52 savivaldybių tik 32 pateikė informaciją apie atliktus vektorizavi-
mo darbus ir nurodė, kad iš 686 kadastro vietovių vektorizavo 144. Taigi jose melio-
racijos statiniai vektorizuoti tik 21 proc. kadastro vietovių. Likusios 20 savivaldybių 
informacijos iš viso nepateikė.

Audito metu konstatuota, kad savivaldybių melioracijos specialistai yra aprū-
pinti elektroninėmis matavimo priemonėmis (GPS), kurios padeda tiksliai ir greitai 
fiksuoti užmirkusius žemės plotus ir kitus melioracijos sistemų pažeidimus. Žemės 
ūkio ministro įsakymu patvirtintame Melioracijos techniniame reglamente nustaty-
ta, kad savivaldybių melioracijos specialistai GPS pagalba turi nustatyti techniškai 
netvarkingų ir skaitmeniniame duomenų banke dar neužregistruotų melioracijos 
statinių koordinates. Tačiau šiomis priemonėmis naudojasi ne visų audituotų savi-
valdybių melioracijos specialistai.

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių skaitmeninis duomenų bankas leistų 
pagerinti melioracijos statinių apskaitą, stebėti melioracijos statinių būklės poky-
čius, efektyviau planuoti ir koordinuoti melioracijos darbus. 

Valstybės kontrolės nuomone, Žemės ūkio ministerija nepakankamai koordina-
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vo duomenų banko kūrimo procesą: nenumatė, iki kada jis turėtų būti sukurtas, 
neužtikrino, kad savivaldybės informaciją apie atliktus vektorizavimo darbus ir me-
lioruotos žemės bei melioracijos statinių būklės pokyčius teiktų Valstybės žemės 
fondui.

Situacija išdėstyta iš esmės teisingai. Tačiau nesunku pastebėti šių išvadų ribo-
tumą. Dėl visų šio sudėtingo darbo problemų kaltinama Žemės ūkio ministerija. Jai 
savivaldybės nėra pavaldžios, tad siūloma kreiptis į savivaldybių administracinę 
priežiūrą vykdančius Vyriausybės atstovus apskrityse, kad pastarieji priverstų savi-
valdybes vykdyti joms pavestas melioracijos statinių apskaitos funkcijas. Pastabos, 
kad melioracijos specialistų savivaldybių administracijose nepakanka, kad dažnai 
jų kvalifikacija yra per menka, pagrįstos. Tačiau apie nepakankamas valstybės biu-
džeto lėšas melioracijos reikmėms visiškai nekalbama.

Dar vienas pastebėjimas. Valstybės kontrolė, 2013 m. vertindama melioracijos 
įrenginių buhalterinės apskaitos duomenų savivaldybių konsoliduotosiose finansi-
nėse ataskaitose teisingumą, nustatė, kad ši apskaita savivaldybėse neatitinka Vie-
šojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų – apskaita tvarkoma 
ne pagal atskirus turto vienetus, skaičiuojamas ne turto vienetų, o visos turto grupės 
nusidėvėjimas. Todėl apskaita netiksli, nerodo tikros melioracijos turto būklės, taigi 
nėra galimybės šį turtą kontroliuoti tinkamai. 

Iš ši pastaba teisinga. Žinoma, kad melioracijos statiniai turėtų būti apskaito-
mi pagal jų individualią vertę. Tačiau kas tas melioracijos turtas? Kas gi to turto 
vienetas? Ar, pvz., turto vienetas yra griovys su pralaidomis (statinys), ar atskirai 
kiekviena pralaida, tiltas, griovys? Kaip nustatyti kiekvieno jų vertę? 

Žemės ūkio ministerija, reaguodama į Valstybės kontrolės pastabas, nustatė, kad 
nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita turi būti tvarkoma pagal kadastro vietoves, jose 
išskiriant vienetais tiltus, siurblines, tvenkinių hidrotechnikos statinius. Tačiau toks 
sprendimas yra dalinis. Kodėl pvz. kiekvieno tilto vertė turi būti apskaitoma atski-
rai, o pralaidos arba griovio ne. Tikriausiai todėl, kad taip patogiau.

Bet svarbiausia, ko nenorėjo pastebėti Valstybės kontrolė – kad apskaitoma me-
lioracijos statinių vertė yra fiktyvi, paremta ne realiomis dabarties statybos kaino-
mis, o indeksuotomis istorinėmis vertėmis. Jeigu šių statinių vertė būtų apskaitoma 
atkuriamaisiais kaštais, greit išaiškėtų, kad ji kelis kartus didesnė. Pagal apskaitą 
dabar visų melioracijos statinių vertė (balansinė) yra 7,9 mlrd. litų, iš jos valstybei 
priklausančių statinių - 3,9 mlrd. litų. Tuo tarpu yra skaičiavimų, kad šių statinių 
atkūrimo kaštai gali siekti 50 mlrd. litų. Kokia gi turto apskaita, jei nežinoma jo 
tikroji vertė?

Skaitmeninis duomenų bankas, žinoma, reikalingas. Tačiau neužmirškime, ko-
kio patikimumo yra vektorizuoti duomenys apie drenažo ir kitų melioracijos stati-
nių tikrą, o ne projektinę planinę padėtį. Be to, bus nedaug naudos, jei žinosime, ko-
kius melioracijos statinius turime ir kokia jų būklė bei vertė, o lėšų jiems prižiūrėti 
ir remontuoti ar rekonstruoti neturėsime? 

Jonas Smilga
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Nykstančių ežerų ir tvenkinių 
restauravimas

Lietuvos vidaus vandenys užima apie 3 proc. Lietuvos teritorijos. Iš viso suskai-
čiuojama apie 6000 gamtinės kilmės ežerų. Jų skaičius nuolat mažėja dėl natūralaus 
uždumblėjimo ir užžėlimo. Du trečdaliai Lietuvos pelkių yra ežerinės kilmės, tai 
reiškia, kad jos ir yra uždumblėję bei užžėlę ežerai.

Lietuvos Respublikos ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis, Lietuvoje yra 
apie 1500 tvenkinių, o dirbtinių iškastų vandens telkinių (dar vadinamų kūdromis) – 
per 10 tūkst. Dauguma tvenkinių įrengti prieš kelis dešimtmečius, o Lietuvai atga-
vus nepriklausomybę jų būkle ir estetika rūpintis pamiršta. Todėl daugelis tvenkinių 
dėl menko naudojimo ar blogos priežiūros yra uždumblėję, juose kaupiasi dumblas, 
sąnašos, jie palaipsniui užželia. 

Intensyvinant žemdirbystę, naudojant daugiau sintetinių trąšų, su paviršiniu 
vandeniu į ežerus patenka daugiau biogeninių medžiagų, kurios skatina vandens 
augalijos ir fitoplanktono vystymąsi. Jiems besiskaidant, biogeninės medžiagos at-
silaisvina ir pakartotinai patenka į vandenį, blogina vandens kokybę. Būdinga, kad 
antrinė tarša lieka ir panaikinus pirminį teršimą. Vandens augalijos, fitoplanktono ir 
zooplanktono skaidymosi liekanos sėda į dugną, ežeras seklėja. O kuo ežerai sekles-
ni, tuo spartesnis jų uždumblėjimas.
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B. Henderson–Sellers ir H. R. Markland knygoje „Nykstantys ežerai“ (angl. 
„Decaying Lakes“) ežerus grupuoja į oligotrofinius (mažamaisčius), mezotrofinius 
(vidutinio maistingumo) ir eutrofinius (maistingus, mirštančius). Tokios pat klasi-
fikacijos laikosi ir garsūs mūsų krašto ežerotyrininkai K. Bieliukas, A. Basalykas, 
V. Chomskis, A. Garunkštis, A. Stanaitis, K. Kilkus ir kiti. Tačiau A.Garunkštis 
(1988) išskiria dar distrofinius (bemaisčius) ežerus, apsuptus pelkių. Pelkės apsau-
go ežerus nuo biogeninių medžiagų patekimo su paviršiniais vandenimis. Pelkių 
augalija sunaudoja biogenines medžiagas, bet prisotina į ežerus patenkantį vandenį 
organinėmis medžiagomis ir humusu. Todėl pelkėmis apsupti distrofiniai ežerai ne 
tiek uždumblėja, kiek užželia besiformuojant durpėms. 

Ežerų išnykimas pastebimas vienos žmonių kartos akimis. Tadas Ivanauskas 
knygoje „Gamtininko užrašai“ rašė: „Pilies kalno papėdėje buvo gana seklus ežeras, 
gausiai prižėlęs augalijos. Į jį tekėjo Pelesos upė, o iš jos – Ūla. Dėl savo tamsaus 
vandens ir gausybės vandens lelijų, tankiai užklojusių visą ežerą, jis man atrodė pil-
nas paslapčių ir romantikos. Dumblėtame ežero dugne buvo daug ungurių, o žvejai 
savo tinklais kartu su žuvimi ir dumblu ištraukdavo kadaise tose vietose gyvenusių 
elnių ragus. Šis ežeras toks buvo dar 1901 m. Dabar ežero nebėra, jo jau nebuvo 
1919 m.; dabar toje vietoje – šienaujama pieva. Netoliese buvo kitas toks pat eže-
ras – Dubas. Anais laikais iš jo tekėjo vienas Ūlos intakų, kurio pradžioje nuo senų 
senovės buvo pastatyti žuvims gaudyti „jezdai“ (perkolai). Vėliau kažkam prireikė 
tuos „jezdus“ pašalinti, ir visas Dubo ežeras ištekėjo į Ūlą ir Merkį. Dabar šioje vie-
toje žaliuoja didelė graži pieva. Visa pribarstyta moliuskų kiautų, aiškiai bylojančių 
apie kadaise čia buvusį ežerą. Štai mano amžiuje Lietuvoje yra išnykę du ežerai – 
apie tai verta žinoti ir geografams. Smarkiai senka ir, be abejo, greit išnyks netoliese 
esantis Mataros ežeras“. 

Panašius pastebėjimus yra užfiksavęs ir prof. Č. Kudaba. Šalčininkų raj. vienos 
sodybos pastogėje jis pastebėjo valtį, nors apie sodybą nebuvo jokio ežerėlio, tven-
kinio ar upelio. Sodybos šeimininkas papasakojo, kad jo tėvas kažkada šia valtimi 
plaukiojo netoliese buvusiame ežerėlyje. Dabar jo vietoje – kultūrinės pievos. Tokių 
nesenai išnykusių arba besibaigiančių ežerų galime rasti ir dabar. Štai vienintelis 
Kauno rajono Dobilijos ežeras, 9,0 ha ploto, slūgso plačioje (apie 450 ha), bet ne-
gilioje įduboje. Visas ežeras apaugęs gausia antvandenine augalija – 2-3 m aukščio 
nendrių, švendrių ir kitos augalijos sąžalynais. Tai jau ne ežeras, bet dar ir ne pelkė. 
Sąžalynuose dar yra apie 0,1-0,5 m gylio vandens telkinėlių. 

Tyrimais nustatyta, kad nuosėdų (dumblo) kaupimasis ežeruose, upėse ir stovin-
čiuose vandens telkiniuose daugiausia priklauso nuo esančių biogeninių medžiagų 
(azoto, fosforo, kalio). V. Dacko tyrimais (1959) nustatyta, kad iš vienos tonos iš-
tirpusio azoto susiformuoja 27 tonos fitoplanktono organinės masės. O iš vienos 
tonos fosforo – net 1200 tonų. Be to, oksiduojantis organinėms planktono medžia-
goms išsiskiriantis azotas ir fosforas būna pakartotinai fitoplanktono panaudojami 
fitosintezei. Fitoplanktonas azotą ir fosforą per vegetaciją gali panaudoti 8 kartus. 
Todėl į ežerą patekus šiais elementais užterštam vandeniui hidrobiologiniai procesai 
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ir organinių medžiagų oksidacija suintensyvėja. Esant užterštai aplinkai, į ežerus 
patenka daug biogeninių medžiagų. Vien su krituliais ant žemės ir vandens pavir-
šiaus iškrenta apie 1 mg/l azoto ir 0,1 mg/l fosforo. Tai skatina spartėjantį ežerų ir 
tvenkinių užžėlimą ir uždumblėjimą, blogina vandens kokybę.

Pirmieji ežerų restauracijos žingsniai Lietuvoje. Pirmieji nykstančių ežerų 
restauracijos bandymai buvo atlikti prieš 48-erius metus Varėnos r. Ilgio ežero pa-
krantėje tuometinės Lietuvos žemės ūkio akademijos darbuotojų L.Katkevičiaus, 
J. Juodžio ir H. Budrio. Ežero nuosėdoms išsiurbti ir užplauti ant žemės paviršiaus 
buvo panaudotos mažų gabaritų universalios plaukiojančios mašinos (UPM-1 ir 
UPM-2), skirtos drėkinimo kanalų valymui. Dėta daug pastangų šias žemsiurbes 
pritaikyti ežerų restauravimui.

Vandens augalijos gausėjimo, planktono irimo ir mineralizacijos procesams su-
naudojama daug deguonies. Vandens gyvūnijai jo pradeda trūkti. Žiemą dūsta žuvys. 
Karštomis vasaros dienomis iš ežero išsiskiriančios dujos skleidžia nemalonų kva-
pą. Toks buvo ir Druskonio ežeras daugiau kaip prieš 40 metų.1971-1974 m. atlikta 
Druskonio ežero restauracija – pirmasis akivaizdus ežerų restauracijos pavyzdys 
Lietuvoje. 5,5 ha ežero vidutinis vandens gylis buvo 1,4 m, o didžiausias susikau-

pusio dumblo sluoks-
nis – 14,3 m. Ežero 
restauravimui panau-
dota 800 m3/h našumo 
žemsiurbė 8PZU-3M. 
Per tris mėnesius ant 
ežero kranto sumon-
tuota žemsiurbė buvo 
nustumta į ežerą. Gre-
ta ežero buvo įrengti 
sapropelio (pūvančio 
dumblo) sėsdintuvai, 
nutiesti magistraliniai ir 

plaukiojantys pulpovamzdžiai pulpai 
(vandens ir ežero nuosėdų mišiniui) 
perduoti į sėsdintuvus. Sėsdintuvuo-
se iš supiltos pulpos sapropelis nusė-
da ant dugno, o nuskaidrėjęs vanduo 
grąžinamas į ežerą. Įdomus dalykas – 
karo metu ežere buvo paskandinta 
sprogmenų, šovinių, kurie kartas nuo 
karto pabyrėdavo per pulpovamzdį. 
Druskonio ežeras buvo tvarkomas 4 
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metus. Per vasarą išsi-
urbtas sapropelis žiemą 
būdavo išvežamas, nes 
vasarą vėl į tuos pačius 
sėsdintuvus buvo pila-
mas išsiurbtas sapro-
pelis. Iš sėsdintuvų sa-
propelis buvo vežamas 
miesto želdiniams ir 
priemiesčio ūkių lau-
kams, šiltnamiams tręš-
ti. Tais metais labai gra-
žiai žydėjo Druskininkų 
miesto gėlynai. Per 4 
metus iš Druskonio eže-

ro išsiurbta 154 tūkst. m3 sapropelio ir ekskavatoriumi iškasta beveik 62 tūkst. m3 
durpių, medienos ir buitinių atliekų. Ežero gylis padidėjo iki 4,5 metro, o plotas – 
užpelkėjusių, apaugusių menkaverčiais krūmais apyežerių sąskaita - nuo 5,5 iki 6,3 
ha. Dabar tyvuliuoja gražuolis Druskonio ežeras su fontanu viduryje, sutvarkytos jo 
apyežerės. Visas šis kompleksas yra Druskininkų miesto puošmena.

Baigus Druskonio ežero restauravimo darbus, ta pati žemsiurbė buvo sėkmingai 
panaudota Valdakio ežero (Varėnos r.), po to Mergelių Akelių ežero (prie Merkinės), 
Pilvingio ežero netoli Nedzingės, Užutrakio tvenkinių restauravimo ar dalinio res-
tauravimo (kai tvarkoma tik dalis ežero ar tvenkinio) darbams. Vėliau buvo įsigyta 
daugiau ir našesnių žemsiurbių. Iki 4-4,5 m pagilinti Salotės, Ilgučio (Ligainių), 
Musios (Vilniaus r.), Rokiškėlio (Rokiškio r.), Medžialenkės (Mažeikių r.), Vainieko, 
Akies, Lentvario (Trakų r.), Žeimių (Jonavos r.), Poežerės (Šilalės r.), Lėno (Ukmer-
gės r.) ir kiti ežerai. Mažesni ežerai buvo gilinami iki 4-4,5 m visame plote, dides-
niuose gilinamos tik labai uždumblėjusios ir tinkamiausios rekreacijai pakrantės.

Visai kitokį mastą ežerų, upių ir tvenkinių restauravimo ir priežiūros darbai įga-
vo, kai buvo pradėti finansuoti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondų pagal prie-
monę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Šių priemonių tikslas mažinti aplinkai 
kenksmingų teršalų ir biogeninių medžiagų koncentraciją vandens telkiniuose (van-
denyje ir dugno nuosėdose), mažinti jų patekimą į vandens telkinius, gerinti vandens 
telkinių ekologinę būklę. Įsikūrė naujos ar specializavosi jau gyvuojančios vandens 
telkinių būklės gerinimo, ežerų, upių ir tvenkinių restauravimo projektų rengimo 
ir darbų vykdymo įmonės. Vandens telkiniams gilinti, makrofitams kasti pradėtos 
taikyti skandinaviškos žemsiurbės-žemkasės, modernūs ilgastrėliai ekskavatoriai.

Dedamos pastangos vandens telkinių taršai mažinti, vandens kokybei, hidro-
faunai gerinti. Iš pastaraisiais metais atliktų darbų paminėti verti šie: Masčio ežero 
priemiestinės pakrantės tvarkymo Telšiuose, Ventos upės ruožų ties Kuršėnais, Ska-
piškio ežero restauravimo darbai, Paplovinio ir Palaukinio ežerų dalinis restaura-
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vimas Ignalinos mieste, Talšos ežero dalinis restauravimas Šiauliuose ir kt., kurių 
tyrinėjimo ir projektavimo darbuose dalyvavo autoriai. Pirmasis Talšos ežero dali-
nio restauravimo projektas buvo paruoštas tuo pat metu, kai buvo restauruojamas 
Druskonio ežeras. Pagilinus seklias Talšos ežero vietas, buvo numatyta sujungti 
jį su Ginkūnų ežeru ir įrengti irklavimo trasą, tinkamą tarptautinėms varžyboms. 
Deja, tuomet sumanymas nebuvo įgyvendintas, o dabar, gavus ES fondų finansavi-
mą, tikimasi, kad šis sumanymas sėkmingai bus įgyvendintas, tik be sujungimo su 
Ginkūnų ežeru.

Lietuva – ne vienintelė šalis, dedanti pastangas gerinti vandens telkinių būklę. 
Tik Vakarų Europos šalys panašias problemas išsprendė daug anksčiau. Prezidentas 
Valdas Adamkus pelnė pasaulinę aplinkosaugininko šlovę, kai vadovavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Aplinkos apsaugos departamentui, kuriame dirbo beveik 30 metų. 
Jo rūpesčiu buvo restauruoti penki JAV Didieji ežerai. Šiuo metu Didieji ežerai yra 
antrasis pagal dydį geriamojo vandens šaltinis pasaulyje. 40 milijonų amerikiečių ir 
kanadiečių tik dėl šių ežerų kasdien gali džiaugtis geru geriamuoju vandeniu.

Ežerų ir tvenkinių būklės ir vandens kokybės gerinimas. Restauracija iška-
sant, išsiurbiant susikaupusį dumblą atsieina brangiai. Be restauravimo (atstatymo), 
taikomi kiti ežerų bei tvenkinių būklės ir vandens kokybės gerinimo būdai. Vienas 
jų - mažinti taršą su pritekančiu vandeniu. Ežerų ir tvenkinių maitinimo zonoje pa-
geidautina vystyti subalansuoto tręšimo žemės ūkį, siekiant kad trąšos nepatektų į 
požeminį vandenį ir į vandens telkinius. Pakrantėse iškirsti lapuočių krūmus ir men-
kaverčius lapuočių medžius, kad lapai mažiau terštų vandenį. Taip pat biogeninių 
medžiagų prietaką galima mažinti įrengiant žaliąsias zonas, biofiltrus ir šlapynes 
pakrantės zonose. Pagal galimybę iš ežerų ir tvenkinių reikia periodiškai šalinti ir iš-
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vežti makrofitus, juos 
panaudoti kurui ar ki-
toms ūkio reikmėms. 
Su makrofitų mase 
pašalinama daug bio-
geninių medžiagų. 
Teigiamą poveikį van-
dens kokybei turi van-
dens cirkuliavimas ir 
aeracija, kurios pagal-
ba vandenyje ištirpsta 
daug deguonies ir su-
mažėja tikimybė susi-
daryti anaerobinėms 
sąlygoms. Viltį teikia 

biopreparatų naudojimas vandens kokybės gerinimui. Biopreparatų mikroorganiz-
mai, patekę į vandens telkinį, skaido organiką ir padaro medžiagų junginius nepriei-
namus planktonui, pašalina sąlygas veistis fitoflorai. Biopreparatai naikina vandens 
augaliją ir fitoplanktoną, skaidrina vandenį, naikina kvapą, tačiau yra nepavojingi 
žuvims ir kitiems gyviems organizmams. Taip pat užsienyje naudojama fosforo flo-
kuliacija – vandens masėje cirkuliuojančių mineralinių fosforo junginių surišimas ir 
nusodinimas (dribsnių pavidalu). Tam naudojamos įvairios cheminės medžiagos – 
aliuminio oksidai, aliuminio sulfatas, polialiuminatai, geležies chloridas. Šį būdą 
rekomenduojama naudoti ten, kur didesnės vandens kokybės problemos bei yra pa-
kankamas vandens gylis. Vandens kokybę galima pagerinti ir chemiškai naikinant 
dumblius. Tam geriausiai tinka vario druska (CuSO4), kuri pigiai ir labai efektyviai 
naikina dumblius – efektas matomas jau po 1-4 dienų. Žaliadumbliai ir mėlynadum-
bliai yra ypač jautrūs šiai priemonei. Tačiau, kaip ir dauguma cheminių medžiagų, 
vario druska gali turėti ne tik teigiamą poveikį. Varis yra toksinė medžiaga, ji aku-
muliuojasi dugne ir gali paveikti bentinę fauną ir kai kurias žuvų rūšis. Ypatin-
gai svarbu įvertinti, kokią pridėtinę vertę (rekreacinę ar kt.) sukuria restauravimo 
priemonių taikymas stipriai užpelkėjusiems bei didelių vandens kokybės problemų 
turintiems ežerams, nes jų restauravimas yra labai brangus. Dėl šios priežasties tik 
dalis stipriai žmogaus ūkinės veiklos paveiktų ežerų gali būti išsaugoti. Kiti užžels, 
virs pelkėmis, kurios taip pat yra svarbus gamtos elementas. Todėl siekiant išsaugoti 
esamus ežerus būtina imtis priemonių, kad į ežerus nepatektų tarša su nuotekomis iš 
žemės ūkio, kitų taršos šaltinių ir užpelkėjimas nebūtų nulemtas žmogaus. 

Redakcijos pastaba. Straipsnį parengė L. Jurevičius, R. Baublys, L. Katkevičius 
(Aleksandro Stulginskio universitetas), įgyvendindami projektą „Visuomenės infor-
mavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens tel-
kinių būklę“, finansuotą ES Sanglaudos fondo lėšomis. Spausdinamas sutrumpintai.
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Nauji aplinkosaugos reikalavimai 
vandens telkinių tvarkymo darbams

Gintautas SABAS 
Aplinkos apsaugos agentūros  

Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas

Aplinkos ministras 2014 m. gruodžio 16 d. patvirtino Paviršinių vandens tel-
kinių tvarkymo reikalavimų aprašą. Šiuo aprašu nustatomi paviršinių vandens 
telkinių ir jų pakrančių tvarkymo aplinkosaugos reikalavimai, veiklos draudimai 
ir apribojimai, apibrėžtos vandens telkinių ir tvarkymo darbų sąvokos, nustaty-
tos veiklos derinimo procedūros bei reikiami pateikti planuojamų darbų doku-
mentai. 

Apraše apibrėžtos upės, ežero, pakrantės, dugno nuosėdų ir kitos svarbios są-
vokos. Vandens telkinio tvarkymo darbai pagal jas aprėpia ir pakrantėje arba prie 
kranto vandenyje augančių krūmų, medžių, makrofitų pjovimą ar šalinimą, bioma-
nipuliaciją, teršalų izoliavimą, mineralinio grunto paskleidimą ant vandens telkinio 
dugno. Vandens telkinio valymo darbai apibrėžiami kaip vandens telkinio dugne su-
sikaupusių dugno nuosėdų šalinimas jas visas ar dalį jų iškasant ar išsiurbiant ir kiti 
susiję darbai: sėsdintuvų įrengimas, vamzdžių tiesimas, dugno nuosėdų gabenimas 
iki sandėliavimo aikštelių, šių aikštelių įrengimas, nuosėdų tvarkymas ir panaudoji-
mas, vandenyje augančių makrofitų sąžalynų šalinimas su šaknimis.

