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AKTUALIJOS

Dirbkime kartu
Balandžio 17 d. A. Stulginskio universitete įvy-

kusi konferencija įpareigojo mane dvejus metus 
atstovauti profesinei bendruomenei. Tapau dvylik-
tuoju nuo 1989 m. atkurtosios LŽHIS, vienijančios 
per 1200 žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialis-
tų, vadovu.

Naujos pareigos ir vyresniųjų kolegų nuošir-
dus indėlis į Sąjungos veiklą įpareigoja ir skatina 
tęsti pradėtus darbus, nebūti abejingam profesinės 
bendruomenės šiandienos problemoms. Todėl ma-
nau, kad labai svarbu visiems Sąjungos nariams 
pirmiausiai jausti pareigą ir atsakomybę atliekant 
konkrečią veiklą, nepamirštant, kad nuo to priklauso ir mūsų profesijos prestižas.

Žemėtvarkininkams ir hidrotechnikams šis laikmetis nelengvas, todėl labai svar-
bu žinoti problemas, kalbėtis apie jas su kolegomis ir ieškoti galimybių joms spręsti.

Privalu Sąjungos veiklą orientuoti į ateitį. Labai svarbu daugiau dėmesio 
skirti jaunimui, jų problemoms įsitraukiant į profesinę bendruomenę, pasistengti 
kuo aktyviau juos įtraukti į LŽHIS veiklą. Būtina palaikyti glaudesnį ryšį su Są-
jungos skyriais ir grupėmis, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis, 
kaip darėme iki šiol. Atstovaujant profesinei bendruomenei svarbu neatitrūkti 
nuo praktinėje veikloje vykstančių procesų ir kasdieniame gyvenime iškylančių 
problemų. Tik taip profesinės bendruomenės nariai labiau pasitikės pačia Są-
junga ir norės būti jos nariais. Būtina ir toliau organizuoti kvalifikacijos kursus 
ir kelti jų kokybę, privalome būti aktyvūs rengiant aktualių teisės aktų projektus. 
Negalime būti abejingi Sąjungos tradicijoms. Labai svarbu tęsti žurnalo ,,Žemė-
tvarka ir hidrotechnika“ leidybą, optimizuoti LŽHIS internetinį puslapį, organi-
zuoti kuo įdomesnes kasmetes profesijos šventes ir kitaip skleisti žinią visuomenei 
apie mūsų profesiją.

Neabejoju, jog esame reikalingi šalies žemdirbiams, miestų, miestelių ir kai-
mų gyventojams, kurie pagal žemėtvarkininkų bei hidrotechnikų parengtus pro-
jektus keičia į gera savo gyvenimo kokybę, gražina aplinką, tampa lygiaverčiais 
konkurentais su kitų šalių gyventojais Europos Sąjungoje.

LŽHIS konferencija priėmė rezoliuciją, numatė veiklos gaires. Naujai išrink-
toji LŽHIS vadovybė ir Sąjungos taryba nusiteikusi tęsti iki šiol vykdytą veiklą. 
Visus žemėtvarkininkus, hidrotechnikus, melioratorius ir kitus profesijos brolius 
kviečiu dar aktyviau vienytis ir bendrauti. Tik būdami vieningi, aktyvūs ir galvo-
dami apie savo profesijos ateitį ir jos prestižą būsime gerbiami, labiau matomi 
ir stiprūs.

LŽHIS prezidentas Vilimantas Vaičiukynas
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Ataskaitinėje – rinkiminėje 
konferencijoje

Romualdas SURVILA

Kiekvienąkart artėjant LŽHIS rinkiminei konferencijai neapsieinama be di-
desnio kolegų dėmesio Sąjungos veiklai. Kas dvejus metus vykstantis rengi-
nys - puiki proga apmąstyti kaip dirbame, kokių problemų turime, kokius pla-
nus kuriame ateičiai ir kokiems darbams įpareigojame naujai išrinktąją LŽHIS 
tarybą bei jos vadovus.

Balandžio 17 d. ASU III rūmuose įvyko XIV LŽHIS rinkiminė konferencija 
(skaičiuojant nuo Sąjungos atkūrimo). Joje gausiai dalyvavo Sąjungos nariai, 
atvyko nemažai svečių. 

ASU rektorius Antanas Maziliauskas pažymė-
jo, kad didžiuojasi profesijos broliais, atlikusiais 
daugybę reikšmingų ir gerų darbų Lietuvai. Žemės 
ūkio viceministras Albinas Ežerskis atkreipė dėme-
sį į tai, kad žemėtvarkos ir hidrotechnikos specia-
lybės yra susietos su žemės gerinimo ir racionalaus 
naudojimo problemomis, todėl neaišku, koks būtų 
šiandieninis žemės ūkis be šių specialistų indėlio. 
ŽŪM Žemės išteklių departamento direktorius Au-
drius Petkevičius paminėjo, kad LŽHIS esama gerų 
tradicijų ir gerų darbų, o nuomonių įvairovė ska-
tina pažangą. Jis taip pat nušvietė naujus iššūkius 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistams. Na-
cionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM direktoriaus 

pavaduotojas Tomas Ladukas palinkėjo, kad LŽHIS aktyviau dalyvautų svarstant ir 
priimant naudingus šaliai sprendimus. 

Lietuvos matininkų asociaci-
jos prezidentė Jolanta Česnaus-
kienė pažymėjo, kad nepaste-
bimas visuomeninis Inžinierių 
sąjungos ir Matininkų asociacijos 
darbas įneša svarų indėlį keliant 
specialistų profesinį lygį. Jonas 
Varkalys perdavė ASU Alumni 
absolventų klubo prezidentės A. 
Miceikienės linkėjimus.

Išsamią Sąjungos veiklos 

LŽHIS KONFERENCIJA

Delegatus sveikina ASU rektorius 
prof. Antanas Maziliauskas 

Fakulteto studentės registravo konferencijos dalyvius
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ataskaitą perskaitė LŽHIS pre-
zidentas Giedrius Balevičius. 
Konferencijos dalyviai išklausė 
revizijos komisijos ataskaitą. 
Sąjungos nariai pasisakė dėl pra-
ėjusios dvejų metų Sąjungos vei-
klos bei jos finansinės veiklos. 
Kitas labai svarbus darbas – Są-
jungos įstatų pakeitimo projekto 
pristatymas, svarstymas ir tvirti-
nimas. Kaip ir praėjusioje prieš 
dvejus metus konferencijoje, 
dalyviai suformulavo svarbius ir 
siektinus įgyvendinti uždavinius hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų rezoliu-
cijose.

Išrinkta 2015-2017 m. kadencijai naujoji Sąjungos taryba bei Revizijos komi-
sija. Jiems, kaip priesakas Sąjungos veiklai, patvirtintas konferencijos protokolinis 
nutarimas. Dvejus metus Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai 
vadovaus prezidentas, Aleksandro Stulginskio universiteto dr. Vilimantas Vaičiuky-
nas. Sąjungos viceprezidentais ir sekcijų vadovais išrinkti: hidrotechnikų – UAB 
„Plungės Jonis“ techninis direktorius Algirdas Kazlauskas, žemėtvarkininkų – ASU 
Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorius Giedrius Balevičius. 

Nuo 1989 m., atkūrus Sąjungą, tai jau XIV konferencija. Dabartiniu metu są-
junga vienija 1220 narių. Iš jų 60 proc. (731 narys) sudaro hidrotechnikai, kurie 
pasiskirstę į 28 skyrius ir į 27 grupes, bei 40 proc. (489 nariai) žemėtvarkininkai, 

Konferencijos vedėjai

Salėje
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pasiskirstę į 11 skyrių ir 
8 grupes. 

Balandžio 17 d. prieš 
11 val. iš visos Lietu-
vos į ASU III rūmų 607 
auditoriją pradėjo rinktis 
konferencijos dalyviai. 
Juos su gera nuotai-
ka registravo ir dalino 
konferencijos medžiagą 
registracijos sekretori-
atas. Buvo patvirtinta 
konferencijos programa, 
išrinkti konferencijai pir-
mininkaujantys Kazys 

Maksvytis ir Algimantas Patašius, konferencijos 
sekretoriatas - Vilda Grybauskienė ir Gitana Vičie-
nė bei konferencijos rezoliucijoms rengti komisija: 
Pranas Aleknavičius, Silvestras Staliūnas, Algirdas 
Radzevičius ir Jonas Varkalys. Vėliau į konferenci-
jos darbą įsijungė balsų skaičiavimo komisija.

Sąjungos prezidentas Giedrius Balevičius savo 
ataskaitą pradėjo primindamas, kad Sąjungos tary-
ba 2013 m. pabaigoje neteko vieno nario. Konfe-
rencijos dalyviai tylos minute pagerbė iškeliavusį 
amžinybėn Vytautą Bylą. 

Sąjungos prezidentas parengė išsamią 2013 
– 2015 m. veiklos 
ataskaitą. Ji, sutrum-
pinta, spausdinama 
šiame numeryje. 

Labai išsamiai Sąjungos veiklos finansinę veiklą 
nušvietė Revizijos komisijos pirmininkė Inga Ada-
monytė. Atsakydama į konferencijos dalyvių klausi-
mus, finansines pajams ir išlaidas detalizavo LŽHIS 
buhalterė Ilona Džiautienė. 

Konferencijos dalyviai balsų dauguma priėmė ir 
patvirtino Sąjungos veiklos ir Revizijos komisijos 
ataskaitas. 

Konferencijoje buvo diskutuojama dalykiškai ir 

Patobulintų Sąjungos įstatų  
projektą pristato Kazys Maksvytis

Prof. Pranas Aleknavičius įrašy-
tas į Sąjungos garbės narius

Naujasis Sąjungos prezidentas 
Vilimantas Vaičiukynas dėkoja 
už pasitikėjimą 

Su Revizijos komisijos išvadomis 
supažindina jos pirmininkė  

Inga Adamonytė
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su optimistine nuotaika. Šią nuotaiką patvirtino Jono Varkalio žemaitišku kalam-
būru pasakyta, kad vyksta „žiauriai graži ir beprotiškai protinga konferencija“. A. 

Petkevičiaus pasisakymas 
buvo apie tai, kas naujes-
nio – „apie šviesų žemės 
tvarkymo rytojų“. Pasisa-
kantys hidrotechnikai ir 
žemėtvarkininkai išreiškė 
savo pastabas parengtiems 
Sąjungos įstatų pakeiti-
mams.

Konferencijos pabaigo-
je buvo pasidžiaugta akty-
viais Sąjungos nariais Pra-
nu Aleknavičiumi ir Juozu 
Smilgevičiumi, daug nu-
veikusiais jos labui. Jiems 
konferencijos nutarimu su-
teikti LŽHIS Garbės narių 
vardai, įteikti pažymėjimai.

Po konferencijos, gro-
jant muzikai, prieš kelionę 
namo vaišintasi sumušti-
niais, pasidžiaugta vėl susi-
tikus profesijos broliams.

Virginijos Gurskienės ir  
Romualdo Survilos nuotraukos

LŽHIS KONFERENCIJA

Konferencijos rezoliucijų projektus pristato: Algirdas Radzevičius, Silvestras Staliūnas

Naujosios tarybos nariai žemėtvarkininkai 

 Ką rinksime viceprezidentu nuo hidrotechnikų?
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LŽHIS tarybos veiklos ataskaita
Giedrius BALEVIČIUS  

2013-2015 metų Sąjungos prezidentas

  
Dabartiniu metu sąjunga vienija 

1220 narių. Iš jų 60 proc. (731 na-
rys) sudaro hidrotechnikai, kurie pa-
siskirstę į 28 skyrius ir į 27 grupes, 
bei 40 proc. (489 nariai) žemėtvar-
kininkai, kurie pasiskirstę į 11 sky-
rių ir 8 grupes.

Per pastaruosius metus sąjungos 
narių skaičius šiek tiek didėjo, o pra-
ėjusiais metais padidėjo 25 nariais. 
Žemėtvarkos sekcijos narių padau-
gėjo nuo 32 proc. iki 40 proc. Vie-
nas iš numatytų darbo planų - ska-
tinti stoti į Sąjungą daugiau naujų 
narių - iš dalies yra įgyvendinamas. 

Iki 2013-12-20 taryboje dirbo 18 žmonių. Netekus šviesios atminties Vytauto 
Bylos, taryboje liko 17 narių. Deja, vieno išrinkto tarybos nario per visus metus 
taip ir nepamatėme. Norėtųsi, kad į tarybą nebūtų renkami nenorintys joje dirbti 
asmenys.

Per kadenciją įvyko 8 tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi sąjungai aktu-
alūs klausimai. Įvyko 3 išvažiuojamieji išplėstiniai susirinkimai profesinių švenčių 
rengimo vietose. Siekiant supažindinti sąjungos narius su tarybos vykdoma veikla 
bei gerinant jos veiklą, išvažiuojamuosiuose susirinkimuose dalyvavo aplinkinių 
rajonų sąjungos 
skyrių pirminin-
kai ir sąjungos 
aktyvas.

Per ataskaiti-
nį laikotarpį ta-
ryba organizavo 
darbą per suda-
rytas iš Sąjungos 
narių komisijas.
Bendros komi-
sijos:

LŽHIS KONFERENCIJA

Auga Sąjungos narių skaičius

Su tarybos ataskaita supažindina kadenciją baigęs 
prezidentas Giedrius Balevičius
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Bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis komisija (pirmininkas – dr. Vili-
mantas Vaičiukynas).

Viešųjų ryšių komisija (pirmininkė – Loreta Grigaitienė).
Istorijos ir kultūros komisija (pirmininkė – doc. dr. Virginija Gurskienė).

Žemėtvarkos sekcijos:
Profesinės veiklos komisija (pirmininkas – Saulius Mocevičius).
Profesinio ugdymo ir etikos komisija (pirmininkė – Zita Kvietkienė).

Hidrotechnikos sekcijos:
Profesinės veiklos komisija (pirmininkas Algimantas Plaipa).
Profesinio ugdymo ir etikos komisija (pirmininkas – doc. dr. Vidmantas Gurklys).
Taryba ir komisijos stengėsi įgyvendinti 2 metų laikotarpiui numatytas priemo-

nes pagal ankstesnės konferencijos patvirtintas sąjungos 2013-2015 metų veiklos 
gaires bei prisiimtus įsipareigojimus.

 Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas, metodinės medžiagos kursų 
klausytojams rengimas. Tai viena pagrindinių Sąjungos tarybos veiklos sričių, ap-
imanti specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, profesinių žinių tikrinimo ir 
specialistų paruošimo atestavimui organizavimą atitinkamose institucijose: Žemės 
ūkio ministerijoje, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM, Aplinkos ministerijo-
je, Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre.

Žemėtvarkos sekcijos nariai kartu su ASU, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulte-
tu organizavo geodezininkų, matininkų ir žemėtvarkos planų rengėjų kvalifikacijos 
kursus. Nuo 2013-05-01 iki 2015-04-01 buvo organizuoti 46 kvalifikacijos kursai, 
kuriuose dalyvavo 1894 klausytojai. Daugiausiai (11) buvo suorganizuota matinin-
kų kvalifikacijos kursų, kuriuose dalyvavo 590 kursantų.

LŽHIS su Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamentu pagal suderin-
tus profesinės kvalifikacijos reikalavimus suteikta teisė tikrinti ir vertinti profesines 
žinias statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindi-
nių sričių vadovų pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui 
hidrotechnikos statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, nuotekų valy-

klų, sąvartynų, 
atsinaujinančios 
energijos jėgai-
nių statinių ir 
teritorijų specia-
liojo planavimo 
srityse.

Hidrotech-
nikos sekcija 
kartu su ASU, 
Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fa-

LŽHIS KONFERENCIJA

Žurnalo prenumeratorių skaičius
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kultetu organizavo kvalifikacijos kursus pagal Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų 
patvirtintas profesinių žinių tikrinimo programas. Taip pat pagal Žemės ūkio minis-
terijos suderintus profesinių žinių vertinimo reikalavimus organizavo kvalifikacijos 
kursus specialistams, siekiantiems teisės eiti melioracijos statinių techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovų pareigas. Iš viso buvo suorganizuoti 27 kvalifikacijos 
kursai, kuriuos išklausė 1755 kursantai 

Dalyvavimas žemėtvarkos specialistų atestacinėse komisijose, tobulinant 
dirbančių hidrotechnikos specialistų kvalifikacijos kursų organizavimą, profe-
sinių žinių vertinimo programas. Profesinių žinių tikrinimo Žemėtvarkos sekcijos 
egzaminų komisija (Z. Kvietkienė, V. Gurskienė, G. Balevičius, V. Veličkienė) su-
rengė 32 profesinių žinių tikrinimo egzaminus. Hidrotechnikos sekcija surengė 31 
profesinių žinių tikrinimo egzaminą.

 Siūlymai dėl žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų mokymo planų to-
bulinimo. Sąjungos nariai aktyviai prisidėjo prie geodezininkų, matininkų ir že-
mėtvarkos planų rengėjų kvalifikacijos kursų programų, egzaminų klausimų pa-
rengimo. Buvo teikiami klausimai, susiję su žemėtvarkos planavimo dokumentų 
rengimu, teritorijų planavimu, topografinių bei inžinerinių planų rengimu, pastatų ir 
statinių nuosėdžių ir posvyrių nustatymu, statinių ir įrenginių žymėjimu vietovėje. 

Hidrotechnikos sekcijos nariai taip pat atnaujino statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo, melioracijos statinių tech-

LŽHIS KONFERENCIJA

Ataskaitos metu
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ninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo klausimyną.
Tarybos žemėtvarkos ir hidrotechnikos sekcijų nariai ne kartą diskutavo su Že-

mės ūkio ministerijos Žemės išteklių departamento, Nacionalinės žemės tarnybos 
atstovais dėl specialistų kvalifikacijos kėlimo tobulinimo, teikdami siūlymus kaip 
gerinti kvalifikacijos kėlimo kursų kokybę. 

Statybos produkcijos sertifikavimo centre, specialistų atestavimo komisijoje tu-
rime savo narį iš Hidrotechnikos sekcijos, VŪŽF lektorių - Vitą Damulevičių, kuris 
profesionaliai gina hidrotechnikų prestižą, teikia siūlymus specialistų atestavimo 
klausimais.

 Medžiagos žurnalui ,,Žemėtvarka ir hidrotechnika“ bei kitiems spaudos 
leidiniams rengimas. Aktyviai bendradarbiaujama su žurnalo „Žemėtvarka ir hi-
drotechnika“ redakcija. Sąjungos viceprezidentas K. Maksvytis parengė straips-
nius: „Skaidrios, greitos ir patogios kadastro tvarkytojo paslaugos - pagalba mati-
ninkams“, „Sąjungos įstatai – nūdiena ir tikrovė“. Pateikti ir įgyvendinami siūlymai, 
kad LŽHIS internetiniame puslapyje būtų skelbiama informacija apie tai, kas pu-
blikuojama naujame žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ numeryje. Svarstytos 
ir įgyvendintos visos galimybės dėl žurnalo populiarinimo ir prenumeratorių skai-
čiaus didinimo. Deja, reikiamo rezultato kol kas nepasiekėme.

Siūlymai dėl teisės aktų projektų bei dėl aktualių problemų sprendimo. 
LŽHIS daug kartų įvairiomis formomis kreipėsi į Prezidentę, Seimą, Vyriausybę, 
Žemės ūkio ministeriją, reikšdama savo nuomonę profesijai aktualiais klausimais.

2013 m. buvo priimtas naujasis Teritorijų planavimo įstatymas bei jį lydintys tei-
sės aktai. Sąjungos tarybos nariai K. Maksvytis, S. Mocevičius, G. Balevičius akty-
viai dalyvavo Seimo komitetų posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas šis įstatymas 
bei su juo susiję įstatymai ir teikė siūlymus. Deja, ne į visus Sąjungos pasiūlymus 
buvo atsižvelgta.

Atsižvelgdama į Sąjungos narių profesinę patirtį, taryba teikė siūlymus dėl Ne-
kilnojamojo turto kadastro nuostatų, kurios 2014-04-01 buvo patikslintos. Jose tarp 
kitų siūlymų išspręstas statinių klasifikacijos klausimas. Teikti pasiūlymai dėl Že-
mės, Nekilnojamojo turto kadastro ir Geodezijos ir kartografijos įstatymų projektų, 
susijusių su kvalifikacijos kėlimu, žemės sklypo ribų ženklinimo, žemės konsolida-
cijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, žemės valdos projektų rengimui 
naudojamos kartografinės medžiagos, dėl žemės reformos darbų finansavimo. Są-
jungos taryba, kreipdama dėmesį į ydingus personalo formavimo principus Žemės 
ūkio ministerijai pavaldžiose valstybės institucijose, kreipėsi į Prezidentę, Seimą, 
Vyriausybę, Žemės ūkio ministeriją.

Sąjungos taryba ataskaitiniu laikotarpiu atkreipė dėmesį į hidrotechnikos spe-
cialistų projektuotojų problemas, kylančias dėl pasenusių statybos techninių regla-
mentų. Ji kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu papildyti STR 2.02:2004 „Hi-
drotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ pagal Europos Sąjungos darniuosius 

LŽHIS KONFERENCIJA
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standartus ir kitų STR nuostatas. Teiktos 
pastabos ir pasiūlymai dėl parengtos 
2015-2017 metų melioracijos progra-
mos. Sąjunga taip pat išreiškė savo nuo-
monę Švietimo ir mokslo ministerijai 
dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias 
vyksta studijos aukštosiose mokyklose.

Atstovaudami sąjungos narių intere-
sus, sąjungos nariai aktyviai dalyvauja 
diskusijose, darbo grupėse, seminaruose.

LŽHIS aktyviai dalyvavo Žemės ūkio 
ministro įsakymu sudarytoje darbo gru-
pėje „Dėl Lietuvos Respublikos meliora-
cijos įstatymo pakeitimo, Dėl tolimesnio 
melioracijos finansavimo“, Aktyviai da-
lyvauta Žemės ūkio ministerijos darbo 
grupėje, rengiant melioracijos techninį 
reglamentą (MTR) hidrotechnikos stati-
nių statybos ir projektavimo klausimais. 

LŽHIS taryba skyrė delegatus dalyvauti Aplinkos ministerijos organizuotame Jung-
tinių Tautų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo 
konvencijos Upių baseinų valdymo ir pritaikymo prie klimato kaitos Nemuno upės 
baseine projekto susitikime. 

Žemės ūkio ministras 2013-04-18 įsakymu Nr. 3D-283 sudarė visuomeninę ta-
rybą geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumen-
tų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo galimybėms na-
grinėti. LŽHIS tarybos deleguoti atstovai ir sąjungos nariai aktyviai dalyvauja tarp 
daugelio institucijų bei profesinių organizacijų, nagrinėdami probleminius klausi-
mus, susijusius su geodezija, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymu, 
žemėtvarka, ir teikia pasiūlymus. 

2013 m. taryba inicijavo pasitarimą su ŽŪM, NŽT ir VŽF dėl žemės konsolida-
cijos projektų rengimo ir įgyvendinimo.

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2014-10-05 sudarė darbo grupę geodezi-
jos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentų projektams rengti. Šioje darbo 
grupėje sprendžiami tiek hidrotechnikams, tiek žemėtvarkininkams aktualūs klau-
simai, susiję su topografinių, inžinerinių planų rengimu, statybiniais inžineriniais 
tyrinėjimais, todėl čia mūsų interesus atstovauja abiejų sekcijų nariai dr. Vilimantas 
Vaičiukynas, Aurelijus Živatkauskas, Giedrius Balevičius.

Profesinės šventės bei praktinės pažintinės išvykos į Lietuvos bei užsienio 
šalių vietoves, specialybės prestižo puoselėjimas. Sąjunga tęsia ilgametę tradiciją 

LŽHIS KONFERENCIJA
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plėsti specialistų bendravimą su kolegomis, kiekvienų metų birželio pirmą šeštadie-
nį organizuodama profesinę šventę. Pastaruosius dvejus metus šventės vyko Drus-
kininkuose ir Drevernoje, Klaipėdos rajone. Į jas rinkosi apie 400 žmonių. Gaila, 
kad per pastaruosius metus ne taip gausiai dalyvavo NŽT skyrius. Tokiose šventėse 
yra gera proga pažinti vieniems kitus – specialistus ir projektuotojus, aptarti darbų 
perspektyvas bei išsiaiškinti, kas yra drąsesnis, stipresnis ir vikresnis. Viliamės, kad 
šiais metais mūsų visų dalyvių bus daugiau. 

Profesinių švenčių metu buvo organizuoti seminarai: „Žemės tvarkymo ir admi-
nistravimo aktualijos“, „Kaimiškųjų teritorijų tvarkymo perspektyvos“, kurių tikslas 
supažindinti seminaro dalyvius su norminių dokumentų pasikeitimu ir jų taikymu 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos srityse. Gero įvertinimo susilaukė 2014-12-05 kartu 
su Kraštovaizdžio architektų sąjunga organizuotas seminaras „Hidrotechniniai ir 
melioracijos sprendiniai kraštovaizdyje ir kraštovaizdžio architektūroje“.