Pagal aprašo reikalavimus telkinio tvarkymo darbai draudžiami Saugomų teri-
torijų įstatyme nustatytais atvejais, ribojami paukščių perėjimo laikotarpiu, žuvų 
neršto ir migracijos laikotarpiu (nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d., papildomai laši-
šiniuose vandens telkiniuose nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 31 d.), taip pat būtina 
vengti žalos saugomoms 
rūšims, jų buveinėms ar 
saugomoms natūralioms 
buveinėms. Atskirais 
atvejais, kai vandens 
telkinių tvarkymo dar-
bai dėl įvairių priežasčių 
neišvengiamai turi būti 
atlikti žuvų neršto ir mi-
gracijos laikotarpiu, to-
kia galimybė numatyta, 
jeigu vandens telkinio 
tvarkymo projekte ir 

APLINKOSAUGA 

Gavaičio ež. (Ignalinos r.)  valymas 
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pranešime apie keti-
nimą tvarkyti vandens 
telkinį pateikiamos 
minėtų darbų poveikio 
žuvims sumažinimo 
priemonės ir informa-
cija, kokiu būdu bus 
kompensuojama arba 
atlyginama aplinkai 
padaryta žala. Miestų, 
miestelių teritorijose 
rekreacinės paskirties 
vandens telkiniams ar 
jų dalims, kurie terito-
rijų planavimo doku-

mentais arba savivaldybių tarybų sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms, 
numatytos išimtys, paukščių perėjimo ir žuvų neršto bei migracijos laikotarpiais 
tvarkymo darbų apribojimai netaikomi.

Tvarkant pakrantes ir vandens telkinio dugno priekrantės dalį, šalinant perte-
klinę augaliją ar įveisiant augalus svarbu laikytis bendrųjų aplinkosaugos normų ir 
nepažeisti Saugomų teritorijų įstatymo, Laukinės augalijos įstatymo, Saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, 
Želdynų įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų.

Šalinant iš vandens telkinių perteklines dugno nuosėdas ir jas tvarkant reikia 
laikytis šių tvarkymo sąlygų: iškastas dugno nuosėdas galima sandėliuoti ne ilgiau 
kaip vienerius metus; sėsdintuvai turi būti pildomi ne didesniu kaip 1:1 vandens ir 
dugno nuosėdų santykiu; ėsdintuvai gali būti užpildomi ne daugiau kaip 0,5 m iki 
sėsdintuvo pylimo viršaus. Nustatyti privalomi sėsdintuvų pylimų techniai parame-
trai. Turi būti išsaugotas derlingasis dirvožemio sluoksnis; pažeistos teritorijos turi 
būti rekultivuotos; dugno nuosėdos turi būti paskleidžiamos tolygiai, neiškreipiant 
esamo reljefo. Tręšimui žemės ūkyje gali būti naudojamos tik neužterštos sunkiai-
siais metalais dugno nuosėdos. Dugno nuosėdas draudžiama naudoti intensyvaus 
karsto zonoje, teritorijose, kur sunkiųjų metalų koncentracija dirvožemyje viršija 
didžiausią leidžiamą kiekį, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir visais 
atvejais arčiau kaip 10 m nuo vandens telkinio kranto linijos, o pakrančių apsaugos 
zonose – neįterpiant jų į gruntą. 

Atsižvelgiant į planuojamų darbų mastą, taip pat į tai, ar planuojamas tvarkyti 
vandens telkinys patenka į saugomą teritoriją, privalu parengti pranešimą arba van-
dens telkinio tvarkymo projektą. Projektą reikia rengti ir teikti atsakingai institucijai 
derinti, jeigu numatoma valyti daugiau kaip 0,04 ha vandens telkinio ploto. Nepa-
tenkančio į saugomą teritoriją vandens telkinio tvarkymo projektas turi būti rengia-

APLINKOSAUGA 

Draudenio ežero (Tauragės r.) valymo darbų metu.  
Pulpa pilama į sėsdintuvus
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mas, pavyzdžiui, kai 
planuojama išpjauti 
daugiau kaip 0,1 ha 
vandens augalijos 
arba kai numatomas 
pakrantės sausosios 
dalies grunto lygini-
mas, žolės sėjimas, 
kiti erozijos židinių 
tvarkymo ir pakrantės 
ar vandens telkinio 
morfologinių savybių 
atkūrimo darbai di-
desniame kaip 0,1 ha 
plote. Atskiriems dar-
bams saugomoje teritorijoje taikomi griežtesni reikalavimai, pavyzdžiui, projektas 
turi būti rengiamas planuojant vandenyje augančios vandens augalijos pjovimą ar 
pakrantės tvarkymo darbus didesniame kaip 0,01 ha plote.

Jeigu vykdoma biomanipuliacija (vandens telkinio ekosistemos būklės gerinimo 
arba stabilizavimo būdas, kai įveisiamos ar pašalinamos tam tikros žuvų ar kitų van-
dens organizmų rūšys), teršalų izoliavimas, stabilizavimas ar surišimas, projektas 
turi būti rengiamas ir derinamas su atsakinga institucija (Aplinkos apsaugos agentū-
ra) nepriklausomai nuo tvarkomų darbų apimties ar kitų aplinkybių.

Tais atvejais, kai planuojami valyti mažesni vandens telkinių plotai (saugomose 
teritorijose iki 0,01 ha ploto, nesaugomose teritorijose - nuo 0,01 iki 0,04 ha ploto), 
apie tai reikia informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą. 

Projektai arba pranešimai teikiami derinti: valstybinio parko, valstybinio rezer-
vato ar biosferos rezervato direkcijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar 
jo dalis yra valstybiniame parke, valstybinio rezervato buferinės apsaugos zonoje 
ar biosferos rezervate, arba paskirtai atsakingai direkcijai, kai planuojamas tvarkyti 
vandens telkinys ar jo dalis yra valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atku-
riamajame sklype arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje.

Pažymėtina, kad planuojant valyti didesnio kaip 0,5 ha ploto vandens telkinį ar 
tvarkyti ilgesnį kaip 1 km upės ruožą, pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus privalu atlikti poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras.

Tikimasi, kad 2014-2020 m. finansiniu periodu vandens telkinių tvarkymo pro-
jektams įgyvendinti Lietuvoje bus galima pasinaudoti apie 22 mln. eurų ES finan-
sine parama. Supaprastės vandens telkinių tvarkymo projektų rengimas, kadangi 
nereikės rengti statinių statybos techninių projektų ir nereikės ilgai trunkančių pro-
cedūrų, reglamentuojamų Statybos įstatymu ir jo poįstatyminiais teisės aktais.

APLINKOSAUGA 

Džiūstantis dumblas Daivos Astasevičiūtės nuotrauka
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Konferencijoje vandens telkinių  
būklės gerinimo klausimu

Juozas SMILGEVIČIUS

ASU Vandens išteklių inžinerijos institutas 2015 m. sausio 16 d. organizavo 
mokslinę konferenciją „Vandens telkinių būklės gerinimas. Dabartis ir perspek-
tyvos“, skirtą šių darbų pradininko prof. Leono Katkevičiaus 80 m. sukakčiai 
paminėti.

Konferencijos moderatorius ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto direk-
torius prof. Arvydas Povilaitis įžangos žodyje pažymėjo prof. Leono Katkevičiaus 
nuopelnus plėtojant šiuos darbus. ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas pri-
minė asmenybės vaidmenį plėtojant mokslą. „Lyderiai stumia pasaulį į priekį“- 
pažymėjo jis. – o prof. L.Katkevičius yra ežerų atgaivinimo darbų iniciatorius. 

Jubiliatas prof. Leonas Katkevičius konferencijos dalyvius supažindino su savo 
gyvenimo keliu, aktyvios mokslinės ir praktinės veiklos metu atliktais darbais, ku-
rių svarbiausi yra Lietuvos ežerų restauravimo darbai.

Jis detaliai supažindino su pirmaisiais bandymais ežerų valymui panaudoti 
žemsiurbes. Buvo pradėtos naudoti mažo našumo žemsiurbės UPM-1 ir UPM-2. 
Jos turėjo daugelį konstrukcinių ir gamybos trūkumų, tad tuometinės LŽŪA dar-
buotojams teko ne tik šalinti gamybos broką, bet ir tobulinti jų konstrukciją, ypač 
purentuvų.

Vėliau, Druskonio ir kitiems ežerams valyti buvo naudojama didesnio galingu-
mo (800 m3/h) tobulesnė žemsiurbė 8PZU-3M. Prelegentas detaliai papasakojo apie 
Druskonio ežero valymo darbus. Ežero būklė prieš pradedant darbus buvo itin su-
dėtinga. Druskininkų m. esančio ežero vidutinis gylis siekė tik 1,2 m. Jį valant nau-
dota technologinė schema taikoma ir dabar. Darbai truko trejus metus (1971-1973). 
Išgautas iš ežero ir apdžiūvęs sapropelis buvo išvežtas ir panaudotas miesto žel-

Prof. Leono Katkevičiaus pranešimas
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dinių ir priemiestinių 
ūkių dirvų tręšimui. 
Išvalius ežerą, viduti-
nis jo gylis padidėjo 
iki 4,5 m, o vandens 
tūris - beveik 4 kartus, 
buvo sutvarkyta ežero 
aplinka. Po Druskonio 
ežero buvo išvalyti 
Valdakio, Mergelių 
akių (prie Merkinės), 
Pilvinio, Ilgučio, Mu-
sios, Lėno ir kiti eže-
rai, Užutrakio tvenki-
niai. (Plačiau apie ežerų atnaujinimo darbus rašoma straipsnyje „Nykstančių ežerų 
ir tvenkinių restauravimas“ šio numerio Aplinkosaugos skyriuje).

Išsamiame praneši-
me prof. L. Katkevičius 
kalbėjo apie nykstančių 
ežerų tyrimus, apie sa-
propelį ir jo panaudo-
jimo galimybes, apie 
ežerų valymo darbus 
kaimyninėse valstybėse, 
kur jie turi labiau prakti-
nį tikslą - išgauti sapro-
pelį. Kalbėjo jis ir apie 
pasaulio bei Lietuvos 
vandens išteklius, api-
būdino pagrindines van-
dentvarkos veiklos sritis, 
aplinkosaugos apektus 
ir jų tarpusavio sąveiką, 
ES Bendrosios vandens 
politikos direktyvos 
(BVPD) įgyvendinimą 
mūsų šalyje. 

Prof. L. Katkevičius 
savo pranešimui pasi-
rinko Lago šūkį: dabar-
tis išauga iš praeities, 

 Konferencijos metu... 

Druskonio ežeras pavasarį

Druskonio ežero išvalymo darbų schema
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ateitis – iš dabarties. 
Pirmieji ežerų atgai-
vinimo 1962-1973 m. 
bandymai davė daug 
žinių ir patirties. Ji te-
bėra vertinga ir dabar, 
kai šie darbai atlie-
kami plačiu mastu. 
ES Sanglaudos fondo 
2007-2014 m. progra-
mos „Vandens telkinių 
būklės gerinimas“ įgy-
vendinimo metu atlik-
ta daugelio vandens telkinių valymo darbų, atsirado daug naujų projektavimo ir 
įgyvendinimo įmonių. Radosi ir naujų technologijų bei mechanizacijos priemonių. .

Konferencijos dalyvių dauguma buvo hidrotechnikai, tad ypač įdomus buvo 
ežerotyrininko, Lietuvos mokslų akademijos tikrojo 
nario prof. Kęstučio Kilkaus pranešimas apie Lietuvos 
ežerų ryšius su požeminiais vandenimis. 

K. Kilkaus nuomone, klasikinė hidrologija, ypač 
inžinerinė jos kryptis, ežerus dažniausiai traktuoja tik 
kaip „vonias“, t.y. vandens talpyklas, kaupiančias ir 
perskirstančias baseine susidarantį paviršinį nuotėkį. 
Tačiau kas tinka upės slėnyje įrengtam tvenkiniui, daž-
niausia negalioja giliai į moreninių aukštumų stuomenis 
įsirėžusiam ežero duburiui: pirmosios „vonios“ nuotėkį 
lemia baseino plotas (jį apibrėžia paviršinė takoskyra), 
o antrosios – tūris (požeminė takoskyra), t.y. gilius eže-
rus dažnai maitina ir tarpsluoksniniai požeminiai van-

denys, kurių mitybos sritys yra 
už paviršinio baseino ribų. Dėl 
to susidaro itin didelės nuotė-
kio anomalijos. Tokių pavyz-
džių daug: Verknės aukštupy-
je žemiau Vilkokšnio ežero, 
Virintos aukštupyje – žemiau 
Želvos-Ilgyno-Graužės eže-
rų sistemos, Būkoje – žemiau 
Utenio-Utenykščio ežerų ir kt. 
Hidrologai dažniausiai igno-

Žemsiurbė ZGM Lėno ežere

Ežero paviršinė takoskyra ir požeminio vandens  
pritekėjimas į ežerą dažnai nesutampa

Prof. Kęstutis Kilkus
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ruoja požemines ta-
koskyras ir žvelgia į 
upynus „iš viršaus“, 
nes taip greičiau, pa-
prasčiau ir pigiau. 
Priešingu atveju pri-
reiktų detalių hidro-
metrinių nuotraukų, 
ežerų vandens balan-
so, hidrofizinių, hi-
drocheminių, geolo-
ginių tyrimų ar netgi 
nerti į ežerų dugnus.

Dažnai girdimas 
mitas: gausiai pože-
minio vandens su-
renkantys Lietuvos 
ežerai yra šaltesni. 
Tyrimai rodo, kad yra 
priešingai. Lietuvoje 
yra daug šiltųjų vadi-
namųjų „monomikti-
nių“ ežerų, kuriuose 
kylantis požeminis 
vanduo yra šiltesnis 
negu paviršiuje. Tai 
vadinamoji „kylan-
čioji savaiminė vandens cirkuliacija žiemą (po ledu). Tačiau kituose ežeruose ste-
bimas ir meromiksijos reiškinys: mineralizuotas požeminis vanduo nors ir šiltesnis 
nekyla aukštyn dėl savo didesnio lyginamojo svorio.

Prof. K. Kilkus pranešimą užbaigė teiginiu: ežerų in-
dividualumą lemia jų ryšiai su požeminiais vandenimis. 
Tokių ryšių neturintys ežerai yra tik gamtinės kilmės 
paviršinio vandens talpyklos. Tačiau dauguma Lietuvos 
ežerų nėra tik paviršinio vandens talpyklos.

Doc. Antanas Ciūnys daugelį metų ežerų valymo dar-
bus atliko kartu su prof. L. Katkevičiumi, buvo jo arti-
miausias bendradarbis, tad jo pranešime buvo pateikta 
daug detalių ir nuotraukų apie šiuos darbus.

Jis apgailestavo, kad valant ežerus nekreipiams dė-
mesys į išgautą sapropelį, kuris yra vertingas ne tik kaip 

Ežerų tyrimai. Grūto ežero skerspjūvis 

Šiltesnis požeminis vanduo kyla į viršų 

Doc. Antanas Ciūnys
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efektyvi trąša, bet gali būti ža-
liava gaminti įvairius kitokius 
produktus. Sapropelis tinka 
kaip pašarų priedas, gali būti 
naudojamas keramzito, termoi-
zoliacinių plokščių gamybai, 
naudojamas ir gydymo tiks-
lams balneologijoje kaip gydo-
masis purvas, jį galima naudoti 
ir gydomųjų kremų gamybai. 

Mūsų kaimynai latviai ir 
baltarusiai sapropelį naudoja 
gamindami kompleksines trąšas.

Dr. Aušrys Balevičius, UAB „Senasis ežerėlis“ direkto-
rius, savo pranešime „Vandens telkinių valymas Lietuvoje 
2007-2014 m.: patirtis ir pamokos“ išdėstė savo, biologo, 
požiūrį į ežerų valymą ir daromas dideles klaidas, atliekant 
šiuos darbus dabartiniu metu. 

A. Balevičiaus nuomone, biologiniu požiūriu dumblas 
yra natūrali ežero ekologinės sistemos dalis ir tik tada, kai 
jo yra per daug, reiktų imtis ežero valymo. Pagrindinė jo 
pranešimo dalis buvo skirta 2007-2014 m. ežerų valymo 
klaidoms analizuoti. 

Siekiant panaudoti lėšas buvo valomi ir geros būklės 
ežerai. Tarp tokių A. Balevičius paminėjo Paplovinio ežerą 

Ignalinos rajone. Šio ežero gylis 4 m, vanduo skaidrus, tad darbai atlikti be reikalo. 
A. Balevičiaus nuomone, be reikalo buvo valomi kai kurių upių (pvz., Nevėžio) 
ruožai. Neefektyviai lėšos naudojamos ir valant nedidelius ežerus. Juk upė ar eže-
ras greit užlygins iškastas ar žemsiurbių išsiurbtas vietas. 
Kita vertus pulpa išpilama greta valomo ežero, o vanduo 
iš pulpos su maisto medžiagomis tuoj pat grįžta atgal į 
ežerą ir jo vandens kokybė dar pablogėja, o uždumblėji-
mas ar užaugimas suintensyvėja.

Su naujausiais paviršinių vandens telkinių tvarkymo 
reikalavimais supažindino Gintautas Sabas, Aplinkos ap-
saugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas. 
Aplinkos ministerija 2014 m. pabaigoje patvirtino Pa-
viršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą. 
Jame nustatyti paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių 
tvarkymo aplinkosaugos reikalavimai, veiklos draudimai 

Sapropelio panaudojimas gydymui

Dr. Aušrys Balevičius

Gintautas Sabas
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ir apribojimai, apibrėž-
tos vandens telkinių 
ir tvarkymo darbų są-
vokos, veiklos derini-
mo procedūros. Pagal 
šiuos reikalavimus 
supaprastės vandens 
telkinių tvarkymo pro-
jektų rengimas, kadan-
gi nereikės rengti stati-
nių statybos techninių 
projektų (išsamiau su 
naujais reikalavimais 
supažindinama šio numerio Aplinkosaugos skyriuje).

Konferencijos pranešimai buvo turiningi ir naudingi. 2007-2014 m. ežerų va-
lymui buvo išleista per 100 mln. litų, ne visais atvejais šios lėšos buvo panaudotos 
tinkamai. Ežerų ir kitų vandens telkinių valymo darbai bus atliekami ir ateityje. 
Todėl svarbu, kad planuojant lėšas ežerų valymui ir rengiant šių darbų projektus 
būtų daugiau atsižvelgiama į šios srities mokslininkų ir specialistų nuomonę, įver-
tinta įgyta patirtis. Tai pasitarnaus ne tik ežerų atgaivinimui, bet ir daugelio vietovių 
kraštovaizdžio gražinimui.

Agluonos up. valymas Biržų m. universaliu įrenginiu Watermaster Classic III
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Tarptautiniame mažosios 
hidroenergetikos kongrese

Prof. dr. Petras PUNYS, 
Gitana VYČIENĖ, Egidijus KASIULIS 

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

2014 m. gegužės mėnesį Stambule vyko Europos mažosios hidroener-
getikos asociacijos (ESHA) organizuojamas tarptautinis kongresas ir paroda 
„Hidroenergia 2014“. Tai tradicinis kas dveji metai vykstantis renginys, kaskart 
sulaukiantis didelio hidroenergetikos srities mokslininkų ir verslininkų ar inves-
tuotojų, kurie naujausius mokslinių tyrimų rezultatus gali pritaikyti praktikoje, 
dėmesio. Prof. P. Punys buvo šios konferencijos mokslinio komiteto narys, jam 
teko peržiūrėti daugiau kaip 80 pranešimų santraukų, išdėlioti pagal tematikas 
ir nuspręsti, ar jie tinka žodiniam ar stendiniam pateikimui. 

Tradicija šiame kongrese pristatyti Lietuvos mokslininkų darbus nebuvo sulau-
žyta ir šį kartą. Buvo pristatyti du pranešimai. Pirmasis tai ASU Vandens ūkio ir že-

mėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos ins-
tituto prof. dr. P. Punio, doc. dr. I. Adamonytės, doc. 
dr. A. Kvaraciejaus, E. Martinaičio ir G. Vyčienės 
parengtas pranešimas „Mažų ir vidutinių upių hi-
drokinetinės energijos vertinimas Lietuvoje“. Jame 
buvo pateikti Lietuvos mokslo tarybos finansuoja-
mo projekto „Upių hidrokinetinės energijos ištekliai 
ir nepatvankinės technologijos elektros energijos 
gamybai“ rezultatai. Buvo pristatytas hidrokinetinės 
turbinos prototipas bei hidrokinetinės energijos ište-
klių upėse vertinimo metodika, susidedanti iš hidro-
loginės ir hidraulinės (skaitmeninio modeliavimo) 
dalių. Hidrokinetinės upių energijos ištekliai vertinti 
Šventosios, Minijos ir Vilnelės upėse, skaitmeninis 

tėkmės modeliavimas atliktas pasitelkiant JAV karo inžinierių korpuso sukurtą mo-
delį HEC-RAS. 

Šį kartą kongrese gvildenančių upių hidrokinetinių išteklių tematiką bei prista-
tančių hidrokinetinių turbinų prototipus pranešimų buvo nemažai. Miunchene įsi-
kūrusi kompanija Smart Hydro Power šiame kongrese dalyvavo jau antrą kartą ir 
pristatė patobulintą hidrokinetinę turbiną. Jos konstrukcija leidžia išvengti neigia-
mo smulkesnių upės vandens nešmenų, tokių kaip medžių šakos, poveikio. Taip pat 
išvengiama ir didesnių nuolaužų, tokių kaip medžių kamienai, poveikio potvynių 
metu. Vistik vyrauja sutarimas, kad hidrokinetinė energija nestatant užtvankų neturi 
aiškios rinkos vertės ir pramoninė elektros energijos gamyba šiuo būdu Europoje yra 

Pranešimą skaito Gitana Vyčienė 
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neįmanoma. Tai aiškiai įrodo Smart Hydro 
Power rinkos geografija. Be kelių demons-
tracinių instaliacijų Vokietijoje ir Prancūzi-
joje, šios kompanijos turbinos parduodamos 
Pietų Amerikoje, Centrinėje Afrikoje, Pietų 
ir Pietryčių Azijoje, kur yra gyventojų ben-
druomenių, gyvenančių prie gilesnių, vande-
ningų ir sraunių upių, tačiau neturinčių cen-
tralizuotai tiekiamos elektros energijos.

Antrasis pranešimas iš ASU Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakulteto buvo Van-
dens išteklių inžinerijos instituto doktoranto 
E. Kasiulio pranešimas, parengtas kartu su vadovu prof. dr. P. Puniu, „Lietuvos 
Baltijos jūros pakrantės bangų energijos ištekliai ir jų vertinimas pasauliniame ir 

Europos jūrų bangų energijos sektoriaus kontekste“. 
E.Kasiulis pristatė jūros bangų energetinių išteklių 
Lietuvos priekrantėje vertinimo tyrimus. Pranešimą 
pradėjęs jūros bangų energetinių išteklių pasaulyje 
bei Europoje apžvalga ir palyginimu su tradicinės 
hidroenergetikos ištekliais, supažindinęs su bangų 
jėgainių rūšimis, pabaigoje doktorantas pateikė jūros 
bangų energetinių išteklių apskaičiavimo rezultatus 
Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda.

Tai buvo vienintelis pranešimas tokia tematika, 
sulaukęs dėmesio ir klausimų apie jūrinių atsinauji-
nančių išteklių panaudojimo galimybes Baltijos jūro-
je. Europos pusiau uždarų jūrų, tokių kaip Viduržemio 
ar Juodoji jūra, bangos neturi tokių didelių galių kaip 
šiaurinėse Atlanto vandenyno pakrantėse, tačiau pas-

taraisiais metais randasi vis daugiau mokslinių tyrimų ir publikacijų, nagrinėjančių 
būtent mažesnės galios sritis. Tai rodo, kad ateityje atsiras technologijų, leidžiančių 
išnaudoti bangų energetinį potencialą ir tokiose jūrose. Prieš statant bangų jėgaines 
Lietuvos priekrantėje, vis dėlto būtina įvertinti jūros bangų energetinius išteklius. 
Tokių tyrimų aktualumą rodo ir tai, kad E. Kasiulio publikacija buvo išspausdinta 
prestižiniame Elsiever žurnale „Atsinaujinančios ir tvarios energijos apžvalga“.

Konferencijos metu taip pat buvo organizuoti trumpi praktiniai seminarai, tarp 
jų ir ES projektas „Restor Hydro“, kuriame dalyvauja ir Lietuvos atstovai. 

„Hidroenergia 2014“ ne atsitiktinai vyko Turkijoje. Europoje vis griežtėjant 
aplinkosaugos reikalavimams, Turkijoje domėjimasis hidroenergetika nemažėja. 
Tai įrodo ir parodos dalyvių skaičius. „Hidroenergia 2014“ metu buvo užimti 45 
stendai, o savo produkciją vis dar besiplečiančiai hidroenergetikos rinkai Turkijoje 
siūlė tokios garsios įmonės kaip Andritz, Voith, Siemens ir kt. 

Pranešimą skaito  Egidijus 
Kasiulis

Smart Hydro Power antros kartos  
hidrokinetinė turbina 
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Vanduo kraštovaizdžio  
tvarkymo sprendiniuose

Steponas DEVEIKIS 
Lietuvos kraštovaizdžio architektų  

sąjungos asocijuotas narys

Jungtinio Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS), Lietuvos že-
mėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS), Žemės ūkio ministeri-
jos ir ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto seminaro „Hidrotechniniai ir 
melioracijos sprendiniai kraštovaizdyje ir kraštovaizdžio architektūroje“ progra-
ma aprėpė bendruosius kraštovaizdžio formavimo, vandens tvarkybos, hidro-
techninės statybos ir kraštovaizdžio architektūros klausimus. 

Gamtinis vanduo cirkuliuoja žemės paviršiuje, virš že-
mės (atmosferoje) ir žemėje (litosferoje), o šio uždaro ciklo 
dalys jungiasi ir pereina viena į kitą. Paprasčiausias pože-
minio ar gruntinio ir paviršinių vandenų vienovės pavyzdys 
yra trykštantis vandens šaltinis ar versmė. Atmosferos van-
duo, oro drėgmė mus pasiekia kitais pavidalais. Svarbiausi 
jų – lietus, migla, sniegas. Iš esmės gamtinis vanduo nuolat 
cirkuliuoja biosferoje ir užtikrina jos gyvybingumą. Vanduo 
gamtoje keičia savo būvį (garai, skystis, ledas, sniegas), 
transformuojasi ir transformuoja aplinką. Matomąjį krašto-
vaizdį formuoja paviršiniai vandens telkiniai ir atmosferos 
vandens reiškiniai, jie ir yra kraštovaizdžio architektų, kitų kraštovaizdžio specia-
listų dėmesio lauke.