LŽHIS nariai kartu su ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto darbuotojais 
2014 m. birželio 25-27 d. lankėsi Baltarusijoje. Čia nuoširdžiai priėmė šios šalies 
Valstybinio žemėtvarkos projektavimo instituto darbuotojai. Instituto pagrindinių 
padalinių vadovai pristatė instituto veiklos kryptis, supažindino su vykdomais dar-
bais. Buvo pasidalinta profesine patirtimi. 

 Siekiant didinti specialybės prestižą 2012 m. pradėtas organizuoti geriausio 
metų žemėtvarkos planavimo dokumento ir geriausio metų hidrotechnikos supro-
jektuoto ar pastatyto statinio konkursas, kuris vykdytas 2013 – 2014 metais. Są-

LŽHIS KONFERENCIJA
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jungos tarybos patvirtinti konkurso nuostatai buvo skelbiami sąjungos interneto 
svetainėje. 

2013 m. žemėtvarkos planavimo dokumentų vertinimo komisija (pirmininkas 
K. Maksvytis) geriausiu pripažino UAB „Viriga“ žemėtvarkos projektų autoriaus 
Algirdo Jarulio parengtą Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kadastro 
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą. 

Tarp hidrotechnikos projektų (komisijos pirmininkas A. Patašius) laimėtojais 
pripažinti: UAB „Ežerūna“ statybos darbų vadovo Jono Vaičiulio projektas „Ap-
leistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarky-
mo darbų atlikimo I etapo II eilė“, UAB „ Plungės Jonio“ projektų vadovo Antano 
Šalvio, Statybos vadovo Arvydo Grigaliaus ir techninio vadovo Algirdo Kazlausko 
projektas „Tilto per Jūrą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbar-
kas-Šilutė-Klaipėda 127,76 km. rekonstravimas“ ir UAB „Šiaulių hidroprojektas“ 
projektų vadovo Arūno Tvaronavičiaus projektas „Irklavimo trasos įrengimas Talk-
šos ežere bei reikalingos įrangos ir statinių statyba pakrantės teritorijoje“.

2014 m. žemėtvarkos planavimo dokumentų vertinimo komisija (pirmininkas K. 
Maksvytis) laimėtojais pripažino: R. Butkuvienės žemėtvarkos projektų įmonės pro-
jektuotojos Jūratės Šimkuvienės parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0005:368) 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti, Utenos apskr. 
Utenos r. Leliūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, pareng-
tą Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektuo-

LŽHIS KONFERENCIJA
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tojo Raimundo Zablacko, 
ir žemės sklypo (kadastro 
Nr.5138/0001:379) for-
mavimo ir pertvarkymo 
projektą, parengtą Valsty-
bės žemės fondo Kauno 
žemėtvarkos ir geodezijos 
skyriaus projektuotojos 
Inesos Kolesnikovienės. 

2014 m. tarp hidrotech-
nikos projektų (komisijos 
pirmininkas A. Patašius) 

laimėjo AB „Sweco 
hidroprojekto“ pa-
rengtas keleivių ir 
krovinių keltų termi-
nalo infrastruktūros 
įrengimo (I-II-III 
statybos etapai) pro-
jektas. Jo autoriai 
Antanas Kropas, 
Jurgis Bagdonas, 
Gediminas Zumaras.

Konkursų laimė-
tojai - projektų auto-

riai bei įmonės apdovanoti prizais bei diplomais ir paskelbti sąjungos žurnale bei 
LŽHIS organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Inventorizuota ir sutvarkyta žemėtvarkos ir hidrotechnikos istorinė archyvinė 
medžiaga. Netekome muziejaus, kuris buvo ASU III rūmų penktajame aukšte. Ta-
čiau eksponatai rodomi naujuose stenduose, kurie įrengti Vandens ūkio ir žemėtvar-
kos fakulteto auditorijose. Studentai ir svečiai turi galimybę susipažinti su ekspo-
natais užsiėmimų metu. Manytume, kad toks eksponavimas yra naudingesnis, tik 
reikėtų fakultetui įsigyti daugiau stendų.

Studentų kontingento formavimas. LŽHIS supranta, kad jei mūsų universitete 
nebus studijuojančių – mūsų narių gretos pradės retėti. Todėl Sąjungos taryba ir 
Sąjungos nariai siekia sudominti abiturientus mūsų specialybėmis ir paskatinti jas 
studijuoti. Tuo tikslu vykstama į mokyklas, moksleiviams pristatomos mūsų pro-

Konferencijos sekreto-
riatas Gitana Vyčienė ir 

Vilda Grybauskienė

Diskusijose kalba Jonas Račas
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fesijos. Sąjungos nariai 
savo pastangomis veža 
moksleivius į universi-
tetą ir taip skleidžia gerą 
žinią apie universitetą 
bei mūsų profesijas.

LŽHIS taryba nuo 
2011 m. kartu su Van-
dens ūkio ir žemėtvar-
kos fakultetu renka ge-
riausius studentus (po 
vieną žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos) ir skiria 
sąjungos stipendijas – 
87 EUR/mėn. (300 Lt). 
2013 ir 2014 metais Sąjungos stipendininkėmis tapo Neringa Matulionytė ir Ro-
berta Leščevičiūtė. Siekdama labiau prisidėti prie universiteto studentų kontingento 
formavimo, 2013-06-01 LŽHIS tapo ASU Alumni klubo nare.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Lietuvos statybininkų aso-
ciacijos prezidentas 2014 m. vasario mėnesį skaitė pranešimą LŽHIS kursuose - 
seminare „Skaitmeninė statyba“. 2014 metais dalyvauta visuotiniame ataskaitinia-
me rinkiminiame Lietuvos matininkų asociacijos (LMA) narių susitikime, taip pat 
sąskrydyje ir diskusijose - seminare. 2014-07-03 Elektrėnuose įvyko LŽHIS, LMA 
ir LGMS tarybos vadovų susitikimas, kuriame buvo aptartos sąjungų bendradar-
biavimo galimybės. Geri ir gražūs santykiai su Lietuvos kraštovaizdžio architektų 
sąjunga, surengtas bendras seminaras „Hidrotechniniai ir melioracijos sprendiniai 
kraštovaizdyje ir kraštovaizdžio architektūroje“. Glaudūs ryšiai visuomet siejo mus 
su Lietuvos melioracijos įmonių asociacija.

LŽHIS informacinė sklaida ir viešieji ryšiai. Sąjungos taryba skyrė dėmesį 
viešiesiems ryšiams, jų tvarkymui ir plėtojimui. Šiam darbui daug laiko skyrė Są-
jungos viceprezidentas K. Maksvytis. Palankiai įvertinta LŽHIS interneto svetainė. 
Nors ir ne visas interneto puslapis pripildytas aktualios informacijos, tačiau ji nuolat 
atnaujinama. Šiuo darbu rūpinasi tarybos narys V. Vaičiukynas.

Viena svarbiausių Sąjungos viešųjų ryšių priemonių yra žurnalas „Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“. Tai yra mūsų veiklos veidrodis, kuriame viešinami Sąjungos darbai, 
renginiai, žemėtvarkos, melioracijos, aplinkosaugos problemos ir kt. LŽHIS tary-
ba užtikrino mūsų žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ leidybą. Žurnalas tapo 
patrauklesnis savo išvaizda ir turiniu. 2013-12-20 LŽHIS tarybos sprendimu buvo 
pakviesta dirbti žurnalo vyr. redaktore Vanda Vasiliauskaitė ir žurnalo maketuotoja 
Rasa Ramukevičienė, buvo atnaujinta žurnalo redakcinė kolegija. Stengiamasi, kad 

Konferencijos dalyviai
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žurnalas būtų įdomus skaitytojams, kad jame atsispindėtų žemėtvarkininkų, mati-
ninkų, geodezininkų hidrotechnikos ir melioracijos specialistų gyvenimas, rūpes-
čiai, įmonių veikla. 

Per 2014 m. pavyko optimizuoti žurnalo leidybos išlaidas, tačiau žurnalo finan-
sinės išlaidos viršija pajamas. Norint šį skirtumą sumažinti iki minimumo reikėtų 
didinti žurnalo prenumeratą, kuri pastaraisiais metais mažėjo. Prenumeruoja maž-
daug kas trečias sąjungos narys. Žurnalo prenumerata turėtų būti visų mūsų garbės 
reikalas.

Kiti LŽHIS tarybos nuveikti darbai. LŽHIS tarybos 2013-04-08 sprendimu 
nutarta koreguoti Sąjungos įstatus. 2014-10-20 Sąjungos tarybos viceprezidentas K. 
Maksvytis parengtą LŽHIS įstatų pakeitimo projektą pateikė peržiūrėti tarybos na-
riams. 2015-03-17 tarybos posėdyje patikslintas LŽHIS įstatų pakeitimo projektas 

pateiktas Sąjungos nariams ir paskelbtas interneto svetainėje.
2013-09-27 tarybos sprendimu nutarta registruoti LŽHIS ženklą. 

2014 m. jis pateiktas įregistruoti Lietuvos valstybiniam patentų biu-
rui ir gautas leidimas šį ženklą įregistruoti.

LŽHIS tarybos veiklos ataskaitoje išdėstyta tarybos ir sąjungos 
narių veikla per pastarosios kadencijos laikotarpį. Padaryta mažiau 
nei norėta. Kad visi norai būtų įgyvendinti, turime būti aktyvesni. 

Dėkoju visai tarybai už dėtas pastangas, naujas idėjas, už savo profesijos prestižo 
puoselėjimą.

LŽHIS KONFERENCIJA

Naujos tarybos rinkimai. Skaičiuojami balsai
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Sąjungos vadovai
Prezidentas  
Vilmantas Vaičiukynas

Gimė 1970 m. gegužės 24 d. Kauno m. 1989 m. baigė 
Šilutės tarybinį ūkį technikumą, įgydamas jaunesniojo hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1994 m. baigė LŽŪA 
ir įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Dirbo Res-
publikinio vandens ūkio projektavimo instituto inžinieriumi 
(1986 m.), Šilalės MSV inžinieriumi (1987-1997 m.), UAB 
„Projektų gama“ (Kaunas) inžinieriumi. Nuo 1997 m. dirba 

LŽŪU (dabar ASU) Vandentvarkos katedroje, dabar ASU Vandens išteklių inžine-
rijos instituto lektorius. Kartu dirba Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, 
yra jos Hidrotechninės statybos katedros docentas. 2013 m. apgynė disertaciją ir 
jam buvo suteiktas technologijų mokslo daktaro mokslinis laipsnis. 

Viceprezidentas  
Algirdas Kazlauskas

Gimė 1955 m. gegužės 16 d. Plungės r. Drūkčių kaime. 
1979 m. baigęs LŽŪA hidromelioracijos studijas įgijo hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1979-1992 m. dirbo 
Plungės MSV, ėjo techniko, meistro, darbų vykdytojo parei-
gas. Reorganizavus MSV, nuo 1992 m. dirba UAB „Plungės 
Jonis“. Čia ėjo darbų vykdytojo, statybos vadovo, statybos 
direktoriaus pareigas. Dabar yra UAB „Plungės Jonis“ tech-
ninis direktorius. 

Viceprezidentas  
Giedrius Balevičius

Gimė 1972 m. gruodžio 19 d. Kauno m. 1990 m. baigė 
Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, įgydamas statybos 
techniko kvalifikaciją. 1992-1999 m. LŽŪA studijavo žemė-
tvarką. Žemėtvarkos bakalauras (1996 m.), žemėtvarkos ma-
gistras (1999 m.). 1996-1999 m. buvo Kauno m. žemėtvar-
kos skyriaus inžinierius. Nuo 1999 m. LŽŪU (dabar ASU) 
Žemėtvarkos katedros, dabar Žemėtvarkos ir geomatikos 
instituto lektorius. 2013-2015 m. buvo LŽHIS prezidentas.
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Vardas ir pavardė Darbovietė, pareigos Darbo telefonas, el.paštas
Prezidentas

Vilimantas  
Vaičiukynas 

ASU Vandens išteklių inžinerijos 
instituto lektorius, dr. 

8-614 34 230
ltvilimantas@gmail.com

Viceprezidentai

Algirdas Kazlauskas UAB „Plungės Jonis“ techninis 
direktorius

8-448 72 182; 8-698 71 075
a.kazlauskas@plungesjonis.lt

Giedrius Balevičius ASU Žemėtvarkos ir geomatikos 
instituto lektorius

(8-37) 75 23 72; 8-687 19 287
gbalevicius@gmail.com

Žemėtvarkos sekcija

Palmira Ačienė VŽF Vilniaus žemėtvarkos ir geo-
dezijos skyriaus viršininkė

(8-5) 262 59 84; 8-698 12 836
palmira.aciene@vzf.lt

Vilma Aleknavičienė NŽT Prienų ir Birštono  
skyriaus vedėja

8-610 19 556
avilmute@yahoo.co.uk

Zita Kvietkienė NŽT Žemėtvarkos skyriaus  
vedėjo pavaduotoja

(8-5) 239 13 14; 8-685 14 616
zita.kvietkiene@nzt.lt

Žilvinas Kunšinskas VŽF Panevėžio žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriaus specialistas

8-659 18 809
Zilvinas.kunsinskas@vzf.lt

Kazys Maksvytis
VĮ Registrų centro Nekilnojamojo 
turto kadastro ir registro departa-
mento viršininkas

(8-5) 26 88 220; 8-682 14 875
Kazys.Maksvytis@registrucentras.lt

Saulius Mocevičius UAB „Geometra“ direktorius archi-
tektūrai ir kadastrui

8-686 72 255; 8-680 44 488
saulius.mocevicius@geometra.lt

Audrius Petkevičius ŽŪM Žemės politikos departamen-
to direktorius

(8-5) 239 13 38; 8-616 33 163
audrius.petkevicius@zum.lt

Lijana Ramonaitienė UAB „Pasoda“ direktorė 8-614 78 331
lijanarama@gmail.com

Hidrotechnikos sekcija

Arūnas Adomaitis UAB „Šiaulių hidroprojektas“ 
vyriausiasis inžinierius

8-41 52 35 99; 8-698 06 912
Arunas.adomaitis@siauliuhidro-
projektas.lt

Loreta Grigaitienė ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto studijų administratorė

(8-37) 75 22 60 8-612 38 202
loreta.grigaitiene@asu.lt

Mindaugas  
Gudžiūnas 

VŽF Melioracijos skyriaus  
inžinierius

(8-5) 261 23 55; 8-628 94 181
mindaugas.gudziunas@vzf.lt

Apolinaras Jasaitis Kelmės r. sav. Žemės ūkio skyriaus 
vyriausiasis specialistas

8-427 6 11 48; 8-616 99 478 
melioracija2@kelme.lt

Andrius Kairys Klaipėdos reg. Aplinkos apsaugos 
departamento direktorius

(8-46) 46 64 53; 8-686 48 449 
a.kairys@klrd.am.lt

Stanislovas  
Mačiulskis

UAB „Biržų ranga“ generalinis 
direktorius

8-682 66 291
s.maciulskis@birzuranga.lt

Gintaras Motiejaitis UAB „Sweco hidroprojektas“ tech-
ninis direktorius

(8-37) 32 41 04; 8-687 87 601 
gintaras.motiejaitis@sweco.lt

Algirdas Radzevičius ASU Hidrotechninės statybos inži-
nerijos instituto direktorius, doc. dr.

8-687 36 574
Algirdas.radzevicius@gmail.com

Loreta Grigaitienė

2015-2017 m. kadencijos  
Sąjungos taryba
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LŽHIS konferencijos rezoliucijos

Melioracijos ir hidrotechnikos  
klausimais

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, savo sudėtyje vieni-
janti per 1200 hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų, vertindama susidariusią 
situaciją šalies žemės ūkyje siūlo atkreipti dėmesį į problemas hidrotechnikos sri-
tyje bei imtis priemonių jas spręsti. Valstybei priklausančių melioracijos ir hidro-
technikos statinių (bendra vertė daugiau kaip 2,1 mlrd. Eur) būklė yra nepatenkina-
ma, reikia skubaus šių statinių remonto ar rekonstrukcijos, nustatant realius darbų 
mastus, eiliškumą bei skiriant lėšas. Neveikiančios drenažo sistemos plyti daugiau 
kaip 250 tūkst. ha plote, jų rekonstrukcijai reikia per 500 mln. Eur. Lietuvoje yra 
pastatyta apie 1100 užtvankų su vandens pertekliaus pralaidomis, iš jų daugiau kaip 
25 proc. yra blogos ir avarinės būklės.Yra ir kurioziškų situacijų: Aplinkos ministe-
rija draudžia vykdyti anksčiau sureguliuotų upelių – drenažo priimtuvų – remontą 
(rekonstrukciją). 

Esant 10 proc. tikimybės vandeningumo metams ir dabartinei melioracijos 
ir hidrotechnikos statinių būklei Lietuvos lygumų rajonuose žūtų 50 proc. že-
mės ūkio kultūrų derliaus. Daugiau kaip 1 mln. ha Lietuvos žemių yra per rūgš-
čios ir jas būtina kalkinti. Rūgščios žemės Lietuvoje nekalkinamos jau 15 metų. 
Lietuvos dirvožemio degradacija pasiekė neregėtą lygį – organinių medžiagų kiekis 
dirvožemyje per paskutinį dvidešimtmetį sumažėjo daugiau kaip 30 proc. Ežerų, 
tvenkinių valymas ir jų dumblo panaudojimas dirvožemiui pagerinti – geriausias 
sprendinys dabartiniame etape. 

1. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą: 
• Priimti Melioracijos įstatymo pataisas, įteisinant melioracijos ir hidrotechnikos 

statinių nuosavybę naudotojams ir dalies surinkto žemės mokesčio bei ES tiesio-
ginių išmokų panaudojimą žemės pagerinimui ir melioracijos bei hidrotechnikos 
statinių priežiūrai ir remontui. 

2. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Vyriausybę:
• Šalies biudžete kasmetines lėšas melioracijos ir hidrotechnikos statinių prie-

žiūrai ir investicijoms padidinti bent iki 70 mln. Eur. 
3. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją:
• Ministerijos struktūroje atkurti Melioracijos skyrių (šiuo metu esantį ant sunai-

kinimo ribos), sudarytą iš melioracijos ir hidrotechnikos specialistų, kuris koordi-
nuotų melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos 
darbus bei investicijas. 
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• Raginame kartu su Aplinkos ministerija išspręsti anksčiau sureguliuotų upe-
lių - drenažo priimtuvų - remonto darbų vykdymo ir finansavimo klausimus. 

• Siūlome melioracijos ir hidrotechnikos statinių valstybinės priežiūros valdy-
mą, rūgščių žemių kalkinimą, dirvožemio praturtinimą ežerų dumblu sukoncen-
truoti vienoje valstybės institucijoje - Žemės ūkio ministerijoje ir vykdyti pagal 
valstybines programas. 

• Prašome ir toliau skirti tinkamą dėmesį specialistų rengimui pagal žemėtvarkos 
ir hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programas, numatant valstybės tiksli-
nes lėšas. 

4. Kreipiamės į Aleksandro Stulginskio universiteto vadovybę, prašydami uni-
versiteto patalpose įkurti Agroinžinerijos muziejų, kuriame būtų hidrotechnikos ir 
žemėtvarkos ekspozicijos.

Žemės tvarkymo klausimais
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos konferencijos da-

lyviai, įgyvendindami Sąjungos įstatuose numatytus tikslus - atstovauti ir ginti Są-
jungos narių profesinius bei darbo interesus, padėti valstybės valdžios ir valdymo 
institucijoms įgyvendinti racionalaus žemės, vandenų ir kitų gamtos išteklių naudo-
jimo bei saugojimo programas ir priemones bei atsižvelgdami į tai, kad Lietuvoje 
vis dar nepabaigtas žemės reformos įgyvendinimas; nesuformuota ir Nekilnojamojo 
turto registre neįregistruota per 1 mln. ha valstybės turto – žemės, dėl ko valstybės ir 
savivaldybių biudžetai netenka ženklios pajamų dalies; neišnaudojamos naujausios 
technologijos efektyviai valdyti šalies nekilnojamąjį turtą; mokymo įstaigos ren-
gia šimtus žemėtvarkos (kraštotvarkos), geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo 
turto kadastro specialistų, kurių dauguma išvyksta į užsienį arba papildo bedarbių 
gretas; nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą reglamentuojantys teisės 
aktai nebeatitinka pažangios praktikos principų, atkreipia dėmesį į susidariusią situ-
aciją nekilnojamojo turto valdymo, administravimo srityje ir siūlo:

1. Lietuvos Respublikos Seimui: 
• Pavesti atsakingoms institucijoms parengti dokumentą, kuriame būtų aptarta 

žemės tvarkymo ir administravimo vizija po trečią dešimtmetį vykstančios žemės 
reformos pabaigimo.

• Priimti atitinkamus įstatymus žemės tvarkymo ir administravimo vizijai įgy-
vendinti. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
• Užtikrinti žemės reformos darbų natidėliotino užbaigimo finansavimą ir supla-

nuoti lėšas valstybinės žemės sklypų formavimui ir įregistravimui Nekilnojamojo 
turto registre.

• Parengti visaapimantį žemės santykius reglamentuojantį Žemės kodeksą. 
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3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai:
• Parengti teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių nekilnojamojo daikto ka-

dastro duomenų bylų rengimą, tikrinimą ir derinimą, projektus.
• Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus (teisės aktų projektus) dėl 

erdvinių duomenų apie įstatymais nustatytus servitutus parengimo ir jų teikimo vi-
suomenei, valstybės bei savivaldybių institucijoms ir verslui. 

• Parengti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo procedūras nusta-
tančių teisės aktų pakeitimo projektus, atsisakant pasenusių, neatitinkančių naujau-
sių technologinių reikalavimų, nuostatų bei papildant trūkstamą teisinį reglamenta-
vimą. Tik patvirtinus minėtus teisės aktus spręsti dėl ATPK 101 straipsnio, kuriuo 
siūloma matininkams taikyti administracinę baudą, teikimo Seimui.

• Peržiūrėti ir nustatyti aukštesnius kvalifikacijos reikalavimus žemėtvarkos pla-
navimo dokumentų (ypač žemės konsolidacijos projektų) rengėjams. 

• Pakeisti žemės konsolidacijos projektų rengimą reglamentuojančius teisės ak-
tus, sudarant palankias sąlygas efektyviau ir sparčiau vykdyti žemės konsolidacijos 
projektų rengimo ir įgyvendinimo darbus. 

• Pakeisti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos 
(ŽPDRIS) funkcionalumo neatitinkančių teisės aktų nuostatas. 

• Įvertinti Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos vykdomą 
„kadrų politiką“, kurios pasėkoje buvo priversti pasitraukti iš darbo principingi ir 
kvalifikuočiausi vadovaujantys specialistai. 

LŽHIS prezidentas Vilimantas Vaičiukynas

LŽHIS veiklos kryptys 2015 - 2017 m.
Patvirtintos LŽHIS 

2015 m. balandžio 17 d. konferencijos

1. Aktyviai dalyvauti rengiant, svarstant Sąjungos veiklai aktualius teisės aktų   
projektus.
2. Plėtoti ir optimizuoti Sąjungos internetinį puslapį, žurnalo „Žemėtvarka ir 
hidrotechnika“ leidybą.
3. Plėtoti bendradarbiavimą su giminingomis organizacijomis, kurios padėtų 
efektyviau atstovauti bendruosius profesinius interesus.
4. Kelti specialistų kvalifikaciją organizuojant aukščiausios kokybės kvalifi-
kacijos kėlimo kursus.
5. Pasirengti Sąjungos įkūrimo 100 metų jubiliejaus minėjimui, suorganizuoti 
žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 90 metų jubiliejaus minėjimą, organi-
zuoti konferencijas ir seminarus.
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Atgarsiai į konferencijos  
rezoliuciją

Gegužės mėnesį LŽHIS gavo Seimo Kaimo reikalų komiteto (SKRK), Žemės 
ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Aplinkos ministerijos (AM) atsakymus (jie skelbiami 
LŽHIS tinklalapyje lzhis.lt) į balandžio 17 d. konferencijos rezoliucijoje išdėsty-
tas skubiai spręstinas žemėtvarkos bei melioracijos problemas.

Iš atsakymo, kurį pasirašė konferencijoje dalyvavęs žemės ūkio viceministras 
Albinas Ežerskis akivaizdu, kad ŽŪM išsamiai išnagrinėjo rezoliucijoje pateiktus 
siūlymus ir davė pažadą, kaip valstybės biudžeto asignavimų šiems tikslams valdy-
toja, prireikus ieškoti galimybių pakankamai finansuoti žemės reformos darbus, kad 
būtų galima laiku užbaigti žemės grąžinimą kaimo vietovėse, kuris yra tarp priori-
tetinių Vyriausybės 2012-2016 m. programos įgyvendinimo priemonių ir numatytas 
įgyvendinti šiais metais.

Dėl valstybinės žemės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre NŽT pavesta 
pateikti informaciją, kas buvo atlikta sprendžiant Valstybės audito išvadoje iškeltą 
problemą dėl netinkamos laisvos valstybinės žemės apskaitos.

ŽŪM nuomone, konferencijos rezoliucijos siūlymo dėl erdvinių duomenų apie 
įstatymais nustatytus servitutus parengimo ir jų teikimo įgyvendinti nėra būtinybės, 
tačiau šis siūlymas gali būti svarstomas Visuomeninėje taryboje geodezijos, nekil-
nojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sri-
tis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo galimybėms nagrinėti. Dėl siūlymo 
parengti teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių nekilnojamojo daikto kadas-
tro duomenų bylų rengimą, tikrinimą ir derinimą, projektus, taip pat parengti kitus 
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo procedūras nusakančių teisės 
aktų pakeitimų projektus, ministerija informavo, kad šiuo metu rengiamas naujos 
redakcijos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektas. Jame ir bus numatyta 
galimybė žemės sklypų kadastro duomenų bylas teikti elektroniniu būdu.

ŽŪM parengė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 101 str. pakeitimo 
projektą, kuriame numatoma sugriežtinti matininkų bei geodezininkų atsakomybę. 
Seimui pritarus ir patvirtinus Įstatymo projekte nurodytas administracines baudas, 
įsiteisės galimybė NŽT prie ŽŪM, kuri išduoda kvalifikacijos pažymėjimus reng-
ti žemėtvarkos planavimo dokumentus, geodezininko ir matininko kvalifikacijos 
pažymėjimus, bausti pinigine nuobauda matininkus, geodezininkus ar asmenis, at-
liekančius žemės sklypų projektavimo darbus, už veiklos pažeidimus. Jiems bus 
palikta galimybė toliau vykdyti veiklą siekiant ištaisyti padarytus pažeidimus.

ŽŪM nuomone, siūlymas dėl aukštesnių reikalavimų žemėtvarkos planavimo 
dokumentų rengėjams taikymo bei visaapimančio žemės santykius reguliuojančio 
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Žemės kodekso rengimo būtinybė gali būti aptarti Visuomeninėje taryboje artimiau-
siame posėdyje. Ministerija numato atsisakyti privalomo dalyvavimo kvalifikacijos 
kursuose asmenims, siekiantiems gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, geo-
dezininko kvalifikacijos pažymėjimą ar kvalifikacijos pažymėjimą rengti žemėtvar-
kos planavimo dokumentus. Numatoma palikti tik pareigą išlaikyti kvalifikacijos 
egzaminą.

Taip pat numatoma supaprastinti žemės konsolidacijos projektų rengimą bei pa-
keisti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos funkcio-
nalumo neatitinkančių teisės aktų nuostatas. 

Dėl spręstinų melioracijos problemų, kurios buvo keltos LŽHIS konferencijos 
rezoliucijoje, ŽŪM jokios nuomonės neišreiškė.

SKRK atsakyme Sąjungai kalbama tik apie valstybei nuosavybės teise priklau-
sančio melioracijos turto privatizavimą. Komitetas birželio mėn. svarstys, kaip me-
lioruotos žemės savininkus įtraukti į melioracijos sistemų priežiūrą, tada numatoma 
išsamiau apsvarstyti konferencijos pasiūlymus.

,,Atsižvelgiant į tai, kad valstybės nuosavybėje esančių melioracijos įrenginių 
tinkamai būklei palaikyti skiriamos biudžeto lėšos eilę metų nedidėja, Kaimo rei-
kalų komitetas birželio mėn. numato svarstyti valstybės lėšų poreikį melioracijai ir 
teikti Finansų ministerijai pasiūlymus formuojant 2016 m. valstybės biudžeto pla-
ną“, - Sąjungai rašo SKRK pirmininkas Saulius Bucevičius.

,,Vykdydami 2015 m. balandžio 30 d. Ministro Pirmininko pavedimą išnagrinėti 
LŽHIS rezoliuciją, pagal kompetenciją teikiame nuomonę dėl rezoliucijoje išdės-
tytų pasiūlymų“, - sakoma atsakyme, kurį pasirašo Aplinkos viceministras Algirdas 
Genevičius.

AM ignoravo pagrindinį konferencijos siūlymą dėl valstybės nuosavybe esan-
čių melioracijos griovių, kuriuos ši ministerija traktuoja kaip natūralius upelius, 
eksploatavimo problemų sprendimo, nes aplinkosaugininkai neleidžia jų prižiūrėti. 
Atsakyme kalbama tik apie saugotinų želdinių, augančių ant melioracijos statinių, 
sąrašo patikslinimą, išskyrus „sureguliuotus upelius“. O tie „sureguliuoti upeliai“ ir 
yra pagrindinė problema.

,,Atsakydami į klausimą dėl finansavimo galimybių drenažo sistemų remonto 
darbų vykdymui, pranešame, kad 2014-2020 m. Sanglaudos fondo paramą numato-
ma skirti vandens išteklių valdymui, Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telki-
nių stebėsenai ir būklės gerinimui, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtrai ir renovacijai. Investicijos į žemės ūkio naudmenas, įrengiant 
ar atnaujinant drenažo sistemas, nepriskiriamos prie aplinkos apsaugos vandens 
sektoriui skirtų investicijų, todėl negali būti finansuojamos Sanglaudos fondo lėšo-
mis“, - teigiama AM rašte dėl LŽHIS konferencijos rezoliucijos.

 Parengė Vanda Vasiliauskaitė

LŽHIS KONFERENCIJA
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Profesinė šventė Žemaitijoje
Romualdas SURVILA

Nuo 2000 m. kasmet pirmąjį birželio šeštadienį Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) profesinės šventės rengiamos vis 
kitoje Lietuvos vietoje, kad žemėtvarkininkai, hidrotechnikai ir jiems giminin-
gų profesijų broliai susipažintų su įvairiomis šalies vietomis, matytų, kaip kei-
čiasi šalies kraštovaizdis, kaip tvarkomasi atskiruose šalies regionuose. Pernai 
LŽHIS nariai profesinę dieną minėjo Drevernoje (Klaipėdos r.), užpernai - Drus-
kininkuose. 

Birželio 6 d. Tytuvėnų regioniniame parke prie Bridvaišio ežero (Kelmės r. 
Skogalio k.) poilsiavietėje „Sedula“ LŽHIS nariai tradiciškai paminėjo savo pro-
fesinę dieną. 

Šventės dalyvius pasitiko Tytuvėnų regioninio parko ežeruotas pelkėtas krašto-
vaizdis su Gauštvinio, Apušies, Giliaus ir Bridvaišio ežerų grandine, su Tytuvėnų 
ir Šiluvos architektūriniais paminklais, piliakalniais bei širdžiai miela augalija ir 
gyvūnija. 

Erdvi „Sedulos“ poilsiavietė, užimanti 5 ha teritoriją, šventės dalyviams atvėrė 
restorano, konferencijų salės, viešbučio bei rąstinių poilsio namelių duris. Sporto 
aikštelės, gražus ežeras ir kempingas beveik dvi dienas buvo atvykusiųjų žinioje. 

Dešimta valanda ryto. Iš visų Lietuvos kraštų pradeda plaukti automobilių vir-
tinės. Šventės dalyviai registruojasi, statosi palapines, ruošia stalus. Dalis žemė-

XVI Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių  
profesinė šventė Kelmės r. Tytuvėnų sen., Skogalio k.  

„Sedulos“ poilsiavietėje 2015 m. birželio 6 d.

XVI Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių  
profesinė šventė Kelmės r. Tytuvėnų sen., Skogalio k.  

„Sedulos“ poilsiavietėje 2015 m. birželio 6 d.
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tvarkininkų ir hidrotechninkų kyla į antrąjį admi-
nistracinio pastato aukštą, kur konferencijų salėje 
rengiamas seminaras „Kompleksinis kaimo terito-
rijų ir jų infrastruktūros pertvarkymas“. Pranešimą 
apie Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto perspekty-
vas ir ateitį pristatė fakulteto dekanas doc. dr. Algis 
Kvaraciejus. Nuskambėjo susirūpinimas, kad ma-
žėja fakulteto studentų skaičius. Stokojant studijų 
finansuojamų vietų dažnas geriau renkasi studijuo-
ti kolegijose, negu ASU. Su studijomis fakultete 
moksleiviai patraukliai supažindinami lankantis 
mokyklose, pakviečiant juos susipažinti su speci-
alybėmis įmonėse, paskleidžiant informaciją suva-
žiavimuose, mugėse ir pan.

Aktualiais žemėtvarkos ir hidrotechnikos klausi-
mais pasisakė ŽŪM Žemės ir išteklių departamento 

direktorius Audrius 
Petkevičius, šio 
departamento Ište-
klių, melioracijos 
ir biokuro skyriaus 
vyriausiasis spe-
cialistas Rimantas 
Dambrauskas, NŽT 
direktoriaus pa-
vaduotojas Tomas 
Ladukas. Seminaro 
dalyviai aktyviai da-
lyvavo diskusijose. 

Po seminaro paskelbiama šventės pradžia. Profesinės šventės dalyvius pasveiki-
no Kelmės rajono meras Vaclovas Andriulis, ŽŪM Žemės ir išteklių departamento 
direktorius Audrius Petkevičius, NŽT direktoriaus pavaduotojas Tomas Ladukas, 
Matininkų asociacijos atstovas Feliksas Steponavičius, „ASU Alumni“ klubo ge-
riausius linkėjimus perdavė Jonas Varkalys. 

Toliau šventės dalyvių laukė sporto varžybos, kur buvo rungtyniaujama krepši-
nio ir tinklinio aikštelėse, o akies taiklumą moterys ir vyrai išbandė šaudymo aikš-
telėje. Šventės dalyviams nuskubėjus į savo pavėsines, buvo vertinamos ir apdova-
notos gražiausiai ir išradingiausiai įrengtos pavėsinės. O scenoje instrumentus jau 
derina šiauliečių grupė „Vairas“ – vakare laukia koncertas, dainos ir šokiai. 

Varžyboms užsirašė daug krepšinio ir tinklinio komandų. Komandos buvo suda-

Pranešimą skaito ASU Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakulteto deka-

nas doc. dr. Algis Kvaraciejus

Seminaro metu
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Renginį pradeda LŽHIS prezidentas 
Vilimantas Vaičiukynas

Šventės pradžios momentas 
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Profesinės šventės dalyviai 
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1. Parko herbas simboli-
zuoja ežeruotų plynaukščių 
kraštovaizdį su gamtiniais 
elementais: grakščiomis pelkių 
gyventojomis gervėmis ir 
religinės kultūros elementu – 
Šiluvos koplyčia 

2. Žemės ūkio ministerijos 
padėkos raštas už per daugelį 
metų atliktus žemės tvarkymo 
darbus įteiktas Valstybės žemės 
fondo Šiaulių žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriaus buvusiai 
vadovei Janinai Ščeponienei 

3. Taikliausiai šaudė Dainius 
Adomaitis, antrasis buvo 
Vidmantas Paškevičius, 
trečiasis – Darius Penkauskas. 
IŠ moterų taikliausia buvo 
Ingrida Skorupskaitė, antroji – 
Daiva Juškaitė ir trečioji – 
Vilma Gargasienė

4. Kiemo krepšinio varžybų 
momentas. Tamsia apranga 
žaidžia  varžybų nugalėtoja 
„Sweco“ komanda. Antrąją 
vietą užėmė VĮ Valstybės  
žemės fondo I, trečiąją – 
„Plungės Jonio“ komanda

5. Nacionalinės žemės tarny-
bos padėkos raštu apdovanota 
ASU Žemėtvarkos ir geomati-
kos instituto lektorė dr. Jolanta 
Valčiukienė 

6. UAB „Plungės Jonis“ 
darbuotojas su hidrotechnikų 
konkurse užimtos pirmosios 
vietos prizu ir diplomu – už 
įdiegtas naujoves, pasiektus 
ekonominius rodiklius ir no-
vatoriškumą vykdant statybos 
darbus 

7. Tinklinio varžybose pirmąją 
vietą užėmė skuodiškiai iš 
UAB „Kuršasta“, antrąjq – 
UAB „Plungės Jonis“ spor-
tininkai, trečiąją – linksma 
„Hipių“ komanda

8. Komisijos nariai vertina 
palapinių aplinką bei  
dalyvių išmonę

Virginijos Gurskienės,  
Romualdo Survilos,  
Mindaugo Novogrockio,
Algimanto Patašiaus
nuotraukos
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romos iš organizacijų dalyvių ir iš šventės proga susibūrusių draugų. Panevėžiečių 
komandoje galėjai pamatyti vilnietį, o „Hipių“ komandoje – margaspalvį linksmai 
nusiteikusių bičiulių būrį. Dauguma varžybų komandų buvo pasipuošusios specialia 
sportine apranga. Šaudymo varžybos buvo individualios, čia savo akies taiklumą 
galėjo pademonstruoti kiekvienas nepriklausomai nuo dalyvaujančios organizacijos. 

Svarbi šventės dalis – „Geriausio 2014 – 2015 m. žemėtvarkos planavimo do-
kumento konkurso“ ir „2014-2015 m. geriausio suprojektuoto ar pastatyto statinio 
konkurso“ nugalėtojų skelbimas. Žemėtvarkos srityje pirmąją vietą užėmė UAB 
„Geometra“ specialistė Diana Mockevičienė už Šiaulių apskrities, Kelmės r. sav. 
Šaukėnų ir Dubėnų kadastro vietovių Jančiaušiškės viensėdžio, Gerdžiogalos, Biti-
kų, Paramsčio, Palaiškalnio, Laiškalnio, Gerdžiogalikės, Šaltenio, Kušleikių,, Mi-
nergių, Traulėnų, Skulbiškių, Paramotėlio kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos 
projektą. Antroji vieta teko Valstybės žemės fondo vyresniajai specialistei Geno-
vaitei Indrulėnaitei už Vilniaus apskrities Vilniaus r. Pagirių kadastro vietovės že-
mės reformos žemėtvarkos projektą. Trečiosios vietos laimėtoja pripažinta UAB 
„Geometra“ Klaipėdos architektūros skyriaus vadovė Aušra Rimkuvienė už Žemės 
sklypo, esančio Pakruojo r. sav. Linkuvos miestelyje (S.Dariaus ir S.Girėno g.) for-
mavimo ir pertvarkymo projektą. 

Komisijos vertinimu, iš hidrotechninkų pateiktų darbų pirmąją vietą užėmė 
UAB „Plungės Jonis“ už tilto per Vilką valstybinės reikšmės kelio Nr. 141 Kaunas- 
Jurbarkas - Šilutė- Klaipėda 151,01 km rekonstrukciją. Antroji vieta atiteko UAB 
„Sweco hidroprojektui“ už Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reika-
lų ministerijos naujos Bugiedos prieplaukos statybos techninį projektą, trečioji vie-
ta - UAB „Plungės lagūna“ už Viekšnių miestelio nuotekų valymo įrenginių statybą. 

Nugalėtojai apdovanoti diplomais ir prizais. Padėkos raštai už aktyvų dalyvavi-
mą konkurse įtekti UAB „Šiaulių hidroprojektui“, E.Nacevičiaus firmai „Edmeta“ 
ir „Nitoros“ įmonei.

Kol tėveliai liejo prakaitą sporto aikštelėse, 
vaikučiai ir mamos taip pat dalyvavo varžybose
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„Kavesta“ ir jos darbai
Rimantas LIATUKAS 
Bendrovės direktorius

Praėjo penkiolika metų nuo to laiko, kai buvo įregistruota nauja įmonė UAB 
„Kavesta“. Pavadinimas gimė iš trijų žodžių „kasa, veža, stato“ pirmųjų skie-
menų. Tada buvo sukomplektuota trijų darbuotojų administracija, sukurtas ne-
didelis gamybinis padalinys, nupirktas pirmas ekskavatorius, buldozeris ir kiti 
stambesni ar smulkesni įrengimai. Tai buvo 1999 m. rugpjūčio 23-ioji, šią dieną 
prisimename kaip bendrovės gimtadienį.

Pradėjome nuo absoliutaus nulio. Paėmę kreditą nupirko-
me nebaigtą įrengti gamybinę bazę su 1,9 ha žemės sklypu 
iš tuo metu jau nebeegzistuojančios, kadaise garsios įmonės 
„Kauno drobės“ Šilutės filialo. Pradėjome nuo nedidelių sta-
tybos darbų. Stigo visko - atestuotų specialistų, kvalifikuotų 
darbininkų, naujos technikos, įrengimų... Reikėjo kurti savo 
aplinką, gamybinės bazės infrastruktūrą.

Šiuo metu bendrovėje dirba 13 administracijos darbuoto-
jų, iš jų 10 turi Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų atestatus 
projektavimo ir statybos darbams atlikti. Labai smagu, kad 

pavyko pritraukti į bendrovę jaunimą. Kai kurie pas mus pradėjo dirbti dar nebaigę 
universiteto. Šiandien jie jau magistrai, dirba atsakinguose objektuose. Tai statybos 
darbų vadovai Valdas Žemgulys, Arvydas Butrimas, Arūnas Meilė, šiemet ASU pa-
baigs brigadininkas Aivaras Misius. Visiems statybos darbams vadovauja statybos 
direktorius Dionizas Liatukas.

Šilutėje užsidarius UAB „Šilutės hidroprojektas“, pasikvietėme keletą jų spe-
cialistų ir nutarėme įsteigti naują projektavimo padalinį. Laisvų ir erdvių patalpų 
turėjome pakankamai, nupirkome naujos įrangos. Per pastaruosius dvejus metus 
atlikome nemažai polderinių sistemų rekonstrukcijos, vandentiekio ir nuotekų šali-
nimo, konstrukcijų, susisiekimo, inžinerinių tinklų, melioracijos statinių projekta-
vimo darbų beveik už 200 tūkst. litų. Sumanymas ir sprendimas pasiteisino. Buvo 
įsteigtos keturios naujos darbo vietos, ir geriems specialistams nereikėjo išvykti 
ieškoti darbo kitur.

Laikui bėgant papildėme ir mašinų bei mechanizmų parką. Įsigijome naujos ka-
simo technikos: 7 ekskavatorius, buldozerį, 8 savivarčius automobilius, betono ga-
benimo mašiną, vibrovolą bei įvairios mažosios mechanizacijos priemonių. Tačiau 
tur būt nė vienas gamybinis kolektyvas negali pasigirti, kad „štai šiandien esame 
visiškai apsirūpinę“. Ir mes toli gražu negalime to pasakyti. Visada kažko trūksta. 
Norėdami įsigyti naujos technikos, įrengimų, medžiagų ir neturėdami apyvartinių 
lėšų, esame privesti skolintis, tenka mokėti didžiules palūkanas. 

Džiaugiamės, kad mums teko dirbti su tokiais užsakovais, kurie laiku arba be-
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veik laiku atsiskaitydavo už atliktus darbus. Nors buvo ir tokių atvejų, kai skolinin-
kai tapo beviltiškais.

Mūsų darbai orientuoti į hidrotechnikos bei melioracijos statinių statybą, rekons-
trukciją, remontą, be to, atliekame ir inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunika-
cijų tiesimo, pastatų renovacijos, sąvartynų rekultivacijos darbus. Ypač šioje srityje 
mums teko nemažai pasidarbuoti. 2014 m. dirbome Klaipėdos regiono dešimties 
didelių gabaritų atliekų surinkimo bei septynių žaliųjų atliekų kompostavimo aikš-
telių įrengimo darbus Rumšų (Šilutės r.), Joskaudų k. ir Ankštakių k. (Kretingos r.), 
Neringos ir Vėžaičių mstl. 2010 m. Šilutės r. rekultivavome 17 vietinių sąvartynų. 
2011 m. buvo atliekami didžiuliai darbai suformuojant Šilutės r. Rumšų sąvartyną, 
įrengtas kaupo 2 metrų storio iš įvairių sluoksnių ekranas, suformuotos prieigos, 
įrengti drenažo sausintuvai.

Šilutės r. garsus visoje Lietuvoje savo užliejamų teritorijų sausinimo polderinė-
mis sistemomis. Dar nuo sovietinių laikų, kai buvo didžiulis žolės miltų poreikis 
(ūkiai gamindavo iki 35 tūkst. tonų per metus) ir buvo sparčiais tempais rengiamos 
naujos polderinės sistemos, turime 26,4 tūkst. ha plotų su 32 vandens siurblinėmis, 
238 km pylimų, 888 km griovių ir 1016 įvairių hidrotechnikos statinių. Iš jų 13 
polderių yra užliejami rudens, žiemos ir pavasario potvynių metu, o 12 polderių 
plotas apjuostas aukštais, 1 proc. tikimybės pylimais. Deja dėl menko finansavimo 
vasaros polderių pylimų daug kur nebesimato: jie apaugę krūmais ir medžiais. Pro 
vietomis atsiradusias pralaužas vasaros metu liejasi vanduo. Vienintelė išeitis - eu-
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Danės upės krantinės ir jos 
prieigų tvarkymo darbai  
Klaipėdoje. Dešinėje darbų 
vykdytojas Aivaras Misius 
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ropinių lėšų panaudojimas. 
Susikūrusių žemdirbių aso-
ciacijų užsakymu, jau esame 
rekonstravę tris polderius, 
įrengėme naujo tipo sraigti-
nius siurblius, kurie visiškai 
nežaloja žuvų. Be to, šie siur-
bliai perkelia įvairias smul-
kias sąnašas, kurios kitaip 
kauptųsi žemutiniame bjefe. 
Šio tipo siurbliai montuoja-
mi žuvinguose polderiuose. 
Pavasario potvynio metu 
kartu su potvynio vandeni-

mis į polderį patenka neršti 
keliaujančios žuvys. Atgal 
kelio joms nebelieka ir dau-
geliu atvejų jos arba išgau-
domos, arba dėl deguonies 
stokos uždūsta kanaluose. 
Taigi šio tipo siurbliai kar-
tu su vandens išpumpavimu 
atlieka dar ir ekologinę mi-
siją. Tokių siurblių rajono 
siurblinėse sumontuota 15. 
Vienu metu buvo bandy-
ta pradėti šių siurblių vos 
ne serijinę gamybą Kaune, 
„Pergalės“ koncerne, tačiau 
jų pagaminti siurbliai nepa-
siteisino - strigo reduktoriai, 
nebuvo išspręsti guolių te-
pimo ir kiti klausimai. Tada 
radome Čekijoje įmonę 
Gess-cz, kuri gamina ir pa-
teikia kokybiškus, mus ten-
kinančius siurblius. 

Mūsų bendrovė, aišku, 
priklausomai nuo to, ar gau-
name užsakymų, daugiau 
orientuojasi į hidrotechninę 
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„Kavestos“ pastatytas tiltas per Pakalnėlės up. Rusnėje

Pėsčiųjų tilto per Šyšos upelį Šilutėje statyba 

 UAB „Klassmann-Deilmann Šilutė“  substratų fabriko Nr. 5 
statyba. Pirmame plane (dešinėje) darbų vykdytojas  

Valdas Žemgulys ir brigadininkas Virginijus Šilinskas
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statybą. Per pastaruosius trejus metus 
vien tik armatūros tinklų gelžbetoni-
nėms konstrukcijoms pasigaminome 
daugiau nei 300 t. Atlikome 9,5 tūkst. 
m3 betono darbų. 2010 m. iš Klaipė-
dos jūrų krovos kompanijos „Bega“ 
gavome užsakymą uosto teritorijoje, 
15 metrų gylyje, šalia atviro vandens 
akvatorijos įrengti vandens pralaidu-
mui atsparią trąšų saugyklą. Mums tai 
buvo iššūkis. Per šešis mėnesius įren-
gėme dugną, sienas, pertvaras, per-

dangą. Statybai buvo sunaudota 117 t armatūros, 1700 m3 betono ir kitų gaminių. 
Šiandien galime didžiuotis - darbai buvo atlikti laiku, ir praėjus keturiems metams 
jokių pretenzijų iš užsakovo negavome. Nesvetimi mums darbai ekologijos srityje. 
Esame įrengę keturis žuvitakius: Viešvilėje, Kretingos r., pastatėme du pakabina-
mus tiltus per Šyšos ir Pakalnės upes, atlikome darbų Klaipėdos uosto direkcijos 
teritorijoje, rekonstruojame Danės upės krantinę. Statybos darbų mastai nedideli, 
metinė apyvarta siekia 5-12 mln. Lt. Nedidelei įmonei dalyvauti konkursuose su-
dėtinga, nes sunku tenkinti aukštus kvalifikacijos reikalavimus, kurie dažnai yra 
pritaikyti stambioms įmonėms. Nors po konkursų tuos darbus mes atliekame, bet 
jau tik subrangos pagrindu. Ekonomiškai tai nelabai naudinga.

Dirbantiems objektuose ir gamybinės bazės teritorijoje stengiamės sudaryti kuo 
jaukesnę darbo aplinką. Turime nemažai vagonų-namelių, kuriuose galima ir gy-
venti, ilsėtis statybos objektų teritorijoje. Darbininkai aprūpinami vasariniais ir žie-
miniais specialiais drabužiais, avalyne, darbų saugos priemonėmis. Negalime pasi-
girti labai dideliais atlyginimais, tačiau darbuotojų kaita nedidelė. Be abejo, trūksta 
kvalifikuotų specialis-
tų, todėl tenka dirbti 
viršvalandžius ir sa-
vaitgaliais.

Jau įpusėjo 2015-
ieji. Kokie šie metai 
mums? Dešimčiai mė-
nesių darbų programa 
kaip ir suformuota, 
specialistų, darbininkų, 
technikos kaip ir pakan-
ka. Tenka tik apgailes-
tauti, kad ir vėl kai kurie 
objektai bus atliekami 
subrangos pagrindais. 