Hidrologiniai tyrimai ir hidrotechniniai sprendiniai yra reikšminga kraštotvar-
kos sistemos dalis. Nuo suvokimo, pažinimo iki vandens naudojimo sprendinių 
žmonija, tautos turi savo elgsenos modelį. Mūsų aplinkoje, perteklinio drėgnumo 
zonoje, didesnis dėmesys buvo ir tebėra skiriamas sausinimo, paviršinio vandens 
nuleidimo problematikai. Vanduo kraštovaizdyje suvokiamas natūraliai, pagal pri-
gimtinį būties ir buities algoritmą. Vandens techninės ir estetinės charakteristikos, 
socialinė ir ekonominė reikšmė plačiau neanalizuojamos ir neaptariamos. Tiesiog 
daugelį dalykų ir reiškinių priimame kaip savaime suprantamus gyvenamosios 
aplinkos reiškinius. Techninių, ekologinių ir estetinių sprendinių vienovė yra būtina 
vandenų tvarkyboje ir kraštotvarkoje. Susirinkę į jungtinį hidrotechnikos specialistų 
ir kraštovaizdžio architektų seminarą, turėjome progą kalbėti apie tokių sprendinių 
sąveiką ir svarbą, išgirsti vieni kitus ir ieškoti bendrystės. 

Vandens telkinių skirstymas. Pagal pobūdį vandens telkiniai yra statiški (ra-

Steponas Deveikis
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mūs, kai vandens tėkmės nėra) 
ir dinamiški (tekantys, kai 
matoma tėkmė, veikia hidro-
dinaminės jėgos). Tačiau ir 
statiškas vandens telkinys gali 
būti judrus – banguoti, veikti 
(skalauti) krantus. Ledas van-
dens telkiniuose turi papil-
domų ardomųjų savybių, su 
kuriomis reikia skaitytis. Van-
dens telkinių krantų tvarkymas 
yra hidrotechnikos uždavinys. 
Tačiau sprendžiant šį uždavi-
nį reikalinga ir architektūri-
nė, kraštovaizdžio architekto 
pajauta. Keletą pavyzdžių pateikiame nuotraukose. Galimybė grožėtis ir naudotis 
vandens telkiniu visada didina aplinkos estetinę ir ekonominę vertę. 

Miesto ir upės ar kito vandens telkinio ryšiai. Miestas ir upė ar kitas vandens 
telkinys yra glaudžiai susieti. Jų ryšys ir santykis yra amžini ir dinamiški. Gyven-
vietės kūrėsi prie vandens telkinių, upių, kurios buvo transporto arterijos, vandens 

Telšiai. Masčio ežero pakrantė

Šilutės miesto parko tvenkinys. Šilutės melioratorių įrengtas 
1987 m. pagal Žemėtvarkos projektavimo instituto Kraštotvar-

kos ir želdynų sektoriaus parengtą parko tvarkymo projektą 
(aut. Vaiva ir Steponas Deveikiai)
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išteklius ūkiui ir buičiai, hidroenergijos 
šaltinis pramonei. Architektūros ir urbanis-
tikos požiūriu upė iki šiol tebėra gamtinis 
koridorius ir urbanistinė ašis. Turime dau-
gybę senųjų ir naujųjų Lietuvos miestų pa-
vyzdžių: Gardinas, Vilnius, Kaunas, Klai-
pėda, Anykščiai, Jonava ir kt. Minėtame 
urbanistikos forumo leidinyje „Miestas ir 
vanduo“ aptariama vandens reikšmė tva-
rios urbanizuotos aplinkos formavimui (S. 
Čereškevičius), pateikiama upių vaidmens 
miestų centruose pasaulio patirties apžval-
ga (J. Mačiukėnaitė ir J. Povilaitienė), na-
grinėjama upių įtaka Kauno (K. Zaleckis 
ir kt.), Klaipėdos (P. Grecevičius ir kt.) er-
dvinės struktūros kokybei, aptariama upės 
integracija į Marijampolės miesto erdvinę 
struktūrą (R. ir A. Marcinkevičiai, Poezijos parkas, 2013). 

Vandens telkinių kompoziciniai ir emociniai efektai. Architektūroje nuo seno 
plačiai naudojami vandens telkinių kompoziciniai ir emociniai efektai, kurie paįvai-
rina kuriamą kompleksą papildomomis itin natūralaus gamtinio elemento išraiškos 
priemonėmis, sukuriančiomis viso kraštovaizdžio vaizdinius ir atvaizdus. Pagrindi-
nis ramių vandens telkinių efektas, plačiai taikomas kraštovaizdžio architektūroje 
ir statinių kompozicijoje, yra atspindys. Statiško vandens telkinio paviršius ramiu 
oru gali prilygti veidrodžio plokštumai – jame atsispindi visi už jo esantys objektai, 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Miestas ir upė – senasis Gardino miesto vaizdas

Rygos miesto kanalo žalioji juosta (krašto-
vaizdžio architektas G. Kuphaldt‘as ir kt.



51

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

jame atsispindi ir dangaus gelmė. Kraštovaizdžio architektas čia turi mokėti parinkti 
geriausią vandens telkinio orientaciją pasaulio šalių ir žiūrovo atžvilgiu, telkinio 
dydį, formą, žiūrovo stebėjimo vietas ir kryptis.

Dinamiški vandenys turi kitų nuostabių architektūroje plačiai naudojamų savy-
bių. Tai kaskadų tėkmės, slenksčių verpetai, bangos ir srovės, skirtingomis spalvo-
mis tviskančios saulės šviesoje ir sukeliančios tekančio vandens garsus. Tylus čiur-
lenimas, gurgėjimas, šniokštimas ar vis stiprėjantis garsas iki bangų mūšos gausmo 
teikia įsimenančio žavesio. Pridėkime prie vandens garsų medžių ir kitų augalų 
ošimo bei šlamėjimo garsus ir gausime nuostabią gamtos simfoniją, taip būdingą 
parkams ar kitiems želdynams.

Vanduo yra stichija, gamtos jėga. Reikalingos hidrotechninės priemonės, sta-
tiniai, kad galėtume:

• vandenį kaupti, tvenkti, nukreipti;
• vandenį naudoti kaip gamtos išteklių ir hidroenergijos šaltinį;
• vandenį naudoti kaip meninės išraiškos priemonę. 
Stichija gali būti eksponuo-

jama, ją visada įdomu stebėti, 
„glostyti akimis“ ir jausti kitais 
pojūčiais. Žinoma, stichija gali 
būti grėsminga ir pražūtinga. Po-
tvynio zonų žemėlapiai, kita fi-
zinės aplinkos (hidrogeologijos, 
hidrologijos, meteorologijos) in-
formacija ir tyrinėjimų medžiaga 
reikalinga kraštovaizdžio archi-
tektui, melioratoriui, hidrotechni-
kui. Lietaus poplūdžių tikimybė, 
baseino hidrologinė informaci-
ja, hidrologinis cikliškumas yra 
svarbios paviršinio vandens tvar-
kymo sąlygos, nes teritorijų, ypač miesto teritorijų, užliejimo tikimybė vis auga. 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (2007)  jau yra senstelėjęs dokumentas, 
nebeatitinkantis tvarios aplinkos sampratos ir reikalavimų. 

Lietaus vandens tvarkyba. Seminare šiai problematikai ir patirties analizei 
buvo skirta išties daug dėmesio. Švedijos Malmės miesto ir Vilniaus Gulbinų 
kvartalo patirties pristatymas atskleidė keletą problemų, kurios turėtų būti spren-
džiamos laikantis tvarios aplinkos principų. Šie principai apibrėžtini tokie: 1) pri-
sitaikymas prie vietinio kraštovaizdžio, 2) natūralaus dirvožemio turtinimas, 3) 
sukūrimas palankių sąlygų laukinei gamtai, 4) tvarkymasis su kuo mažiau atliekų, 
5) vandens saugojimas ir kaupimas, 6) energijos taupymas, 7) vandens ir oro ko-
kybės užtikrinimas. 

Kranto linijos tvarkymas. Šilutės parko tvenkinio vandens 
linijos išklojimas betono plokštėmis užmaskuotas pievos 

ir tvenkinio augalija 
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Žalių stogų idėjos 
gražios ir taurios, tačiau 
mūsų statybos industrija 
tam dar nepasiruošusi. 
Drenavimo, lietaus van-
dens infiltravimo į gruntą 
klausimai turi būti spren-
džiami išlaikant kietų ir 
natūralaus dirvožemio 
(vejų) dangų balansą. 
Vadinamoji minkšta 
danga turi būti gerbiama 
daugelyje kraštovaizdžio 
tvarkymo projektų. 

Bibliografinės nuo-
rodos. Mūsų temai 
reikšminga publikuota 
ankstesnių forumų ar 
konferencijų medžiaga. 
Čia pirmiausia minėtini 
du leidiniai. Pirmasis jų – 
septintojo Lietuvos urba-
nistinio forumo (2013) 
„Miestas ir vanduo“ to 
paties pavadinimo leidi-
nys. Antrasis – prof. Vla-
do Stausko (1932–2014) 
antologijos „Architek-
tūra, aplinka, atostogos“ 
(2012, VDU, 392 p.) 4.2 
poskyrio „Architektūra ir gamtos elementai“ (p. 336–358) straipsnis „Vanduo kraš-
tovaizdžio architektūroje: kaip struktūra ir kaip elementas“. Žinoma, yra daugybė 
kitų publikacijų ir praktinių pavyzdžių, metodinių rekomendacijų (M. Dapkienė ir 
R. Kustienė, 2007). Dar garsusis parkų kūrėjas Andrė Le Notras (1613–1700) teigė, 
kad vanduo yra parkų dvasia. Vanduo yra kraštovaizdžio dvasia, vanduo yra stichi-
ja, gamtos jėga. 

Stiprėjantys kraštovaizdžio architektų ryšiai su žemėtvarkos ir vandentvarkos 
specialistais naudingi tiek kraštovaizdžio architektams, tiek visai visuomenei. Šis 
seminaras – puikus VII Lietuvos urbanistinio forumo „Miestas ir vanduo“ tęsinys, 
supažindinantis su naujausiais darbais, užsienio šalių patirtimi, iškeliantis pasitai-
kančias problemas ir ieškantis pažangiausių būdų joms išspręsti.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Vandens telkiniai Lentvario parke – romantiški atspindžiai 
kuria parko estetiką
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Šiuolaikinės medžiagos  
ir technologijos  

hidrotechninėje statyboje
(Pabaiga. Pradžia 2014 m. 4 numeryje)

Spirališkai gofruoti vamzdžiai Helcor
Kompanijos Viacon gaminami spirališ-

kai gofruoti metaliniai vamzdžiai HelCor® 
ir suspausto profilio vamzdžiai HelCor PA® 
naudojami:

• pralaidoms keliuose bei geležinkeliuose;
• tuneliams;
• hidrotechninikos statiniams;
• senų gelžbetonio pralaidų remontui
  juos įtraukiant ir injektuojant;
• ventiliacijos šachtoms ir kaminams 
  įrengti.

Šių vamzdžių galimi diametrai 300 – 
3600 mm, diametro žingsnis - 50 mm. Gaminamos įvairios fasoninės dalys – al-
kūnės, movos, perėjimai ir pan. Pagrindinis privalumas naudojant šiuos vamzdžius 
yra greitas ir paprastas montavimas, leidžiantis reikšmingai sumažinti statybos iš-
laidas ir paspartinti statybą.

Vamzdžiai Hel-
Cor® gaminami šal-
tai gofruojant plieno 
juostą ir susukant 
ją į apvalų vamzdį. 
Juostos kraštai tar-
pusavyje sujungiami 
sandaria „spyna“. 

Vamzdžiai Hel-
Cor PA® gaunami 
specialia hidrauline 
įranga deformuojant 
apvalų HelCor® 
vamzdį. Tokio profi-

TECHNIKOS NAUJOVĖS

Spirališkai gofruotų vamzdžių 
Helcor gamyba

Vamzdžių HelCor PA® hidraulinis pralaidumas esant tam pačiam van-
dens lygiui yra 65–100 proc. didesnis nei apvalių vamzdžių
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lio vamzdžių hidraulinis pralaidumas esant tam pačiam vandens lygiui yra 65 – 100 
proc. didesnis nei apvalių vamzdžių.

Papildoma antikorozinė danga TrenchcoatTM

Papildomas plieno juostos padengimas polimerine plėvele, vadinamas „tren-
chcoating“, yra unikalus ir patentuotas metodas, naudojamas JAV nuo 1974 m., o 
Europoje nuo 1998 m. Aukštų technologijų dėka labai lygaus paviršiaus 300 µm 
polimerinė plėvelė gamykloje priklijuojama prie cinkuoto metalo paviršiaus ir su-
teikia jam ilgaamžę papildomą apsaugą.

TrenchoatTM danga pasižymi puikaus sukibimo savybėmis, apsaugo cinkuo-
tą metalo paviršių nuo abrazyvinio ir cheminio aplinkos poveikio. Daugiamečiai 
tyrimai patvirtino šios dangos itin didelį atsparumą ir įrodė ją šiuo metu esant pa-
tikimiausia pralaidų antikorozine danga, leidžiančia eksploatuoti pralaidas ilgiau 
nei 100 metų. Ji pasižymi ir elektroizoliacinėmis savybėmis, eliminuojančiomis 
klaidžiojančių elektros srovių sukeliamą korozijos riziką.

Hidrotechninikos statinių gelžbetoninių konstrukcijų  
remontas ir hidroizoliacija 

Šiam tikslui rekomenduojama nau-
doti DRIZORO S.A. firmos medžia-
gas. Jų pagalba galima suremontuoti 
ir apsaugoti gelžbetonio konstrukcijas 
nuo tolesnės korozijos. Naudojant šias 
medžiagas reikia nuvalyti konstruk-
cijas iki tvirto pagrindo, armatūrą pa-
dengti antikorozine danga, paviršių at-
kurti reikiamais mišiniais bei padengti 
hidroizoliacinį sluoksnį. 

Armatūros antikoroziniam paden-
gimui rekomenduojama medžiaga 
MAXREST PASSIVE. Tai vieno komponento skysta medžiaga, paruošta naudoti 
kaip rūdžių (oksido) keitiklis ir plieno armatūros bei kitų geležies ir plieno paviršių 
apsauginė danga nuo korozijos. Ji neutralizuoja korozijos procesą, greit reaguoja 
su rūdimis ir paverčia jas į stabilią pasyvią dangą, saugančią nuo korozijos, druskų, 
rūgščių ir šarmų.

Apsaugojus armatūrą, galima atkurti gelžbetonio konstrukcijas tam tikrais 
restauraciniais mišiniais. Paviršių remontui gamintojas rekomenduoja R4 klasės 

Tokius gelžbetonio konstrukcijų gedimus 
galima suremontuoti naudojant „Drizoro“ 

firmos medžiagas
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mišinius. Vienas jų - greitai kietėjantis mišinys MAXREST. MAXREST yra jau 
paruoštas vartoti produktas, pagamintas iš specialių cemento medžiagų ir priedų. 
Šie priedai padaro mišinį greitai kietėjančiu ir nesusitraukiančiu. Jis gerai sukimba 
su dengiamu paviršiumi ir grąžina betonui originalią jo formą. Vienu sluoksniu 
dengiamas iki 30 mm. Yra ir kitų restauracinių mišinių: MAXRITE-S, MAXRITE 
500, MAXRITE 700.

Gelžbetonio pa-
viršių hidroizoliacijai 
rekomenduojama te-
pama hidroizoliacinė 
danga MAXSEAL 
FLEX. Tai dvikom-
ponentė medžiaga 
- cemento ir specia-
lios sintetinės dervos 
mišinys. Ši lanksti 
hidroizoliacinė dan-
ga gerai sukimba su 
įvairiais paviršiais: 
betonu, natūraliu ir 
dirbtiniu akmeniu ar 

plytomis. MAXSEAL FLEX galima padengti geriamojo vandens rezervuarus, ba-
seinus, rūsius, kur yra didelis gruntinio vandens slėgis, šią medžiagą galima nau-
doti naujų ir senų pastatų išorinei ir vidinei hidroi-
zoliacijai, užtvankoms, krantinėms. MAXSEAL 
FLEX puikiai apsaugo betoną nuo karbonizaci-
jos ir chloridų, praleidžia vandens garus ir lei-
džia paviršiui „kvėpuoti“. Ji atspari nusitrynimui, 
atmosferiniams ir sūraus vandens poveikiams bei 
užšalimo/atšilimo ciklų poveikiui. Gaminamos ir 
kitos tepamos cemento pagrindu pagamintos hi-
droizoliacinės dangos: MAXSEAL, MAXSEAL 
SUPER.

Latakiniai ir sieniniai uždoriai
Hidrotechnikos statiniuose vandens srautams 

valdyti ir reguliuoti reikalinga uždaromoji ir regu-
liuojamoji armatūra. Danijos įmonių grupė PRO-

Lanksti hidroizoliacinė danga Maxseal Flex tinka ir krantinių 
konstrukcijų hidroizoliacijai

Sieniniai bei latakiniai uždoriai
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AGRIA gamina įvairius tam skirtus sieninius bei latakinius uždorius, atbulinius 
vožtuvus ir kitą įrangą. Jie gaminami iš nerūdijančio plieno. Uždoris yra surinktas 
gamykloje ir paruoštas montavimui. 

Standartinio uždorio rėmas gaminamas iš nerūdi-
jančio plieno. Jo forma gali būti stačiakampė, taip pat 
stačiakampė su užapvalinta apatine rėmo dalimi. Už-
dorio velenas yra nekylančio tipo, tai suteikia galimy-
bę uždorio valdymą prailginti iki reikiamo ilgio pagal 
projektą (pvz., iki žemės paviršiaus). Uždoriai atlaiko 
vandens stulpą iki 8 m, taip pat vandens spaudimą iš 
abiejų skląsčio pusių neprarandant sandarumo. Papras-
tai gaminami rankinio valdymo uždoriai, bet gali būti ir 
su pneumatine, hidrauline arba elektrine pavara. 

Uždoriai gaminami iš nerūdijančio plieno be su-
virinimo siūlių. Tai užtikrina jų atsparumą korozijai 
daugelyje terpių, prailgina tarnavimo laiką be papil-
domos priežiūros. Nerūdijantis plienas yra atsparus 
įvairiems naftos produktams bei rūgštims. Judančios 
uždorio dalys yra padengtos HDPE. Taip sumažina-
mas pasipriešinimas trinčiai ir užtikrinamas gaminio 
ilgaamžiškumas ir patikimumas.

Vystantis naujoms 
technologijoms atsiran-
da galimybė gaminti 
uždorius iš polietileno 
(PEHD).Tai duoda daug 
papildomų pliusų. Po-
lietilenas - nerūdijanti 
medžiaga, atspari susidė-
vėjimui. Dėl paviršiaus 
lygumo ant polietileno 
nesikaupia dumblo nuo-
sėdos. Uždoriai iš polieti-
leno leistų didelę jungimų 
įvairovę - flanšai, movos, 
prailginti atvamzdžiai 
elektriniam suvirinimui, 
sieninis tvirtinimas ir kt. Tokius uždorius galima būtų užkasti žemėje iškeliant jų 
valdymą į žemės paviršių, nes jų mechanizmas yra paslėptas uždorio korpuse.

Sieniniai bei latakiniai uždoriai

Sieniniai bei latakiniai 
uždoriai



57

Mokslo ir praktikos naujovės: 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

apsilankius
Prof. Arvydas POVILAITIS 

ASU Vandens išteklių inžinerijos institutas

Praėjusių metų pabaiga buvo svarbi įdomia dalykine kelione į Jungtines 
Amerikos Valstijas ir galimybe stažuotis Ajovos valstijos ir Čikagos (Iljinojaus 
valstija) Lojolos universitetuose. Pagrindinis kelionės tikslas buvo susipažinti su 
inovaciniais moksliniais tyrimais žemės sausinimo srityje (labiausiai domino bi-
otechnologijos drenažo vandeniui valyti) ir pažeistų vandens ekosistemų atsta-
tymo patirtimi JAV vidurio vakarų regione. Ankstesni ryšiai su Ajovos valstijos 
universiteto Žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos instituto profesoriumi Mathew 
Helmers ir dr. Roberta Lammers-Campbell iš Aplinkos tvarumo instituto Lojolos 
universitete kartu su Lietuvos mokslo tarybos finansine parama sudarė puikias 
galimybes tokiai kelionei įvykti.

Abu aplankyti Amerikos universitetai turi 
gilias mokslo ir studijų tradicijas. Juose gerai 
išplėtota mokslo žinių sklaidos ir praktinio 
pritaikomumo sistema. Aktyviai vyksta kon-
sultacinė veikla. Universitetai gausiai remia-
mi verslininkų, privačių asmenų ir absolven-
tų lėšomis. Finansiškai remti universitetus 
JAV visuomenėje – tai prestižo ir pagarbos 
ženklas. Įdomu tai, kad per pastaruosius ke-

letą dešimtmečių ten pastatytos 
bibliotekos, modernios mokslinės 
laboratorijos, studijų korpusai ir 
net stadionai yra privačių asmenų 
paramos rezultatas. Tokie pastatai 
vadinami rėmėjų vardais ir rodo 
išskirtinę pagarbą mecenatams.

Ajovos valstijos universite-
tas įkurtas 1858 m. Pradžioje tai 
buvo nedidelė žemės ūkio moky-
kla. Šiuo metu jame yra 8 kolegi-

KELIONĖS

JAV vidurio vakarų regiono valstijos ir ežerai (schema)

Čikagos dangoraižių fone
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jos (mūsų universitetų fakultetų 
atitikmuo), 61 institutas arba 
katedra, kuriuose pagal 120 stu-
dijų programų mokosi 34 tūkst. 
studentų. Vienoje iš kolegijų – 
Žemės ūkio ir gyvybės moks-
lų - rengiami ir žemės ūkio inži-
nieriai, kurių veikla betarpiškai 
susijusi su žemės melioracija. 
Bakalauro studijos trunka 4-erius 
metus, o magistrantūros – 2-jus 
metus. Studentui vieno semestro 
mokslas ir gyvenimas kainuoja 
5-6 tūkst. dolerių. Tačiau studentų universitete netrūksta. Daugelis jų gauna mece-
natų stipendijas, o absolventų paklausa darbo rinkoje yra didžiulė. 

Ajova - žemės ūkio kraštas. Patys amerikiečiai, pagerbdami saukų genties in-
dėnų vado Juodojo Sakalo atminimą, ją vadina Sakalo akies (aiškiaregių) valstija. 
Beveik 90 proc. jos teritorijos užima žemės ūkio plotai, kraštovaizdžiu labai prime-
nantys Vidurio Lietuvą. Valstijos plotas – 144,9 tūkst. km2, o gyventojų skaičiumi 
ji prilygsta Lietuvai – 3,0 mln. Dėl ypač derlingų žemių ten susikūrė 93 tūkst. ūki-
ninkų ūkių. Vidutinis ūkio dydis – 134 ha. Visų jų veikla yra kryptinga ir speciali-
zuota. Didžiausiam pelnui pasiekti auginamos tik geriausiai tam kraštui tinkamos 
monokultūros – soja ir kukurūzai. Senas tradicijas turi sojos pupelių auginimas. 
Pupelės naudojamos maistui, taip pat ir pašarų, kosmetikos, medicinos ir chemijos 
pramonėje. Kukurūzai auginami maistui, pašarams, o pastaraisiais metais ir biokuro 
gamybai. Ajova užima pirmąją vietą šalyje (galbūt ir pasaulyje!) pagal išaugintą 
šios kultūros kiekį. Svarbi vieta valstijoje tenka ir pienininkystei (vidutiniškai per 
metus iš vienos karvės primelžiama 9150 kg pieno, palyginimui Lietuvoje – 6770 
kg). Dirbama žemė Ajovoje neariama, tik „čizeliuojama“ (t.y. taikoma neverstuvinė 
žemdirbystė). Įdomu dar ir tai, kad tik 1 proc. šios valstijos gyventojų naudojasi 
visuomeniniu transportu. Visur amerikiečiai keliauja privačiais automobiliais. Tik 
tolimoms kelionėms jie renkasi lėktuvus.

Žemės sausinimas – labai svarbi Ajovos žemės ūkio veiklos sritis. Daug kritulių 
(vidutiniškai 1100 mm per metus) ir žema (+9°C) vidutinė metinė oro temperatūra 
lemia dirbtinio žemės sausinimo būtinumą. Per sausinimo sistemų tinklą drėgmės 
perteklius pasiekia rytiniu Ajovos pakraščiu pratekančią didžiausią Šiaurės Ameri-
kos upę Misisipę, o vakariniu - jos intaką Misurį. Ajovoje drenažu sausinama 3,2 
mln. ha žemės (32 proc. ploto). Ji yra antra JAV valstija pagal šį rodiklį. Didžiausias 
drenažu sausinamos žemės plotas yra Iljinojaus valstijoje – 4,2 mln. ha (48 proc. že-
mės ūkiui naudojamo ploto). Didelę nuostabą amerikiečiams sukėlė žinia, kad ir Lie-
tuvoje yra tiek daug drenuojamos žemės. Tačiau griežtėjant aplinkosaugos reikalavi-

Prasmingi žodžiai ant Ajovos universiteto bibliotekos sie-
nos:  „Puiki biblioteka yra aukšto lygio universiteto širdis“
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mams požiūris į žemės 
sausinimą ten kei-
čiasi. Faktas, kad per 
drenažą išplaunama 
daug azoto (daugiau-
sia nitratų) ir fosforo, 
kuris kartu su Misisi-
pės vandeniu paten-
ka į Meksikos įlanką 
Šiaurės Atlante, verčia 
ieškoti naujų žemės 
sausinimo sprendimų. 
JAV įsipareigojo su-
mažinti šią taršą 45 
proc., tad dabar laikosi 
taisyklės: „...Laukus 
sausinti tiek, kiek būtina technikos pravažumui ir tinkamam augalų augimui. Nė 
lašo daugiau!..“ Dėl šios taisyklės atsiranda naujų sprendimų paieškų ir atitinkamų 
mokslinių tyrimų poreikis. Šiandien didžiausias dėmesys sutelktas į patvenkto dre-
nažo technologijas.