Bendrovės įrengta turgaus aikštės Priekulėje 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo Klaipėdos jūrų krovos kompani-
jai „BEGA“ Klaipėdoje darbai. Darbų vykdytojas Arvydas Butrimas 
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Jeigu ,,viršūnės“ girdėtų,  
ką ,,apačios“ sako

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Individualios įmonės ir smulkios bendrovės Lietuvoje atlieka nemažai dar-
bų žemės tvarkymo srityje. Jų darbuotojai tiesiogiai bendrauja su užsakovais, 
mato darbų metu pasitaikančias kliūtis, kalba apie jas ir pasigenda vadovaujan-
čių bei kontroliuojančių įstaigų supratimo.

Su kokiomis problemomis susiduriama organizuojant darbus? Kaip verti-
namos paslaugų pirkimo procedūros? Kodėl ne visada sklandžiai atliekami 
dokumentų derinimo darbai ir ką reikėtų keisti? Apie tai kalbėjomės su kelių 
nedidelių įmonių, vykdančių darbus Kretingos, Kupiškio ir Šakių regionuose, 
vadovais.

Prieš vienuoliką metų įkurta Va-
lerijaus Voversio individuali įmonė 
(prieš tai jis dešimtį metų dirbo Pa-
nevėžio hidroprojekte) rengia žemės 
reformos projektus, vykdo sklypų 
formavimo ir pertvarkymo, kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektus, atlieka 
kadastrinius matavimus, yra parengu-
si du žemės konsolidacijos projektus. 
Įmonėje, kuri registruota Kupiškio r., 
dirba du darbuotojai - pats vadovas ir 
Kauno kolegijos auklėtinis, geodezi-
ninkas Vitalijus Treibša.

Įmonės vadovas V. Voversys pastebi, jog nesu-
sipratimų esama dėl to, kad kai kuriais klausimais 
skirtinguose Nacionalinės žemės tarnybos prie 
ŽŪM teritoriniuose skyriuose skirtingai traktuoja-
mi tie patys darbai (arba taikomi skirtingi reikala-
vimai).

,,Kai kalbame apie žemės reformos žemėtvar-
kos projektų rengimo paslaugų pirkimo procedū-
ras, mažoms įmonėms didelė kliūtis yra pirkėjų 
nenoras teritoriją skaidyti į mažesnius objektus 
(kadastrines vietoves). Bent jau Kupiškio rajo-
ne buvo atsisakyta objekto teritoriją suskaidyti, 

Prieš vienuolika metų Valerijus Voversys 
pradėjo individualią veiklą

Geodezininkas Vitalijus Treibša
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o smulkioms įmonėms teikti paslaugą visai rajono teritorijai fiziškai neįmanoma. 
Nors tose apylinkėse dirbau nuo 1994 m. ir trys - keturios kadastrinės vietoves man 
buvo labai gerai žinomos, pažinojau žmones, žinojau jų bėdas, deja, teko pasitrauk-
ti. Atėjo nauji rangovai, pirmąkart pakliuvę į tą vietovę. Tik tie, kas dirba panašius 
darbus, žino, kiek reikia laiko įdirbiui, kad galėtum deramai susipažinti su būsimu 
objektu“, - sakė V. Voversys.

Šakiuose įsikūrusi UAB „Geotakas“ (direktorė Virginija Pašiūnienė) ką tik 
paminėjo savo veiklos dešimtmetį. Įmonėje dirba penki darbuotojai - tuometinės 

Lietuvos žemės ūkio akademijos, 
Kauno žemės ūkio technikumo ir 
Kauno kolegijos auklėtiniai. Ka-
dangi kolektyvas nedidelis, tie 
patys darbuotojai prižiūri įmonės 
kompiuterinį tinklą, matavimo 
prietaisus ir visą autoūkį.

,,Rengiame kaimo plėtros že-
mėtvarkos projektus, žemės skly-
pų formavimo ir pertvarkymo 
projektus (juos ir įgyvendiname). 
Didelę darbų dalį sudaro žemės 
sklypų kadastriniai matavimai. 

Taip pat sudarome bei atnaujiname geodezines topografines nuotraukas, rengiame 
batimetrinius planus, pastatų ir požeminių komunikacijų kontrolines - geodezines 
nuotraukas, vietovėje nužymime žemės sklypų ribas ir statinių ašis, rengiame servi-
tutų nustatymo planus notarinėms sutartims, žemės naudojimosi tvarkos nustatymo 
planus“, - sako V. Pašiūnienė. Kadangi įmonė ne naujokė kadastrinių matavimų 
srityje, tai ir didelių problemų organizuojant darbus nepasitaiko. Įmonės vadovė 
džiaugiasi pagerėjusiomis sąlygomis tiek organizacinėje, tiek techninėje darbų sri-
tyje. Internetinė prieiga prie Registų centro duomenų bazės ir Gyventojų registro 
spartina darbų organizavimą.

,,Darbus atliekame žmonėms, todėl labai stengiamės dalykiškai bendrauti su kli-
entais, juos konsultuoti. Tai darbo dalis, kuriai tenka skirti nemažai laiko. Ateina 
įvairių žmonių su išankstine nuomone apie matininkus, apie jų atliekamus darbus, 
kartais tenka nemažai padirbėti, kad ta nuomonė pasikeistų“, - sako ,,Geotako“ va-
dovė. Ji mano, kad bendravimo su klientais žinių būsimiems matininkams turėtų su-
teikti specialistus rengiančios mokyklos jau studijų metu ir kad studijų programose 
galėtų būti daugiau dėmesio skiriama bendravimo psichologijai.

Pirmajame žemės konsolidacijos projektų rengimo etape 2007 m. UAB ,,Ge-
otakas“ yra parengęs du žemės konsolidacijos projektus Vilkaviškio r. savivaldy-
bės teritorijoje. Kadangi tai buvo pirmieji bandymai konsoliduoti žemes, jiems kelti 
uždaviniai nebuvo sudėtingi. Tačiau numatytiems darbams atlikti laikas buvo labai 
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UAB ,,Geotakas“ direktorė Virginija Pašiūnienė
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trumpas. Tik darnaus ir koordinuoto darbo su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 
Vilkaviškio skyriaus darbuotojais dėka spėta darbus atlikti nustatytais terminais.

,,Ateityje norėtųsi, kad rengiant konsolidacijos projektus atidžiau būtų paren-
kamos projektų teritorijos, kad jos būtų kompaktiškesnės. Labai svarbu, kad būtų 
girdima ir projektų teritorijos vietos bendruomenių bei savivaldos atstovų nuomo-
nė, kad žmonės keltų jiems aktualius žemės klausimus. Per ilgas laiko tarpas nuo 
parengiamųjų darbų pradžios iki projekto rengėjo parinkimo, nes mažai laiko lieka 
pačiam projektui rengti, o projekto sėkmė priklauso nuo projekto sprendinių paren-
gimo. Ši projekto rengimo stadija turėtų būti ilgiausia, teikianti galimybę išdisku-
tuoti kiekvieną sprendinį, parinkti optimalų variantą, įsiklausyti į kiekvieno žemės 
savininko nuomonę ir lūkesčius. Juk žemės savininkams, ne popieriui tas projektas 
rengiamas. Manau, kad žemės konsolidacijos projektais mėginama spręsti proble-
mas, kurios gali būti sprendžiamos ir žemės sklypų formavimo bei pertvarkymo 
projektais. Labai norėtųsi, kad žemės konsolidacijos projektai būtų pakylėti į aukš-
tesnį lygmenį“, - sakė V. Pašiūnienė.

,,Dalyvaujame viešuosiuose pirkimuose, tačiau susidaro nuomonė, kad konkur-
sui sąlygas rengiantys specialistai yra nekompetentingi. Surašyti reikalavimai yra 
pertekliniai: iš matininko reikalaujama turėti dvejų metų darbo patirtį, įvardijant 
konkrečius darbus ir datas. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatomis jau 
yra įtvirtinta, kad fizinis asmuo, pageidaujantis gauti matininko kvalifikacijos pažy-
mėjimą, turi turėti ne trumpesnę kaip dvejų metų darbo patirtį nekilnojamųjų daiktų 
kadastro duomenų nustatymo srityje. Jeigu matininkui buvo išduotas pažymėjimas, 
vadinasi jis dvejų metų patirtį jau turi. Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypų formavimo 
ir pertvarkymo paslaugas perkančioji organizacija reikalavimuose neprašo pridėti 
šiuos projektus rengsiančio specialisto kvalifikacinio pažymėjimo, vadinasi, paslau-
gų pirkėjams nesvarbu, kokios patirties specialistas projektuos žemės sklypą, tačiau 
labai svarbu, kas tą projektą įgyvendins. Paslaugos perkamos pačios pigiausios, bet 
tai nereiškia, kad jos 
bus pačios kokybiš-
kiausios. Paslaugų 
pirkimas vyksta tar-
si konvejeriu: metai 
iš metų tos pačios 
pirkimo sąlygos, 
jų reikalavimai ir 
vertinimo kriterijai. 
Valstybės pinigus 
reikėtų taupyti pro-
tingiau, tai mūsų 
visų pinigai“,- sakė 
V. Pašiūnienė.
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UAB ,,Geovitara“ (iki 2008 m. Romualdo Butkaus geodezinių darbų įmonė) 
darbinę veiklą vykdo nuo 1995 m. Atlieka žemės sklypų kadastrinius matavimus, 
daro topografines nuotraukas, nužymi statinių pamatus bei sklypų ribas, rengia že-

mės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektus, inžinerinių tinklų išpildomą-
sias nuotraukas bei kitus darbus, kurie su-
siję su geodeziniais matavimais. ,,Geovi-
tara“ darbus vykdo Kretingos, Klaipėdos, 
Skuodo rajonuose, Palangos ir Klaipėdos 
miestuose.

Patyręs šios įmonės vadovas R. But-
kus pastebi, kad beveik per dvidešimtį 
metų geodeziniams matavimams nau-
dojami instrumentai gerokai pasikeitė. 
Pradėję matavimus teodolitu ir juosta, 
šiandien specialistai darbus atlieka GPS 
prietaisais, atskirais atvejais – tacheome-
trais. Tai labai palengvina matininkų dar-
bą. Didžiausią atliekamų darbų dalį suda-
ro žemės sklypų kadastriniai matavimai, 

todėl turint šiuolaikinius instrumentus, žemės sklypo pamatavimas (koordinavimas) 
atliekamas gana lengvai ir, jeigu yra normalus ryšys, gana greitai. Svarbiausia šiame 
darbe – tikslus sklypo ribų nustatymas.

Nemažai žemės savininkų, turinčių nedidelius žemės sklypus patys jų nedirba, 
nuomoja ūkininkams, kurie stengiasi sudaryti didesnius žemės masyvus. Pagal pre-
liminarius matavimus pamatuotų sklypų riboženkliai dažniausiai sunaikinami, nes 
trukdo žemės dirbimui.

,,Riboženklių nėra, ribų pagal žemės dirbimą nustatyti neįmanoma, nes visas 
masyvas dirbamas vienodai. Vadovautis Registrų centro informacija taip pat ne-
labai galima, nes dažnai ji būna netiksli, savininkas ribų nežino. Lieka vienintelė 
išeitis – gavus gretimų sklypų abrisus iš teritorinio skyriaus, atsimatuoti juosta nuo 
tvirto kontūro (kelio, griovio), nusistatyti sklypo ribas ir tik tada koordinuoti sklypo 
kampus bei kitus elementus. Nustatant sklypų ribas pagal numatytą tvarką kviečia-
mi gretimų žemės sklypų savininkai. Apie pusė kviestųjų neatvyksta, o tie, kurie 
atvyksta, savo sklypo ribų dažniausiai nežino, prašo mūsų ribas parodyti“, - sako R. 
Butkus. Per ilgus darbo metus įgyta patirtis padeda išvengti konfliktų su žemės sa-
vininkais dėl sklypų ribų, todėl pastaraisiais metais problemų dėl sklypų ribų jiems 
pasitaikė retai.

,,Turime problemų su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM teritoriniais sky-
riais ir Registrų centru. Nors įstatymai Lietuvoje vienodi, tačiau jų traktavimas ir 
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nė po apdovanojimo LŽHIS profesinėje šventėje
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taikymas atskirų miestų bei rajo-
nų skyriuose skirtingas“, - sako 
,,Geovitaros“ vadovas. Buvo atve-
jų, kai Nacionalinės žemės tarny-
bos prie ŽŪM teritorinio skyriaus 
geodezininkai, tikrindami pareng-
tas kadastrinių matavimų bylas 
kėlė nepagrįstus reikalavimus. 
Dar blogiau, pasak R. Butkaus, 
kai teisingai parengtai kadastrinių 
matavimų bylai surašomas tikrini-
mo aktas, nurodant klaidas, kurių 
nėra. Tokiu atveju bylos grąžina-
mos taisyti.

,,Ne visada pavyksta įrodyti, 
jog viskas padaryta teisingai ir, 
galų gale, be jokių taisymų skly-
pas įregistruojamas. Tokių atvejų 
turime nemažai. Tai atima daug 
laiko ir mums, ir teritorinio sky-
riaus darbuotojams, todėl tų skyrių geodezininkai kadastrinių matavimų bylas tu-
rėtų tikrinti atsakingiau, objektyviau ir vadovautis ne tik įstatymais, bet ir proto bei 
logikos kriterijais. Nesusišnekėjimas tarp minėto skyriaus ir Registrų centro dar-
buotojų trukdo mūsų darbui, nes vieni jų reikalauja vienaip, kiti – kitaip“,- teigia R. 
Butkus. Ir pateikia pavyzdžių, kad jau esant parengtai kadastrinių matavimų bylai, 
kai plane nurodyta gretimybė – valstybinė žemė, NŽT skyriaus geodezininkas ne-
derina planų, reikalauja, kad būtų rašomas už 2 m nuo ribos įregistruoto sklypo (po 
kadastrinių matavimų) kadastrinis numeris. Neturėdami kitos išeities, darbų autoriai 
planus taiso kaip reikalauja tikrinančiojo skyriaus geodezininkas, tačiau Registrų 
centro specialistai bylą atmeta su išvada, kad neteisingai įrašyta gretimybė.

,,Kaip mums elgtis? Taisyti parengtas bylas dar kartą ar reikalauti, kad Nacio-
nalinės žemės tarnybos skyriaus darbuotojas, suklaidinęs mus, pats atliktų taisy-
mus?“ - klausia R. Butkus ir tęsia: - ,,Parengtas ir patvirtintas detalusis planas, pa-
gal kurį rengiamos kadastrinių matavimų bylos. Teritorinio skyriaus specialistas, 
patikrinęs bylas, vieną iš jų atmeta, surašo patikrinimo aktą, kuriame teigiama, jog 
sklypo ribos neatitinka teritorijų planavimo dokumento ir neteisingai yra nustatytas 
plotas. Tai netiesa! Kaip gali neatitikti sklypo ribos, jeigu detaliajame plane nuro-
dytos sklypo kampų koordinatės ir pagal jas parengiamas planas? Sklypo plotas 
detaliajame plane įrašytas neteisingas, tačiau mes rašome tokį, koks gaunamas iš 
koordinačių“.
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UAB „Geovitara“ vadovas Romualdas Butkus (dešinėje)  
su kolegomis po žvejų varžybų profesinėje šventėje
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Esama problemų ir rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, kai supro-
jektuoti žemės sklypai. Projekte nurodytas plotas, servitutai, apribojimai. Atliekant 
kadastrinius matavimus paaiškėja, kad apribojimai buvo nustatyti ne visi. Kadastri-
nių matavimų bylą projekto autoriai parengia įvertindami visus apribojimus, kurie 
skiriasi nuo žemėtvarkos projekto. 

,,Teritorinio skyriaus geodezininkas surašo patikrinimo aktą teigdamas, jog ka-
dastrinių matavimų bylos parengtos neteisingai, nes neatitinka žemėtvarkos projek-
to. Tada įrodome, kad mūsų parengtos bylos yra teisingos, žemės sklypas įregis-
truojamas, tačiau Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM tinklalapyje paskelbtas 
tikrinimo aktas lieka. Tokių ir panašių atvejų, kai neteisingai surašomi kadastrinių 
matavimų bylų tikrinimo aktai, turime kelias dešimtis. Bandėme keisti situaciją žo-
džiu ir raštu – nepavyko“, - teigia ,,Geovitaros“ direktorius R. Butkus. Jis prisimena 
ir atkreipia dėmesį į tai, jog 1972 m. buvo matuotos Kretingos miesto ribos. Tų 
matavimų pagrindu Registrų centras pažymėjo miesto ribas savo duomenų bazėje ir 
dabar vadovaujasi derinant su miestu besiribojančių sklypų ribas.

,,Tiek mūsų įmonė, tiek kitos geodezinių darbų įmonės įsitikinome, kad kadas-
tro žemėlapyje pažymėta miesto riba yra neteisinga. Registrų centras, gavęs mūsų 
parengtas bylas, atmeta, reikalauja priderinti prie miesto ribų. Bandome įrodyti, kad 
mūsų atlikti matavimai ir parengtos kadastrinių matavimų bylos yra teisingos, ta-
čiau dažniausiai į mūsų argumentus neatsižvelgiama“, - sako R. Butkus. Geodezinių 
darbų įmonės, pasak pašnekovo, atlikdamos žemės sklypų kadastrinius matavimus, 
nustato sklypų kampų koordinates, visos parengtos kadastrinių matavimų bylos pa-
tenka į Registrų centrą, kuris matininkų nustatytas koordinates įsiveda į savo duo-
menų bazę.

„Mums už pateiktą informaciją nemoka nieko (mes ir neprašome), tačiau, kai 
tokios pat informacijos reikia mums, turime mokėti už kiekvieną koordinatę, net už 
pažiūrėjimą į kadastro žemėlapį. Ar tai teisinga? Šį klausimą kėlėme kvalifikacijos 
kėlimo kursuose, tačiau niekas į tai nesureagavo“, - pasakoja R. Butkus. - ,,Anks-
čiau rengdami dokumentus matininkai vidutinę rinkos vertę apskaičiuodavo patys 
pagal rinkos verčių žemėlapį ir pateiktas formules. Registrų centras įsigudrino iš 
mūsų pasipinigauti, t.y. vertės skaičiavimo formulėje užslaptino vieną koeficientą 
ir be Registrų centro pagalbos negalime patys apskaičiuoti rinkos vertės. Aišku, už 
tai mokame. Kadastrinių matavimų bylose vidutinės rinkos vertės apskaičiavimą 
Registrų centro darbuotojai tikrina, t.y. antrą kartą atlieka tą patį darbą. Kam iš 
viso reikalingas tas vidutinės rinkos vertės skaičiavimas, juolab, kad jis kasmet 
keičiasi?“

Kadastrinių matavimų bylose net trijuose dokumentuose (paženklinimo akte, 
kadastro duomenų lentelėje ir žemės sklypo plane) turi būti įrašytos specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąlygos. Kodėl ir kam kartoti tą patį?

,,Mūsų nuomone, reikėtų keisti tvarką ir dėl kviestinių asmenų. Dabar kviesti-
nius asmenis (gretimų žemės sklypų savininkus) turime kviesti dešimt dienų prieš 
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sklypo ženklinimą. Bent vienam iš jų neatvykus, siunčiame pranešimą ir atitinkamų 
dokumentų kopijas, laukiame 30 d. ir tik po to galime užbaigti darbą, dėl to pra-
randame apie 1,5 mėn. laiko. Mūsų patirtis rodo, kad kviestam asmeniui neatvykus 
į žemės sklypo ribų ženklinimą, išsiuntus jam pranešimą ir išlaukus 30 d., nė vie-
nas iš kviestųjų nepasirodė, neskambino ar kitaip neapsireiškė. Manome, kad antro 
laiško (pranešimo) siųsti nereikėtų ir 30 d. neverta laukti. Svarbiausia – nepažeisti 
neatvykusio savininko interesų, teisingai nustatyti sklypo ribas“, - argumentuoja R. 
Butkus. Ir tęsia: ,,Kai gretimo žemės sklypo savininkas yra miręs, o paveldėtojai 
savo vardu žemės sklypo neįsiregistravę, taip pat, kai savininkas išvykęs į užsienį, 
apie numatomą žemės sklypo ženklinimą skelbiame vietinėje spaudoje. Nežinau, 
kaip kitose įmonėse, bet mums nepasitaikė, kad pagal skelbimą į žemės sklypo žen-
klinimą bent vienas asmuo atvyktų. Aišku, kad kadastrinių matavimų byloje įsegtas 
kvietimas parodo, jog kažkas buvo daryta, bet jeigu bus pažeisti gretimo žemės 
sklypo savininko interesai, visa tai nepadės, ir reikalas atsidurtų teisme“.

Kalbėdami apie vykdomus darbus ir pasitaikančias problemas įmonių darbuo-
tojai turi konkrečių pasiūlymų, nes jie, kasdien susidurdami su panašiais rūpesčiais 
išmoko problemas spręsti vietoje, tik reikia, kad jiems vadovaujančios ir juos kon-
troliuojančios įstaigos tai išgirstų.

,,2013–2014 metais buvo rengiamas Skuodo r. Nausėdų kadastro vietovės žemės 
konsolidacijos projektas. Mūsų įmonė, patvirtinus konsolidacijos projektą, atliko 
žemės sklypų kadastrinius matavimus. Kai kuriuose žemės sklypuose yra meliora-
cijos griovių, todėl pildydami kadastro duomenis naudmenų eksplikacijos lentelėje, 
grafoje „nusausintas plotas“ rašome plotą be grioviais užimamo ploto (be vandenų). 
Juk negalime vandenis (griovių užimamą plotą) apskaityti kaip nusausintą žemę, 
griovys yra tik sausinimo sistemos elementas. Nacionalinės žemės tarnybos prie 
ŽŪM Kretingos, Klaipėdos, Plungės ir kitų rajonų teritoriniuose skyriuose šitaip 
ir pildoma kadastro duomenų lentelė, tuo tarpu Skuodo skyriaus specialistai mano 
kitaip. Reikalaujama, kad vandenų (griovių) užimamas plotas skaitytųsi kaip nu-
sausinta žemė. Bandėme įrodyti, kad vandenys nėra nusausinta žemė, bet skyriaus 
darbuotojai su mūsų argumentais nesutiko. 2014 m. lapkričio 11 d. kreipėmės į 
Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM prašydami išaiškinimo. Laukėme beveik du 
mėnesius, atsakymo nebuvo. Neliko nieko kito, kaip teisingai paruoštas kadastri-
nių matavimų bylas taisyti. Jau 2015 m. gegužė, per pusę metų Nacionalinė žemės 
tarnyba nesugebėjo atsakyti į tokį paprastą klausimą. Kodėl?“ - klausia R. Butkus. 
Pasak jo, kadastro duomenys visoje Lietuvoje turėtų būti pildomi vienodai, o ne 
kaip kai kuriems skyrių vadovams atrodo. 

Tai konkrečiomis patirtimis išgyventos žemės tvarkytojų ir matininkų mintys. 
Aukštesnėms institucijoms jas išgirdus, problemų tikrai sumažėtų. 

Kviečiame ir kitų panašius darbus vykdančių įmonių darbuotojus žurnalo pus-
lapiuose pasidalyti mintimis apie problemas, kalbėti apie kliūtis, su kuriomis tenka 
susidurti. 
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Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 
programos esminės nuostatos

Vilma DAUGALIENĖ 
ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programai (2014 – 2020 KPP) 
įgyvendinti iš viso skirta 2 mlrd. Eur (iš jų ES lėšos 1,6 mlrd. Eur). Lyginant 
su 2007–2013 m. kaimo plėtros biudžetas sumažėjo 14 proc.

Pagrindiniai kaimo plėtros poreikiai: didinti žemės ūkio konkurencingumą, ypač 
gyvulininkystės ir vaisių bei daržovių sektoriuose, pagerinti vidutinių ir smulkių ūkių 
galimybes investuoti ir skatinti jų kooperaciją, skatinti gamtai draugišką ūkininka-
vimą ir gamtosaugos inovacijų diegimą, taip pat skatinti gyvulių augintojus diegti 
mažinančius poveikį aplinkai ir klimato kaitai ūkininkavimo metodus, racionalizuoti 
žemėnaudą atnaujinant melioracijos sistemas bei vykdant žemės konsolidaciją. 

Svarbiausiomis priemonėmis, kurių įgyvendinimui numatoma daugiausia lėšų, 
„Investicijos į materialųjį turtą“ (620 mln. Eur), pagal kurią bus remiamas žemės 
ūkio valdų modernizavimas, žemės ūkio produktų perdirbimas, žemės ir miškų ūkio 
infrastruktūros plėtra, pelno nesiekiančios investicijos. Taip pat „Ūkio ir verslo plė-
tra“ (224 mln. Eur), pagal kurią parama teikiama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, smul-
kių ūkių plėtrai, ne žemės ūkio veiklos pradžiai, kūrimui bei plėtrai. 36 proc. visų 
2014-2020 KPP lėšų (714 mln. Eur) numatyta skirti su klimato kaita ir aplinkosauga 
susijusioms priemonėms (parama miškams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose 
ūkininkauti vietovėse ir kt.). 