Moksliniams tyrimams JAV skiriama daug lėšų. Tyrimai finansuojami iš fe-
deralinių ir valstijų fondų, taip pat ūkininkų ir verslo organizacijų lėšomis. Vien 
2014 m. Ajovos universiteto Žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos instituto, kuriame 
dirba 60 žmonių, mokslinių tyrimų biudžetas sudarė 7 mln. dolerių. Palyginimui 
galima pasakyti, kad Lietuvos Mokslo Tarybos skirtos lėšos visiems tiriamiesiems 
darbams 2015 m. tesiekia kiek daugiau nei 10 mln. eurų (apie 11,5 mln. dolerių). Iš 

amerikiečių yra ko pasi-
mokyti! Stažuotės metu 
aplankytos Ajovos uni-
versiteto laboratorijos ir 
lauko bandymų stotys, 
JAV žemės ūkio departa-
mento mokslinių tyrimų 
tarnyba (USDA ARS), 
Sojos augintojų asocia-
cija, susipažinta su kon-
troliuojamo (patvenkto) 
drenažo, denitrifikacijos 
bioreaktorių, dviejų pa-
kopų griovių, pakrančių 
drenų ir kitų priemonių 

Ajovos universiteto drenažo nuotėkio tyrimų vietos

Ajovos universiteto laboratorijose
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efektyvumo tyrimais ir jų taikymo 
praktikoje patirtimi.

Daug šiais klausimais buvo kal-
bama kasmet organizuojamame 
Ajovos, Minesotos ir Pietų Dakotos 
valstijų drenažo specialistų forume, 
kuriame amerikiečiai buvo supažin-
dinti ir su Lietuvos mokslininkų dar-
bais. Juos ypač sudomino 1997 m. 
mūsų pradėta ir dabar nuolat atnau-
jinama melioruotų plotų apskaitos 
GIS. Tokios formos informacijos apie drenuojamus plotus JAV dar nėra.

Rekonstruojant griovius vietoj tradicinio trapecijos formos skerspjūvio JAV vis 
plačiau taikomas dviejų pakopų vagos skerspjūvis. Toks griovys atsparesnis vagos 
dugno ir šlaitų deformacijoms, jame geresnis nešmenų srauto balansas, be to, jis ar-
timesnis natūralių vagų skerspjūviui. Didelio nuotėkio laikotarpiais tokio skerspjū-
vio griovyje geriau išsisklaido srauto energija, o mažo nuotėkio sąlygomis ji kon-
centruojama. Taip sumažėja šlaitų ardymas ir sedimentacija vagoje. Dviejų pakopų 
griovio eksploatacijos kaštai ženkliai mažesni, tačiau didesni jo įrengimo kaštai ir 
žemės sąnaudos (apytiksliai 0,5 ha vienam kilometrui vagos).

Kontroliuojamo (patvenkto) drenažo idėja Lietuvoje žinoma jau seniai. Buvu-
siame Vandens tyrimų institute Kėdainiuose atlikti trumpalaikiai tokios technolo-

gijos efektyvumo tyri-
mai. Tačiau pirmieji šią 
idėją iškėlė ir išbandė 
amerikiečiai. Nustaty-
ta, kad vėlyvojo rudens, 
žiemos ir ankstyvojo pa-
vasario laikotarpiai yra 
kritiniai azoto išplovos 
požiūriu. Tuomet tirpių 
azoto junginių biologinė 
asimiliacija nevyksta ir 
šios medžiagos išneša-
mos drenažo vandeniu. 
Šiam poveikiui suma-
žinti skirtingose drenažo 

sistemų vietose galima pakelti gruntinio vandens lygį, sumažinti drenažo nuotėkį ir 
taip paspartinti vandenyje esančio nitratinio azoto transformacijas į dujinę formą. 
Toks azoto virsmas vadinamas denitrifikacija. Ją vykdo mikroorganizmai deguonies 
trūkumo sąlygomis. Ši priemonė gali sumažinti azoto junginių metinį išplovimą 

Dviejų pakopų skerspjūvio griovio principinė schema

Dviejų pakopų skerspjūvio griovys
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iki 50 proc. Be to, ji gali būti naudinga 
sausmečio laikotarpiu, kaip podirvinio 
drėkinimo priemonė. 

Kontroliuojamo (patvenkto) drenažo 
sistemų įdiegimas yra susijęs su nemažais eksploataciniais kaštais, todėl pirmiausia 
jas tikslinga taikyti intensyviam žemės ūkiui naudojamoje žemėje. Labiausiai jos 
tinka priemolio ir molinguose dirvožemiuose (kur yra ne mažiau kaip 15 proc. mo-
lio dalelių, o žemės paviršiaus nuolydis ne didesnis kaip 1-2 proc.). Šalia teigiamų 
kontroliuojamo drenažo bruožų yra ir neigiamų. Pirmiausia tai susiję su sudėtingu 
sistemos valdymu (požeminio vandens lygio „pakėlimo“ tarpdrenyje laikotarpių ir 
trukmės nustatymu) ir patvanką reguliuojančių drenažo šulinių išdėstymu sausina-
mame plote siekiant vienodo veikimo efektyvumo. Nepaisant šių sunkumų Ajovos 
valstijoje kontroliuojamo drenažo sistemų daugėja, ir kelių tūkstančių hektarų plote 
jos jau funkcionuoja. 

Panašus principas taikomas ir įrengiant pakrančių drenas. Ši technologija grin-
džiama drenažo žiočių patvanka, kai nuotėkis iš sausinamo ploto patenka ne tie-
siogiai į vandens imtuvą, bet nukreipiamas į griovio ar natūralaus vandens imtuvo 
pakrantėje įrengtas perforuotų vamzdžių linijas, iš kur vanduo filtruojasi ir taip ap-
valomas.

Denitrifikacija ir patvenkto drenažo veikimo principu yra pagrįsta dar viena nau-
jovė – denitrifikacijos bioreaktoriai. Tai visiškai nauja amerikiečių pasiūlyta tech-
nologija azotui pašalinti iš drenažo vandens. Jos pagrindas – tranšėja (vadinama 
bioreaktoriumi) su organinių medžiagų įkrova (pvz., medžių drožlėmis), įrengta 
drenažo rinktuvų žiotyse. Bioreaktoriaus veikla grindžiama biocheminiais proce-
sais, kai drenažo vanduo nukreipiamas tekėti organine medžiaga užpildyta terpe 
deguonies trūkumo sąlygomis. Tuo metu denitrifikatoriai (bakterijos) keičia azoto 
būvį vandenyje: oksiduoja organinėje medžiagoje esančią anglį, paimdami deguonį 
iš vandenyje esančių nitratų (NO3). Denitrifikacijos pasekmė - vandenyje ištirpęs 

Tradicinio ir kontroliuojamo drenažo  
konstrukciniai skirtumai

Kontroliuojamo drenažo įrengimas.  
Centre - vandens lygio reguliavimo šulinys
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azotas tampa dujomis ir išgaruoja. Didelio nuotėkio laikotarpiais ne visas vandens 
srautas patenka į bioreaktorių. Tada dalis vandens tiesiogiai praleidžiama į vandens 
imtuvą pro šalia įrengtą dreną kaip ir tradicinio drenažo atveju. Vandens apvalymui 
bioreaktoriuose labai svarbus nitratų kiekis drenažo vandenyje, vandens sulaikymo 
laikas bioreaktoriuje, bioreaktoriaus forma, taip pat įkrautų organinių medžiagų rū-
šis ir sudėtis (pvz., mediena ilgesnį laiką skaidoma mikroorganizmų, todėl labiau 

Bioreaktoriaus tranšėja

KELIONĖS

Bioreaktoriaus drenažo sistemoje principinė schema
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priimtina), vandens temperatūra ir kitos aplinkybės. Tyrimai Ajovos universitete 
parodė, kad bioreaktorius gali sumažinti azoto koncentracijas drenažo vandenyje 
nuo 30 iki 90 proc. Laboratoriniai bioreaktorių tyrimai yra pradėti ir ASU Vandens 
išteklių inžinerijos institute. Jais siekiame nustatyti optimalius bioreaktorių veikimo 
parametrus Lietuvos sąlygomis. 

Mokslininkų pasiūlytoms idėjoms JAV labai imlus verslas. Daug įdomių pro-
duktų šioje srityje kuria „Agri-Drain“ korporacija. Apsilankius viename iš jos pada-
linių, vadovai supažindino su ten kuriamos „išmaniosios“ drenažo sistemos (angl. 
smart drainage system) galimybėmis. Jos esmė ta, kad gruntinio vandens lygis ir 
kiti kontroliuojamo drenažo sistemų parametrai valdomi telemetriniu būdu įverti-
nant kritulių kiekį, dirvožemio drėgmę, vandens poreikį augalams ir kitus faktorius. 
Ši kompanija gamina ir kitą drenažui ir žemės ūkio vandentvarkai skirtą įrangą. 

Labai išprususių, motyvuotų ir savo veiklą gerai išmanančių žmonių įspūdį pa-
darė Ajovos ūkininkai. Kasmet jie noriai renkasi į apskrities mokslininkų ir konsul-
tacijų tarnybų organizuojamas „lauko dienas“, kuriose sužino mokslo naujienas ir 
gauna atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Tokie susitikimai vyksta kurio nors 
ūkininko ūkyje tiesiog lauke arba angare šalia traktorių ir kitos žemės ūkio tech-
nikos. Pabuvojęs vienoje tokioje „lauko dienoje“, susidariau įspūdį, kad jų visai 
nebaido minėtosios drenažo pertvarkos idėjos. Jie lengvai priima brangiai kainuo-
jančias naujoves, jeigu suvokia, kad tai duos pelno ir naudos. Nesunku suprasti, kad 
azoto išplovimo problemą jie priima kaip maisto medžiagų dirvožemyje praradimą. 
O tai nuostolinga! Todėl siūlomos priemonės jiems priimtinos. 

Kita vertus, valstijos valdžia, siekdama įgyvendinti taršos sumažinimo žemės 
ūkyje tikslus, išlaidas, susijusias su denitrifikacijos bioreaktorių įrengimu, kompen-
suoja 75 proc., o šlapynių – 100 proc. Šlapynėms dažniausiai priskiriamos „sunkiai 

Medžio drožlių bioreaktoriaus įrengimas
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sausinimui pasiduodančios“ relje-
fo pažemėjimų (lomų) vietos.

Čikagos Lojolos universi-
tetas labiau orientuotas į huma-
nitarinių, fizinių ir biomedicinos 
mokslų kryptis. Jis yra seniausias 
jėzuitų universitetas JAV, įkurtas 
1870 m. Jame šiandien mokosi 15 
tūkst. studentų. Apsilankęs šiame 
universitete, daug sužinojau apie 
Mičigano ir kitų Didžiųjų Šiau-
rės Amerikos ežerų ekosistemų 
tyrimus, stebėsenos programas, 

susipažinau su įvai-
rių projektų, kuriais 
siekiama atkurti ka-
daise žmogaus labai 
pažeistas ar visai su-
naikintas upių, pelkių 
ir ežerų ekosistemas, 
rezultatais. Daugiau-
sia tyrimų šiame 
universitete skirta 
Mičigano ežero eko-
sistemai pažinti. Eže-
ro plotas (58 tūkst. 
km2) yra 6,5 kartus 
mažesnis nei Baltijos 
jūros, tačiau jis yra gilus (vidutinis gylis 1,5 karto didesnis nei Baltijos jūros). Prieš 
keturis dešimtmečius šis ežeras dėl didelio antropogeninio poveikio dar buvo labai 
prastos būklės, tačiau įdėtos pastangos pasiteisino, ir šiandien jo būklė gera. Ežero 
apsaugai įgyvendinama daug programų, atliekami tarptautinio lygio moksliniai ty-
rimai, pasiekta didelė gyvybės formų įvairovė, išvystytas turizmas. Mičigano ežero 
pakrantė yra mėgstama Čikagos, Milvuokio ir dar 64-ių miestų gyventojų keturiose 
JAV valstijose poilsio ir laisvalaikio praleidimo vieta.

Viešnagė JAV suteikė daug profesinės patirties ir galimybę susipažinti su įdo-
miais moksliniais tyrimais. Amerikiečiai labai suinteresuoti bendradarbiavimu su 
mūsų šalies universitetais ir verslo įmonėmis. Tai skatina ieškoti naujų galimybių 
vykdyti bendrus projektus, keistis studentais ir doktorantais. Kelionės rezultatai tei-
kia daug optimizmo tokios veiklos perspektyvai. 

Šlapynės atkūrimo projekto įgyvendinimo vieta

Ajovos ūkininkų „lauko diena“
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Kokių tik nebūna sodų! Žydinčių, vaisius vedančių... O štai Monako kuni-
gaikštystė, mažiausia po Vatikano ir viena turtingiausių pasaulyje valstybė, - 
tikras rojus žemėje. 300 saulėtų dienų per metus, nuolat žydinčios gėlės, tvis-
kanti prabanga - Monakas vilioja ir gamtos, ir žmogaus sukurtais stebuklais. 
Vienas jų - Egzotiškasis sodas (Jardin Exotique), unikali kaktusų ekspozicija po 
atviru dangumi.

Malonu dairytis po spygliuotąją ekspoziciją, kerinčią kaktusų įvairove, dydžiu, 
išvaizda, žiedais. Gražuoliai ilgais spygliais, dideli, apvalūs, panašūs į pufus kak-
tusai, vadinami ,,uošvės sostais”. Žiedų įvairumu vienas už kitą įdomesni žydintys 
kaktusai. Čia pat auga skiauterėtieji, žavintys fantastiška forma.

Bumpt! - po kojom nusirita kiaušinio dydžio raudonas opuncijos žiedas. Aštrūs 
jį supantys plaukeliai tokie pat kandūs kaip ir spygliukai, tad liesti jų nereikėtų. 

Žinovai tvirtina, kad kai kurie kaktusai ,,nelaisvėje” nežydi, kiti žydi tik būdami 
labai jauni, dar kitų pražystant reikia laukti kol subręsta. Bet ir nežydintys kaktusai 
visais metų laikais džiugina lankytojų akį gausia pūkelių, dyglių spalvų gama, ypa-
tingomis formomis. Tiesa, pavieniai jie nedaro tokio įspūdžio - šie augalai įdomesni 
susodinti grupėmis. Kaktusų sode jie išdėstyti pagal rūšis, sukomponuoti drauge su 
kitais sukulentais.

Teigiama, kad yra išvesta valgomųjų kaktusų veislė. Jie be spyglių ir turi gydo-
mųjų galių.

Tyrimais įrodyta, kad tam tikros rūšies kaktusų sultys mažina cukraus kiekį 

Egzotiškojo kaktusų sodo 
ekspozicija

Egzotiškojo kaktusų sodo 
ekspozicija

Vanda VASILIAUSKAITĖ
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kraujyje, sakoma, kad kasdien val-
gant meksikietiškojo kaktuso suma-
žėja kenksmingojo cholesterolio, 
kad kaktusas gelbsti sergant astma, 
kosint. Egzotiškosios virtuvės žino-
vai tvirtina, kad mėgstamas meksi-
kiečių patiekalas - cukruje pavolioti 
,,saldaininio kaktuso” gabalėliai. Iš 
šio augalo vaisių gali būti verdama 
uogienė, minkštimas valgomas žalias 
arba iš jo gaminamas gaivusis gėri-
mas. Kaktusų minkštimą dar galima 
paruošti kaip žlėgtainį arba suvyniotą 
į foliją kepti kartu su mėsa orkaitėje.

Dauguma Egzotiškojo sodo eks-
ponatų yra kilę iš Amerikos žemyno 
karštosios juostos. Sakoma, kad į 
Europą juos atvežė Kolumbo ben-
drakeleiviai. Pamažu atkeliavo ir vis 
daugiau kaktusų sėklų bei ataugų, 
kuriomis ilgainiui buvo pradėta do-
mėtis. 

Įvairiomis sąlygomis prisitaikė 
augti bei paplito kiti sultingi belapiai 
augalai storais stiebais. Karpažolė ir 
alijošius, kilę iš Pietų Afrikos, agava 
- iš Centrinės Amerikos. Dėl mėsingo 

ir sultingo stiebo šie augalai vadinami sukulentais (lot.succus - sultys, lentus - ilga-
laikis). Būdingas šių augalų požymis - gebėjimas kaupti ir išsaugoti savo audiniuose 
didelį kiekį drėgmės. Sakoma, kad kiekvienas kaktusas yra sukulentas, tačiau ne 
kiekvienas sukulentas - kaktusas.

Kaktusai - atvežtiniai augalai, patekę į ypač palankias jiems sąlygas, ima neap-
sakomai greitai daugintis, netgi virsta pavojinga piktžole. Kas kita kaktusus auginti 
šlaituose, ant uolų, nenaudojamoje žemėje.

Šalčiausiu metų laiku, sausį, Monake oro temperatūra nebūna žemesnė nei de-
šimt laipsnių, o vidurvasarį, liepą, - ne žemesnė kaip 25 laipsniai. Tai puikios są-
lygos Egzotiškojo sodo eksponatams augalams. Populiariai vadinamame Kaktusų 
sode jų priskaičiuojama per tūkstantį rūšių, apie 10 tūkst. augalų. Sode esančių kal-
nų viduje yra susiformavusios stalagmitų grotos. Norint jas pamatyti reikia nusileis-
ti 300 laiptelių į urvus.

Viduržemio jūros pakrantėje, Alpių papėdėje, įsikūręs Monakas teužima 2 kv. km, 
tačiau jame gyvena 35 tūkst. gyventojų. Nuo 1958-ujų beveik penktadalis nykštu-

KELIONĖS

Didžiulių kaktusų sode žmogus jautiesi mažas
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kinės valstybės te-
ritorijos atkovota iš 
jūros. Per pastaruo-
sius du dešimtme-
čius jūros sąskaita 
Monako plotas pa-
didėjo 40 ha.

Monakas po 
truputį plečiasi, 
nauji gyvenamieji 
namai ir viešbučiai 
statomi ant pasto-
lių jūroje, o didelės 
parduotuvės ir au-
tomobilių aikštelės 
rengiamos uolų viduje, į miestą patenkama liftu. Šios mažos valstybės gyventojai, 
taupydami žemę, sodus ir gėlynus augina tiesiog ant daugiabučių namų stogų ir 
balkonuose, apželdina kiekvieną šlaitą.

Maždaug 4 km ilgiu besiglaudžiančią prie vaiskiai žydros Viduržemio jūros vals-
tybę norint galima apeiti per dieną. Prieplaukose daugybė ištaigingų jachtų, pasi-

puošusių įvairių kraštų vėliavomis, 
gatvėse prabangūs automobiliai. 
Monakas yra tankiausiai milijar-
dierių gyvenama valstybė pasauly-
je, pirmaujanti ir gyventojų pajamų 
dydžiu.

Labiausiai Monakas vilioja 
turistus. Besidomintieji architek-
tūra ar istorija gali užsukti į XIII 
a. statytus Princų rūmus, turistams 
atvirą privačią monarchų reziden-
ciją. Monaką žino ir visi ,,Formu-
lės-1” lenktynių gerbėjai, nes čia 
yra viena iš varžybų trasų. Lenk-
tyniniai bolidai daugiau kaip 80 
metų varžosi vingiuotomis miesto 
gatvėmis. Kaip viešint Prancūzijo-
je būtina išgerti vyno, taip Monake 
negalima nenueiti į kazino (vienas 
iš keturių Monako kvartalų Monte 
Karle - tarsi Europos Las Vega-
sas). Žinoma, jeigu turi pinigų.

KELIONĖS

Agavos čia puikiai jaučiasi

Ilgaspyglių gražuolių šakos tarsi šerkšnu pasidengusios

Vadinamieji „uošvės sostai“
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Didžiausia vertybė – tikėjimas 
Rita STANČIUKIENĖ

Sausio 12 d. uždarosios akcinės bendrovės „Plungės lagūna“ kolektyvas 
sveikino Aleksandrą Luką 70-ojo jubiliejaus proga. Priimdamas sveikinimus, ju-
biliatas džiaugėsi, kad savo gyvenimo kelionėje sukūrė gražią šeimą, išgyveno 
daug Lietuvai svarbių istorinių įvykių, sutiko įdomių žmonių. „Gyvenimas gražus. 
Tai – didžiausia Dievo dovana žmogui. Reikia įvertinti kiekvieną dieną ir mokėti 
dėkoti už viską, kas tau duota“, – dalijosi savo gyvenimiškąja išmintimi A. Lukas. 

„Lietuvos ir Plungės ra-
jono ūkio, politinis bei vi-
suomenės veikėjas“ – šykšti 
informacija, pateikta enciklo-
pedijoje „Vikipedija“, nedaug 
ką pasako apie jubiliatą Alek-
sandrą Luką. Daug iškal-
bingesni ir šiltesni kolegų, 
pirmadienį susirinkusių pa-
sveikinti direktorių garbingos 
sukakties proga, žodžiai. „To-
lerantiškas, gebantis ramiai ir 
diplomatiškai išspręsti net di-

džiausias problemas. Energingas, taktiškas, kantrus, prie žmonių einantis tik geru-
mu“, – vardijo vertingiausias bendradarbio savybes valdybos pirmininkas Almutis 
Bieliauskas. Įmonės kolektyvo vardu pasveikinęs kolegą, palinkėjęs energijos, svei-
katos ir sėkmės, valdybos pirmininkas pridūrė: „Jūsų sukaupta patirtis mums ilgai 
bus reikalinga, nors dar nesame turėję dirbančio kolegos, sulaukusio tokio gražaus 
jubiliejaus“. A. Bieliauskas įteikė A. Lukui Lietuvos melioracijos įmonių asociaci-
jos apdovanojimą – Garbės ženklą už nuopelnus vandens ūkiui. 

Aleksandras Lukas 1997–2000 m. buvo Plungės rajono meras. Apie Plungės rajo-
no labui nuveiktus darbus, buvusio mero sąžiningumą ir kruopštumą, linkėdamas jam 
ištvermės ir energijos, kalbėjo dabartinis Plungės r. meras Audrius Klišonis. Pagerbti 
jubiliato atvykęs Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis džiaugėsi, kad gyve-
nimas suteikė jam galimybę būti Plungės r. tarybos nariu, kai jai vadovavo A. Lukas. 

Įmonės darbuotojas Antanas Paulauskas priminė direktoriui ypatingą gimtadie-
nį: 1991 m., vos išklausęs kolegų sveikinimų, jis išvažiavo į Vilnių, kad kartu su 
visais Lietuvos žmonėmis galėtų ginti nepriklausomos Lietuvos laisvę. „Toks gim-
tadienis žmogaus gyvenime gali būti tik kartą“, – sakė A. Paulauskas.

Dėkodamas už sveikinimus ir linkėjimus, sukaktuvininkas kuklinosi nesąs nu-
sipelnęs tokių gražių pagarbos žodžių. Akimirkai sugrįžęs į nugyventus metus, A. 

Sveikina bendradarbiai

ŽMONĖS IR DARBAI
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Lukas prisiminė vaikystę, prabėgusią pokariu, bei atmintin įsirėžusį klasės suolų 
bei kaimo sodybų tuštėjimą tremties metais. „Įdomiu laikotarpiu man teko gyventi, 
daug patirti, suprasti. Esu dėkingas likimui, kad savo kelyje sutikau daugybę įdo-
mių žmonių, turiu puikią šeimą, dirbu šauniame kolektyve. Ačiū Jums visiems, kad 
galime bendrauti, dirbti kartu.“, – kalbėjo jubiliatas.

A. Lukas gimė 1945 m. sausio 12 d. Plungės r. Krapštikių kaime. Mokėsi Že-
maičių Kalvarijoje, vėliau – Alsėdžių vidurinėje mokykloje. Hidromelioracijos 
studijas baigė Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Įgijęs diplomą, gavo paskyrimą 
dirbti dėstytoju Panevėžio hidromelioracijos technikume. Vėliau išėjo į armiją, o 
po tarnybos 1971 m. įsidarbino Plungės MSV – dabartinėje „Plungės lagūnoje“. 
Vykstant pertvarkoms įmonėje, trumpam buvo ją palikęs – 1995 m. dirbo Plungės 
rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnyboje, 1997 m. buvo išrinktas Plungės rajono 
savivaldybės meru, o kadencijai pasibaigus grįžo į ankstesnę darbovietę. Karjeros 
siekimas netrukdė visuomeninei veiklai – A. Lukas lankė „Suvartuko“ kolektyvą, 
bažnyčios chorą. Iš tėvų – Aleksandro ir Jadvygos Lukų – paveldėjęs puikų balsą 
ir klausą, iki šiol žavisi choriniu dainavimu. Dar vienas vyro pomėgis – poezija. 
Pačios mėgstamiausios – vaizdingos poeto Vytauto Mačernio eilės. 