Visiems pareiškėjams, pretenduojantiems gauti paramą pagal 2014 – 2020 KPP, 
taikomos bendrosios nuostatos: parama neteikiama esant dirbtinai sukurtoms sąly-
goms paramai gauti, suskaidytiems projektams, sunkumų turintiems ūkio subjek-
tams. Investuodamas į infrastruktūrą arba gamybą, pareiškėjas mažiausiai 5 metus 

 Žemės ūkio ministerijos specialis-
tai aptaria 2014-2020 m. Lietuvos 
kaimo plėtros programą
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nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo negalės nutraukti ar perkelti gamybinės vei-
klos, pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, iš esmės pakeisti veiklos 
pobūdį, projekto tikslus ar įgyvendinimo sąlygas. Tinkamomis finansuoti išlaidomis 
bus laikomos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo Nacionali-
nei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (išskyrus bendrąsias išlaidas, 
kurios gali būti patirtos per vienerius metus iki paraiškos pateikimo, bet ne anksčiau 
kaip nuo 2014 m. sausio 1 d.). Tačiau pareiškėjai turi atitikti ir kitus specialiuosius 
tinkamumo kriterijus bei sąlygas paramai gauti, nustatytus 2014-2020 KPP priemo-
nių ar priemonių veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse, kurias galima rasti ministe-
rijos interneto tinklalapyje adresu www.zum.lt 

Parama žemės ūkio vandentvarkai (86,9 mln. Eur) bus teikiama pagal priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio ir 
miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“. Parama galės pasinaudoti savi-
valdybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų 
grupės. Paramos lėšomis finansuojama net iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 
Bus remiama esamų statinių rekonstrukcija, dirvų kalkinimas (ne daugiau kaip 10 
proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų), kai jis yra sudėtinė projekto dalis. Taip pat 
bus remiama vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms (pri-
važiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų ir kitų kelių, nepriskiria-
mų viešiesiems keliams) rekonstrukcija ir įrengimas (ne daugiau kaip 25 proc. visų 
tinkamų finansuoti išlaidų), naujų įrenginių ir (ar) įrangos įsigijimas. Pažymėtina, 
kad bus remiamos investicijos į statinius ir įrenginius, kurių nusidėvėjimas yra ne 
mažesnis kaip 45 proc. (reikalavimas netaikomas vietinės reikšmės vidaus keliams). 
Paraiškos pretenduojantiems gauti paramą žemės ūkio vandentvarkai bus renkamos 
š. m. rugpjūčio 3 d.- rugsėjo 30 d. 

Parama žemės konsolidacijai (3,3 mln. Eur) bus teikiama pagal priemonės „In-
vesticijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio ir 
miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“. Žemės konsolidacijos projektus 
įgyvendins Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. Šiuose projektuose bus ne tik 
formuojamos kompaktiškos žemės valdos pertvarkant žemės sklypų formą ir dydį, 
bet ir numatomi reikalingi privažiavimo keliai, suformuojami aplinkosauginiams 
tikslams įgyvendinti reikalingi žemės plotai bei įgyvendinami kiti kaimo plėtros tiks-
lai. Paramos lėšomis bus finansuojami žemės konsolidacijos projekto rengimo bei 
įgyvendinimo darbai (įskaitant natūralių žemės sklypų ribų (pvz., sklypus skiriančių 
gyvatvorių, griovių ir pan.) pertvarkymą, viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros 
sutvarkymą) ir bendrosios išlaidos. Paminėtina, kad pertvarkomi žemės sklypai turi 
būti kaimo gyvenamojoje vietovėje, konsolidacijos projekte turi dalyvauti ne mažiau 
kaip 5 žemės sklypų savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai, konsolidacijos pro-
jektas turi apimti ne mažesnę kaip 100 ha teritoriją. Paramos intensyvumas 100 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui - 400 tūkst. 
Eur. Paraiškos paramai gauti bus renkamos š. m. rugsėjo 1 d. - gruodžio 31 d. 

Priemonei „Investicijos į materialųjį turtą“, į kurią patenka parama žemės konso-
lidacijai, žemės ūkio vandentvarkai, miškų infrastruktūrai gerinti bei kitoms sritims, 
iš viso skirta 620,3 mln. Eur, iš jų 526,9 mln. Eur ES parama, 93,4 mln. Eur – naci-
onalinio finansavimo lėšos.
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ASU nauja studijų programa - 
žuvininkystės ir akvakultūros 

technologijos
Gražina ŽIBIENĖ 

ASU VŪŽF Hidrotechninės statybos  
inžinerijos instituto docentė 

Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fa-
kultete nuo 2014 m. studijų metų pradedama vykdyti universitetinė bakalauro 
studijų programa „Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“. Tai viena pers-
pektyviausių ūkio sričių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Akvakultūros 
sektoriui 2014 – 2020 m. laikotarpiui Lietuvai skirta 62,4 mln. Eur ES paramos. 
Tai puiki perspektyva naujų ūkių kūrimui ir esamų plėtimui, bei puikios sąlygos 
savo verslo pradžiai. Juolab, kad dėl auginimo ir perdirbimo technologijų pa-
žangos ši sritis turi labai didelę reikšmę žuvų ištekliams, o žuvininkystės srityje 
trūksta technologinių žinių turinčių specialistų. Su pastarąja problema susiduria 
tiek tvenkininės žuvininkystės, tiek modernių uždarų žuvų auginimo sistemų 
ūkiai, tiek žuvų apdirbimo įmonės, tiek rekreacinės ir sportinės žūklės sektorius.

 Studijas ASU pasirinkę būsimieji akvakultūros sektoriaus specialistai tiesiogiai 
dalyvaus žuvų veisimo ir auginimo procesuose, gebės naudotis modernia uždaros 
žuvų veisimo ir auginimo sistemos įranga, projektuoti, įrengti bei eksploatuoti hi-
drotechnikos statinius, be to, bus sudarytos galimybės susipažinti su alternatyvio-
mis bei papildomomis žuvininkystės sektoriaus veiklomis - akvaproduktų laikymu 
ir prekiniu paruošimu, sportine ir rekreacine žūkle. 

Studijų trukmė – 3,5 metų. Studijos vyks 2014 m. ES paramos lėšomis moder-
nizuotuose ASU III-iuose rūmuose, kur Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas turi 
specializuotas laboratorijas bei auditorijas, o greta jų - unikalią lauko mokomąją 
hidrotechnikos statinių sistemą su 4 tvenkiniais ant Graužės upelio (Kauno r.).

2015-2016 m. ASU įgyvendinamas projektas ,,ASU Žuvininkystės ir akvakul-
tūros technologijų studijų bazės plėtra“. Šiame projekte numatytos lėšos žuvims 
veisti ir auginti uždarų akvakultūros sistemų komplektui įsigijimui ir sumontavi-
mui vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete. Komplektas susidės iš recirkuliacinių 
akvakultūros sistemų principu veikiančių mokslinės mokomosios ikrų inkubavimo 
ir žuvų jauniklių išlaikymo bei paauginimo sistemos, mokslinės mokomosios žuvų 
auginimo recirkuliacinės sistemos ir imitacinio-demonstracinio žuvų auginimo re-
cirkuliacinės sistemos modelio. 

Mokslinės - mokomosios ikrų inkubavimo ir žuvų jauniklių išlaikymo bei paau-
ginimo sistema bus pritaikyta mokslinei ir mokomajai veiklai vykdyti. Joje bus ga-
lima atlikti ne mažiau kaip 3 rūšių žuvų ikrų inkubavimą ir žuvų jauniklių išlaikymą 
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bei paauginimą vienu metu. Mokslinės-mokomosios žuvų auginimo recirkuliacinė 
sistema bus pritaikyta mokslinei ir mokomajai veiklai vykdyti. Joje bus galima at-
likti ne mažiau kaip 3 rūšių žuvų auginimą vienu metu. Numatytas sistemos bendras 
pajėgumas - nemažesnis kaip 1 tona per metus. Imitacinio-demonstracinio žuvų 
auginimo recirkuliacinės sistemos modelis bus pritaikytas mokslinei ir mokomajai 
veiklai vykdyti. Naudojant šį modelį bus galima demonstruoti recirkuliacinių akva-
kultūros sistemų veikimo principus. 

ASU bibliotekos fondas jau pasipildė 28 naujais leidiniais – apie akvakultūros 
biotechnologijas, apie vandens 
kokybės reikalavimus tvenkini-
nėje žuvininkystėje ir uždarose 
žuvų auginimo sistemose, apie 
žuvų ir augalų auginimo kartu 
metodą - akvaponiką, apie akva-
kultūros ir žuvininkystės projek-
tavimo principus ir kt.

ASU išskirtinumas – kom-
paktiškas ir jaukus studentiškas 
miestelis, įkurtas šalia Kauno 
miesto. Akademiniame mieste-
lyje sudarytos visos sąlygos gy-
venti ir ilsėtis – čia yra studentų 
bendrabučiai, pakankamai vie-
šojo maitinimo įstaigų, parduotuvių, buitinių paslaugų teikėjų, du pirminės svei-
katos priežiūros centrai. Vieta ASU bendrabučiuose, esančiuose šalia mokomųjų 
korpusų, suteikiama visiems to pageidaujantiems Universiteto studentams. Šalia 
studentų bendrabučių yra didžiausias Lietuvoje lauko sporto aikštynas.

Priėmimo sąlygos ir pagrindiniai reikalaujami kriterijai stojant į studijų progra-
mą ,,Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“ yra šios: 

• pirmojo dalyko brandos egzamino (pasiekimų) įvertinimas – biologijos daly-
kas, svertinis balas – 0,4; 

• antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys –matema-
tika arba chemija, svertinis balas – 0,2; 

• trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys – istorija/
geografija/informacinėstechnologijos/fizika/chemija/biologija/matematika/užsie-
nio kalba, svertinis balas – 0,2 (trečias dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju 
dalyku); 

• lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas – svertinis balas – 0,2; 
• papildomi kriterijai yra skiriami tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III 

vietos laimėtojams. 
Pagal studentų mainų programą yra galimybė studijuoti kitų šalių universite-

tuose - Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Italijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, 

Literatūra akvakultūros ir žuvininkystės klausimais



44 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Olandijoje, Portugalijoje, 
Prancūzijoje, Suomijoje, Is-
panijoje, Islandijoje. 

Baigus studijų progra-
mą, studijas galima tęsti 
pagal biomedicinos ir tech-
nologijos mokslo sričių 
magistrantūros studijų pro-
gramas. Programos absol-
ventai įgis kompetencijas ir 
gebės vykdyti žuvininkys-
tės ir akvakultūros procesų 
valdytojo, technologo, va-
dybininko, žuvininkystės vietos veiklos grupių administratoriaus ir kt. funkcijas, 
dirbti įmonių, ūkių, skyrių, departamentų vadovais žuvininkystės ir akvakultūros 
įmonėse, žuvivaisos centruose, žuvininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministe-
rijos, žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriuose, žuvininkystės departamente. Ab-
solventai turės pakankamai gebėjimų įsteigti savo žuvininkystės ir akvakultūros 
įmones bei ūkius.

Siekiant, kad valstybei svarbiose srityse dirbtų išsilavinę specialistai, pagal vals-
tybės užsakymą ženkli dalis studentų į ASU nuo 2014 m. bus priimami į tikslines 
studijų vietas (įstojusiems į šias vietas didžiąją dalį studijų kainos finansuoja Žemės 
ūkio ministerija, o kitą dalį apmoka Švietimo ir mokslo ministerija – studentams ar 
jų tėvams už studijas mokėti nereikia). ASU studijų programai ,,Žuvininkystės ir 
akvakultūros technologijos“ 2015 m. skirta 10 tikslinio finansavimo studijų vietų.

Į ežerą paleidžiami eršketukai 

Mailiaus auginimas
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Konferencija „Melioracija ir 
aplinkosauga“ Estijoje
Antanas GUDAITIS, Mindaugas GUDŽIŪNAS 
VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyrius

Baltijos valstybių melioracijos įmonių asociacijos kartu su šių šalių valsty-
binėmis institucijomis kasmet rengia tarptautines konferencijas melioracijos ir 
jos suderinamumo su aplinkos apsauga klausimais. Šiemet tokia konferencija 
vyko Estijoje. Joje, be trijų Baltijos šalių, dalyvavo Suomijos, Gruzijos ir Rusi-
jos atstovai. Konferencija vyko gegužės 20-22 dienomis netoli pajūrio miesto 
Pernu, įspūdingame Jaunumėje sporto centre. Jame vyksta daug tarptautinių 
sporto renginių, Skandinavijos šalių žiemos sporto šakų varžybos. 

Pagrindinį pra-
nešimą, apie Estijos 
melioracijos sis-
temų būklę skaitė 
Estijos žemės ūkio 
ministerijos depar-
tamento direktorius 
Heiki Pajur. Pra-
nešėjas akcentavo, 
kad Estijoje ariamos 
žemės didinimas 
pasiekė ribą. Estai, 
stodami į Europos 
Sąjungą, dirbo apie 
800 tūkst. ha žemės 

ūkio naudmenų, o šiuo metu jų yra apie 940 tūkst. ha ir siekiama, kad žemės ūkio 
naudmenos padidėtų iki 1 mln. ha. 55 proc. žemės ūkio naudmenų naudojimas ga-
limas tik melioracijos dėka. 

Estijos plotas – 45,2 tūkst. km2. Jos teritorija suskirstyta į 15 apskričių ir 2013 
administracinių centrų.

Miškai šiuo metu užima apie 51 proc., žemės ūkio naudmenos - 21 proc. teri-
torijos. Melioruota apie 0,9 mln. ha žemės, iš jos 0,4 mln. ha - sausinami miškai. 
Estijoje visi melioracijos statiniai priklauso žemės savininkams. Valstybė prie me-
lioracijos sistemų eksploatavimo ir sutvarkymo prisideda per ES lėšas bei teikdama 
organizacinę ir metodinę pagalbą. Prie Estijos vidaus reikalų ministerijos Valsty-
bės informacinės sistemos sudėtyje veikia melioracijos informacinės sistemos pa-
dalinys - Melioracijos registras, atliekantis melioracijos eksploatavimo ir valdymo 

Konferencija Jaunumės sporto centre
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funkcijas. Šis registras iš esmės vykdo tokias pat funkcijas kaip mūsų rajonų savi-
valdybių administracijos ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Melioracijos 
skyrius. Tarnyboje dirba apie 30 melioracijos ir informatikos specialistų, tarnyba 
turi savo filialus regionų centruose ir didesnėse savivaldybėse. 

Estai melioracijos informacinę sistemą kuria panašiais metodais kaip ir mes. 
Skirtumas tik tas, kad estai jau prieš 8-erius metus suprato, jog šiuos darbus reikia 
centralizuoti, atsisakyti rangovinių organizacijų paslaugų perkant melioracijos duo-
menų rengimo paslaugas konkursų būdu. Įkūrus melioracijos registro tarnybą, per 
pastaruosius 5-erius metus buvo faktiškai iš naujo parengta melioracijos duomenų 
bazė, jos duomenys integruoti su visos Estijos informacine sistema, sukurtas meli-
oracijos duomenų portalas. Duomenų rinkimas, apdorojimas, saugojimas ir valdy-
mas vyksta baseinų principu. Prisijungus prie melioracijos registro portalo, galima 
naudotis kitų registrų ir duomenų bazių informacija. Visa ši informacija yra vieša ir 
teikiama nemokamai.

Tarnyba turi 
gerai įrengtus mo-
dernius biurus, ap-
rūpinta kokybiška 
orgtechnika, kom-
piuterine ir progra-
mine įranga, padi-
dinto pravažumo 
automobiliais bei 
geodezijos instru-
mentais. Tarnybos 
veikla ir teikiamos 
paslaugos labai pa-
lengvina melioraci-
jos rekonstrukcijos 
projektų rengimą, 
įvairių techninių są-
lygų išdavimą bei jų 
vykdymo kontrolę. 
Žemdirbiams pade-
dama kuriant meli-
oracijos naudotojų 
asociacijas. 

Įdomų pranešimą 
apie Estijos dirvože-
mius, jų potencialo 
išnaudojimą, apsau-
gą nuo degradacijos 

Drenažo rekonstravimui naudojamas daugiakaušis 
ekskavatorius Inter-drain2028 HT

Drenų praploavimo įrenginys
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padarė Estijos žemės ūkio uni-
versiteto profesorius Alar Asto-
ver. Pažymėtina, kad 40 proc. 
Estijos ariamos žemės yra rūgšti. 
Labai informatyvus buvo Estijos 
aplinkos ministerijos Vandenų 
departamento atstovo Peep Siim 
pranešimas – apie vandens telki-
nių būklę, jų naudojimo optimi-
zavimą, teisinius vandenų apsau-
gos aspektus, į atvirus vandens 
telkinius patenkančios taršos 
mažinimą, Europos Sąjungos pa-
ramos pagrindu įvairių projektų 
rengimą ir vykdymą. Estijoje, taip pat kaip ir Lietuvoje, vandens telkinius – griovius 
ir upelius - niokoja bebrai. Estijoje jų priskaičiuojama 18-19 tūkst. Paskaičiuota, 
kad vienas bebras per metus nuverčia 1 m3 medienos, iš kurios maistui sunaudoja 
tik 18 procentų. Bebrų padaromos žalos žemės, miško ar vandens telkinio savinin-
kams valstybė neatlygina. Estijoje siekiama bebrų populiaciją mažinti. Jos teritorija 
suskirstyta į zonas. Vienose zonose bebrų populiacija leidžiama, kitose ribojama, 
o kai kur- neleidžiama. Manoma, kad optimali bebrų kolonija turėtų būti apie 10 
tūkst. gyvūnų o minimali – 4 tūkst. 

Apie tai, kaip eksploatuojamos melioracijos sistemos Latvijoje, pranešimą skai-
tė Latvijos žemės ūkio universiteto Aplinkos ir vandens departamento atstovas Kas-
pars Abramenko. Latviai turi 1,6 mln. ha sausinamų žemių, iš jų 0,5 mln. ha - sausi-
namų miškų, 120 tūkst. km magistralinių griovių, 1 tūkst. km pylimų, 50 polderių. 
Latviams prieš dešimtmetį pavyko centralizuoti melioracijos valdymą. Melioracijos 
sistemų ir jų statinių apskaitą, eksploatavimą, jų valdymą atlieka Nekilnojamo turto 
agentūra prie Latvijos žemės ūkio ministerijos. Latviai baigia sukurti melioracijos 
statinių skaitmeninį kadastrą, operatyviai keičia melioracijos tvarkymo norminius 
dokumentus. Melioracijos valdymo srityje Lietuvai dar yra ko pasimokyti ne tik iš 
Estijos, bet ir iš Latvijos patirties. 

Pagal seminaro planą pranešimai buvo išklausomi pirmoje dienos pusėje, o po 
pietų vykdavome į melioracijos objektus susipažinti su melioracijos sistemų tvar-
kymo ir rekonstravimo darbais.

Pirmasis aplankytas objektas buvo Tolkuse pelkė. Tai prieš 40 tūkst. metų pajū-
rio kopų įtakoje susiformavusi įduba, vėliau dėl gamtinių procesų virtusi durpynu, 
kuris tarpukario ir pokario laikotarpiu buvo intensyviai eksploatuojamas ir buvo iš 
dalies sausinamas atvirais grioviais. Prieš 40 metų nutraukus durpyno eksploatavi-
mą, dalis pelkės apaugo mišku. Užaugus grioviams, prasidėjo pelkės natūralizacija, 
ir šiuo metu pelkė primena tundrą.. Kadangi vietovė yra prie pat kelio Ryga - Ta-

Drenažo rinktuvo uždoris
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linas ir turi patrauklią infrastruktūrą, gerą vizualinę informaciją, dirba gidai, čia 
visada pilna lankytojų.

Susipažinome, kaip estai rekonstruoja sausinimo sistemas. Drenažo sistemos re-
konstrukcijos objekte melioracijos darbų bendrovė Tuisu darbus vykdė olandišku 
daugiakaušiu ekskavatoriumi Inter-drain 2028 HT. Tai buvo ne naujas, bet labai 
galingas ekskavatorius, galintis drenažo vamzdžius kloti iki 3,1 m gylio, turintis 
drenažo vamzdžio užpylimo filtraciją gerinančiomis medžiagomis bunkerį. Šiame 
objekte drenų užpylimui naudojamos medžio drožlės, skirtos biokuro gamybai. Čia 
susipažinome su drenažo vamzdžių praplovimo įrenginio Homburg Delta Super 
naudojimu drenažo sistemų eksploatavimui. Pamatėme esminę pastarųjų metų nau-
jovę rekonstruojant drenažo sistemas – drenažo uždorių montavimą rinktuvuose, 
pastatant specialios paskirties šulinėlius. Tokie šulinėliai 
leidžia reguliuojant į vandens telkinius patenkančio drena-
žo vandens kiekį sumažinti azoto, kalio ir fosforo junginių 
išplovimą bei vegetacijos periodu atlieka dvipusio vandens 
režimo reguliavimo funkciją. Žemės savininkai Estijoje ir 
Latvijoje tiesiogiai suinteresuoti gamtosaugos priemonių 
taikymu sausinimo sistemų rekonstrukcijos projektuose, 
nes jų netaikant projekto finansavimo intensyvumas ES 
lėšomis siekia 60 proc., o taikant - 80 proc. Rekonstruo-
jant tvenkinių hidrotechnikos statinius įrengiami žuvitakiai, 
įvairūs vandens aeraciją didinantys statiniai, sėsdintuvai.

Susipažinome ir su vandens telkinių valymui naudoja-
ma technika, turinčia vikšrinės važiuoklės ir amfibijos funkcijas TRUXODOR DM 
4700 B, galinčia lengvai keisti darbo įrangą - nuo augmenijos pjovimo, jos griebimo 
iki bebrų užtvankų ardymo ir dumblo išsiurbimo.

Konferencija buvo naudinga ir įdomi. Visas tris dienas jos dalyviai daug be-
tarpiškai bendravo. 
Su melioracijos pro-
blemomis Lietuvoje 
konferencijos da-
lyvius supažindino 
Žemės ūkio minis-
terijos Išteklių, me-
lioracijos ir biokuro 
skyriaus vedėjas 
Vaidas Vitukynas. 
Daug informacijos 
gavome individua-
liuose dalykiniuose 
pokalbiuose su kitų 
valstybių delegatis.

Su melioracijos problemo-
mis Lietuvoje supažindina 

Vaidas Vitukynas

Konferencijos dalyviai (iš kairės): prof. J. Možaiskij (Rusija),  
prof. G. Gavardašvili ( Gruzija), V. Bubėnas ir dr. K. Sivickis (Lietuva)
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Apie „ligas“ inžinerinių  
darbų rinkoje

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI), vykdyda-
ma projektą „Atsakinga statyba“, ypatingą dėmesį skiria bendrovėms, teikian-
čioms su statybos veikla susijusias geodezijos, kadastrinių matavimų, teritori-
jų planavimo, projektavimo paslaugas. Pirmieji tikrinimų rezultatai rodo, kad 
šiame sektoriuje gerokai išplitęs pajamų neapskaitymas. VMI projektą „At-
sakinga statyba“ pradėjo vykdyti pernai. Šiais metais kontrolės veiksmai jau 
davė apčiuopiamų rezultatų: papildomai nustatyta 2,4 mln. Eur (8,2 mln. Lt) 
pardavimo pajamų, mokestinis nuostolis sumažintas 408 tūkst. Eur (1,4 mln. 
Lt), o biudžetą papildys 864 tūkst. Eur (beveik 3 mln. Lt) mokesčių.

Atlikti tikrinimai parodė pagrindinius pajamų apskaitymo vengimo būdus, 
kai gautos pajamos už atliktus matavimus įmonės apskaitos dokumentuose 
neapskaitomos arba išrašomas dokumentas gerokai mažesnei sumai, nei buvo 
apmokėta. Taip vengiama mokėti mokesčius.

 Tai, kad inžinerinių darbų rinkoje esama netvarkos, pastebi sąžiningai 
dirbančių ir mokesčius mokančių įmonių vadovai, nuomonę tuo klausimu 
yra išsakiusios ir inžinerinėms profesinėms bendruomenėms atstovaujančios 
asociacijos. Kodėl esama panašių problemų? Kokio-
mis aplinkybėmis susidaro sąlygos neskaidriai veiklai 
inžinerinių darbų rinkoje ir ką būtų galima keisti? Si-
tuaciją pakomentuoti paprašėme Lietuvos matininkų 
asociacijos prezidentę Jolantą ČESNAUSKIENĘ.

,,Patikrinimų metu nustatyti pažeidimai rodo, kad 
Lietuvoje inžinerinių darbų rinka serga ir ne iš gero gy-
venimo per patikrinimus išlenda tokie skauduliai. Pagal 
europinę ir pasaulinę patirtį inžineriniai darbai yra vieni 
geriausiai apmokamų ir jų rinka yra ganėtinai stabili. O 
kaip yra Lietuvoje? 

Mes esame už skaidrų verslą ir drausmingą mokesčių mokėjimą, bet pirmiausia 
neturėtų būti sudarytos sąlygos šešėliui. Visi suprantame, kad norint kvalifikuotai 
ir kokybiškai parengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, nustatyti nekilnojamo-
jo turto kadastro duomenis ir atlikti geodezijos bei kartografijos darbus nepakanka 
vien leidimo dirbti (VMI išduotos pažymos), tačiau siekiant gerinti sąlygas smul-
kiam ir vidutiniam verslui buvo sudaryta galimybė šiais darbais užsiimti neturin-
tiems nei specialaus išsilavinimo, nei reikiamos techninės ir technologinės įrangos 
apsiribojant tik VMI išduota pažyma. Tik nuo specialisto sąmoningumo priklauso, 
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kaip jis pasirengs profesinei veiklai (ar įsigis legalią programinę įrangą, ar investuos 
į brangius prietaisus).