Sveikai sielai – sveikas kūnas. Sportiškos išvaizdos jubiliatas neslėpė, kad savo 
fizine būkle rūpinasi sveikai maitindamasis – jau trisdešimt metų nevartoja mėsos 
produktų, o energijos pasisemia kiekvieną dieną pradėdamas šaltu dušu, bent tris 
kartus per savaitę nubėgdamas po 15 – 20 km. 

Apie žmogaus profesinius pasiekimus ir gebėjimus kalba darbai, apie jo dvasin-
gumą – kiti žmonės. Jubiliejaus proga sukaktuvininkui išsakyti žodžiai – geriausias 
jo nueito kelio įvertinimas. Paklausėme jubiliato, ar jis savo gyvenimą apibūdintų 
kaip sėkmingą. „Labiau kaip laimingą. Turiu nuostabią žmoną Danutę, šaunias du-
kras Moniką ir Liną, du mylimus anūkus – Elžbietą ir Juozapą. Dirbu puikiame 
kolektyve. Myliu savo šalį. Žmogaus laimei ir sėkmei aplinka turi didžiulį poveikį. 
Būk geranoriškas, gailestingas, mylėk žmones, tikėk, ir gyvenimas bus gražus. Dva-
sios stiprybės ieškau maldoje, nes Tikėjimas man, gimusiam religingoje šeimoje, – 
viso gyvenimo pagrindas. Esu optimistas, džiaugiuosi kiekviena nugyventa diena ir 
dėkoju Dievui už viską, kas man duota“, – kalbėjo A. Lukas.

Plungės rajono mero Audriaus Klišonio 
sveikinimai 

Jubiliatą sveikina Rietavo savivaldybės meras  
Antanas Černeckis
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2015 m. sausio 16 
d. aštuoniasdešimtmetį 
pažymėjo Aleksandro 
Stulginskio universite-
to profesorius emeri-
tas, Lietuvos ežerų res-
tauravimo pradininkas 
Leonas Katkevičius. 

Jubiliatas gimė Panevėžio r. Butrimonių 
k. 1955 m. baigęs Krekenavos vidurinę mo-
kyklą, 1955-1960 metais studijavo LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 
Gavęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą, 
1962 m. pagal paskyrimą pradėjo profesinę 
veiklą Zarasų MMS. Darbą pradėjo techniku, 
vėliau darbų vykdytoju, vyriausiuoju inžinie-
riumi ir direktoriumi. 

1962 m. L.Katkevičius buvo pakviestas 
dirbti į LŽŪA Melioracijos katedrą vyres-
niuoju. dėstytoju. 1964-1968 m. neakivaizdi-
niu būdu studijavo Maskvos Hidromelioraci-
jos instituto aspirantūroje. 1969 m. apgynė 
disertaciją „Pelkių melioravimas grunto už-
plovimu ir užpylimu“ ir jam buvo suteiktas 
technikos mokslų kandidato (po nostrifikaci-
jos - daktaro) laipsnis. L.Katkevičiaus inicia-
tyva 1971 m. buvo pradėtas valyti Druskonio 
ežeras. Tai pirmasis išvalytas Lietuvos ežeras.

1970 m. Jubiliatui buvo suteiktas peda-
goginis docento vardas. Jis toliau aktyviai 
dirbo melioracinės statybos technologijų ir 
organizavimo, nykstančių ežerų valymo tech-
nologijų tyrimo srityse, pradėjo dirvų struk-
tūrą gerinančių priemonių tyrimus, vadovavo 
Mergelių akių, Valdakio ežerų, Užtrakio tven-
kinių valymo darbams. Parašė vadovėlius 
„Melioracijos darbų technologija ir organi-
zavimas“ (1973), „Žemės ūkio darbų techno-
logija, organizavimas ir ekonomika“ (1975), 
„Melioracijos darbų technologija, organiza-
vimas ir ekonomika“ (1981). Su bendraauto-
riais parengė ir kitų knygų. 

1993 m. L.Katkevičius buvo išrinktas 
Vandentvarkos katedros vedėju ir šias par-
eigas ėjo iki 2002 metų.. Jis aktyviai daly-
vavo atliekant ežerų valymo darbus, tiriant 

sapropelio panaudojimo galimybes. Tyrė 
Kemsynės, Pasamanio (Ignalinos r.), Žaleso 
(Vilniaus r.) ežerus, parengė jų išvalymo pro-
jektus. Nuo 1995 m. buvo pagrindinis ežerų 
būklės tyrimo ekspedicijų vadovas, tyrė Tar-
pupio rinos (Trakų r.), nykstančius Varėnos 
rajono, Pastrėvio, Kurtuvėnų regioninio 
parko ežerus. Kartu su A.Ciūniu parengė 
„Nykstančių ežerų tyrimo programą“, knygą 
„Ežerų sapropelis žemės ūkiui“ (1998). Šiuo 
laikotarpiu taip pat atliko melioracijos dar-
bų ekonominius tyrimus, parengė melioraci-
jos normų rinkinį. Kartu su bendraautoriais 
parašė knygą „Dirvų sausinimą gerinančios 
priemonės“ (1999), buvo keleto konferencijų 
vandens telkinių būklės tyrimo ir kaimo van-
dentvarkos klausimais iniciatorius ir organi-
zatorius. 

2001 - 2003 metais kartu su kolegomis iš-
tyrė, parengė projektus, sukūrė darbo įrangą 
ir išvalė Aukšlinio (Ignalinos r.), Vainieko ir 
Akies (Trakų r.) ežerus. Dalyvavo tarptauti-
nėse programose TEMPUS, PHARE ir FAO. 
Vien tik jubiliato parašytų knygų apimtis 
siekia 2550 psl. (apie 125 leidybos lankus). 
Parengta per 50 mokslo darbų ataskaitų, pa-
skelbta apie 150 mokslinių straipsnių įvairia 
tematika. 2008 m. pavasarį Jubiliatas atliko 
habilitacijos procedūrą pateikdamas LŽŪA 
technologijos mokslų, aplinkos inžinerijos ir 
kraštotvarkos mokslų krypties habilitacijos 
komisijai 1969-2007 m. atliktų darbų apžval-
gą „Nykstančių ežerų restauracijos mokslinis 
pagrindimas“ ir jam buvo suteiktas profeso-
riaus mokslinis vardas.

Nors aktyviausios mokslinės ir praktinės 
veiklos periodas jau praeityje, jubiliejinį aš-
tuoniasdešimtąjį gimtadienį profesorius pasi-
tiko kupinas energijos ir optimizmo, šia proga 
organizavo mokslinę konferenciją „Vandens 
telkinių būklės gerinimas. Dabartis ir pers-
pektyvos“. 

Nuoširdžiai linkime, kad ir ateinantys me-
tai būtų sėkmingi, kad Jus lydėtų puiki sveika-
ta, gera nuotaika, neblėstantis entuziazmas. 

   Antanas Ciūnys

Leonui Katkevičiui – 80
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Žemėtvarkos vete-
ranas Vladas Martiko-
nis neseniai pažymėjo 
aštuoniasdešimtąjį 
gimtadienį.

Jubiliatas gimė 
1935 m. sausio 4 d. 
Ukmergės r. Kiškeliš-

kių k. 1952 m. baigęs Ukmergės I-ąją berniukų 
gimnaziją, įstojo į LŽŪA studijuoti žemėtvar-
kos. Studijų metu Vladas buvo aktyvus Aka-
demijos šokių ratelio narys, šoko kitų Kauno 
organizacijų šokių kolektyvuose, kai kuriems 
jų vadovavo.

Įgijęs 1957 m. žemėtvarkos inžinieriaus 
diplomą, V.Martikonis pradėjo dirbti Žemės 
ūkio statybos projektavimo institute Kaune. 
Jame dirbo vienuolika metų. Pradėjęs eiliniu 
gyvenviečių projektuotoju, vėliau tapo pro-
jektų vyriausiuoju inžinieriumi. 1968 m. buvo 
pakviestas į Ministrų Tarybą Melioracijos ir 
kaimo gyvenviečių statybos skyriaus referen-
tu, vėliau ėjo vyresniojo referento pareigas. 
Dirbant valdžios aparate išryškėjo Vlado - 
puikaus organizatoriaus, gabaus specialisto, 
sąžiningo žmogaus savybės. Jis rūpinosi ne 
tik vienkiemių nukėlimo ir kaimo gyvenviečių 
statybos klausimais. Jam taip pat rūpėjo ir 

rajoninio planavimo, kitų žemėtvarkos klau-
simų racionalus sprendimas. Daug dėmesio 
jis skyrė ryšiams su žemės ūkio projektavimo 
organizacijomis. Atkūrus šalies nepriklauso-
mybę, V. Martikonis dirbo Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės priimamojo referentu, o nuo 
1993 m. - vedėjo pavaduotoju. Šias pareigas 
ėjo iki 2001 m. gegužės, kai pasitraukė į už-
tarnautą poilsį.

Jubiliatas aktyvus žmogus, jo interesų ra-
tas platus. Domisi žemėtvarkos istorija, yra 
didelis gimtųjų vietų istorijos žinovas, nu-
mizmatikas, mėgsta liaudies dailę. Dalyvauja 
margučių konkursuose, ne kartą yra įvertin-
tas tarp geriausiųjų, neseniai išleido knygą 
„Šimtas margučių“. Pina iš vytelių krepšius, 
iš šiaudų - skrybėles bei kitas smulkmenas. 
Yra prisiekęs medžiotojas.

Vladas su žmona Birute, taip pat žemė-
tvarkininke, užaugino du sūnus - verslininką 
Vidmantą ir politiką Rytį, kurie sėkmingai 
darbuojasi. Jį džiugina šešios anūkės.

Jubiliejaus proga V. Martikoniui buvo 
įteiktas premjero Algirdo Butkevičiaus svei-
kinimas. 

Iškilios sukakties proga kolegai linkime 
ištikimos sveikatos, daug džiugių akimirkų ir 
dienų, tolesnės prasmingos veiklos.

Vytautas Skuodžiūnas

Janina Optažie-
nė (Strolytė) gimė 
1945 m. vasario 23 d. 
Igliaukos k. Marijam-
polės r. Septynis vaikus 
auginantys tėvai sun-
kiais pokario laikais 
neturėjo galimybių 

lepinti savo jauniausiąją atžalą, užuot sukrovę 
materialinį kraitį, jai įdiegė meilę mokslui ir 
žinioms.

Baigusi Igliaukos vidurinę mokyklą, 1963 
m. Janina įstojo į LŽŪA, 1968 m. įgijo že-
mėtvarkos inžinierės kvalifikaciją, įsidarbi-
no Respublikinio žemėtvarkos projektavimo 
instituto Kauno žemėtvarkos skyriuje. Per 
dešimtį metų ji įgijo praktinės patirties, reika-
lingos sėkmingai profesinei veiklai. 1978 m. 
Janina buvo pakviesta dėstyti Kauno žemės 
ūkio technikume.

Per 26-eris Janinos pedagoginio darbo 
metus technikumas buvo kelis kartus reorga-

Vladui Martikoniui –  80

Janinai Optažienei – 70
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nizuotas, keitėsi šios mokyklos pavadinimas, 
tačiau J. Optažienė liko ištikima žemėtvarki-
ninkės ir pedagogės profesijai. Besikeičiantis 
laikmetis įpareigojo keisti rengiamų specia-
listų kvalifikacijos profilį, rengti naujas stu-
dijų programas. Šių programų kūrimas, me-
todinės medžiagos rengimas reikalavo daug 
laiko, žinių ir kantrybės. Jubiliatė pati viena 
ir su bendraautoriais parengė ir išspausdino 
ne vieną metodinį leidinį studentams. Tarp 
jų - „Žemėtvarkos projektavimas ir žemė-
tvarkos darbų organizavimas“ (1986), „Že-
mėtvarka“ (1999), „Žemėtvarkos pagrindai“ 
(2004), „Žemėtvarkos projektų rengimas. 
Žemės tvarkymas“ (2004) Daug būsimų že-
mėtvarkos specialistų išklausė dėstytojos 
J. Optažienės vedamas teorines paskaitas, 
sėmėsi profesinių paslapčių praktinių dar-
bų metu, daugybei absolventų ši dėstytoja 
padėjo rengti ir apginti diplominius darbus. 
Pedagogines žinias ji gilino Vytauto Didžiojo 

universitete ir 2001 m. gavo antrąjį aukštojo 
mokslo diplomą, įrodantį pedagoginę kvalifi-
kaciją. Tais pat metais J.Optažienei buvo su-
teikta dėstytojo eksperto kvalifikacija. 

2004 m. Jubiliatė nutraukė savo darbo 
veiklą. Šiandien Janina gyvena Mastaičiuose 
(Kauno r.) jaukioje sodyboje, su vyru Romu-
aldu jie drauge jau 48-erius metus. Šeimoje 
užaugo trys dukterys Daiva - Elžbieta, Ri-
mantė ir Milda, dabar jie jau seneliai, džiau-
giasi dukrų šeimose augančiais keturiais 
anūkais ir laukiamu penktuoju. 

Pakalbinta gimtadienio išvakarėse Jubi-
liatė sakė, kad smagiausia jai savo sodyboje. 
Šiltuoju sezonu Janina darbuojasi sodyboje, 
prižiūri gėles, o žiemą - daug skaito, mėgsta 
žaisti šachmatais, bendrauja su artimaisiais.

Jubiliejaus proga Janinai Optažienei lin-
kime stiprios sveikatos, visokeriopos sėkmės 
ir ilgų gyvenimo metų.

Vanda Vasiliauskaitė

Mūsų visų ko-
legų pažįstamai ir 
gerbiamai Danutei 
Navickienei šis va-
saris dovanoja gra-
žią gyvenimo sukak-
tį – 60 metų! Toks 
nepakartojamas am-

žiaus tarpsnis, kai galima džiaugtis sukaupta 
patirtimi, branda. Tai proga prisiminti pra-
bėgusius metus, padėkoti, kad dosniai dalinai 
savo išmintį, negailėdama savęs nei laiko.

Danutė gimė 1955 m. vasario 14 d. Kau-
no mieste. 1977 m. baigė tuometinę LŽŪA, 
įgydama žemėtvarkos inžinierės kvalifikaciją. 
1977-1992 m. dirbo Respublikiniame žemė-
tvarkos projektavimo institute. Atkūrus Lie-
tuvos nepriklausomybę ir pasikeitus darbų 
pobūdžiui, Danutė pradėjo dirbti Žemės ūkio 

ministerijos Žemės ir nekilnojamojo turto 
skyriuje vyriausiąja specialiste, vėliau – Vals-
tybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos 
Žemės reformos skyriaus vyriausiąja speci-
aliste ir skyriaus viršininke. 1997 m. įverti-
nus Jubiliatės kruopštumą, atsakingumą bei 
sugebėjimą vadovauti, jai buvo patikėtos Že-
mėtvarkos ir teisės departamento prie ŽŪM 
direktoriaus pavaduotojos pareigos. Būdama 
komunikabili ir kupina energijos, įgijusi daug 
profesinių žinių, gera organizatorė subūrė 
kolektyvą bendram, tuo metu ypač nelen-
gvam, darbui. 

 Nuo 2001 m. Danutė dirba VĮ Registrų 
centre ir vadovauja Nekilnojamojo turto re-
gistro skyriui. Čia taip pat nuoširdžiu darbu, 
didžiule patirtimi bei tvirtu charakteriu pel-
nė bendradarbių pagarbą. Darbo pobūdis 
reikalauja daug teisinių žinių, todėl 2004 m. 

Danutės Navickienės jubiliejus
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Danutė baigė papildomas studijas Lietuvos 
teisės universitete ir įgijo teisės magistro 
laipsnį. Ten, kur vedė gyvenimo keliai, Ju-
biliatė buvo ir yra gerbiama tiek vadovybės, 
tiek bendradarbių.

Sveikindami Jubiliejinio gimtadienio pro-
ga, linkime Danutei stiprybės ir tikėjimo savo 
ir bendraminčių darbų prasmingumu. Tegul 

2015 m. kovo 
3 d. Radviliškio r. 
savivaldybės admi-
nistracijos Statybos 
skyriaus vedėjui 
hidrotechnikos in-
žinieriui Gintautui 
Vičui sukako 50 m.

Jubiliatas gimė Radviliškio r. Kaunetiškių 
k. Baigęs 1983 m. vidurinę mokyklą Radvi-
liškyje, įstojo į LŽŪA studijuoti hidromelio-
racijos mokslų. 1988 m. baigęs studijas įgijo 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Tais 
pačiais metais pradėjo dirbti Radviliškio 
MSV statybos darbų vadovu. 

Prasidėjus žemės reformai, nuo 1994 m. 
Gintautas dirbo Radviliškio r. Pakalniškių 
agrarinės reformos tarnyboje žemėtvarkinin-
ku. Sukaupęs nemažą žemės tvarkymo darbų 
patirtį, 1996 m. buvo paskirtas šios tarnybos 
viršininku. Naujas darbų etapas prasidėjo 
1997 m. Jubiliatui pradėjus dirbti Šiaulių 
aps. viršininko administracijos Kaimo rei-
kalų departamento Radviliškio r. Žemės ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotoju. Dirbdamas šio-
se pareigose, visą išmintį ir jėgas skyrė vals-
tybės melioracijos politikos įgyvendinimui, 
rūpinosi melioracijos darbų finansavimu, 
melioracijos sistemų ir jų statinių priežiūra. 
Sumanumas ir inžinerinis mąstymas, geras 
daugelio statybos darbų technologijų ir ko-
kybės reikalavimų išmanymas, reiklumas ir 
principingumas organizuojant darbus lėmė 

tai, kad Jubiliatas 2007 m. buvo paskirtas Ra-
dviliškio r. savivaldybės administracijos Ka-
pitalinės statybos ir melioracijos, o nuo 2010 
m. – Statybos skyriaus vedėju. Gebėdamas 
puikiai bendrauti, jis sutaria su specialistais, 
kantriai konsultuoja ir pataria visiems, kurie 
kreipiasi į jį pagalbos ar patarimo. 

 Jubiliato visos dienos kupinos kasdieni-
nių rūpesčių. Visur, kur dirbo Gintautas per 
visus šiuos metus, dirbo pareigingai, kruopš-
čiai, profesionaliai, visada buvo reiklus sau 
ir pavaldiniams. Visur suspėti, kad galėtų 
būti naudingas. Toks jau Gintauto charak-
terio bruožas. Sąžiningumu, reiklumu sau ir 
kitiems jis užsitarnavo pasitikėjimą.

Atitrūkęs nuo kasdienio įtempto darbo 
ir rūpesčių Jubiliatas poilsį randa gamtoje. 
Mėgsta keliauti, aktyviai sportuoja, dalyvau-
ja sąskrydžiuose. Laisvalaikiu domisi sporto 
įvykiais, darbuojasi savo sodyboje gražinda-
mas jos aplinką. Jis - aktyvus Lietuvos žemė-
tvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 
Radviliškio hidrotechnikų grupės narys. Kar-
tu su žmona Alma užaugino dvi puikias du-
kras Gintarę ir Šarūnę ir jau turi tris anūkes.

Jubiliejaus proga sveikiname gerbiamą 
Gintautą, linkėdami stiprios sveikatos, ge-
ros nuotaikos, visokeriopos sėkmės darbe ir 
asmeniniame gyvenime. Tikime, kad Tavo su-
kaupta patirtis dar ilgai tarnaus Radviliškio 
kraštui.

Radviliškio rajono hidrotechnikos  
inžinierių vardu Henrikas Bogušas

ir toliau sumanymus lydi sėkmė, o darbštu-
mas ir išmintis būna ištikimi palydovai. Tegul 
ateinantys metai būna dosnūs naujų idėjų, 
prasmingi mažais ir dideliais darbais.

Esamų ir buvusių bendradarbių vardu 
 Romualdas Kasperavičius,  

Danutė Ramanauskienė, 
Violeta Veličkienė, Kazys Maksvytis

Gintautui Vičui – 50
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2015 m. vasario 
26 d. UAB „Šiau-
lių hidroprojektas“ 
projekto vadovas 
Dainius Adomaitis 
paminėjo prasmin-
gą ir brandų 50 
metų jubiliejų.

Jubiliatas - šiaulietis, gimęs, augęs ir 
dabar gyvena Talšos ežero pakrantėje. Gal 
todėl dar vaikystėje, neatsilaikęs ežero vi-
lionėms, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo 
rudens liedavo prakaitą irklavimo treniruo-
tėse, vėliau susidomėjo kulkinio šaudymo 
sportu. 1983 metais, baigęs vidurinę moky-
klą, nusprendė sekti tėvo, ilgamečio RVŪPI 
Šiaulių skyriaus darbuotojo pėdomis, įstojo 
į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultetą. Tačiau studijų metu 1985 m. buvo 
pašauktas atlikti karinės tarnybos. Grįžęs 
iš jos Dainius pateko į naujų įvykių sūkurį. 
Jau buvo leidžiama individuali veikla, kūrėsi 
kooperatyvai, tad kodėl nepabandžius - kar-
tu su draugais įkūrė kooperatyvą, pradėjo 
individualią veiklą. Bet ne veltui sakoma, 
kad iš visų pasirinkimų pirmasis yra teisin-

giausias. Todėl ir Dainius, pabandęs indivi-
dualios veiklos, neakivaizdžiai tęsė studijas 
LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete 
ir 2000 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją. 1998 m. jis pradėjo dirbti mūsų 
įmonėje. Pradžia kaip visų specialistų - ty-
rinėjimo darbai, topografinės nuotraukos, 
kadastriniai matavimai. Vėliau Jubiliatas 
specializavosi projektuoti hidrotechnikos 
statinius, sąvartynus, kelius ir gatves. Pas-
taruoju metu patyrusiam specialistui vis 
dažniau patikima atlikti statybų techninę 
priežiūrą.

Dainius pareigingas, darbštus darbuo-
tojas, domisi naujovėmis, profesinės vei-
klos patirtimi ir žiniomis mielai dalijasi su 
jaunaisiais specialistais. Aktyvus ir LŽHIS 
veikloje, mielai sutinka ginti įmonės garbę 
sąskrydžiuose sporto varžybose.

Su žmona Aušra Dainius užaugino dukrą 
Domantę ir sūnų Roką (abu jie studentai). 

Jubiliejinio gimtadienio proga linkime 
Dainiui stiprios sveikatos, prasmingų darbų, 
svajonių išsipildymo.

 Bendradarbių vardu 
Kazys Tamulionis 

Dainiui Adomaičiui – 50

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius, žemėtvarkos, 
hidrotechnikos, melioracijos specialistus ir veteranus 

garbingų jubiliejų proga:

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika„ redakcija

85
Vytautą Adomaitį

Vytautą Andriušką
Vytautą Bernatavičių

Stefaniją Grigaliūnienę
Aleksandrą Kurgoną

80 
Vaclovą Kniežą

Antaną Vytautą Laucevičių
Ireną Maskoliūnaitę

75
Alfonsą Bagdoną 
Joną Černiauską

Kazimierą Gaigalį
Romualdą Girkų

Juozą Ylą
Albiną Kazanavičių

Kazimierą Levanauską
Juozą Markevičių

Juozą Šakinį
Romualdą Mykolą Šarką

Antaną Sigitą Šileiką

60
Zenoną Adomavičių
Aldoną Stankevičienę
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Antanas Varkalis
(1931-2014)

2014 m. gruodžio 2 d., eidamas 83-sius metus, mirė hidrotechnikos 
inžinierius Antanas Varkalis.

Velionis gimė 1931 m. gruodžio 27 d. Telšių r. Dirvonėnų kaime. 
Baigęs vidurinę mokyklą Kaune, studijavo hidromelioraciją LŽŪA. 
1955 m. baigęs studijas įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 
Savarankišką darbą pradėjo Šiaulių MMS meistru, vėliau darbų vykdy-

toju. Vadovavo drenažo įrengimo bei upelių reguliavimo darbams. 1961 m. buvo paskirtas 
Šiaulių MMS vyriausiuoju inžinieriumi. 1963 m. velionis perėjo dirbti į Lietuvos Hidro-
geologijos ekspediciją Šiauliuose. Buvo šios įmonės vyriausiasis inžinierius, o nuo 1971 
m. - viršininkas. Hidrogeologijos ekspedicija tuo metu visoje Lietuvos teritorijoje įrenginėjo 
artezinius gręžinius, ir daugelio Lietuvos kaimų ir miestelių gyventojai buvo aprūpinti geru 
artezinių gręžinių vandeniu.

 1978 m. velionis vėl grįžo į Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos sistemą ir buvo 
paskirtas Vilniaus hidrotechninės statybos kolonos vyriausiuoju inžinieriumi. Eidamas šias 
pareigas, rūpinosi svarbių hidrotechnikos statinių įrengimu, jų kokybe. Tarp jų ir Vilniaus 
miesto valymo įrengimais, Neries upės krantinės tvirtinimo statybos darbais. Įr šiandien akis 
džiugina sutvirtinti Neries krantai. Nuo 1980 m. A.Varkalis vėl grįžo pas geologus.

Nuo jaunystės Antanas mėgo muziką, šokius, buvo LŽŪA šokių ansamblio narys, grojo 
fakulteto kapeloje. Su žmona medike Regina užaugino dukrą Jolantą, turi anūką Roką.

Už toleranciją, vidinę kultūrą ir sąžiningumą jį gerbė draugai ir kolegos. Mes prisimin-
sime velionį kaip kupiną energijos, inteligentišką, dalykišką, visada geros nuotaikos žmogų, 
puikų hidrotechnikos specialistą.

 Studijų draugų vardu
 Petras Raudonis,

 Juozas Vytautas Kęstutis

Bronius Bagdonas 
(1931-2014)

2014 m. rugsėjo 24 d., eidamas 84-sius metus, staiga mirė meliora-
cijos veteranas, buvęs ilgametis Vilniaus MSV darbuotojas, hidrotech-
nikos inžinierius Bronius Bagdonas.