VMI informuoja, kad šio sektoriaus įmonėms ypač būdinga neišrašyti apskaitos 
dokumentų arba išrašyti juos mažesnei sumai, taip vengiant mokėti mokesčius. Ta-
čiau įstatymai neįpareigoja su užsakovu sudaryti rašytinę sutartį. Viskas prasideda 
nuo žodinių sutarčių, nuo neaiškaus rytojaus, ilgai trunkančio matavimų proceso, 
kai NŽT teritoriniai skyriai tikrina bylas po trejus metus. O minimalūs įkainiai, 
užtikrinantys kompetentingą ir kvalifikuotą rezultatą, juk nenustatyti. Profesinė 
bendruomenė dirba rinkos sąlygomis, kai „užsakovui svarbiausia, kad būtų pigu“. 
Net visi viešųjų darbų konkursai vykdomi pagal mažiausios kainos kriterijų, nors 
sudėtingi inžineriniai darbai turėtų būti atrenkami vadovaujantis tik ekonominio 
naudingumo kriterijumi.

Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, nekilnojamasis daiktas sandorio 
objektu tampa tik jį identifikavus kaip objektą ir nustačius jo vertę įtakojančius pa-
rametrus. Projektavimo ir matavimų darbai - faktiškai valstybės deleguotos funkci-
jos. Kaip ir notaro. Jiems nustatyti minimalūs įkainiai, užtikrinantys kompetentingą 
ir kvalifikuotą rezultatą bei tinkamą visuomenės aptarnavimą. Notarai net savo įsta-
tymą turi, o mūsų profesinė bendruomenė? Matavimų veiklą reglamentuoja daugiau 
kaip 350 teisės aktų, kai kurie iš jų prieštarauja vieni kitiems. Teisės aktai nieko 
nesako net apie matininko archyvą. Todėl visiškai neaišku nei kur, nei kaip, nei ko-
kiomis lėšomis jį tvarkyti. Taigi sąlygos piktnaudžiauti atsiranda dėl nesureguliuoto 
teisinio reglamentavimo.

Pagal Vyriausybės programą žemės reformos užbaigimas yra vienas jos veiklos 
prioritetų. Betgi darni plėtra, investicijos ir visuomenės gerovės kūrimas prasideda 
nuo žemės tvarkymo darbų, kuriuos profesionaliai ir kokybiškai pajėgūs atlikti tik 
aukštos klasės žemės tvarkymo, kadastrinių matavimų, geodezijos, vandens ūkio, 
hidrotechnikos, melioracijos specialistai. Jie, mokėdami mokesčius į valstybės biu-
džetą, nemažai prisideda prie valstybės ekonomikos plėtros. Deja, pastaruoju metu 
susiklostė niekaip nepaaiškinama keista praktika, kai sudėtingais inžineriniais, rei-
kalaujančiais specialiai įgytų kompetencijų, patirties bei techninės ir technologinės 
įrangos darbais užsiimančios įmonės bei pavieniai specialistai dėl neprognozuoja-
mų valstybės institucijų veiksmų negali ramiai dirbti, investuoti į savo verslą. Už 
tai atsakinga institucija vienašališkai keičia darbų sąlygas, tai sustabdo, tai atnaujina 
darbus. Profesinei veiklai užtikrinti, kaip ir visiems inžineriniams darbams, būtinos 
nuolatinės investicijos į technologijas, techninę įrangą, kompetenciją — pasaulyje 
viskas nuolat keičiasi, tobulėja. Kokios gali būti investicijos, jei visiškai neaiški 
situacija darbų rinkoje, jeigu institucija, atsakinga už matavimų veiklą, nuolatos 
keičia žaidimo taisykles, vienašališkai nutraukinėja sutartis. Būta atvejų, kai laiku 
nesumokėta už atliktus darbus.

Pasaulyje nerasime nė vienos valstybės, kurioje nebūtų institucijos, atsakingos 
už geodeziją. Lietuvoje geodezija yra pasiklydusi tarp Žemės ūkio, Aplinkos, Su-
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sisiekimo, Ūkio, 
Krašto apsaugos, 
Švietimo ministe-
rijų. Tik mūsų ša-
lyje statybos tech-
niniai reglamentai 
„nesusikalba“ su 
geodezijos ir karto-
grafijos reglamen-
tais, geodezininko 
kvalifikacijos rei-
kalaujantys darbai 
atliekami „ūkio 
būdu“, pastatų ir 
statinių posvyrius, 
poslinkius ir defor-
macijas nustatinėja 
geologai, o nepri-

klausomo, kvalifikuoto geodezininko nuolatinis dalyvavimas statybų procese, no-
rint užtikrinti statinio kokybę pagal projektą - neprivalomas. Aplinkos ministerijos 
nuomone, pareikšta Lietuvos matininkų asociacijai 2015-05-20 raštu „Dėl Statybos 
įstatymo tobulinimo“, ir pagal Statybos įstatymo 19 str. 2 dalį, „geodeziniai dar-
bai reikalingi tik iki statinio projekto rengimo pradžios ir tik tam tikrais, išskirti-
niais, atvejais - statinio projektavimo, statybos metu (kai vykdant statybos darbus 
paaiškėja statinio projekte nenumatytos aplinkybės)“. Pagal minėtąjį raštą ir STR 
1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatas, „topogeodeziniai duomenys yra 
viena iš sklypo plano sudedamųjų dalių“ (beja, ši nuomonė prieštarauja Vyriausybės 
patvirtintiems Nekilnojamojo turto kadastro nuostatams). Pasak Aplinkos ministe-
rijos, „geodeziniai darbai, kaip vienas iš pagrindų būsimo statinio projektavimui, 
reikalingi tik prieš pradedant statinio projektavimo darbus, o papildomas su geo-
dezija statybos proceso metu susijusių klausimų reglamentavimas didintų adminis-
tracinę naštą verslui, kitiems asmenims, ilgintų statinių projektų rengimo terminus 
ir vargu ar dėl papildomo reglamentavimo keistųsi geodezinių tyrinėjimų rezultatų 
patikimumas, matavimų kokybė“. Lietuvos matininkų asociacija sutinka, kad geo-
dezinių tyrinėjimų rezultatų patikimumas, matavimų kokybė nesikeistų. Bet keistų-
si situacija statybų procese - geodezinius darbus galėtų atlikti tik nepriklausomas, 
kvalifikuotas geodezininkas, kuris nužymėtų pastatus, statinius ir jų ašis bei atliktų 
kontrolines nuotraukas, nustatytų pastatų ir statinių posvyrius, poslinkius ir defor-
macijas. Atsirastų darbų rinka ir tuo pačiu statybos įgautų geresnę kokybę.

Kokios priežastys sudarė sąlygas tokiai situacijai? Visų pirma, labai brangi, ta-
čiau kokybės neužtikrinanti matavimų veiklos priežiūros sistema, ilgalaikės nacio-
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nalinės žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, nekilnojamojo turto kadastro 
duomenų nustatymo ir geodezijos bei kartografijos darbų strategijos nebuvimas, 
sudėtingų inžinerinių darbų prilyginimas eilinėms, kitoms paslaugoms.

Matavimų veiklos priežiūrą Vyriausybė tiesiogiai delegavo Nacionalinei žemės 
tarnybai prie ŽŪM, kuri įvairiais laikotarpiais profesinę bendruomenę priimdavo 
skirtingai - buvome socialiniais partneriais, buvome „papildoma problema“. Profe-
sinė bendruomenė procese dalyvauja epizodiškai, vedama profesinio entuziazmo ir 
išdidumo. Kartu su valdininkais dirba prie teisės aktų projektų, o galutinai priimti 
teisės aktai ne visada atitinka profesinės bendruomenės lūkesčius ir savanoriškai 
įdėtą darbą.

Vieno matininko darbo kokybę (parengtas kadastro duomenų bylas) tikrina 3 
specialistai (Registrų centre ir NŽT), tačiau, kaip rodo praktika, toks prabangus ti-
krinimas neužtikrina klaidų eliminavimo, todėl dėl įvairių trūkumų Registrų centre 
atmetama maždaug kas trečia žemės sklypo kadastro duomenų byla.

Geodezininkų darbo kokybę prižiūri apie 120 savivaldybių darbuotojų, kurie 
dažniausiai neturi specialaus išsilavinimo ir kurių veikla apsiriboja topografinių 
darbų priėmimu, nevertinant pateiktos topografinės medžiagos kokybės. Geodezi-
nių darbų priežiūrai statybose bei deformacijų stebėjimo priežiūrai savivaldybės 
neturi nei žmonių, nei lėšų. Šioje darbų rinkos srityje klesti anarchija.

Matavimų veiklą netiesiogiai prižiūri (atsakinėja į skundus, kurių pagrindas že-
mėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, nekilnojamojo turto kadastro duomenų 
nustatymo ir geodezijos bei kartografijos darbai) - 90 proc. NŽT darbuotojų, 70 
proc. Registrų centro specialistų, Registrų centro Centrinio registratoriaus komisi-
ja, Seimo kontrolierių įstaiga, Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija, Žemės 
ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, galų gale ginčai spren-
džiami visų instancijų teismuose.

Lietuvos matininkų asociacijos nuomone, padėtį pablogino ne visai tinkamas ES 
Paslaugų direktyvos (Direktyva 2006/123/EB) perkėlimas į Lietuvos nacionalinę 
teisę, kuris žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, nekilnojamojo turto ka-
dastro duomenų nustatymo ir geodezijos bei kartografijos darbus, kaip beje ir visų 
grandžių statybos darbus, prilygino eilinėms paslaugoms, t. y. darbams, kuriems 
nereikia specialaus išsilavinimo, įgūdžių ir žinių bei specialios techninės ir techno-
loginės įrangos. Nė viena šalių, įdiegdama į nacionalinę teisę bei įgyvendindama ES 
Paslaugų direktyvos nuostatas nesutiko sudėtingų inžinerinių, ypatingų kompeten-
cijų, praktinių įgūdžių, teisinių žinių ir didelės kvalifikacijos reikalaujančius darbus 
prilyginti „kojinių mezgimui“ ir kitoms paslaugoms, kurioms nereikia specialaus 
pasiruošimo.

Šiandien akcentuojama, kaip svarbu sumažinti administracinę naštą asmenims, 
siekiantiems gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą, matininko kvalifikaci-
jos pažymėjimą ar kvalifikacijos pažymėjimą rengti žemėtvarkos planavimo do-
kumentus. Tačiau daug svarbiau užtikrinti sudėtingų inžinerinių darbų kokybę bei 
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tai, kad šis užtikrinimo mechanizmas sunkia našta negultų ant mokesčių mokėtojų, 
kurie nesusiję su šiais darbais, pečių. Sudėtingi žemėtvarkos planavimo dokumentų 
rengimo, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo ir geodezijos bei kar-
tografijos, t. y. inžineriniai darbai glaudžiai susiję su nacionaliniais krašto gynybos, 
valstybinės sienos, Lietuvos teritorijos kartografavimo, administracinių vienetų 
ribų nustatymo, teritorijų planavimo, valstybės registrų (kadastrų) kūrimo ir vysty-
mo ilgalaikės politikos, žemės tvarkymo, inovatyvių technologijų diegimo, statybų 
kokybės, paslaugų gyventojams gerinimo bei kitais darnaus šalies ūkio vystymo 
klausimais.

„Administracinės naštos“ sumažinimas galioja visiems Lietuvos Respublikoje 
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, nekilnojamojo turto kadastro duo-
menų nustatymo ir geodezijos bei kartografijos darbus atliekantiems fiziniams ir 
juridiniams asmenims, tačiau nepagrįstas kvalifikavimo sistemos supaprastinimas 
neabejotinai brangiai kainuos valstybei, nes ES Paslaugų direktyvos tikrai nenusta-
to lengvatų teikiamų paslaugų kokybei.

Atkreiptinas dėmesys, kad geodezininko ir matininko pažymėjimui gauti nėra 
reikalavimo turėti bazinį geodezijos ar nekilnojamojo turto kadastro išsilavinimą, 
todėl pretendentu gali tapti bet kokį išsilavinimą turintis asmuo, pagal individualią 
programą įgijęs teisės aktuose įvardytų dalykų kreditų.

Yra tarptautinės darbo grupės parengti dokumentai, kurie padėtų tinkamai su-
reguliuoti teisės aktų reikalavimus bei užtikrintų kokybiškesnę matavimų veiklos 
priežiūrą. 

Reikia koordinuotų veiksmų matavimų veiklos priežiūros kaštams ir apimčiai 
optimizuoti. Tikslinga gerokai sustiprinti profesijos prestižą, nustatyti aiškius ir 
skaidrumą užtikrinančius reikalavimus matavimų verslui, sutvarkyti teisinį regu-
liavimą, išgryninti darbų rinką, daugiau atsakomybės suteikti profesijos atstovams, 
mažinti kontroliuojančių specialistų skaičių (bet ne darbų kokybės sąskaita).

Būtina įdiegti platesnį profesinės bendruomenės dalyvavimą matavimų veiklos 
priežiūros procese. Nacionaliniu mastu patvirtinti 2009 m. priimtą Europos mati-
ninkų elgesio kodeksą. Reikia modernizuoti Matininkų registrą, papildant sutarčių 
moduliu. Lietuvoje baigę mokslus jaunieji geodezininkai noriai įdarbinami visose 
ES šalyse, JAV, Rusijoje, Norvegijoje… Ten jie gerai uždirba, todėl slėpti pajamas 
ir jų neapskaityti tiesiog nėra reikalo.

Lietuvos matininkų asociacija pasirengusi dėti visas pastangas, kad būtų tinka-
mai sutvarkyta matavimų veiklos priežiūra, ją reguliuojantys teisės aktai, kad mati-
ninkų kompetencijos ir prievolės nebūtų išdėstytos per daugiau kaip 350 teisės aktų 
ir kad matininkai, geodezininkai bei žemėtvarkos planavimo dokumentus rengian-
tys specialistai nebūtų verčiami pažeisti vienų kitiems prieštaraujančių teisės aktų 
nuostatas bei galėtų savo darbą atlikti su pasididžiavimu ir kokybiškai už orų atly-
ginimą, kad vystydami matavimų verslą galėtume kurti planus ateičiai, nebijodami 
dėl rytojaus. Esame pasirengę dalykiškam bendradarbiavimui.“ 

 Parengė Vanda Vasiliauskaitė
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Gyvenamųjų vietovių vardai – 
kultūrinės atminties lobynas

Dr. doc. Filomena KAVOLIUTĖ 
Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakulteto  

Geografijos ir kraštotvarkos katedra 

Sukako 25-eri metai nuo šalies nepriklausomybės atkūrimo - ketvirtis amžiaus 
valstybės pastangų išlyginti sovietinės okupacijos metu patirtus nuostolius. 1990 
m. per pirmąjį atkurtos Lietuvos kultūros kongresą geografas, Kovo 11-osios akto 
signataras profesorius Česlovas Kudaba atkreipė dėmesį, kad ,,Praradimai per 50 
metų tokie dideli ir ypatingi, kad šiandieną dar reikia tiriamųjų darbų, kad pajėg-
tume nuostolius įvertinti. /.../ Dabar akivaizdu, jog kultūrinio kraštovaizdžio ir jo 
tradicinės sanklodos naikinimas buvo tyčinis, iš esmės maskuojantis visai kitus, o 
būtent, politinius tikslus. Tikslų tikslas – greičiau sukurti naują tarybinių žmonių 
bendriją. Bendriją be tautiškumo, užmiršusią viską iš savo istorinio kelio.“ 

Septintąjį – devintąjį dešimtmečiais vykdyta masine melioracija siekta ne tik 
pertvarkyti Lietuvos kraštovaizdį, bet ir sukurti naujas kolūkių brigadų ir tarybinių 
ūkių skyrių bendruomenių gyvenvietes, šitaip užbaigiant kolektyvizacija bei trėmi-
mais pradėtą smulkių tradicinių bendruomenių suardymą. Iškėlus bendruomenes, 
kaimų ir viensėdžių vietovių vardai būdavo išbraukiami iš respublikos apskaiti-
nių duomenų sąrašo, teritorijas pervadinant gretimų, dar liekančių kaimų vardais. 
Įsakus skelbdavo LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, siekdamas vardus 
pašalinti ne tik iš oficialaus valstybės gyvenimo (dokumentų), bet ir kuo greičiau 
ištrinti iš gyventojų atminties, nutraukti bet kokias asociacijas su šeimų, giminių 
istorine praeitimi, idant jos nekeltų tapatybės pojūčio ir palengvintų naujo identiteto 
formavimą. 1959 - 1989 m. iš Lietuvos gyvenamųjų vietovių sąrašo išbraukta 5,6 
tūkst. kaimų ir viensėdžių iš buvusių 25 tūkst., o dar 4,8 tūkst. atsidūrė ant išnyki-
mo ribos - 1989 m. juose buvo likę gyventi mažau kaip po 5 žmones. Po valstybės 
nepriklausomybės atkūrimo žemė sugrąžinta paveldėtojams ir ,,išbrauktuosiuose“ 
kaimuose bei viensėdžiuose, tačiau jų pavadinimai į kasdieninį vartojimą nesugrįžo, 
išskyrus tik labai retas išimtis. 

Gyvenamųjų vietovių vardai - kultūrinės atminties lobynas
Per šimtmečius išsirutuliojusios teritorinės bendruomenės nėra visai nekintantys 

dariniai. Istorijos bėgyje jos patyrė socialinio statuso pasikeitimus, buvo vadintos 
skirtingais terminais, bet dauguma jų išliko stabilios, tose pačiose vietovėse gyve-
nančios bendruomenės. Jų vardai – tai savotiški kodai, apibūdinantys jas pačias ar 
gyvenamąją aplinką: pabrėžiantys gamtovaizdžio ypatybes, kraštovaizdžio elemen-
tus, gyvenusių žmonių verslus, socialinį statusą, istorinius įvykius, kaimų įkūrėjų 
pavardes, bendruomenių būdą. Kaimų ir viensėdžių vardai - tai ir kūryba, nusakanti 
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senųjų bendruomenių charakterį, apibūdintą, greičiausiai, kaimynų, atskleidžianti 
buvusius kaimynystės santykius ir leidžianti pažinti pačius ,,kūrėjus“. Tai nepamai-
nomas informacijos šaltinis kraštovaizdžio raidos ir kituose kultūriniuose tyrimuose. 

Tarp melioracijos metu sunaikintų kaimų, pavyzdžiui, yra Sarviečių kaimas, bu-
vęs Laukuvos apylinkėse. Pasak senųjų to kaimo gyventojų, kadaise esą jis vadintas 
Sar(g)viečiais . Archeologas L. Kšivickis 1906 m. rašė: ,,Gal vienos mylios atstumu 
nuo senojo Paršpilio yra Treigių kaimas. Ten yra pylimas, vienas iš geriausiai iš-
saugotų, amfiteatro pavidalo, nuo šiaurės nuolaidėjantis į slėnį, kurio kitoje pusėje 
iškyla kalva Atžvalginė, tai yra kalnas ,,apsidairymo“, ,,žvalgybos“. Už kokių ¾ 
varsto į rytus dar kitas kalnas Sargutė ir dvaras Sarvytė (Sargų + vieta), savo pava-
dinimais reiškianti sargybą“ . 

Šią gyvu žodžiu iš kartos į kartą perduodamą atmintį patvirtina ir kryžiuočių 
kelių aprašymai, kuriuose minimi ,,Lakaušiai“ - kariuomenės nakvynės vieta, atse-
kama prie Lokaušupio upelio, įtekančio į Lokystą priešais Sar(g)viečių kaimą prie 
Treigių piliakalnio: ,,nuo Ašvos iki Lakaušių 3 mylios“ (kelias Nr.1); ,,trečia dalis 
žygiuoja tiesiai į nakvynės vietą Lakaušiuose“ (Nr.2); ,,nuo Lokaušo iki Paršpilio 
2 mylios“ (Nr.9); ,,stovykla bus Lakaušiuose“ (Nr.13). Pailsėjus būdavo žygiuoja-
ma į Tverus, todėl iš Sar(g)viečių duotas ženklas, visų pirma, gelbėdavo tveriškių 
gyvybes ir tą gyvybiškai svarbų signalą jie puikiai matydavo, kaip kad šiandieną 
nuo Lopaičių piliakalnio matomos vėjo jėgainės, esančios kitapus Lokystos Bu-
čių, Kadarių kaimuose. Vietovės geomorfologinė situacija rodo, kad laužo dūmų 
signalą kitoje pusėje matydavo Padievyčio, Bilionių, Medvėgalio piliakalniai, ga-
lintys perspėti dar tolimesnius. Panašias signalines vietoves senojoje Prūsoje mini 
M. Pretorijus: ,,Prūsijoje Galgarbio kalnas, kuris nors ir neatrodo labai aukštas, 
yra tokioje vietoje, kad nuo jo matyti beveik visa Semba, iš dalies ir Natanga; karų 
metu ten budėdavo sargyba ir buvo laikoma didžiulė krūva malkų, kurią uždegdavo 
įsiveržus į kraštą priešui, iš ten tada visoje Semboje ir dalyje Natangos buvo galima 
matyti įspėjančią ir raginančią atremti priešus ugnį.“. Žinią, tikriausiai, nešdavo ir 
žygūnai, vyčiai.

Šiaurės Lietuvoje taip pat esama kaimų panašiais pavadinimais. Tai Sargūnų ir 
Saugė(ia)laukio kaimai Joniškio rajone bei dveji Sauginiai Šiaulių rajone. Laikantis 
prielaidos, jog tai gali būti panašios kilmės pavadinimai, ieškotina sąsajų su kitais to 
laikmečio paminklais, pvz. - piliakalniais. Dėmesį patraukia Sargūnų ir Saugėlaukio 
kaimų bei Sidabrės piliakalnio Kalnelyje išsidėstymas. Visi jie išsirikiavę beveik 
vienoje linijoje: piliakalnis - centre, kaimai - iš abiejų pusių, lyg sudarytų užkardą, 
iš šiaurės, nuo Rygos pusės puldinėjantiems kalavijuočiams. Kaimai įsikūrę maž-
daug už 6 km, t.y. valanda kelio nuo piliakalnio atstumu. Gal būt jie duodavo žinią 
Sidabrei, kai priešas ateidavo ar eidavo pro šalį, arba visi trys tarnavo kitam tikslui – 
suspėti duoti ženklą piečiau palei Mūšą prie gūbrio IX – XII a. tankiau apgyventam 
rajonui? O gal jie signalizuodavo ir Salduvės bei Dubysos (Bubių) piliakalniams, 
t.y. tankiai gyvenamoms Šiaulių apylinkėms, nes lygumos horizontas puikiai mato-
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mas tiek nuo Saldu-
vės, tiek nuo Girnin-
kų kalnų.

Sauginių kaimas 
yra 3 km į vakarus 
nuo Gruzdžių. Iš ten 
galėjo būti saugo-
mas kitas IX-XIII a. 
tankiau apgyventas 
ruožas, buvęs už ke-
liolikos kilometrų į 
pietryčius tarp Kužių 
ir Valdomų kaimų. 
Šiame areale yra Lu-
ponių kaimas su pi-
liakalniu, kurį istori-
kai spėja priklausius 
Šiaulių (Salduvės) 
gynybinei sistemai, 
kartu su Bubių, Jurgaičių, Ramulėnų ir Normančių piliakalniais. Antrasis Sauginių 
kaimas yra 6 km į šiaurę nuo Bubių, nuo ankstyvaisiais viduramžiais stovėjusios 
Dubysos pilies.

Bene žinomiausi yra pakaunės Sargėnai, iš kaimo tapę Kauno miesto dalimi. 
Jie įsikūrę Neries dešiniajame krante ant gūbrio, kuris viršum aplinkinės lygumos 

iškilęs 25-27 m, o gyvenama 
šioje vietovėje nuo IX šim-
tmečio po Kristaus (Kultūros 
vertybių ..., 2014). Turėdami 
galimybę plačiai matyti apy-
linkę, jie greičiausiai sergėjo 
Kauno prieigas iš šiaurės ry-
tinės pusės, duodami signalą 
apie pavojų slėnyje įsikū-
rusiems gyventojams. Tokį 
spėjimą patvirtina kryžiuočių 
kelių maršrutai: ,,Pirmiausia 
iš Romainių 2 mylios iki Šati-
jos krašto /.../“ (nr. 48); ,,Pir-
miausia ateinama į Panevėžio 
(Nevėžio – aut.) kraštą; iš ten 
į Babtus ½ mylios, nuo Babtų 
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Sar(g)viečių kaimas ir viduramžių karų kryžiuočių maršrutas 
Laukuvos – Tverų apylinkėse:1 – piliakalniai, 2 – kryžiuočių  

stovyklavimo vietos, 3 – signalinė vietovė, 4 – maršruto kryptis.