Velionis gimė 1931 m. liepos 4 d. Anykščių r. Bikūnų k. Baigęs vi-
durinę mokyklą Anykščiuose ir atlikęs karinę tarnybą, 1955 m. pradė-
jo dirbti Respublikiniame melioracijos ir vandens ūkio statybos treste 
Kaune techniku. Vėliau dirbo Ukmergės MMS ir MSV brigadininku, 

techniku, inžinieriumi. Dirbdamas 1962 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 
įgydamas hidrotechniko kvalifikaciją.

Nuo 1964 m. dirbo Vilniaus MSV, buvo technikas, gamybinio skyriaus inžinierius, sky-
riaus viršininkas, planavimo-gamybos skyriaus viršininko pavaduotojas. Buvo darbštus, 
pareigingas, sumanus, siekiantis tobulėti darbuotojas. Dirbdamas 1969 m. baigė LŽŪA ir 
įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Vilniaus MSV restruktūrizavimo metu 1992 
m. išėjo į pensiją.

Velionis visą laiką domėjosi gyvenimo pokyčiais, buvo tikras eruditas. Iki pat mirties 
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Angelė Jankuvienė
 (1939-2014)

 
2014 m. gruodžio 26 d. mirė žemėtvarkos inžinierė Angelė Jan-

kuvienė (Orvydaitė).
Velionė gimė 1939 m. rugsėjo 18 d. Šiaulių r. Karvelių k. ūki-

ninkų šeimoje. 1947 m. pradėjo mokytis Šiaulių r. Gruzdžių gim-
nazijoje. Vėliau jau teko mokytis Sibire, į kurį 1948 m. pavasarį 
ji buvo ištremta kartu su tėvais ir broliu dvyniu. Gyveno Irkutsko 
srities Bodaibo m. Palengvėjus tremties režimui, nuo 1955 m. šeima 

gyveno Irkutske, kur Angelė baigė vidurinę mokyklą. 1957 m. pabaigoje kartu su šeima 
grįžo į Lietuvą.

Grįžusi į Lietuvą, dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Šiaulių skyriuje. 1965 m. 
baigė LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą, įgydama žemėtvarkos inžinierės 
kvalifikaciją.

1965-1976 m. Angelė dirbo Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Šiaulių 
skyriuje, ėjo inžinierės, vėliau vyresniosios inžinierės pareigas. Vėliau, persikėlusi gyventi 
į Vievį, dirbo Trakų r. statybos organizacijose. Nuo 1991 m. ji buvo Trakų r. žemėtvarkos 
skyriaus vyriausioji žemėtvarkos inžinierė, aktyviai dirbo įgyvendinant žemės reformą. Nuo 
2001 m. A.Jankuvienė buvo pensijoje.

Bendradarbiai ir draugai pažinojo velionę kaip kruopščiai ir nuoširdžiai dirbusią žemė-
tvarkos specialistę, dvasiškai stiprią asmenybę.

Kartu nuėjęs gyvenimo kelią
Stanislovas Orvydas

UŽJAUČIAME

Jonas Vaskela
 (1933-2014)

 
2014 m. gruodžio 9 d., eidamas 82-sius metus, po ilgos ligos 

mirė ilgametis buvusio Valstybinio žemėtvarkos instituto darbuoto-
jas Jonas Vaskela.

Jonas gimė 1933 m. vasario 2 d. Ukmergės aps. Šešuolių mies-
telyje. Mokėsi Šešuolių pradžios mokykloje, Ukmergės gimnazijoje. 
Nebaigęs gimnazijos, 1949 m. įstojo į Vilniuje veikusius matininkų 
kursus. Juos baigęs 1950 m. pabaigoje pradėjo dirbti Vilniaus srities 

Žemės tvarkymo valdyboje techniku praktikantu. Po poros darbo sezonų 1952 m. buvo pa-
šauktas į kariuomenę. Po trejų metų tarnybos grįžęs, nuo 1955 m. pabaigos dirbo Tarybinių 
ūkių ministerijoje geodezininku. Sujungus Žemės ūkio ir Tarybinių ūkių ministerijas, dirbo 

nenutraukė aktyvios visuomeninės veiklos. Tvarkė Tėvynės sąjungos Vilniaus skyriaus fi-
nansinius reikalus, buvo melioratorių sodo bendrijos revizorius, dainavo Vilniaus m. trem-
tinių chore.

Netekome paprasto ir nuoširdaus žmogaus, gero melioracijos specialisto. Liūdime kartu 
su šeima.

Buvusių bendradarbių vardu
Jonas Jašinskas 
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Žemės tvarkymo valdyboje geodezininku, vėliau techninės kontrolės inžinieriumi inspekto-
riumi. 1959-1962 m. Jonas dirbo ministerijos Vadovaujančiųjų kadrų valdyboje vyriausiuoju 
kadrų inspektoriumi, tačiau jį traukė žemėtvarkininko darbas.

1962 m. Jonas pradėjo dirbti Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute Vil-
niaus kartografijos skyriaus vyriausiuoju projekto inžinieriumi. 1968 m. paskiriamas šio sky-
riaus viršininku. Skyriuje būdavo braižomi ūkių ir rajonų planai, rengiami įvairaus mastelio 
kitų objektų planai, atliekami kiti darbai. Jiems reikėjo didelio kruopštumo bei nuoseklumo. 
Skyriaus rengiami planai buvo naudojami ne tik žemės ūkyje, bet ir kitose srityse. J. Vaskela 
reikalavo, kad skyriaus rengiama kartografinė medžiaga būtų tiksli ir patikima.

Atkūrus nepriklausomybę, Jono Vaskelos vadovaujamas skyrius rengė kartografinius 
planus būsimai žemės reformai, dirbo kitus žemėtvarkos darbus. Išdirbęs žemėtvarkoje 46-
eris metus, 1998 m. Jonas išėjo į užtarnautą poilsį.

Dirbdamas Jonas 1960 m. baigė Kauno žemės ūkio technikumą, o 1969 m. - LŽŪA ir 
įgijo žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. Jis nebuvo abejingas ir visuomeniniam darbui - 
vadovavo instituto profsąjungai, buvo Aukščiausiojo teismo visuomeninis patarėjas. Buvo 
principingas ir nuoseklus žmogus, turėjo autoritetą tarp bendradarbių.

Netekome darbštaus žmogaus, puikaus specialisto. Kartu su artimaisiais liūdime dėl šios 
netekties. 

Vytautas Skuodžiūnas

Juozas Palujanskas
 (1934-2014)

2014 m. gruodžio 24 d., eidamas 81-sius metus, mirė melioracijos 
veteranas hidrotechnikos inžinierius Juozas Palujanskas.

Velionis gimė 1934 m. kovo 30 d. Pakruojo r. Čelkių k. 1953 m. 
baigęs Pasvalio darbo jaunimo vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA stu-
dijuoti hidromelioracijos. 1958 m. baigęs Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą, įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Baigęs studijas, 1958-1960 m. buvo Tauragės melioracijos grupės viršininkas, 1960-
1965 m. - Pagėgių mašinų melioracijos stoties vyriausiasis inžinierius – direktorius. Po to 
dešimt metų (1962-1972 m.) dirbo Šiaulių MMS, vėliau MSV darbų vykdytoju.

1972-1986 m. velionis vadovavo Šiaulių sausinimo sistemų valdybos, vėliau melioraci-
jos eksploatavimo valdybos veiklai. 1988-1991 m. buvo Šiaulių MSV viršininko pavaduoto-
jas eksploatacijai. Atkūrus melioracijos eksploatavimo tarnybas, 1991-2003 m. buvo Šiaulių 
r. žemės ūkio skyriaus Melioracijos tarnybos viršininkas. Eidamas šias pareigas, rūpinosi 
rajono melioracijos darbų planavimu ir finansavimu, sausinimo sistemų būkle, melioracijos 
statinių priežiūra ir renovacija.

Buvo darbštus, pareigingas, kruopštus specialistas, tolerantiškas žmogus. Puikiai jautėsi 
eidamas įvairias pareigas, jose sėkmingai dirbo.

2003 m. išėjęs į užtarnautą poilsį gyveno Šiauliuose, jam tapusiuose antrąja gimtine, bet 
neužmiršo ir gimtųjų vietų. Kartu su žmona Alvyra, sūnumis Rolandu ir Artūru bei anūkais 
dažnai buvodavo gimtajame Čelkių kaime.

Netekome gero melioracijos specialisto, nuoširdaus, mielo žmogaus, supratusio žmonių 
problemas. Kartu su artimaisiais dėl netekties liūdi buvę bendradarbiai ir studijų draugai. 

Jonas Janilionis 
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Jonas Algirdas Skirkevičius
(1931-2015)

2015 m. sausio 22 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė žymus hidro-
technikas Jonas Algirdas Skirkevičius.

Velionis gimė 1931 m. kovo 26 d. Kalvarijoje. 1949 m. aukso 
medaliu baigė Kalvarijos gimnaziją, o 1955 m. LŽŪA, įgydamas 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Dar nebaigęs studijų, 1955 
m. kurį laiką dirbo Karelijoje plukdymo ruožo hidrotechnikos in-
žinieriumi. Gavęs diplomą, vėl dirbo Karelijoje, vadovavo hidro-

technikos statinių statybai. Grįžęs į Lietuvą, vadovavo Padysnio HE statybos aikštelei, pa-
sižymėjo kaip geras specialistas ir vadybininkas. 1958-1961 m. dirbo Vyriausiosios tiekimo 
valdybos Kapitalinės statybos skyriuje ir Pramoninės statybos projektavimo instituto Vil-
niaus filiale, projektavo vandentiekio ir kanalizacijos sistemas.

1961 - 1975 m. jis buvo Ministrų Tarybos Komunalinio ūkio skyriaus referentas, 1975 - 
1989 - Komunalinio ūkio ministro pavaduotojas, vėliau pirmasis pavaduotojas, daug nuvei-
kė plėtojant Lietuvos komunalinį ūkį (ypač vandentiekį ir kanalizaciją). 1981 m. jam buvo 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas.

Dar studijų metais domėjosi moksliniu darbu, 1970 m. įstojo į Kauno politechnikos ins-
tituto Vandentiekio kanalizacijos katedros neakivaizdnę aspirantūrą, tyrė aeravimo procesus, 
pritaikė aeravimui Kruostos HE turbiną. 1973 m. apgynė šia tema disertaciją. Nuo 1974 m. 
dėstė Kauno politechnikos institute, 1984 m. jam buvo suteiktas docento vardas. 1989-1995 
m. velionis buvo VISI, vėliau Vilniaus technikos universiteto Vandentvarkos katedros do-
centas. 1976-1994 m. vadovavo Lietuvos komunalinio ūkio mokslinei techninei draugijai.. 
Parašė daug straipsnių vandens ūkio klausimais. 1993-2001 m. buvo Švedijos panardinamų 
siurblių ir agregatų bendrovės „Flygt“ filialo Lietuvoje direktorius, rūpinosi šios įrangos 
tiekimu, montavimu ir paleidimu Lietuvoje statant mažąsias hidroelektrines, taip pat įrengi-
nėjant nuotėkų valymo įrenginius. 

Kartu su velione žmona Irena jis užaugino puikias dukras Nidą ir Smiltę, gyvenimo es-
tafetę tęsia trys anūkai ir anūkė.

Netekome puikaus, energingo, iniciatyvaus specialisto ir vadovo, daug nuveikusio plėto-
jant šalies hidrotechniką ir komunalinį ūkį.

Studijų bičiulių vardu
Vytautas Kęstutis

Jurgis Vilkas
(1920-2015)

Eidamas 96-uosius metus, 2015 m. sausio 29 d. po ilgos ir sun-
kios ligos mirė žemėtvarkos veteranas, pradėjęs profesinę veiklą 
dar tarpukario Lietuvoje, matininkas Jurgis Vilkas. 

Velionis gimė 1920 m. sausio 20 d. Rusijoje Jekaterinburgo 
mieste. Grįžęs su tėvais į Lietuvą, mokėsi Kauno „Aušros“ gim-
nazijoje. Nuo 1937 m. studijavo Kauno universitete statybą, bet 
dėl lėšų stokos studijas teko nutraukti. 1939 m. įstojo į matininkų 
kursus. Jų dar nebaigęs, 1940 m. buvo pasiųstas atlikti jau sovieti-

nės žemės reformos Kretingos aps. Endriejavo valsčiuje. 1941 m. baigęs kursus dirbo žemė-
tvarkininku Endriejave.
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Karo metais J.Vilkas tęsė profesinę veiklą, dirbo trianguliacijos signalų statybos darbus 
Ukmergės, Rokiškio, Utenos ir kitose vietovėse. 1944 m. buvo pasiųstas į Kėdainių apskritį – 
vykdė žemės reformą Krakių valsčiuje, vėliau - Trakų apskr. Aukštadvario vlsč. Laikai buvo 
labai sudėtingi. Sovietinis saugumas jį buvo sulaikęs, bet Jurgiui pavyko represijų išvengti.

Smulkinant apskritis, įkūrus daug rajonų, J.Vilkas buvo paskirtas Vievio r. žemės ūkio 
skyriaus vedėju, vėliau tapo Vilniaus srities žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju. 
1953 m. panaikinus sritis grįžo į Vievį, dirbo Vievio MTS žemės tvarkytoju, vėliau buvo 
paskirtas Lelionių MTS direktoriumi. 1957-1962 m. buvo Jiezno, vėliau Panevėžio r. vykdo-
mųjų komitetų pirmininku. 1962-1970 m. vadovavo Biržų r. žemės ūkio valdybai.

1970 m. teko grįžti prie profesinės žemėtvarkininko veiklos. Jis pradėjo dirbti Respubli-
kiniame žemėtvarkos projektavimo institute, buvo paskirtas Vilniaus žemėtvarkos skyriaus 
vyresniuoju inžinieriumi. Greit perpratęs darbų specifiką, didelę patirtį turintis specialistas 
buvo paskirtas grupės vadovu. Per dvylika darbo institute metų jis su kitais specialistais 
parengė sudėtingus žemės skyrimo Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai, Tauragės kerami-
kos gamyklai ir kitiems dideliems pramonės ir žemės ūkio objektams projektus. 1982 m. J. 
Vilkas išėjo į užtarnautą poilsį.

Velionį bendradarbiai prisimena kaip reiklų, gebantį pasakyti tiesą į akis žmogų, aiškaus, 
logiško mąstymo specialistą, sąžiningą darbuotoją. Jis ne kartą buvo apdovanotas garbės 
raštais, padėkomis. 

Buvę bendradarbiai atsisveikino su žemėtvarkos profesijai savo gyvenimą skyrusiu ko-
lega, jo atmintis išliks visų jį pažinojusiųjų širdyse.

Vytautas Skuodžiūnas

Vytautas Marozas
(1931 - 2014)

 
2015 m. sausio 4 d. eidamas 84-sius metus mirė melioracijos 

veteranas Vytautas Marozas.
Velionis gimė 1931 m. gegužės 25 d. Pasvalio r. Moliūnų k. 

Baigęs Pumpėnų vidurinę mokyklą, 1951 m. įstojo į Panevėžio 
hidromelioracijos technikumą ir 1954 m. jį baigė įgydamas hi-
drotechniko specialybę. Profesinę veiklą pradėjo Raseinių MMS 
meistru. Įgijęs patirties, 1958 m. buvo paskirtas Ariogalos r. meli-
oracijos grupės viršininku, rūpinosi melioracijos darbų planavimu, 

darbų kokybės kontrole.
Gabus, pareigingas, reiklus sau ir kitiems, pasižymintis inžinerine mąstysena, organiza-

ciniais gabumais 1962 m. paskirtas dirbti į Skuodo MMS. Čia Vytautas dirbo 12 metų vir-
šininku, vyriausiuoju inžinieriumi. Melioracija tuo metu pradėjo tik įsibėgėti, tad problemų 
netrūko. Per tuos metus rajone buvo nusausinta daugiau nei 32 tūkst. hektarų žemės, atlikta 
daug kitų melioracijos darbų, įrengta pirmoji drėkinimo sistema. Įmonė sustiprėjo, jos tech-
nikos parkas išaugo nuo 60 iki 210 vienetų. 1972 m. V. Marozas neakivaizdiniu būdu įgijo 
aukštąjį ekonominį išsilavinimą.

1974-1979 m. V.Marozas dirbo Kaišiadorių MSV gamybinio skyriaus viršininku. Nuo 
1979 m. - įvairiose pareigose Jonavos ir Šilalės rajonuose, o 2001 m. išėjo į užtarnautą poilsį.

Pažinojome V.Marozą kaip puikų melioracijos specialistą, labai darbštų, nuoširdų, jautrų 
žmogų, suprasdavusį bendradarbių problemas.

 Buvę bendradarbiai
 Stanislovas Martinkus, Artur Martens, Pranas Šopaga
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Įstrigę projektai
Baltijos atominė elektrinė

Prieš keletą metų buvo paskelbta apie Rusijos pradedamą Baltijos atominės elek-
trinės statybą prie Lietuvos sienos netoli Niemano (Ragainės) miesto Kaliningrado 
srityje. Sritis trūkstama elektros energija aprūpinama per Lietuvą. Statybos tikslas 
buvo ne tik aprūpinti srities vartotojus energija, bet ir ją eksportuoti į Europos Są-
jungos šalis, pirmiausia į Lietuvą ir Lenkiją. Tai sukėlė didelį Lietuvos gyventojų 

nerimą, nes be Astravo AES Baltarusijoje 
(50 km atstumu nuo Vilniaus), būtų atsi-
radusi dar viena atominė elektrinė 10 km 
atstumu nuo Lietuvos sienos.

Garsiai buvo paviešinta, kad atominė-
je elektrinėje bus įrengti du WWER-1200 
(AES-2006) tipo energoblokai, kiekvienas 
po 1200 MW. Buvo planuota, kad pirmasis 
blokas pradės veikti jau 2017 m. Pradėjus 
įgyvendinti projektą, statyboje 2013 m. 
pavasarį jau dirbo apie 1800 darbuotojų. 
Bet dabar šios jėgainės statyba pristabdyta, 

nes nepavyko rasti sutarimo dėl perteklinės elektros energijos pardavimo ir perda-
vimo kaimyninei Lietuvai arba Lenkijai. Lietuva viešai pareiškė, kad šios elektrinės 
gaminamos elektros energijos nepirks. Vien tik sričiai tokio galingumo AES per 
didelė, tad kalbama apie mažesnės jėgainės, naudojančios anglis ar dujas, statybą. 
Rusijos energetikos ministerija 2014 m. viduryje pasiūlė konservuoti statybą. Staty-
ba sustojo, specialistai išvyko į kitus objektus.

Lietuva palaipsniui tiesia energetines jungtis kabeliu per Baltijos jūrą su Švedi-
ja, o oro linijomis su Lenkija. Statybas užbaigus, Lietuvos energetinė sistema bus 
sujungta su bendra Europos sistema. Taip bus galima atsijungti nuo Rusijos energe-
tinės sistemos, nes iki šiol elek-
tros srovės dažnį Lietuvoje dik-
tuoja didžiosios Volgos kaskado 
hidroelektrinės.

Tiltas į Krymą per  
Kerčės sąsiaurį

Aneksavusi Krymą, Puti-
no Rusijos valdžia susidūrė su 
rimta problema, kaip aprūpinti 
pusiasalį. Juk nuo Rusijos jį ski-
ria Kerčės sąsiauris tarp Azovo 

Baltijos AES statybos vieta
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ir Juodosios jūrų, o 
atimti iš Ukrainos 
prieigas prie Krymo 
pajūrio sausuma ties 
Mariupoliu kari-
niu būdu nepavyko. 
Vasarą problemą iš 
dalies išsprendžia 
keltas, o ką daryti 
žiemos metu, kai lai-
vyba sąsiauriu daž-
nai dėl audrų tampa 
negalima?

Buvo garsiai pa-
reikšta, kad per porą metų bus pastatytas tiltas. Sąsiauris yra tik 4,5 km pločio, ir 
politikams atrodė, kad viską galima greit padaryti. Buvo planuojama įrengti apie 6 
km ilgio dviejų aukštų tiltą automobilių ir geležinkelio transportui. Tačiau kol kas 
statyba stringa. Problema, ko gero, ne piniguose, nors statybos kaina gali siekti apie 
8 mlrd. dolerių, o ekonomikos nuosmukį išgyvenančiai Rusijai tai nėra maži pini-
gai. Svarbiausia, kad tiltą reikia statyti labai sudėtingomis geologinėmis sąlygomis. 
Rusijos statybos bendrovėms toks statinys pasirodė pernelyg techniškai sudėtingas, 
o užsienio kompanijos dėl politinių priežasčių nesiims jo statyti. 

Dar daugiau, šiuo metu ne tik nėra parengto tilto projekto, bet niekas gerai neži-
no ir sąsiaurio geologijos. Čia galimi 8-9 balų žemės drebėjimai, žiemos sąsiauryje 
kas keleri metai būna labai audringos, susidaro stori ledai. Dugne dumblo ir smėlio 
sąnašų storis siekia iki 60 m. Dėl to reikėtų įrengti labai atsparias ant aukštų polių 
tilto atramas, jų pagrindą įtvirtinti žemiau sąnašų sluoksnio. Prisimenama, kad karo 
metais pastatytą analogišką tiltą per sąsiaurį stiprūs ledai, nešami jūros srovių iš 
Azovo jūros į Juodąją, po trijų mėnesių sugriovė. Dėl sudėtingų sąlygų kai kurie 
Rusijos specialistai netgi siūlo vietoje tilto įrengti tunelį. Tačiau ir jo statyba dėl 
tektoninių lūžių pavojaus ir storo dumblo sluoksnio būtų ne ką lengvesnė. Tunelį 
taip pat reiktų įrengti žemiau 60 m. dumblo sluoksnio. Be to, Rusija visiškai neturi 
tokių tunelių statybos patirties.

Dabartiniu metu Krymui, kaip ir anksčiau, viską tiekia Ukraina. 80 proc. elek-
tros energijos ir vandens, du trečdalius maisto ir kitų plataus vartojimo prekių pu-
siasalis gauna iš jos. Dėl vandens stokos 2014 m. iš 150 tūkst. ha drėkinamos žemės 
buvo drėkinama tik 18 tūkst. ha. 2014 m. Kryme poilsiavo tik 3,5 mln. turistų (2013 
m. - 6,5 mln). Net turistai iš Rusijos nenori kankintis ilgose eilėse prie keltų.

Manyti, kad Rusija užgrobtą Krymą grąžins Ukrainai, kol kas nerealu. Tad tiltas 
arba tunelis labai reikalingas. Tačiau matyti, kad Rusijos vyriausybės potvarkis tiltą 
pastatyti iki 2018 m. pabaigos nebus įgyvendintas.

Parengė Juozas Smilgevičius

Tilto vizija
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Patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
Europos Komisija 2015 m. 

vasario 13 d. patvirtino Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. pro-
gramą. Tai viena pirmųjų Europos 
Komisijos patvirtinta programa. 
Lietuvos kaimo plėtros programa – 
pagrindinis artimiausių septynerių 
metų šalies žemės ūkio ir kaimo 
plėtros finansinis instrumentas. Pro-
gramos biudžetas siekia 1,98 mlrd. 
eurų Europos Sąjungos ir naciona-
linio biudžeto lėšų (ES lėšos – 1,61 
mlrd. eurų). 

Programos 4 priemonei „Inves-
ticijos į materialųjį turtą“, pagal kurią bus teikiama parama žemės konsolidacijai (veikla 
4.3.1), žemės ūkio vandentvarkai (veikla 4.3.2) ir miškų infrastruktūrai gerinti (veikla 4.3.3) 
2014-2020 m. skirta 620,3 mln. eurų, arba 34,4 proc. visų paramos lėšų. Iš jų 526,9 mln. 
eurų - ES paramos lėšos, 93,4 mln. eurų – nacionalinio finansavimo lėšos.

2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos finansavimas, palyginti su ankstesniuo-
ju 2007- 2013 m. periodu, sumažėjo 17 proc.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Žemės reformos 2014 m. rezultatai
Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas kaimo vietovėse. Nuo žemės reformos pradžios 

iki 2015 m. sausio 1 d. pateikta 784,2 tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 4,02 
mln. ha turėtos žemės. Priimti sprendimai 770,9 tūkst. piliečių atkurti nuosavybės teises į 
3,99 mln. ha žemės, miško ir vandens telkinių. Tai sudaro 99,4 proc. piliečių prašymuose 
nurodyto ploto (99,53 proc., įvertinus plotus, į kuriuos negalima atkurti nuosavybės teisių 
dėl pačių piliečių kaltės ar neveikimo). Nuosavybės teises liko atkurti 13,3 tūkst. piliečių į 
24,8 tūkst. ha žemės.

Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas miestuose. Iki 2015 m. sausio 1 d. pateikta 51,8 
tūkst. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į 39,7 tūkst. ha žemės miestams iki 1995 
m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose. Nuosavybės teisės atkurtos 42,8 tūkst. piliečių į 34,0 
tūkst. ha, arba 82,6 proc. piliečių į 85,7 proc. ploto, nurodyto prašymuose.

Iki šios datos didžiuosiuose šalies miestuose piliečių nuosavybės teisės į iki nacionalizaci-
jos turėtą žemę atkurtos taip: Vilniaus m. – 45,0 proc.; Kauno m. – 86,2 proc.; Klaipėdos m. – 
100,0 proc.; Šiaulių m. – 93,9 proc.; Panevėžio m. – 84,8 proc. prašymuose nurodyto ploto. 

Miestų teritorijose liko atkurti nuosavybės teises 9,0 tūkst. piliečių į 5,6 tūkst. ha žemės 
plotą. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM informacija
 
2014 m. biudžeto lėšomis atlikti melioracijos darbai

2014 m. iš valstybės biudžeto melioracijos darbams buvo skirta 10,5 mln. eurų (36,3 
mln. litų). Visos lėšos buvo skirtos savivaldybėms melioracijos sistemų priežiūros ir remonto 

KRONIKA

Spaudos konferencijoje (2015 02 13) pristatoma naujoji 
kaimo plėtros programa (iš kairės) žemės ūkio ministrės 

patarėja Jolanta Butkevičienė, ŽŪM Kaimo plėtros depar-
tamento direktorė Vilma Daugalienė, ministrė Virginija 

Baltraitienė, viceministras Saulius Cironka
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darbams (kaip specialios tikslinės dotacijos jų biudžetams valstybės deleguotoms funkci-
joms atlikti). Investicijoms lėšų nebuvo skirta.

Faktiškai per 2014 m. atlikta darbų už 10,4 mln. eurų (36,1 mln. litų). Iš šios sumos 1,3 
mln. eurų (4,6 mln. litų) panaudota polderinių sistemų eksploatavimo darbams. 

Per 2014 m. suremontuota 2184 ha sausinimo sistemų, suremontuota ir rekonstruota 323 
km griovių, 598 pralaidos ir tiltai, 46 užtvankos, 124 kiti hidrotechnikos statiniai. Atlikti to-
kie griovių priežiūros darbai: pašalintos sąnašos (148 km), sutvarkytos 2885 drenažo žiotys, 
nuo 227 ha griovių šlaitų pašalinti krūmai, nušienauta 802 ha griovių šlaitų. Iš 2192 žemės 
naudotojų prašymų suremontuoti valstybei priklausančius drenažo rinktuvus, kad jų žemėje 
drenažas tinkamai veiktų, patenkinta 611 prašymų.

VĮ Valstybės žemės fondo informacija

Valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo  
ir nuomos aukcionai internete

VĮ Valstybės žemės fondas teisės aktų nustatyta tvar-
ka organizuoja valstybinės žemės bei miško sklypų par-
davimo ir nuomos aukcionus. Modernizavus valstybinės 
žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų 
organizavimo ir vykdymo tvarką bei įdiegus naują elek-
troninę aukcionų sistemą, aukcionų skelbimas, regis-
tracija, dokumentų pateikimas ir patys aukcionai dabar 

vyksta tik elektroninėje erdvėje (interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt).
Pradėjus aukcionus vykdyti elektroninėje erdvėje, valstybinės žemės bei miško sklypų 

pardavimo ir nuomos aukcionai tapo dar viešesni, skaidresni bei taupantys visų aukcionų 
dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nebereikia niekur vykti. Aukciono dalyviai vienu 
metu, neišvykdami iš savo gyvenamosios ar darbo vietos, gali iš karto dalyvauti keliuose tuo 
pačiu metu vykstančiuose valstybinės žemės bei miško pardavimo ar nuomos aukcionuose. 
Sistema yra aiški ir paprasta vartotojui, o iškilus klausimams visuomet padės aukciono ad-
ministratorius.

 VĮ Valstybės žemės fondo informacija

Seminaras „Kraštovaizdžio bei kraštovaizdžio architektū-
ros hidrotechniniai ir melioracijos sprendiniai“ 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotech-
nikos inžinierių sąjunga (LŽHIS), Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakultetas bei Žemės ūkio ministerija 2014 m. gruodžio 5 d. ASU Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakultete organizavo seminarą „Kraštovaizdžio bei kraštovaizdžio archi-
tektūros hidrotechniniai ir melioracijos sprendiniai“.

Seminaro tematikos įvadą pateikė ir aktualijas apžvelgė LKAS pirmininkas A. Mituzas 
bei seminaro iniciatorius LKAS asocijuotas narys S. Deveikis. S. Deveikio įvadinį praneši-
mą spausdiname šio žurnalo numerio Konferencijų ir seminarų dalyje. 

Inovatyvių technologijų taikymo tvarkant lietaus vandenį problematiką Gulbinų mikro-
rajono plėtros pavyzdžiu pateikė Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos valdybos 
narys V. Zabilius. Švedijos Malmės miesto įgyvendintus paviršinio vandens tvarkymo pro-
jektus aptarė LKAS vicepirmininkė V. Deveikienė. Žemės ūkio ministerijos Išteklių, me-
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lioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas R. Dambrauskas aptarė žemės ūkio 
vandentvarkos aktualijas, projektų ir melioracijos darbų finansavimo tendencijas. UAB „Žali 
stogai“ atstovas V. Čimelius pristatė želdintų stogų kaip liūčių vandens valdymo priemonės 
galimybes.

ASU Vandens išteklių inžinerijos fakulteto profesorius S. Vaikasas perskaitė pranešimą 
apie vandens telkinius ir kraštovaizdį. Apie atraminių sienų naudojimą formuojant terasas, 
įrengiant baseinus kalbėjo ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentas R. 
Šadzevičius. ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto laboratorijų ir inovatyvių techno-
logijų veiklą seminare pristatė ir su turima modernia įranga supažindino VŪŽF prodekanai 
R. Skominas ir V. Grybauskienė. Naujausių geodezinių instrumentų naudojimo galimybes 
pademonstravo ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorius G. Balevičius. 

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ informacija
 

Konferencija „Vandens telkinių būklės gerinimas:  
dabartis ir perspektyvos“

2015 m. sausio 16 d. Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens išteklių institutas or-
ganizavo konferenciją „Vandens telkinių būklės gerinimas: dabartis ir perspektyvos“. 

Su vandens telkinių būklės gerinimo raida konferencijos dalyvius išsamiai supažindino 
šių darbų pradininkas prof. Leonas Katkevičius. Apie Lietuvos ežerų ryšius su požeminiais 
vandenimis kalbėjo akad. prof. Kęstutis Kilkus. Apie prof. L. Katkevičiaus nuveiktus darbus 
ežerų valymo srityje prisiminimais dalijosi jo kolega doc. Antanas Ciūnys. Vandens telkinių 
valymo Lietuvoje 2007-2014 metais patirtį ir klaidas apžvelgė dr. Aušrys Balevičius. Su nau-
jausiais paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimais supažindino Aplinkos apsaugos 
agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas.

 Konferencija buvo skirta prof. L.Katkevičiaus 80 m. jubiliejui. Jo mokslinių tyrimų 
kryptis – nykstančių ir antropogeniniais teršalais užterštų ežerų restauravimas, apyežerių 
rekreacijos gerinimas ir sapropelio panaudojimas. Svarbiausi prof. L.Katkevičiaus moks-
lo darbai buvo atlikti 1962-2014 metais. Tai ne tik ištvermės reikalaujantis darbas ekspe-
dicijose, bet ir vienuolika vadovėlių bei mokomųjų knygų, su bendraautoriais parengti 29 
moksliniai leidiniai, 32 straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse, 120 mokslo populiarinimo 
straipsnių, per 50 eksperimentinės plėtros darbų, keletas mokslinių konferencijų.

Vanda Vasiliauskaitė

Žemėtvarkos institucijų vadovų susitikimas
2014 m. gruodžio 17 d. Nacionalinėje žemės tarnyboje įvyko tradiciniu tapęs NŽT bei 

Valstybinio žemės fondo vadovų susitikimas su. buvusiais žemėtvarkos institucijų vadovais. 
Susitikime taip pat dalyvavo ŽŪM viceministras Albinas Ežerskis. Buvo aptarti 2014 m. 
žemės valdymo procesai, pasiekti rezultatai bei ateities darbai. Pagrindinių pranešimų me-
džiaga spausdinama šiame žurnalo numeryje..

Romualdas Survila

„ASU alumni“ klubas plečia veiklą
2014 m. sausio 9 d. ASU vyko išplėstinis „ASU alumni“ klubo valdybos posėdis. Klubo 

prezidentas Jonas Varkalys pasidžiaugė aktyviausiųjų narių veikla, paminėjo reikšmingiau-
sius darbus ir tai, jog veikloje dalyvauja penki profesiniai ir keturi regioniniai skyriai.
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 Apie tai, kuo šiandien gyvena ir kokias problemas sprendžia šalies Vyriausybė, kal-
bėjo posėdyje dalyvavęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Premjeras paminėjo, 
kas nuveikta Lietuvos energetikos sektoriuje, saugumo ir gynybos finansavimo, naujų rinkų 
paieškos srityse, pasidžiaugė, kad emigravę tautiečiai grįžta į Lietuvą. Jis sakė sieksiąs, kad 
būtų sudarytos sąlygos Lietuvoje jauniems žmonėms už prieinamą kainą baigti bakalauro 
mokslus, o ir valstybiniai užsakymai specialistų rengimui turėtų išlikti.

Apie socialinio teisingumo dalykus rengiant žemės ūkio specialistus Lietuvai, ASU nū-
dieną ir perspektyvas kalbėjo ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas.

 Posėdžio metu „ASU alumni“ klubo narių kortelės ir ženkleliai įteikti Alytaus, Panevė-
žio, Šilutės ir Tauragės skyrių nariams.

 Vanda Vasiliauskaitė
 

Žemėtvarkos veteranų susitikimas su studentais
2015 m. vasario mėn. 26 d. Aleksandro Stulginskio universitete. su žemėtvarkos speci-

alybės studentais savo patirtimi pasidalino žemėtvarkos veteranai Vytautas Skuodžiūnas ir 
Silvestras Staliūnas. Gausiai susirinkę studentai ir dėstytojai sužinojo įdomių istorijų apie 
studijų metus, svečių patirtį žemėtvarkos darbuose, 
aptarė žemės tvarkymo darbų aktualijas. 

Susitikimą pradėjo V.Skuodžiūnas papasakojęs 
apie studijas ir ilgametį darbą žemėtvarkoje. Nuo 
1954 m. iki 1999 m. jis dirbo žemės tvarkymo sri-
tyje, tarp jų 30 m. Žemėtvarkos instituto direktoriu-
mi. Ir šiandien V. Skuodžiūnas yra aktyvus visuo-
menininkas, spinduliuoja gera nuotaika, aktyviai 
dalyvauja žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
leidyboje, organizuoja veteranų susitikimus. Jis stu-
dentams priminė, kad supratimas ir bendravimas su 
žmonėmis yra sėkmingos veiklos pagrindas. 

S.Staliūnas 1964 m. įgijęs žemėtvarkos inžinie-
riaus kvalifikaciją daugelį metų dirbo Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute, 
1991-1995 m. buvo Valstybinio žemėtvarkos instituto direktorius. 1995-1997 m. jis buvo 
Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie ŽŪM direktorius. 2003-2010 m. – NŽT 
Žemės tvarkymo departamento direktorius. Jis ir dabar dirba žemės tvarkymo srityje, akty-
viai dalyvauja visuomeninėje veikloje. 

Veteranai pasakojo, 
kad politiniai, ekono-
miniai ir socialiniai po-
kyčiai Lietuvoje iškėlė 
nemaža iššūkių žemė-
tvarkos srityje. Dirbti 
žemės reformos žemė-
tvarkos darbus iš pra-
džių trūko žemėtvarkos 
specialistų. Nuosavybės 
teisių atkūrimo laikotar-
pis žemėtvarkininkams 
buvo sunkus ir atsakin-
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gas. Sprendžiant žemės nuosavybės atkūrimo problemas jie turėjo ne tik išmanyti besikei-
čiančius teisinius dokumentus, bet ir būti gerais psichologais.

Aktyviai vykusioje diskusijoje buvo aptartos šiandieninės žemėtvarkos problemos. Stu-
dentai domėjosi kokios perspektyvos ir darbai laukia jų baigus studijas. Jie buvo patikinti, 
kad jaunosios kartos absolventų laukia daug darbų, nes žemėtvarkos specialistai dar daug 
ką turi ir gali nuveikti formuodami racionalų žemės naudojimą, tvarkydami ir puoselėdami 
Lietuvos kraštovaizdį. . 

Virginija Atkocevičienė,
Virginija Gurskienė

Paskelbtas geriausio 2014-2015 m. žemėtvarkos  
planavimo dokumento konkursas 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga paskelbė. geriausio 2014-
2015 m. žemėtvarkos planavimo dokumento konkursą. Jo tikslas - skleisti gerosios patirties 
idėjas tarp Sąjungos narių rengiant žemėtvarkos planavimo dokumentus, išsiaiškinti, viešinti 
geriausius projektus. Konkurso nuostatai patvirtinti Sąjungos tarybos 2015 m. sausio 21 d. 
posėdyje.

Konkurso metu žemėtvarkos planavimo dokumentai bus vertinami suskirsčius juos į dvi 
grupes: 

1. Specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai (žemėtvarkos schemos ir 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektai);

2. Žemės valdos projektai (žemės reformos žemėtvarkos projektai, žemės sklypų forma-
vimo ir pertvarkymo projektai, žemės paėmimo viešiesiems poreikiams projektai bei žemės 
konsolidacijos projektai).

Konkurso nugalėtojų darbai bus pristatomi žemės tvarkymo specialistų kvalifikacijos 
kėlimo kursuose, seminaruose, Sąjungos profesinės šventės metu, informacija apie juos bus 
skelbiama Sąjungos interneto svetainėje ir žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. Nugalėto-
jai Sąjungos profesinės šventės metu bus apdovanoti Sąjungos diplomais ir prizais.

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ informacija

NŽT išduotas kokybės vadybos sertifikatas
Po daugiau nei metų kruopštaus ir daug energijos pareikalavusio darbo šių metų sausio 

16 d. Nacionalinei žemės tarnybai išduotas sertifikatas, patvirti-
nantis, kad tarnybos vykdoma veikla atitinka tarptautinio stan-
darto ISO 9001:2008 reikalavimus.

Nacionalinė žemės tarnyba siekia tapti viešojo adminis-
travimo įstaiga, kuri, efektyviai naudodama turimus išteklius, 
pasiekia maksimalią naudą visuomenei ir valstybei. Įdiegta 
kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto 
ISO 9001:2008 reikalavimus, padės darbuotojams efektyviau 
kontroliuoti vykdomus veiklos procesus, užtikrinti tinkamą jų 
dokumentavimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę, patobu-
linti Nacionalinės žemės tarnybos administravimo sistemą ir 
padidinti viešojo administravimo efektyvumą. Veiklos rezulta-
tyvumo matavimo sistemos sukūrimas leis greičiau pastebėti 
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kylančias problemas ir operatyviai jas pašalinti, taip pat užtikrins nuolatinę teikiamų pas-
laugų kontrolę ir sudarys sąlygas į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiantiems asmenims 
gauti kokybiškesnes paslaugas. Tokiu būdu naudą pajus ne tik Nacionalinės žemės tarnybos 
darbuotojai, bet ir visa visuomenė. 

Aldona Jakavonienė

Pradeda veikti Žemėtvarkos planavimo dokumentų  
rengimo informacinė sistema

Planavimo organizatoriai (iniciatoriai), planavimo sąlygas (reikalavimus) teikiančios 
institucijos, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjai (kvalifikacijos pažymėjimus tu-
rintys asmenys), dokumentus derinančios, valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų 
priežiūrą atliekančios, dokumentus tvirtinančios institucijos turės naują patogią priemonę, 
padedančią teikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene 
bei viešinimo eigą ir kt. Jau veikia Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė 
sistema (ŽPDRIS), kurią galima rasti adresu www.zpdris.lt. 

Išskirtinis ŽPDRIS privalumas – galimybė apimti daug proceso dalyvių. Visų žemė-
tvarkos planavimo procese dalyvaujančių institucijų veikla sujungta į bendrą informacinę 
sistemą ir taip įgyvendintas vieno langelio principas žemėtvarkos planavimo dokumentų 
organizavimo, rengimo, derinimo ir tikrinimo srityje. ŽPDRIS sudarys sąlygas pagerinti tei-
kiamų paslaugų kokybę, sutrumpinti dokumentų rengimo ir derinimo laiką, padės stebėti ir 
kontroliuoti paslaugų teikimo procesus. Paslaugos bus vienodai prieinamos visuose regio-
nuose veikiantiems ūkio subjektams ir asmenims.

ŽPDRIS yra teikiamos keturios elektroninės paslaugos:
• žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga;
• kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga;
• žemės paėmimo viešiesiems poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga;
• žemės konsolidacijos projektų rengimo elektroninė paslauga. 
Prisijungę prie ŽPDRIS asmenys galės teikti prašymus rengti projektus, stebėti projek-

tų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eigą ir kt., o prie ŽPDRIS 
neprisijungę asmenys galės matyti skelbimus apie viešinamus projektus, taip pat matyti ir 
parsisiųsti ŽPDRIS naudotojų vadovus, kuriuose pateikiama visa reikiama informacija apie 
sistemos veikimą ir žingsnius. 

Aldona Jakavonienė

Pažymėtos Jono Veličkos 100-sios gimimo metinės
2014 m. gruodžio 17 d. Lietuvos melioracijos įmonių asociacijoje pažymėtos buvusio 

Lietuvos melioracijos ir vandens ūkio ministro Jono Veličkos 100-sios gimimo metinės.
Jonas Velička (1914-1985) po II pasaulinio karo buvo vienas pagrindinių melioracijos 

darbų Lietuvoje organizatorių, o nuo 1965 m. įkūrus Melioracijos ir vandens ūkio ministeriją 
jai vadovavo iki 1984 m. pabaigos. Dideli pasiekimai melioracijos srityje Lietuvoje neatsie-
jami nuo J. Veličkos veiklos.

Su J.Veličkos biografija ir nuopelnais Lietuvos melioracijai minėjimo dalyvius supažin-
dino buvęs melioracijos ir vandens ūkio ministro pavaduotojas Lietuvos melioracijos įmonių 
asociacijos pirmininkas K. Sivickis. Išsamiai apie Jono Veličkos gyvenimą pasakojo buvęs 
jo pirmasis pavaduotojas G. Murauskas. Savo prisiminimais apie J. Veličką, apie jo nuveik-
tus darbus ir nuopelnus dalijosi melioracijos veteranai E. Dervinskas, A. Kazanavičius, Z. 
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Kinderis, A. Petronis, A. Siudikas, G. Zabarauskas, akad. A. Kusta. Kalbėjusieji kėlė J. Ve-
ličkos atminimo įamžinimo klausimą.

Be Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos įmonių vadovų, renginyje dalyvavo būrys 
melioracijos veteranų bei A.Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
atstovai.

Juozas Smilgevičius
 

Apdovanotas NŽT garbės ženklu 
60-ies metų sukaktį švenčiančiam Lietuvos kartografų draugijos pirmininkui, habilituo-

tam fizinių mokslų daktarui, profesoriui, kartografui, plataus profilio geografui, visuomenės 
veikėjui Algimantui Česnulevičiui už nuopelnus plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą kar-
tografijos srityje 2015 m. vasario 13 d. įteiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos garbės ženklas.

Algimantas Česnulevičius 1978 m. Vilniaus universitete įgijo 
geografo specialybę. Vėliau studijas tęsė Baltarusijos universitete, 
kur 1986 m. apsigynė daktaro disertaciją. 1999 m. Vilniaus univer-
sitete apsigynė habilituoto daktaro disertaciją. Prof. habil. dr. Algi-
manto Česnulevičiaus moksliniai darbai susiję su reljefo tyrimais, 
geomorfologinių procesų kartografavimu, kartografijos metodų 
taikymu gamtotyroje. Jis sukūrė reljefo stabilumo vertinimo meto-
diką, sudarė (su kitais) stambaus mastelio Lietuvos reljefo invento-
rizacinius žemėlapius. Parašė mokslinius darbus iš kartografijos is-
torijos, aktyviai skleidė kartografijos, geodezijos, geomorfologijos 
ir geografijos žinias visuomenėje, dalyvavo mokslo populiarinimo 
renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, yra trijų vadovėlių aukštosioms 
mokykloms autorius.

Prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius rengia bakalaurus, magistrus ir fizinių mokslų 
daktarus trijuose universitetuose (Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitete, Lietuvos edukologijos universitete), vadovauja Vilniaus universiteto Gamtos moks-
lų fakulteto Kartografijos centrui. 2003–2012 m. kartu su kolegomis Vilniuje organizavo 
tarptautinius kartografijos seminarus, dėl kurių Lietuvos kartografijos mokykla tapo žinoma 
pasaulio mastu.

Aldona Jakavonienė

Patvirtinta nauja struktūra
Žemės ūkio ministerijos įsakymu patvirtinta nauja Nacionalinės žemės tarnybos prie Že-

mės ūkio ministerijos administracijos struktūra. 
Struktūroje randasi NŽT direktoriaus patarėjas. Panaikinamas Informacinių technologijų 

departamentas su Sistemų administravimo ir Sistemų projektavimo skyriais. Geodezijos ir 
kartografijos departamente numatytas Informacinių technologijų skyrius. Pakeistas Žemės 
tvarkymo departamento pavadinimas į pavadinimą Žemės administravimo departamentas. 
Naujajame departamente kuriami Žemės valdymo ir naudojimo bei Žemės tvarkymo pla-
navimo skyriai. Panaikintas buvęs Žemės reformos skyrius. Bendrųjų reikalų departamente 
nebeliko Veiklos koordinavimo skyriaus. Vietoje Rizikų valdymo ir veiklos kokybės užtikri-
nimo skyriaus numatomas Rizikų vertinimo departamentas su Veiklos kokybės užtikrinimo 
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bei Rizikos prevencijos skyriais. Naujoje NŽT struktūroje kai kurie kiti skyriai perkelti iš 
vieno departamento į kitą arba nežymiai pakeisti jų pavadinimai. 

Naujoji struktūra įsigalioja nuo 2015 m. balandžio 1 d..
Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ informacija

Darbą pradėjo naujoji Nacionalinės  
žemės tarnybos vadovė

Nacionalinė žemės tarnyba turi naują vadovę – ja tapo šios 
Tarnybos Kauno skyriaus vedėja Daiva Gineikaitė, turinti il-
gametę teisininkės bei darbo valstybinėse institucijose patirtį. 

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, pristatydama 
naująją direktorę, teigė: „Po ilgo laiko Tarnyba turi naują 
vadovę. Nuoširdžiai tikiuosi, kad gerb. Daivai perėmus šios 
institucijos vairą, visi žemėtvarkos procesai taps dar skai-
dresni, greitesni ir aiškesni, o besikreipiančių žmonių aptar-
navimas pasieks aukščiausią lygį“. 

„Džiaugiuosi, kad tapau tokios svarbios institucijos va-
dove. Turiu ilgametę darbo valstybinėse institucijose patir-
tį, tad puikiai išmanau visus čia vykstančius procesus. Jūsų 
visų prašysiu susitelkti ir bendromis jėgomis siekti kuo ge-
riausių rezultatų tarnaujant kiekvienam į mus besikreipian-
čiam žmogui“ – sakė Nacionalinės žemės tarnybos direktorė 
Daiva Gineikaitė. 

Norą dalyvauti konkurse Tarnybos direktoriaus parei-
goms užimti pareiškė 15 pretendentų, paskutiniame etape dalyvavo 7 asmenys. Daiva Ginei-
kaitė iš visų pretendentų pelnė aukščiausius balus. Žemės ūkio ministerijos prašymu, kon-
kursą stebėjo Valstybės tarnybos departamento atstovai. 

Daiva Gineikaitė, g. 1981 m., teisės magistrė (Vilniaus universitetas, 2008). Iki tol buvo 
Kauno m. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direk-
toriaus pavaduotoja, po to NŽT Kauno miesto skyriaus vedėja. 

Aldona Jakavonienė

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministro padėkos pareikštos

* Leonui Vigėliui, už svarų indėlį melioracijos srityje 80 m. jubiliejaus proga;
* Albinui Kazanavičiui, UAB „Utenos gelžbetonis“ generaliniam direktoriui, už ilga-

metę, aktyvią ir profesionalią veiklą melioracijos ir šios šakos pramonės srityje 75 m. jubi-
liejaus proga;

* Aldonai Stankevičienei, NŽT Biržų žemėtvarkos skyriaus vedėjai, už ilgametį neprie-
kaištingą ir sąžiningą darbą 60 m. jubiliejaus proga. 
Aplinkos ministro padėkos pareikštos

* prof. Leonui Katkevičiui už didelį indėlį gerinant nykstančių ir užterštų ežerų būklę 
80 m. jubiliejaus proga;

* prof. Arvydui Povilaičiui už didelį indėlį sprendžiant Lietuvos upių vandens kokybės 
problemas 50 m. jubiliejaus proga;
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ministrė Virginija Baltraitienė, 
NŽT direktorė Daiva Gineikaitė, 

žemės ūkio viceministras  
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90 

                  AKTUALIJOS
Smilgevičius J. Paliekant postą 2013, Nr.4
Smilgevičius J., Survila R. LŽHIS konferencija 2013, Nr.2
Survila R. Dešimt metų kartu su NATO ir Europos Sąjunga 2014, Nr.2
Vasiliauskaitė V. Būkime kartu 2014, Nr.1
„ Problemų nestokojame 2014, Nr.3

ATKURTAJAM ŽURNALUI - 25
Smilgevičius J. Atkurtasis žurnalas: istorija ir dabartis 2014, Nr.4
- Jubiliejaus proga 2014, Nr.4

LŽHIS NARIŲ KONFERENCIJA
Grigaitienė L. Konferencijos išrinkta Sąjungos taryba 2013, Nr.2
Sivickis K. LŽHIS tarybos 2011-2013 m. veiklos ataskaita 2013, Nr.2
Smilgevičius J. Sąjungos narių konferencijoje 2013, Nr.2
„ Sąjungos vadovai 2013, Nr.2
Smilgevičius J., Survila R. Konferencijos kuluaruose 2013, Nr.2
- Konferencijos rezoliucijos 2013, Nr.2

MŪSŲ GYVENIMAS
Adamonytė I., Gurklys V. Pasikeitimai Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete 2013, Nr.2
Grigaitienė L. LŽHIS tarybos komisijos ir jų darbo planai 2013, Nr.4
Kvaraciejus A. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 2014, Nr.2

dabartis ir lūkesčiai
Lopinys V. 2012 m. darbai ir 2013 m. planai 2013, Nr.1
Smilgevičius J. Profesinė diena Druskininkuose 2013, Nr.2
„ Susitikimai Joniškyje 2013, Nr.2
„ Susitikimai Utenoje 2013, Nr.3
„ Susitikimai Rokiškyje 2013, Nr.4
„ „Sweco hidroprojekto“ hidrotechnikų darbai 2013, Nr.4
„ Kaip išsaugoti Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą 2013, Nr.4
Smilgevičius J., Vasiliauskaitė V. „Jurmelsta“ dirba patikimai 2014, Nr.3
Vasiliauskaitė V. Minime atkurtosios LŽHIS 25-metį 2014, Nr.1
„ Profesinė šventė pamario žemėje 2014, Nr.2
„ Profesijos pakylėtas 2014, Nr.2
„ „Geometra“: LŽHIS – tramplinas į didesnius laimėjimus 2014, Nr.3

„ Didžiausioji žemės ūkio specialistų kalvė švenčia 
jubiliejų 2014, Nr.4

„ Profesijos prestižą kuriame patys 2014, Nr.4
„ Šalia didelio miesto ir žemės problemos nemažos 2014, Nr.4

KONKURSAI

Smilgevičius J. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos konkurso dalyviai 2013, Nr.2

Smilgevičius J., Survila R. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos konkurso nugalėtojai 2014, Nr.3

MŪSŲ LIETUVA
Aleknavičius P. Lietuvos miestelių ir mažųjų miestų demografinė raida 2014, Nr.3
Survila R. 300 metų su Kristijonu Donelaičiu 2014, Nr.1
„ Tautinio atgimimo ąžuolynui -25 2014, Nr.2
„ Lietuviai I pasauliniame kare 2014, Nr.4

BIBLIOGRAFIJA

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
 2013-2014 m. turinys

Autorius            Rubrika, pavadinimas Metai, Nr.