Galimai sargybinės signalinės vietovės Joniškio – Šiaulių  
apylinkėse: 1 – piliakalnis, 2 – sargybinė vietovė
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iki Labūnavos 1 mylia, čia kariuomenė apsistoja prie upės, kuri vadinama Gilasiu, 
nuo jos iki Vandžiogalos ½ mylios, tame tarpe yra miškas, kuriame kelią reikės 
prasivalyti; iš ten viena mylia iki Ibėnų, ten reikės truputį valytis, iš ten į Šatiją 1 ½ 
mylios, čia praleidžiama antroji naktis“ (nr. 49) . 

Sargeliai yra Šventosios kairiajame krante, apie 6 km į pietus nuo Ukmergės. 
Dėmesį patraukia išskirtinė šios vie-
tovės geomorfologinė situacija: ties 
Ukmerge buvęs platus ir apie 4 km plo-
čio siekiąs Šventosios slėnis kairiaja-
me krante staiga susiaurėja, sudaryda-
mas savotišką stataus šlaito kyšulį, nuo 
kurio atsiveria vaizdas tiek į šiaurę - į 
Ukmergės pusę, tiek į pietus - į Veprių 
pusę. Apžvalgos lauką pagerina ir šioje 
vietoje didesnis kairiojo kranto aukštis, 
virš upės iškilęs apie 30 m, kai dešiny-
sis yra dešimčia metrų žemesnis, todėl 
į kitą krantą žvelgiama iš viršaus. Mei-
liu mažybiniu Sargelių vardu vadinti 
žmonės, matyt, čia ėjo sargybą tuo pa-
čiu viduramžių karų laikotarpiu. Taip 
manyti leidžia pro čia ėję kryžiuočių 
kariuomenių maršrutai: ,, nuo Veprių 
iki Vilkmergės 2 mylios, yra plynė“; 
,,nuo šitos brastos einama į Vilkmergę, 
į pilį, esančią šiapus Šventupės, ketvir-
tis kelio palei Šventupę kietas“. Nuo 
sargyklos matėsi judėjimas dešiniuo-
ju Šventosios krantu, todėl pavojaus 
ženklas, matyt, būdavo duodamas Vil-
kmergės piliai, o už 4 km į rytus įsikūrę 
Vyčiai šią žinią nešdavo prie Širvintų 
įsikūrusiems kitiems Vyčiams.

XIX šimtmečio pradžios žemėlapiuose prie Šešupės - Sasnavos santakos žymi-
mas Sargučių kaimas, bet XX amžiaus pradžioje jis vadinamas Surgučiais. Vienos 
raidės skirtumas leidžia manyti čia esant tą patį sargų, meiliai vadintų sargučiais, 
kaimą. Rašytiniai šaltiniai rodo, jog ir pro šias vietas yra vedę kryžiuočių maršrutai. 
Nors kad ir kaip būtų sunku identifikuoti jų kelius per Užnemunę, vieną atkarpą 
galima atsekti tiksliai. 42-e apraše minima, jog būdavo dukart einama per Sasnos 
upę. Žinant šios upės konfigūraciją akivaizdu, jog dukart per ją brista dabartinės 
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Viduramžių karų kryžiuočių maršrutai 
Kauno apylinkėse ir Sargėnų sargybinė  

signalinė vietovė
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Sasnavos apylinkėse, kur Šešupės ir Sasnos santakoje įsikūręs Surgučių (Sargučių) 
kaimas. Gretimas kaimas į šiaurės vakarus yra Gavaltava. Jo pavadinimas grei-
čiausiai kilęs nuo lietuvių kalboje paplitusios svetimybės gvoltas (gwalt - lenk., 
гвалт – rus., gewalt – vok.) – prievarta, triukšmas, šauksmas, valdžia. Gal tą prie-
vartą patyrė(davo) Gvoltuvos kaimas, kai Šešupę perėjusios kariaunos jį užklupda-
vo. Už trejeto kilometrų į vakarus palei Šešupę yra Nendrinių kaimas su garsiuoju 
Nendrinių kapinynu, išsiskiriančiu iš kitų itin gausiais žirgų palaidojimais: nuo su-
ardymų išlikusioje kapinyno dalyje aptikti 66 žirgų skeletai ir 4 urnos su žmonių 
pelenais iš IX - XIII a. Gal čia būta žirgyno? Gal sargams pastebėjus kryžeivius, 
pavojaus žinia tiesiausiu keliu (apie 40 km) būdavo nešama Kaunui, kol anie trauk-
davo užuolankomis. 

Dar XVIII - XIX šimtmetyje palei Šešupės vidurupį ėjęs kelias tarp Gavaltavos 
ir Nendrinių kaimų suko nuo upės link Kauno pro Skriaudžius, Veiverius. Toles-
niame kariaunų kelyje, Jiestrakio apylinkėse, buvo/yra kita Sarginė. Judėjimą pa-
nemuniais iš dešiniojo kranto sekdavo Sekionys, įsikūrę ant stataus Nemuno šlaito į 
pietus nuo Darsūniškio. Be šių, Virbalio apylinkėse yra Saugonių kaimas, Kybartų 
apylinkėse Saugučių kaimas ir vienkiemis.

Panašių, su sargyba susijusių kaimų ir viensėdžių vardų Lietuvoje dar yra kelio-
lika. Prie tokių, matyt, vertėtų priskirti ir Laužų, Signalų, Žvalgų, Ginučių ir pana-
šius vardus vietovių, kurios, matyt, atlikdavo panašią funkciją.

Ar verta išsaugoti?
Gyvenamųjų vietovių vardai kartu su kitais vietovardžiais formuoja specifinį 

kultūrinį - mentalinį klodą, ne mažiau reikšmingą šalies kultūriniame lauke, kaip 
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Viduramžių karų kryžiuočių maršrutas Užnemunėje ir sargybinės-signalinės vietovės:  
1 – piliakalnis, 2 – sargybinė vietovė, 3 – miesteliai, 4 – miestai, 5 - maršruto kryptis
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papročiai ar tradicijos. Todėl neatsitiktinai žodinės kūrybos išraiškos formas, įskai-
tant kalbą, kaip nematerialaus kultūros paveldo raiškos priemonę, UNESCO Nema-
terialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (2003) yra apibrėžusi kaip vieną iš 
penkių nematerialaus kultūros paveldo reiškimosi sričių. Šią konvenciją ratifikuo-
dama Lietuva (2004 m.) prisijungė prie bendro tikslo saugoti bei užtikrinti pagarbą 
bendruomenių, grupių ir asmenų nematerialiam kultūros paveldui. Etninių vieto-
vardžių išlikimo užtikrinimas užsibrėžtas ir Lietuvos Etninės kultūros valstybinės 
globos pagrindų įstatyme (1999): ,,Vyriausybė inicijuoja etninio kalbos savitumo 
ugdymą, užtikrina tarmių, etninių vietovardžių išlikimą“(8 str. 3 p.).

Deja, su tokiomis kultūros paveldą saugančiomis nuostatomis nedera Lietuvos 
Respublikos Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatos bei Vy-
riausybės nutarimo ,,Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų 
ribų ir pavadinimų tvarkymo“ taisyklės, pagal kurias kaimai ir viensėdžiai vis dar 
gali būti panaikinami, jų teritorijas prijungiant kitiems, o pavadinimai – pakeičiami: 
,,Gyvenamoji vietovė, kurios visa teritorija priskiriama kitų gyvenamųjų vietovių 
teritorijoms, panaikinama...“ Laikantis tokių, sovietine tradicija sekančių nuosta-
tų, gyvenamųjų vietovių vardai, vykdant pastovių ribų nustatymo darbus, vis dar 
dažniau naikinami negu atkuriami, visai nesusimąstant apie tų vardų vertę krašto 
kultūrai. Pavyzdžiui, 2014 m. Vyriausybė Ukmergės r. savivaldybės prašymu rajo-
ne panaikino 40 kaimų ir viensėdžių, tarp jų ir Vyčių viensėdį, ir tik vieną atkūrė. 
Tai itin pavojingos nuostatos, nes depopuliacijos procesas Lietuvoje vyksta ir to-
liau. 2004 m. duomenimis, be gyventojų buvo likę 4,2 tūkst. gyvenamųjų vietovių, 
todėl pavojus gresia ir šiems kaimams bei viensėdžiams prarasti vietovių vardus. 
Nerimauti verčia ir tai, kad tokios nuostatos apsunkina ir sovietmečiu sunaikintų 
kaimų bei viensėdžių vardų atkūrimo galimybę, o ribų tikslinimas yra gera proga tą 
padaryti. Bet labiausiai neramina supratimo trūkumas, jog sunaikintų, nykstančių 
gyvenamųjų vietovių vardai yra šalies kultūros paveldas, nešantis kalbinę, istorinę, 
paleogeografinę, kitą kultūrinę informaciją, bei suteikiantis iš ten kilusiems žmo-
nėms tapatybės, prieraišumo pojūtį, todėl nusipelno būti naudojami kasdienybėje ir 
toliau, pavyzdžiui, buvusių gyvenamųjų vietovių statusu, idant krašto istorinė atmin-
tis nebūtų skurdinama. 

Ar bus atkurti ,,išbrauktųjų“ kaimų vardai, ar palikti gretimų pavadinimai, 
priklauso nuo supratingumo, požiūrio į krašto kultūrą, istoriją. UNESCO Nema-
terialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija yra numačiusi galimybę sudaryti 
nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikia neatidėliotinos apsaugos, sąrašą. Į 
jį įtraukiamos nematerialaus kultūros paveldo vertybės, kurioms, nepaisant ben-
druomenės, grupės, atskirų žmonių ar valstybių pastangų, gresia pavojus išnykti, jei 
skubiai nebus suteikta neatidėliotina pagalba. O juk tokiame pavojuje yra atsidūrę 
Lietuvos sunaikintų ir tebenykstančių kaimų bei viensėdžių vardai.
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Aplinkosaugos ve-
teranui hidrotechnikos 
inžinieriui Bronislavui 
Vertelkai birželio 15 d. 
– garbingo 80-mečio 
jubiliejaus data. 

Jubiliatas gimė 
Panevėžio lygumo-

se, Šatrėnų k. Jo tėvas savanoris – Lietuvos 
nepriklausomybės kovų Suvalkų trikampyje 
dalyvis. Bronislavas mokėsi Uliūnų pradžios 
mokykloje, vėliau progimnazijoje, Panevėžio 
I vidurinėje mokykloje. 1959 m. baigė LŽŪA. 

Tapęs hidrotechnikos inžinieriumi, Bro-
nislavas dirbo Vilniaus melioracijos staty-
bos treste, Nemenčinės MMS, Gazifikacijos 
ir termofikacijos valdyboje, Vyriausioje van-
dens resursų naudojimo ir apsaugos valdy-
boje prie Ministrų Tarybos, kurioje vadovo 
Kaimo vietovių vandens ūkio skyriui. Tais 
laikais ir miestų nuotėkų valymo klausimai 
buvo sprendžiami nelengvai ir nedaug kas 
manė, kad kaime reikia statyti valymo įren-
ginius. Bronislavas energingai ėmėsi šios 
veiklos. Vėliau Jubiliatas dirbo Valstybi-
niame agropramoniniame komitete, Lietu-
vos pieno pramonės įmonių gamybiniame 
susivienijime „Pieno centras“, kur rūpinosi 
aplinkos apsauga, naujų gamybos technolo-
gijų diegimu. Išėjęs į pensiją, dirbo Vilniaus 
dailės akademijoje. Šalies žurnaluose ir 
laikraščiuose, mokslinių konferencijų leidi-
niuose išspausdino daugiau nei 60 straips-
nių vandens išteklių naudojimo ir apsaugos 
bei bendrais gamtosaugos klausimais. Da-
lyvavo rengiant Vandens įstatymo pirmąją 

redakciją, parengė mokslinio tyrimo darbo 
„Projekto Eurovanduo vertikalioji studija. 
Vandens resursų valdymas Lietuvoje“ dalį.

Jubiliatas gerai derino darbą su pamin-
klosauga, domėjosi kultūros paminklais, jų 
būkle. Sukauptomis žiniomis mielai dalijosi 
su bendradarbiais, organizuodavo ekskursi-
jas ir išvykas į gražiausius gamtos kampe-
lius, atmintinas vietas. 

Bronislavui visuomet užteko laiko vi-
suomeninei veiklai. Jis buvo įvairių visuo-
meninių organizacijų ir komisijų narys. 
1997-2001 m. buvo Lietuvos žemėtvarkos 
ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos tary-
bos narys, jos aplinkos apsaugos komisijos 
pirmininkas, žurnalo „Žemėtvarka ir hidro-
technika“ redaktorių kolegijos narys. Jubi-
liatas yra įrašytas į LŽHIS garbės knygą, 
apdovanotas Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos garbės raštu, ministeri-
jų garbės raštais bei visuomeninių organiza-
cijų padėkomis.

Neseniai Jubiliatą ištiko skaudi netek-
tis – kovo mėn. į amžinąjį poilsį palydėjo 
žmoną Benitą, su kuria nuėjo 50 metų bendro 
gyvenimo kelią. Jubiliatui, jo dukrai Eglei ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Galinga upe plaukęs Jubiliato gyvenimo 
laivas, paliko ryškų meilės ir pagarbos mūsų 
gimtajam kraštui pėdsaką. Garbingo jubilie-
jaus proga linkime Tau neprarasti optimiz-
mo, ir toliau domėtis gimtojo krašto istorija, 
gamta, linkime geros sveikatos, laimingai 
sulaukti kitų jubiliejų.

Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila

Bronislavui Vertelkai – 80

Balandžio 17 d. 
septyniasdešimtąjį 
gimtadienį atšven-
tė UAB ,,Kuršasta“ 
valdybos pirminin-

Stanislovui Martinkui –70
kas, plėtros direktorius Stanislovas Martinkus.

Jubiliatas gimė Skuodo r. Ylakių k. Bai-
gęs vidurinę mokyklą 1964 m., įstojo į LŽŪA 
Mechanizacijos fakultetą, ir 1970 m. su me-
chanikos inžinieriaus diplomu grįžo dirbti į 
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Skuodo MSV. Geros darbo patirties jaunas 
inžinierius įgijo dirbdamas iš pradžių baro 
mechaniku, vėliau mechaninių dirbtuvių 
vedėju. Tai buvo nelengvos pareigos, reikė-
jo rūpintis įmonės mašinų parko remontu, 
ieškant reikalingų įrenginių ar detalių. Nuo 
melioracijos mašinų darbo priklausė visos 
įmonės veiklos sėkmė, vis didėjančių užduo-
čių vykdymas. Jubiliatui užteko žinių ir ener-
gijos spręsti šiuos uždavinius. Neatsitiktinai 
vėliau jis tapo įmonės viršininko pavaduo-
toju gamybos reikalams. Ir čia Stanislovas 
Martinkus pasireiškė kaip puikus darbų or-
ganizatorius, sumanus vadovas, įtemptas 
darbas sprendžiant melioracinės statybos 
klausimus davė gerus rezultatus. Jubiliatas 
kolektyve įgijo didelį autoritetą.

1986 m. Stanislovas Martinkus buvo pa-
skirtas MSV viršininku. Jam teko rūpintis ne 
tik gamybiniais klausimais, bet ir socialinė-
mis MSV kolektyvo problemomis. Neužilgo 
įmonei prasidėjo sunkus ir sudėtingas lai-
kotarpis. Melioracijos darbų finansavimas 
sumenko bemaž iki nulio. Darbuotojų skai-
čių teko sumažinti nuo 600 iki 84. Dirbta 
Baltarusijoje, Karelijoje, Latvijoje ir tokiu 
būdu išsaugotas kolektyvo branduolys, vie-
ninga, stipri įmonė. Jos vadovas buvo ko-
lektyvo mėgiamas, gerbiamas ir vertinamas. 
Po didelių pasikeitimų, Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę, MSV tapo akcine bendrove 
,,Skuodo melioracija“ (dabar UAB ,,Kur-
šasta“). Jubiliatas toliau vadovavo įmonei, 

tapo generaliniu direktoriumi, o nuo 2012 
m. jis yra bendrovės valdybos pirmininkas 
kartu ir plėtros direktorius.

Pastaruoju metu kolektyvas atjaunėjo, 
įmonėje įgyvendinti trys ES standartai – ko-
kybės, saugos ir sveikatos bei aplinkosau-
gos, sutvarkyta įmonės teritorija, suremon-
tuoti pastatai, įgyvendintas ES paramos 
projektas.

Stanislovas Martinkus aktyvus rajono 
tarybos narys (jau 6 kadencija), buvo tary-
bos pirmininkas, visuomeninis vicemeras, 
rajono tarybos ekonomikos ir verslo komi-
teto pirmininkas. Aštuoneris metus (1999-
2007 m.) jis buvo Klaipėdos regiono plėtros 
tarybos narys, o 2015 m. tapo Skuodo rajo-
no verslininkų asociacijos pirmininku. Nuo-
lat rūpinasi jaunimo profesiniu orientavimu, 
studijų finansavimu, jaunų specialistų ren-
gimu. Neužmiršta ir savo gimtojo krašto - 
Ylakių. 2014 m. savo asmeninėmis lėšomis 
suremontavo kapinių koplyčią. Daug lėšų ir 
pastangų skiria labdarai.

Jubiliatas mėgsta plaukioti laivu (turi 
laivavedžio teises), o kartu ir žvejoti, ypač 
jūroje. Mėgsta keliauti, pabuvojo įvairiose 
pasaulio šalyse, iš visų kontinentų dar nebu-
vo Antarktidoje.

Sveikiname šaunųjį savo kolektyvo va-
dovą. Linkime sveikatos, energijos ir toliau 
tęsti savo aktyvią veiklą.

Kolektyvo vardu
Liudvikas Žukauskas

Gražus ir didelis 
yra gyvenimo namas. 
Jame labai daug 
durų. Buvusi ilgametė 
ASU Melioracijos ka-
tedros docentė Alma 
Pocienė neseniai at-
vėrė duris į garbingą 

70-ties metų jubiliejų.
Jubiliatė gimė 1945 m. gegužės 23 d. 

Rokiškio apskr. Jurkiškio kaime ūkininkų 
šeimoje. Tėvai, bėgdami nuo tremties, ap-
sigyveno Rietave, vėliau Šilutėje. Tėvas 
buvo vienas pirmųjų ekskavatorininkų, dar 
1950 m. sausinusių užmirkusias žemes. Gal 
tai ir turėjo įtakos tolesniam Almos Mirs-
kytės - Pocienės specialybės pasirinkimui. 
Tėvams persikėlus į Tauragę, Alma 1963 
m. baigė I-ą Tauragės vidurinę mokyklą ir 
įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
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tvarkos fakultetą. Baigusi studijas 1968 m. 
buvo paskirta Bartkuškio hidromelioracijos 
technikumo dėstytoja. Vyrui, Adomui Pociui, 
įstojus į aspirantūrą, nuo 1971 m. pradėjo 
dirbti Akademijos Melioracijos katedroje 
moksline bendradarbe. Nuo 1972 m. mokė-
si stacionarinėje aspirantūroje, kurią baigė 
1977 m., apgindama technikos mokslų kan-
didatės (nostrifikavus daktarės) disertaciją. 
Nuo tų pačių metų pradėjo dirbti Melio-
racijos katedroje asistente. 1980-1981 m. 
mokėsi Maskvoje užsienio kalbos kursuose. 
Juos baigusi išvyko į Alžyrą, kur dvejus me-
tus dirbo Alžyro hidromelioracijos institute 
pedagoge. Grįžusi toliau dirbo Melioracijos 
katedroje. 1989 m. jai buvo suteiktas docen-
tės mokslinis vardas.

Per ilgus pedagoginio darbo metus Al-
mai, keičiantis programoms, teko dėstyti 
įvairias disciplinas, tačiau labiausiai Ju-
biliatė mėgo melioracijos paskaitas, kurias 
skaitė melioracijos bei žemėtvarkos speci-
alybių studentams, vadovavo dešimtims ba-
kalaurų bei magistrantų baigiamųjų darbų. 
Docentė savo nuoširdžiu darbu nusipelnė 
studentų bei kolegų pagarbą ir meilę.

Doc. Alma Pocienė – aktyvi mokslininkė, 
rašiusi straipsnius į mokslo darbus, rengusi 
metodinius patarimus projektavimui, praty-
boms, paskaitų konspektus, yra vadovėlio 
„Sausinimas specialioms reikmėms“ ben-
draautorė.

2013 m. Alma Pocienė išėjo į užtarnau-
tą poilsį irl dabar gali visą laisvalaikį skirti 
savo pomėgiams, kuriems neužtekdavo lai-
ko: skaito knygas, darbuojasi sode, džiau-
giasi anūkų Karolio ir Teodoro pasiekimais. 
Karolis šiemet baigia bakalauro teisės stu-
dijas Anglijoje, Teodoras – dešimtokas. Ju-
biliatei skauda širdį dėl reorganizacijų fa-
kultete, dėl melioracijos sunykimo, nors ir 
supranta, kad pokyčius diktuoja laikas.

Gerbiama Jubiliate, Jūsų gyvenimo kelyje 
buvo visko: ir didelio džiaugsmo, ir nesėkmių, 
ir liūdesio valandėlių, tačiau Jūsų gyvenimo 
žingsnius visada puošė rūpestingas kuklu-
mas. Tokia Jūs buvote ir ankščiau, tokią mes 
matome dabar sulaukus gražaus jubiliejaus. 
Sveikiname ir linkime Jums daug energijos, 
sveikatos ir šypsenos - geros, plačios. 

Buvusių bendradarbių vardu
Alfredas Kėželis

Gegužės 16 d. 
60-ąjį gimtadienį 
šventė ilgametis 
UAB „Plungės Jo-
nis“ techninis di-
rektorius Algirdas 
Kazlauskas.

Algirdas gimė 
1955 m. Plungės r. Drukčių kaime. Mokėsi 
Lieplaukės vidurinėje mokykloje, kurią bai-
gęs įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir že-
mėtvarkos fakultetą. 1979 m. baigęs studijas 
ir įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą, 
pradėjo dirbti Plungės melioracijos statybos 
ir montavimo valdyboje meistru, netrukus 
buvo paskirtas darbų vykdytoju. Lietuvai pa-

skelbus nepriklausomybę, Sovietų Sąjungos 
ekonominės blokados metu (1990 m.) dirbo 
Rusijoje, su įmonės technika ir darbuotojais 
sausino įmirkusią Smolensko srities žemę ir 
tuo nemažai prisidėjo prie įmonės išgyveni-
mo sunkiu laikmečiu. 

1992 m. reorganizavus Plungės MSV, įsi-
steigė UAB „Plungės Jonis“. Algirdas Kaz-
lauskas buvo aktyvus bendrovės steigėjas, jis 
vėl paskiriamas bendrovės darbų vykdytoju, 
vėliau statybos vadovu. Sumanus ir geras 
darbų organizatorius 2004 m. tapo įmonės 
techniniu direktoriumi. Eidamas šias parei-
gas jis koordinuoja visų bendrovės padalinių 
darbą. Jam vadovaujant ir dirbant įvairio-
se pareigose UAB „Plungės Jonis“ atliko 
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daug reikšmingų net išskirtinių darbų. 2008 
m. bendrovė rekonstravo Kauno keleivinę 
prieplauką, 2011 m. Plungės r. Plokštinės k. 
įrengė „Šaltojo karo“ muziejų ir jo infras-
truktūrą. Už šiuos statybos objektus bendro-
vė buvo apdovanota Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos Aukso medaliais. 

Jubiliatas organizuodamas darbus su-
laukia ir kritikos, ir pagyrų, tačiau į viską 
reaguoja labai ramiai. Jo pastangos yra 
įvertintos Lietuvos Respublikos Seimo, savi-
valdybių, asociacijų, užsakovų ir kitų orga-
nizacijų padėkomis. 

Ne vien gamybos srityje Algirdas rodo 
savo sugebėjimus ir iniciatyvą. Vadovau-

ja Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikų 
sąjungos hidrotechnikų skyriui, o neseniai 
vykusioje Sąjungos konferencijoje išrinktas 
jos viceprezidentu. Mėgsta muziką, keliones, 
yra aistringas krepšinio varžybų sirgalius 
ir organizatorius. Yra klubo „Melioracijos 
senjorai“ narys.

Su žmona Regina užaugino dvi dukras ir 
sūnų, džiaugiasi dviem anūkais. Sveikindami 
bendradarbį ir draugą puikaus Jubiliejaus 
proga, linkime prasmingos gyvenimo pilna-
tvės, stiprios sveikatos, žemaitiško užsispyri-
mo ir visur lydinčios sėkmės. 

Bendradarbių vardu  
Rimas Rašinskas

Balandžio mėne-
sį savo kolegos 60 
metų jubiliejų pami-
nėjo UAB „Plungės 
lagūna“ kolektyvas. 
Šis prasmingas gim-
tadienis pasibeldė į 
UAB „Plungės lagū-

na“ vyriausiojo ekonomisto Antano Pau-
lausko gyvenimą.

Platelių ežero pašonėje esančiame vaiz-
dingame Stirbaičių kaime gimęs ir augęs, vi-
durinę mokyklą baigęs Plateliuose, sumanė 
studijuoti hidromelioraciją LŽŪA. Studijų 
metai Antanui buvo ne „studentavimo“ me-
tai, jis aktyviai dalyvavo studentų mokslinėje 
ir visuomeninėje veikloje. 1978 metais su 
pagyrimu baigė akademiją.