91

Vasiliauskaitė V. Slėnyje karaliauja kadagiai 2014, Nr.1
„ Pelkę pavertusi nuostabiu parku 2014, Nr.2

ŽEMĖTVARKA, ŽEMĖS REFORMA
Aleknavičius P. Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo 2013, Nr.3

laikinojo įstatymo pataisų
Aleknavičius P., Abdukadirova 
G., Gilmanova A., Taibekova D. Žemės administravimo sistema Kazachijos Respublikoje 2013, Nr.4

Bujavičius A. Lietuvos žemės fondas ir jo pokyčiai 2013, Nr.1
Kasperavičius R. Milijonas užsakymų naudojantis informacine 2013, Nr.2

sistema NETSVEP IS
Kitovienė A. Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas 2013, Nr.4
Maksvytis K. Skaidrios, greitos ir patogios kadastro 2014, Nr.1

tvarkytojo paslaugos – pagalba matininkams
Misiūnas N. Apleistų žemių apskaita 2013, Nr.1
„ Apleistos žemės plotas mažėja 2014, Nr.3
Mockevičius R. Įmonės veiklos objektas- žemė 2014, Nr.1
Petkevičius A. Žemės naudojimo aktualijos 2013, Nr.1
Povilaitytė E. REGIA – žmogui, verslui, savivaldai 2013, Nr.3
Survila R. Žemėtvarkos institucijų vadovų susitikimas 2013, Nr.1
„ Lietuvos Baltija 2014, Nr.2
Vasaitis G. Duomenų apie žemę informacinė sistema 2013, Nr.1
Vasiliauskaitė V. Tarp viešojo ir privataus intereso 2014, Nr.1
„ Ūkininkai nepatenkinti mokesčiais už žemę 2014, Nr.1
„ Kam reikalingi saugikliai žemei apsaugoti? 2014, Nr.2
„ Visa, kas nutinka, yra patirtis 2014, Nr.2

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
Ciūnys A. Karolio Dineikos parko hidrotechnikos 2014, Nr.2

statinių rekonstravimas
Damulevičius V. Dėl ypatingų hidrotechnikos statinių 2013, Nr.4
Dirsė A., Grybauskienė V. Drenuota žemė - intensyvios žemdirbystės pagrindas 2014, Nr.3
Garnelis P. Dėl melioracijos sąvokų 2013, Nr.3

Jakštas L. Vandens jėgainių atstatymo techniniai ekonominiai 
sprendiniai 2014, Nr.3

Smilgevičius J. Ieškoma sprendimų 2013, Nr.2
„ Ar taps visas drenažas žemės savininko nuosavybe 2013, Nr.3
„ Diskusijos dėl Melioracijos įstatymo projekto 2013, Nr.4
„ Artimiausia ateitis melioratorių nedžiugina 2014, Nr.1
„ Melioracijos veteranų susitikime 2014, Nr.1
„ Kai nėra tarpusavio supratimo 2014, Nr.2
„ Kur bus statomas Klaipėdos giliavandenis uostas 2014, Nr.2
„ Lėno ežero polderio renovacija 2014, Nr.3

„ Kaip prižiūrimas valstybei priklausantis melioracijos 
turtas 2014, Nr.4

Steinkusz M. RESTOR Hydro: hidroenergijos potencialo atpalaidavi-
mas Europoje 2014, Nr.4

Vasiliauskaitė V. Melioracija – podukra Lietuvai? 2013, Nr.1
„ Šventosios uosto perspektyva 2014, Nr.3
- Pradėta statyti Marvelės prieplauka 2013, Nr.3

KRAŠTOTVARKA

Bučas J. Mažųjų slėnių panauda viešam pažinimui 2014, Nr.3

TECHNIKOS NAUJOVĖS

Pašakarnis G. Nepilotuojami lėktuvėliai - naudingi pagalbininkai 2014, Nr.3

BIBLIOGRAFIJA

Autorius            Rubrika, pavadinimas Metai, Nr.



92 

PROBLEMOS
Kajutis A. Šalies upių hidrologinio režimo pokyčiai 2013, Nr.1
Vasiliauskaitė V. Apleistos žemės nustatymo problema išlieka 2013, Nr.3
- Teritorijų planavimo įstatymo tobulinimas 2013, Nr.3

KONFERENCIJOS
Budvytis P. Melioracijos Šilutės rajone problemos 2013, Nr.3
Jakavonienė A. Tarptautinė mokslinė – metodinė 2014, Nr.2

konferencija „Baltic Surveying 2014“
Mikūta B. Europos Sąjungos Nuolatinio kadastro komiteto 2013, Nr.4

konferencija Vilniuje
Punys P., Martinaitis E. Pasauliniame hidroenergetikos forume 2013, Nr.4
Smilgevičius J. Moksliniai tyrimai fakultete: rezultatai ir galimybės 2013, Nr.1
„ Tarptautinis seminaras „Žemės ūkio vandentvarka 2013, Nr.3

ir aplinkosauga“
„ Melioratorių seminaras Šakiuose 2013, Nr.3
„ Seminare žemės ūkio vandentvarkos klausimais 2013, Nr.4
„ Seminaras – susitikimas prie Dirdų ežero 2013, Nr.4
„ Aptartos žemės sausinimo Lietuvoje problemos 2014, Nr.2
„ Vandens malūnų diena 2014, Nr.3
„ Hidrotechnikos specialistų seminaras Latvijoje 2014, Nr.3
„ Hidrotechnikų seminaras Vilkaviškyje 2014, Nr.4
Vaičiukynas V. Seminaras drenažo filtracinių medžiagų naudojimo 2014, Nr.1

klausimais

- Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos hidrotechninėje 
statyboje 2014, Nr.4

Vasiliauskaitė V. Diskutuojant bandoma spręsti problemas 2014, Nr.1
„ “ASU alumni“ klubas augina sparnus 2014, Nr.2
„ Neabejingi Lietuvos kaimo likimui 2014, Nr.2

GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA
Puzienė R., Anikenienė A., 
Stanionis A. Vertikalieji Lietuvos žemės paviršiaus judesiai 2014, Nr.4

Sužiedėlytė Visockienė J. Fotogrametrijos raida Lietuvoje 2014, Nr.1
PROBLEMOS

Sivickis K. Kaip apsirūpinti daugiakaušiais ekskavatoriais 2013, Nr.3
Smilga J. Ar reikia keisti Sąjungos įstatus 2013, Nr.3

KELIONĖS

Aleknavičius A., Gurskienė V. Įspūdžiai iš saulėtos Azijos šalies 2014, Nr.1

MOKSLININKŲ DARBAI
Adamonytė I., Taparauskienė L. Žemės ūkio sausros vertinimas klimato kaitos kontekste 2014, Nr.1
Šaulys V. Sausinimo sistemų naudojimo ir priežiūros prioritetai 2014, Nr.2

ISTORIJA

Pakutinskas J. Valstybinio žemės kadastro darbai Lietuvoje 2014, Nr.1
1977-1990 metais

Skiragis A. Pradžia buvo sunki 2013, Nr.3
Smilgevičius J. Prieš 80 metų 2014, Nr.1
Survila R. 1863 m. sukilimas 2013, Nr.3
„ Oršos mūšis 2014, Nr.1
„ Žemės administravimas Mažojoje Lietuvoje 2014, Nr.3
„ Kraštovaizdžio raida Užnemunėje 2014, Nr.4

PROJEKTAI

Smilgevičius J. Nauji projektai 2014, Nr.3

BIBLIOGRAFIJA

Autorius            Rubrika, pavadinimas Metai, Nr.



93

NUOMONĖS
Byla V. Kaip didinti melioracijos darbų efektyvumą 2013, Nr.1
Dangveckas S. Ir vėl apie melioraciją ... 2013, Nr.4
Maksvytis K. Sąjungos įstatai – nūdiena ir tikrovė 2014, Nr.4
Sivickis K. Kaip apsirūpinti daugiakaušiais ekskavatoriais 2013, Nr.3
Smilga J. Ar reikia keisti Sąjungos įstatus 2013, Nr.4
Smilgevičius J. Ar verta bijoti 2014, Nr.1
Vasiliauskaitė V. Apie „šaukštą deguto“ medaus statinėje 2014, Nr.3

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Dervinskas E. Praradimai melioracijoje 2014, Nr.1
Dirsė A. Branginkime ir puoselėkime Lietuvos žemę 2013, Nr.3

Katarskienė A. Žemės konsolidacijos projektų rengimo tvarką reikia 
tobulinti 2013, Nr.2

Punys P., Ruplys B. Lietuvos hidroenergetikos perspektyvos neigiamos 
nepagrįstai 2014, Nr.3

Ruplys B. Prof. K.Petrikaičio lietuviški pėdsakai 2013, Nr.2
Siudikas A. Kaip buvo sugriauta AB „Raseinių melioracija“ 2013, Nr.4
Sivickis K. Ar verta keisti sąvokas 2013, Nr.4
Smilga J. Kuo pateisinami prioritetai melioracijoje? 2014, Nr.1
„ Kada įkurta mūsų Sąjunga? 2014, Nr.2
Varkalys J. Absolventų klubas „ASU alumni“ 2013, Nr.4

ŽMONĖS IR DARBAI
Skuodžiūnas V. 60 metų po studijų LŽŪA 2014, Nr.4
Smilgevičius J. Nerimstanti siela 2014, Nr.3
Survila R. Darbu įprasmintas gyvenimas 2013, Nr.3
Vasiliauskaitė V. Lėmė laumužė ilgą gyvenimą 2013, Nr.1
„ Žemėtvarką jis vadina likimu 2014, Nr.2

SVEIKINAME

Adomaitis A., Raudonis P. Kazys Tamulionis-60 
Alina Tamulionienė-60 2014, Nr.4

Bagdonas A., Veličkienė V. Zitai Kvietkienei - 60 2013, Nr.3
Bidlauskienė M. Algimantui Sruogiui-85 2013, Nr.1
Bieliauskas A. Edverdui Grubui-60 2014, Nr.2
Bogušas H. Juozui Valačkai-80 2013, Nr.2
Bogušas H. Kazimierui Citvarui - 80 2013, Nr.3
Bubėnas V. Gintautui Miliui-50 2013, Nr.1
„ Leonui Vigėliui-80 2014, Nr.4
Bubėnas V., Smilgevičius J. Antanui Kisieliauskui-60 2013, Nr.2
Bublys P. Apolinarui Jasaičiui-50 2014, Nr.4
Budrys A. Valdui Paulauskui-60 2013, Nr.1
Chorchordinienė R. Juozui Purvinskui - 60 2013, Nr.3
Damulevičius V. Arvydui Šikšniui - 60 2013, Nr.4
Gumauskas A. Janui Masiukui-60 2014, Nr.4
„ Donatui Šematoniui-60 2014, Nr.2
Gurskienė V. Alfonsui Darbutui-60 2014, Nr.2
Jasaitis A. Petrui Bubliui-60 2014, Nr.3
„ Virginijai Zaščiurinskienei-60 2014, Nr.3
Jašinskas J. Jonui Vrubliauskui-70 2013, Nr.1
Jevdokimovaitė R., Survila R. Palmirai Ačienei - 60 2013, Nr.3
Kasperavičius R., Mikūta B. Kaziui Maksvyčiui-50 2014, Nr.3
„ Vaidotui Sankalui-50 2014, Nr.3
Kazlauskas A. Rimui Rašinskui-60 2014, Nr.3
Kėželis A. Algiui Kaziui Seniūnui-80 2014, Nr.4
Kiudulas V. Sigitui Lelioniui-50 2013, Nr.2

BIBLIOGRAFIJA

Autorius            Rubrika, pavadinimas Metai, Nr.



94 

Macijauskas J. Jonui Janilioniui- 80 2013, Nr.1
Mataitis N. Henrikui Bogušui-60 2014, Nr.3
Mikuckis F., Vansevičius A. Petrui Miliui-60 2013, Nr.2
Misevičienė S., Rudzianskaitė A. Nijolei Bastienei-60 2013, Nr.2
Motiejaitis G., Kropas A. Albinui Krupavičiui-70 2013, Nr.1
„ Alfredui Skiragiui-80 2013, Nr.2
Naujokas K. Sigitui Kumetaičiui-80 2014, Nr.4
Nausėda A.S. Povilui Budvyčiui-50 2014, Nr.4
Paulavičienė R., Janušauskas V. Alvydui Banevičiui-50 2014, Nr.2
Pacauskas P. Valentinui Marcinkevičiui - 60 2013, Nr.3
Patašius A., Ramukevičius D. Feliksui Mikuckiui-70 2014, Nr.4
Petronis J. Vytautui Stasiui Čiuplinskui-70 2013, Nr.1
Rašinskas R. Steponui Varkaliui-60 2014, Nr.3
Raudonis P. Zenonui Žukui-75 2013, Nr.2
„ Benjaminui Broniui Šukiui-80 2014, Nr.4
Siudikas A. Ričardui Valinčiui - 50 2013, Nr.4
Smilgevičius J. Petrui Daugirdui-70 2013, Nr.1
„ Nijolei Baronaitytei-60 2013, Nr.1
„ Juozui Juodžiui - 90 2013, Nr.3
Stabingis A., Maslauskas A. Vladui Undaravičiui-60 2014, Nr.1
Ščeponienė J. Annai Banienei-60 2014, Nr.3
Šukys P. Aloyzui Stirkai-80 2013, Nr.2
Tamulionis K., Raudonis P. Bronislovui Vepštui-70 2013, Nr.2
Tvaranavičienė D. Janinai Ščeponienei-60 2013, Nr.3
Uldinskas G. Vidui Lugauskui - 60 2013, Nr.4
Vaikasas S. Alfonsui Rimkui-90 2014, Nr.2
Valeckas A. Rimantui Šikšniui-60 2014, Nr.4
Zabarauskas G. Povilui Stonkaičiui-60 2013, Nr.1
Žalimas R. Adolfui Kancevičiui-60 2013, Nr.2
Žilėnas K. Mykolui Burbai-80 2013, Nr.3
Žymančius A. Jonui Dargiui-60 2014, Nr.2
Žėglaitienė D. Alvydui Gudoniui-60 2014, Nr.4
- Rimvydui Tumui-80 2014, Nr.2
- Antanui Ciūniui-70 2014, Nr.2
- Aurelijui Rimui -50 2014, Nr.3
- Sveikiname 2013, Nr.1-4
- „ 2014, Nr.1-4

PRISIMINIMAI
Gustainienė L. Kaip tapau žemėtvarkininke 2014, Nr.4
Oliškevičius V. Sunkus, bet įdomus darbas 2013, Nr.1
Ragauskas M. Žemę tvarkyti - ne duonos kepalą raikyti 2014, Nr.3
Raudonis P. Žvilgsnis į praeitį ir dabartį 2013, Nr.3
Tuma P. Atmintini momentai žemėtvarkoje 2014, Nr.1
Zubrus J. Praeities įvykių nuotrupos 2013, Nr.2

UŽJAUČIAME
Byla V. Stasys Kaltanas (1948-2013) 2013, Nr.4
Būta A. Valentinas Pranas Paspirgėlis (1934-2013) 2013, Nr.2
Ciūnys A. Edvardas Šatkus (1945-2014) 2014, Nr.1
Dzūkaitė G. Jolanta Mačytė (1958-2014) 2014, Nr.4
Galvydienė L., Inkratienė L. Juozas Muraška (1958-2013) 2013, Nr.2
Grigonis M., Murauskas G. Vytautas Lazauskas (1923-2014) 2014, Nr.2
Janilionis J. Zenonas Stasys Čepulis (1942-2013) 2013, Nr.1
„ Mindaugas Žukauskas (1931-2014) 2014, Nr.1
Jasaitis A. Eduardas Antanas Zasčiurinskas (1936-2013) 2013, Nr.2

BIBLIOGRAFIJA

Autorius            Rubrika, pavadinimas Metai, Nr.



95

Jašinskas J. Butautas Raila (1932-2012) 2013, Nr.1
„ Stasys Petkevičius (1940-2013) 2013, Nr.3
„ Jonas Arlauskas (1933-2014) 2014, Nr.2
Kęstutis V., Lukianas A. Vladas Riauba (1929-2013) 2013, Nr.4
Kiškis Z. Antanas Stakė (1935-2014) 2014, Nr.3
Lukianas A. Juozapas Zigmantas Mrazauskas (1938-2013) 2013, Nr.3
Lukianas A., Šileika S., 
Gasiūnas V. Povilas Balzarevičius (1929-2014) 2014, Nr.4

Naujokas K. Vytautas Pečiukėnas (1930-2014) 2014, Nr.4
Patašius A. Jonas Juodis (1935-2013) 2013, Nr.2
Povilaitis A. Zigmas Galminas (1937-2013) 2013, Nr.4
Raudonis P. Jonas Kavaliauskas (1935-2013) 2013, Nr.3
„ Vytautas Varnas (1963-2013) 2013, Nr.4
„ Juozas Beleckas (1933-2014) 2014, Nr.2
Siudikas A., Pikelis M. Juozapas Rajunčius (1925-2013) 2013, Nr.4
Sivickis K., Garnelis P. Vytautas Byla (1950-2013) 2013, Nr.4
Skuodžiūnas V. Medardas Grigaliūnas (1925-2014) 2014, Nr.1
Smilgevičius J. Mykolas Balčiūnas (1939-2014) 2014, Nr.2
Survila R. Zigmas Derela (1933-2013) 2013, Nr.2
„ Danutė Uzdilaitė (1934-2013) 2013, Nr.3
„ Aleksas Gediminas Jasutis (1940-2013) 2014, Nr.1
„ Almutė Stanevičienė (1961-2014) 2014, Nr.4
Šaulys V. Vytautas Kazimieras Morkūnas (1941-2013) 2013, Nr.4
Ščeponienė J. Regina Rimeikienė (1952-2014) 2014, Nr.3
Uldukis J. Alfonsas Algirdas Švalkauskas (1936-2013) 2013, Nr.2
Valeckas A., Smilgevičius J. Vaclovas Zaikauskas (1936-2013) 2014, Nr.4
Vasiliauskaitė V. Povilas Raila (1912-2014) 2014, Nr.2
Vildžiūnas S. Ričardas Belozaras (1954-2014) 2014, Nr.2
- Kazys Aleksandras Vaišvila (1936-2013) 2013, Nr.4

BIBLIOGRAFIJA
Dužinskas R. Knyga apie žemės ekonominį vertinimą 2014, Nr.2
Smilgevičius J. Dar viena knyga apie energetikos Lietuvoje istoriją 2013, Nr.4
„ Knyga apie Joniškio melioratorius 2014, Nr.1
Survila R. Vertingas leidinys apie Lietuvą žemėlapiuose 2013, Nr.1
„ Knyga apie Lietuvos hidrotechnikus 2013, Nr.2
„ Knyga apie žemės reformą ir jos pasekmes 2013, Nr.4
„ Jubiliejinis leidinys 2014, Nr.4

ATSIMENAME
- Atsimename 2013, Nr.4
Smilgevičius J. Jonas Velička (1914-1985) 2014, Nr.4

TAI ĮDOMU
Smilgevičius J. Golfo srovės ateitis 2013, Nr.2
„ Panamos kanalas 2013, Nr.2
„ Ar išliks Negyvoji jūra 2013, Nr.4
„ Tunelis per Lamanšą 2014, Nr.1
„ Sueco kanalas 2014, Nr.2
„ Amžiaus statyba Kinijoje 2014, Nr.3
„ Krymas: kieno jis? 2014, Nr.4

ATOKVĖPIO VALANDĄ
Smilgevičius J. Aforizmai apie gyvenimą 2013, Nr.2
„ Patarimai 2013, Nr.4

Parengė Juozas Smilgevičius

BIBLIOGRAFIJA

Autorius            Rubrika, pavadinimas Metai, Nr.



T U R I N Y S

96 

REDAKCIJOS KOLEGIJA: 
Vanda Vasiliauskaitė, žurnalo vyriausioji redaktorė (kolegijos pirmininkė), prof. Pranas Alekna-
vičius, Giedrius Balevičius, Sąjungos prezidentas, Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Že-
mėtvarkos ir geomatikos instituto lektorius, doc. Vidmantas Gurklys, Zita Kvietkienė, Naciona-
linės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos skyriaus vedėja, Kazys Maksvytis, 
Sąjungos viceprezidentas, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento 
viršininkas, Antanas Maziliauskas, ASU rektorius, Ramūnas Mockevičius, VĮ Valstybės žemės fon-
do direktorius, Gintautas Sabas, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio 
tinklo skyriaus vedėjas, Kazys Sivickis, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas, Va-
lentinas Šaulys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Hidraulikos katedros vedėjas, Vilimantas 
Vaičiukynas, ASU Vandens ūkio inžinerijos instituto lektorius.

Leidžia Lietuvos žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
Redakcijos adresas: 
J.Lelevelio g. Nr.6 436 k. LT-01102 Vilnius. 
Tel.: vyr. redaktorės: 8-606 66 370, 
redakcijos: 8-646 66 930 
El. paštas: vyr. redaktorės: vandaup@gmail.com, 
redakcijos: zemhidro@takas.lt 

ŽEMĖTVARKA IR HIDROTECHNIKA 2015 m. Nr. 1 (161) 
LAND MANAGEMENT AND HYDROENGINEERING
(Magazine of the Lithuanian Association of Land and Water Management Engineers)

Vyriausioji redaktorė Vanda Vasiliauskaitė, 
redaktoriai:  
Juozas Smilgevičius, Romualdas Survila, 
redaktorė stilistė Viktorija Zvicevičienė. 
Maketavo Rasa Ramukevičienė. 
Spausdino AB „Spauda“, 
Laisvės pr. 60, LT - 05120 Vilnius 
6 sp. lankai. Tiražas 500. ISSN 1648-3014

MŪSŲ GYVENIMAS
V.Vasiliauskaitė. UAB „Plungės Jonis“ - 
kokybės ir patikimumo garantas .................... 1 
J.Smilgevičius. „Aro“ žmonės ir darbai ........ 6
R.Mockevičius. Su žeme susijusi veikla ..... 11

ŽEMĖTVARKA
R.Survila. Žemės valdymo proceso 
rezultatai ir  ateities planai ........................... 16 
P.Aleknavičius. Žemėtvarkos priedermė .... 21

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
J.Smilgevičius. Klausimai be atsakymų ...... 25 
J.Smilga. Kodėl lėtai kuriama melioruotos  
žemės ir melioracijos statinių apskaitos  
duomenų bazė .............................................. 29

APLINKOSAUGA
L.Jurevičius, R.Baublys,  L.Katkevičius.
Nykstančių ežerų ir tvenkinių 
restauravimas ............................................... 31
G.Sabas. Nauji aplinkosaugos reikalavimai 
vandens telkinių tvarkymo darbams ............ 37

KONFERENCIJOS,  SEMINARAI
J.Smilgevičius. Konferencijoje vandens 
telkinių būklės gerinimo klausimu ............... 40

P.Punys, G.Vyčienė, E.Kasiulis. 
Tarptautiniame mažosios hidroenergetikos
kongrese ....................................................... 46
S.Deveikis. Vanduo kraštovaizdžio 
tvarkymo sprendiniuose ............................... 48

TECHNIKOS NAUJOVĖS
Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos 
hidrotechninėje statyboje ............................. 53

KELIONĖS
A.Povilaitis. Mokslo ir praktikos 
naujovės: Jungtinėse Amerikos Valstijose 
apsilankius .................................................... 57
V.Vasiliauskaitė. Egzotiškojo kaktusų 
sodo ekspozicija ........................................... 65

ŽMONĖS IR DARBAI
R.Stančiukienė. Didžiausia 
vertybė – tikėjimas ....................................... 68

SVEIKINAME ........................................... 70
UŽJAUČIAME .......................................... 75
TAI ĮDOMU................................................ 80
KRONIKA .................................................. 82
BIBLIOGRAFIJA...................................... 90





Atleisk, bet čia turi stovėti riboženklis...                                                                                                  