Po studijų grįžo į gimtuosius kraštus. 
Tapęs hidrotechnikos inžinieriumi pačių in-
tensyviausių melioracijos darbų Lietuvoje 
laikotarpiu, Antanas pradėjo dirbti Plungės 
MSV melioracijos objektuose meistru. Jam 
teko darbuotis hidrotechninės statybos, drė-
kinimo ir kituose baruose. Gyvenimo būdas 
ir čia jam neleido „snūduriuoti“ – greta pa-
grindinės veiklos Antanas visada buvo akty-

vus renginių organizatorius, turėjo daugybę 
originalių idėjų. 

Jau žinomas kaip mokantis puikiai ben-
drauti su MSV kolektyvo nariais 1980 m. 
buvo išrinktas Plungės MSV profsąjungos 
komiteto pirmininku. Tačiau 1982 m. teko 
atiduoti dvejų metų duoklę karinei tarnybai. 
Atitarnavęs sugrįžo į savo pirmąją ir vienin-
telę darbovietę ir buvo paskirtas gamybinio 
skyriaus vadovaujančiuoju inžinieriumi. Su-
darinėjo sąmatas, atlikdavo įvairius ekono-
minius skaičiavimus ir nuo to laiko ekonomi-
ka tapo jo „arkliuku“.

Atkūrus šalies nepriklausomybę, neuž-
ilgo prasidėjo valstybinių įmonių privatiza-
vimas. 1993 m., kai vietoje buvusios MSV 
susikūrė UAB „Plungės lagūna“, Jubiliatas 
jau buvo patyręs ekonomistas. Tad jam buvo 
patikėtos vyriausiojo ekonomisto pareigos, 
kurias nepriekaištingai vykdo iki šiol.

Per šį 22 metų laikotarpį bendrovė išau-
go, atlieka didelės apimties hidrotechninės 
statybos, inžinerinių komunikacijų tiesimo ir 
kitokius darbus. Prie jos sėkmingo augimo 
nemažai prisidėjo ir Jubiliato veikla nusta-
tant konkursams siūlomas objektų kainas. 
Nuo jų priklauso įmonės ekonomika. Jam 
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tenka analizuoti ir vertinti ne tik smulkias 
sutartis su užsakovais, bet ir didelių projek-
tų – nuotekų valymo įrenginių, inžinerinių 
tinklų, buitinių atliekų sąvartynų finansinius 
ekonominius rodiklius Čia svarbu rasti auk-
so vidurį: blogai apskaičiuosi būsimas są-
naudas ir užkelsi kainą – prarasi užsakymą, 
pasiūlysi pernelyg mažą – gausi nuostolį. 

Antanas kaip tik ir sugeba rasti tinkamus 
sprendimus..

 Džiaugiasi Antanas gražia savo šeima – 
su žmona Aldona užaugino tris sūnūs ir du-
krą, dabar džiaugiasi sulaukę anūkų.

Gražaus jubiliejaus proga bendradar-
biai linki Antanui stiprios sveikatos, neblės-
tančios energijos, sėkmės darbuose. 

Albinas Maslauskas

Dr. Antanas Van-
sevičius, Aleksandro 
Stulginskio universi-
teto Hidrotechninės 
statybos inžinerijos 
instituto docentas, 
Kovo 9 d. pažymėjo 
60-ies metų jubiliejų.

Jubiliatas gimė ir užaugo Kėdainių r. 
Ruseinių k. Mokėsi Josvainių vidurinėje mo-
kykloje, o 1973 m. pradėjo studijas LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 
1978 m. su pagyrimu baigęs studijas įgijo 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 
Tais pačiais metais pradėjo dirbti LŽŪA 
Hidroįrengimų katedroje asistentu. Hi-
dromelioracijos bei žemės ūkio inžinerijos 
specialybių studentams dėstė hidraulikos, 
vandentiekos, siurblių ir siurblinių dalykus. 
Greta pedagoginio Antanas aktyviai dirbo ir 
mokslinį darbą, rengėsi studijuoti aspirantū-
roje, tačiau 1981–1983 m teko atlikti karinę 
tarnybą. Atitarnavęs 1983–1986 m. mokėsi 
stacionarinėje aspirantūroje Leningrado 
politechnikos institute (Rusija), kur 1987 
m. apgynė technikos mokslų kandidato di-
sertaciją tema „Vietiniai pasipriešinimai ir 
srauto kinematika atvirų vagų susijungimo 
mazguose“. Tais pat metais pradėjo dirbti 
LŽŪA Grafikos ir braižomosios geometri-
jos katedroje asistentu, vėliau vyresniuoju 
dėstytoju, docentu. Nuo 1990 m. iki 1994 m. 
buvo šios katedros (vėliau pervadintos Inži-
nerinės grafikos katedra) vedėjas. Antanui 
suteiktas docento vardas, po nostrifikacijos 

1993 m. jis technikos mokslų daktaras. 1994 
m. prijungus Inžinerinės grafikos katedrą 
prie Inžinerinių konstrukcijų katedros, buvo 
jungtinės Statybinių konstrukcijų katedros 
docentas. Nuo 1987 m. Antanas dėsto brai-
žomosios geometrijos, inžinerinės bei kom-
piuterinės grafikos (dirba kompiuterinėmis 
programomis AutoCAD, Google SketchUp, 
Cartesio), hidroenergetikos, hidraulinių ma-
šinų ir hidroelektrinių dalykus Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto nuolatinių ir ištęs-
tinių studijų pirmosios bei antrosios studijų 
pakopos studentams. Vadovauja Hidrotech-
ninės statybos inžinerijos studijų programos 
bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems 
darbams, studentai pripažįsta jo autoritetą, 
gerbia nuomonę ir be didelių debatų atsi-
žvelgia į jo pastabas.

Antanas parengė ir išleido 10 metodinių 
priemonių bei patarimų studentų savaran-
kiško darbo organizavimo klausimais, stu-
dijų knygą „Braižomoji geometrija altitudi-
nėse projekcijose“. Pagrindinės mokslinių 
interesų kryptys – hidraulinis modeliavimas 
ir inžinerinės grafikos mokymo proceso to-
bulinimas. Yra parašęs daugiau kaip 30 
mokslinių straipsnių, paskelbtų respublikos 
bei užsienio leidiniuose, reguliariai daly-
vauja respublikinėse ir tarptautinėse moks-
linėse konferencijose. Aktyviai dalyvauja 
asociacijos BALTGRAF veikloje, palaiko 
glaudžius ryšius su kolegomis iš Silezijos 
technologijos universiteto (Lenkija).

Daug laiko jubiliatas skiria visuomeni-
nei veiklai: Antanas buvo ilgametis Lietuvos 
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inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos 
prezidentas (2006-2012), dabar – valdybos 
narys, Lietuvos standartizacijos departa-
mento technikos komiteto ekspertas, Univer-
siteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmi-
ninko pavaduotojas. Su žmona užaugino du 
sūnus, džiaugiasi dviem anūkais.

Gerbiamas Antanai, Tau, principingam 

ir reikliam, bet kartu tolerantiškam peda-
gogui, ramiam ir santūriam, mokančiam 
bendrauti su kolegomis žmogui, Jubiliejaus 
proga nuoširdžiai linkime neblėstančio op-
timizmo, sėkmės pedagoginio ir mokslinio 
darbo baruose ir gyvenimo vingiuose, nuo-
lat džiaugtis gera sveikata ir laime.

 Petras Milius

Bėga prasmingo 
įtempto darbo kupi-
nos dienos, mėne-
siai, metai. Sustoji 
pailsėti ir apsidairai 
– jau gyvenimo vi-
durys. 50 metų – tai 
amžius, kai žmogus 

drąsiai žvelgia į ateitį ir nebijodamas gali 
pažvelgti į praeitį, nes gyvenimo patirtis jau 
leidžia įvertinti atliktus darbus bei ateities 
galimybes. Tokį Jubiliejų balandžio 19 pa-
žymėjo UAB „Šilutės polderiai“ direktorius 
Arūnas Jagminas.

Jubiliatas gimė Kelmėje, vėliau gyveno 
ir mokėsi Šilutėje. 1993 m. baigė Kauno 
technologijos universitetą ir įgijo statybos 
inžinerijos bakalauro laipsnį. Teko dirbti 
direktoriaus statybai pavaduotoju, direkto-
riumi statybai. 

Karjerą melioracijos srityje pradėjo 
1999 m., tapęs UAB „Šilutės melioracija“ 
direktoriumi gamybai, o nuo 2010 m. vado-
vauja visai UAB ,,Šilutės polderiai“ veiklai. 
Jam vadovaujant buvo įrengtos Šilutės ir 
Kintų miestelio prieplaukos, atliekami Lie-
tuvos ir Rusijos valstybių sienos ženklini-
mo darbai, statoma jau ketvirtoji siurblinė 
Latvijoje. Šiandien akį traukia bendrovės 
jėgomis gražiai sutvarkytas Minijos kaimo 
kraštovaizdis. 

Po įtempto darbo daug laisvo laiko ne-
lieka, tačiau Arūnas randa laiko poilsiui ir 
savo pomėgiams. Tai nenustygstantis, visa-

da veikiantis žmogus. Praeityje buvęs ne-
blogas futbolininkas, jis ir šiandien rungty-
niauja Šilutės veteranų futbolo komandoje. 
Remia Šilutės meno ir sporto kolektyvus. 
Šilutės bokso klubas „Kovotojas“, Lietuvos 
bokso rinktinė puikiai žino, kad Arūnas visa-
da laikosi duoto žodžio. Finansiškai ženkliai 
prisidėjo ir prie Lietuvos olimpiečio Evaldo 
Petrausko pasiekimų. Atpildas - ilgai lauk-
tas Pamario krašte Evaldo Londono olim-
pinėse vasaros žaidynėse iškovotas bronzos 
medalis. Gyvenant vandenų krašte, Pamary-
je, be meškerės nė per žingsnį. Ne išimtis ir 
Arūnas. Žvejyba jam padeda atsipalaiduo-
ti, pabėgti nuo darbų ir problemų rutinos. 
Nors yra ne melagis, savo laimikiais galėtų 
rimtai pakonkuruoti su patyrusiais žvejybos 
vilkais. Jis ne tik geras žvejys, bet ir puikus 
žuvienės virimo meistras. Jo vadovaujama 
bendrovė remia Respublikinį žuvies virimo 
čempionatą Šilutės uoste, kuriame dalyvau-
ja geriausi Lietuvos žuvienės virimo meis-
trai. Arūnas yra reiklus ne tik kolektyvui, bet 
ir pats sau. Tai padeda nesustoti pusiauke-
lėje, neužmigti ant laurų, įgyvendinti naujus 
tikslus. 

Arūnas su žmona Saule užaugino dukras 
Karoliną ir Gretą, kurios jau studentės.

Sveikindami Arūną Jubiliejaus proga 
linkime, kad visur ir visada lydėtų gera nuo-
taika, puiki sveikata, kad jis būtų laukiamas 
draugų ir bendradarbių būryje, nestokotų 
artimųjų dėmesio ir meilės.

 Bendradarbiai
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Balandžio 20 d. 
AB „Utenos melio-
racija“ rinkodaros 
direktorius Saulius 
Vildžiūnas pažymėjo 
50 m. jubiliejų.

Penkiasdešimt 
metų – graži sukak-

tis. Tai brandos amžius, žmogaus gyvenimo 
pusiaukelė. Tai amžius, kai žmogus drąsiai 
žvelgia į priekį ir nebijodamas gali atsigręžti 
atgal, nes gyvenimo patirtis jam leidžia re-
aliai įvertinti atliktus darbus ir ateities ga-
limybes.

Jubiliatas gimė 1965 m. Molėtų r. Sau-
kiškių k. 1983 m. baigęs Utenos T. Tilvy-
čio vidurinę mokyklą, nusprendė studijuoti 
LŽUA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultete. 

1988 m. sėkmingai užbaigęs studijas ir 
įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus kvalifi-
kaciją, pagal paskyrimą pradėjo dirbti VAĮ 
„Utenos melioracija“ meistru, įgijęs patir-
ties 1989 m. paskiriamas darbų vykdytoju. 
Saulius buvo sumanus, stropus ir atsakin-
gas darbų vykdytojas. Jam patikėtą didelį ir 
svarbų melioracijos objektą priėmė su pa-
sididžiavimu kaip iššūkį, nors darbai buvo 
sudėtingi. Jauno darbų vykdytojo teorinis 
pasirengimas, organizaciniai gebėjimai ne-
liko nepastebėti – 1995 m. jis paskiriamas 
toje pačioje įmonėje, tik po privatizavimo 
pakeitus pavadinimą į AB „Utenos meliora-

cija“, gamybinio skyriaus viršininku. Dar-
bai sekėsi - jam užteko ir žinių, ir energijos. 
Būdamas gabus ir iniciatyvus, sparčiai kilo 
karjeros laiptais - nuo 1997 m. skiriamas 
technikos direktoriumi, o nuo 2001 m. eina 
rinkodaros direktoriaus pareigas. Gerai iš-
manydamas kompiuterinės apskaitos siste-
mas, vadovauja rengiant medžiagą statybos 
darbų konkursams. Įgyta per 27 metus darbo 
vienoje įmonėje patirtis padeda Sauliui šiais 
sudėtingais laikais rasti užsakymų darbams. 
Eidamas rinkodaros direktoriaus pareigas, 
be įprastinių funkcijų, jubiliatas daug pri-
sidėjo, kad įmonėje būtų sukurta ir įdiegta 
kokybės vadybos sistema. Saulius yra šios 
sistemos vadovybės atstovas kokybei.

Jubiliatas yra Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos Utenos 
hidrotechnikų skyriaus vadovas, aktyviai 
dalyvauja Lietuvos melioracijos įmonių aso-
ciacijos veikloje.

Saulius suranda laiko ir didžiausiems 
savo laisvalaikio pomėgiams – žvejybai bei 
kalnų slidinėjimui. Yra puikus šeimos žmo-
gus, rūpestingas šeimininkas. Kartu su žmo-
na Vilma užaugino sūnų Paulių. Sūnus savo 
darbo veiklą taip pat susiejo su AB „Utenos 
melioracija“. 

Jubiliejaus proga linkime Sauliui geros 
sveikatos, neišsenkančios energijos kasdie-
nėje veikloje, džiugių ir malonių akimirkų 
šeimoje.

Bendradarbių vardu Vaidas Kraujelis

ASU Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto Vandens 
ūkio inžinerijos ins-
tituto direktoriui 
profesoriui Arvydui 

Arvydui Povilaičiui – 50 
Povilaičiui sukako 50 metų. Prisimename 
R. Tumo publikaciją žurnalo „Žemėtvarka 
ir melioracija“ 1994 m. Nr.1 – „Jauniausias 
mokslų daktaras“. Ten rašoma, kaip mokslų 
daktaro disertacija buvo ginama, kas ir kaip 
ją vertino. 
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Arvydo biografija nesudėtinga. Gimė 
1965 m. sausio 11 d. Kauno m. 1988 m. 
baigęs LŽŪA įgijo hidrotechnikos inžinie-
riaus kvalifikaciją. O toliau darbas LŽŪA 
(dabar ASU). 

Mokslinio darbo vadovas Rimvydas Tu-
mas aprašo, kaip jis susipažino su būsimu 
mokslininku. Gabus ir darbštus studentas 
A.Povilaitis po studijų buvo pakviestas pa-
dirbėti Vandentvarkos katedroje. Tuo metu 
buvo aktualios vandens erozijos problemos, 
ir tyrimams reikėjo panaudoti sudėtingą 
JAV sukurtą kompiuterinį modelį dirvų ero-
zijai modeliuoti ir prognozuoti. A. Povilaitis 
energingai ėmėsi šio darbo: tobulino kom-
piuterikos žinias, išnagrinėjo kompiuterine 
kalba parašytas lygtis, vėliau jas patobulino 
ir pritaikė Lietuvos klimato sąlygoms. 

Suteikiant daktaro laipsnį pripažįsta-
ma, kad žmogus jau pasiekė tokią brandą, 
kai sugeba savarankiškai spręsti mokslines 
problemas.

Tapęs mokslų daktaru, Arvydas ant laurų 
neužmigo. Sukaupta medžiaga, kuri netilpo 
į disertaciją, neilgai trukus pasirodė Lietu-
vos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose 
bei mokslinių konferencijų pranešimuose. 
Nuolatinis noras žinoti ir suprasti vis dau-
giau Arvydą įtraukė į tarptautinę veiklą. 
Jau 1997 m. jis įsitraukia į tarptautinius 
projektus bendradarbiaujant su Švedijos ir 
Norvegijos giminingais universitetais. Greit 
surado savo mėgstamą mokslinio darbo te-
matiką, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose 
moksliniuose projektuose, jau tapo šios sri-
ties profesionaliu ekspertu. 

Tai neliko nepastebėta. Dar 1995 m. jis 
užėmė docento pareigas. 2003-2004 m. buvo 
Melioracijos katedros vedėjas, o 2004-2005 
m. fakulteto mokslo prodekanas. Nuo 2005 
m. tapo Vandentvarkos katedros docentu, o 
jau 2008 m. atlikęs habilitacijos procedūrą 
išrenkamas šios katedros profesoriumi. Per 
palyginti trumpą laiką yra paskelbęs per 
100 publikacijų, tarp jų yra 62 mokslinių 
straipsnių autorius arba bendraautoris. Ar-
vydas negaili savo jėgų užimdamas įvairias 
visuomenines pareigas. Ilgą laiką atstovavo 
Lietuvai Šiaurės šalių hidrologų asociaci-
joje, jau kelinti metai vadovauja Lietuvos 
mokslų Akademijos Vandens problemų tary-
bai. Yra tarptautinis ES mokslo programos 
HORIZON 2020 ekspertas - vertina teikia-
mas paraiškas, skaito paskaitas Europos 
universitetų studentams, neseniai stažavosi 
JAV drenažo klausimais. 

Universitete įvykus esminiams struktūri-
niams pokyčiams, sujungus Melioracijos ir 
Vandentvarkos katedras bei Vandens tyrimų 
institutą į vieną Vandens išteklių inžinerijos 
institutą, niekam nekilo abejonių, kas šiam 
institutui turi vadovauti. Taigi, Arvydas Po-
vilaitis nuo 2012 m. yra ASU Vandens ište-
klių inžinerijos instituto direktorius, profeso-
rius. Svarbiausia - jis nepasikeitė, neišpuiko, 
yra visų instituto, fakulteto bei universiteto 
darbuotojų draugas.

Linkime jam neblėstančios energijos ir 
kuo geriausios kloties vadovaujant kolekty-
vui ir, žinoma, viso kuo geriausio asmeninia-
me gyvenime.

Bendradarbiai

Artūrui Juočui – 50
Nacionalinės 

žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio minis-
terijos Šilutės sky-
riaus vedėjas Artū-
ras Juočas šventė 
50 m. jubiliejų. 

Jubiliatas gimė 1965 m. birželio 14 d. 
Joniškio r. Kepalių k. 1983 m. baigęs Joniš-
kyje vidurinę mokyklą, pradėjo melioracijos 
studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir 
1988 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
diplomą. 1988-1994 m. dirbo Šilutės MSV 
(vėliau valstybinėje melioracijos įmonėje). 
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75
Živilę Balčiūnienę
Romualdą Girkų
Juozapą Norkų

Vaidotą Giržadą
Dalią Kavaliauskienę

Petrą Montvilą 
Meilutę Norkienę
Stasį Padalevičių
Juozą Pėstininką 

Kazimierą Rauduvę
Bronių Tvaronavičių

70
Ireną Bujavičienę

Evaldą Veriką

60
Zigmantą Butvilą
Ireną Kardokaitę

Irena Kneizevičienę 
Rimą Janulevičių
Joną Smalinską 

Danutę Žvikienę

85
Edvardą Grigelį
Oną Einorienę

Juozą Vytautą Kęstutį
Juozą Mikalavičių
Adolfą Petrulaitį

Vytautą Vasiliauską
 80

Michailą Arefjevą
Virgilijų Buožį

Juozapą Sušinskį

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,  
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus 

ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika„ redakcija

Sumažėjus melioracijos darbų, ėmėsi žemė-
tvarkos. 1994-1995 m. buvo Šilutės r. Rusnės 
agrarinės reformos tarnybos žemėtvarkinin-
kas. 1995-1997 m. vykdė geodezinius ma-
tavimus. Nuo 1997 m. vadovauja Šilutės r. 
žemėtvarkos darbams ir šiuo metu yra NŽT 
Šilutės skyriaus vedėjas. 

Žemės reforma – sudėtingas procesas, 
apimantis nusavintos žemės grąžinimą, 
valstybinės žemės pardavimą bei nuomą, 
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengi-
mą, derinimą ir tvirtinimą, žemės tvarkymą 
ir administravimą. Jis vienaip ar kitaip pa-
liečia vos ne kiekvieną Lietuvos šeimą. Juk 
kiekvieno grąžinto žemės sklypo istorija 
susijusi su žmonių emocijomis ir ne visada 
teigiamomis. Sudėtingiems žemės reformos 
darbams reikia didžiulės profesinės patir-
ties, pareigingumo, teisės aktų išmanymo, 
kompetencijos ir, svarbiausia, - gebėjimo 
ramiai įsiklausyti į kiekvieno besikreipian-
čio žmogaus problemas ir ieškoti šių jų 
sprendimo rakto. Tokiomis savybėmis ir pa-

sižymi Jubiliatas, subūręs darbštų ir darnų 
skyriaus kolektyvą. Aštuoniolika metų A. 
Juočas vadovauja skyriaus veiklai. Skyriaus 
darbuotojai vertina savo vadovą už mokė-
jimą išklausyti, padrąsinti, subtiliai pakri-
tikuoti, humoro jausmą, sukurtą palankią 
aplinką darbui ir diskusijomis, kur kiekvie-
no nuomonė gerbiama.

Jubiliatas yra Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys, 
ASU Alumni klubo narys, medžiotojas. Po 
sunkios darbo savaitės, kai dirbama neskai-
čiuojant darbo valandų, medžioklė yra ne tik 
geras laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir 
puikus poilsis smegenų ląstelėms. Įsiminti-
niausias sumedžiotas trofėjus - 10-ies metų 
elnias.

Sveikindami Artūrą su Jubiliejumi, linki-
me ir toliau išlikti savimi, išlaikyti savitar-
pio supratimą, ramumą priimant svarbius 
sprendimus, sveikatos, ištvermės, sėkmės 
dirbant šį reikalingą ir prasmingą darbą.

NŽT Šilutės skyriaus darbuotojai
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Penkiasdešimt metų  
melioracijos baruose 

 Antanas VALECKAS 

 
Melioracijos veterano Antano Valecko prisiminimai - apie kelią į melio-

raciją, pirmuosius darbus, per ilgus metus sukauptą patirtį darbuojantis me-
lioracijos sistemų eksploatavimo baruose... Apie visa tai įdomiai pasakoja 
žmogus, ilgus metus vadovavęs Biržų rajono melioracijos eksploatavimo or-
ganizacijoms. A. Valecko prisiminimai - tai kartu ir melioracijos raidos Biržų 
rajone bei visoje Lietuvoje istorija.

Redakcija

Tik pasakose tuščioje vietoje staiga atsiranda rūmai. Rea-
liame gyvenime norint ką nors sukurti reikia atkakliai dirbti, 
o valstybės mastu – tai turi daryti kelios kartos. Mūsų šalyje 
atlikti dideli melioracijos darbai turėjo savo pradžią tarpuka-
rio Lietuvoje. Pokario laikotarpiu iš pradžių sekė ilgas jėgų 
kaupimo periodas ir tik po to - dideli darbai, kurių rezultatais 
ir dabar naudojasi žemdirbiai.

Pirmoji mano pažintis su melioracija įvyko 1953 m., kai įstojau į Panevėžio 
hidromelioracijos technikumą. Iki tol žinojau prie tėviškės, Biržų r. Gumbelių k. 
esantį Pyvesos upės šoninį Vijūnytės griovį, rankomis iškastą apie 1926 m. Po 1945 
m. grioviui uždumblėjus, rudens potvynių metu vanduo užsemdavo per 100 ha pie-
vų. Tai mums žiemą būdavo gera čiuožykla.

Tik tiek pažindamas melioraciją, pradėjau mokslus. Mokytis nebuvo lengva, bet 
įdomu. Techniškuosius dalykus dėstė LŽŪA 1951-1952 m. absolventai hidrotech-
nikos inžinieriai Vincas Sviklas, Vladas Tvarkūnas, Jonas Andriūnas (direktoriaus 
pavaduotojas), Jurgis Bobina, Konstantinas Zapalskis. Buvo aiškinama supranta-
mai, tačiau reikalavimai moksleiviams buvo nemaži. Braižybos mokytojas Rudaitis 
pirmiausia išmokė nusidrožti pieštuką, gražiai, kaligrafiškai rašyti, švariai braižyti 
vatmano lape. Matematikos dėstytojas Vainauskas blogai besimokančius „siųsda-
vo“ į Joniškėlio ŽŪT mokytis bitininkystės.

Labai atidžiai klausydavausi V.Sviklo dėstomos hidraulikos. Kartais vienos for-
mulės išvedimui neužtekdavo visos lentos. Nuolaidų nebūdavo, o iškalti mintinai 
nebuvo įmanoma. Išsamiai ir įdomiai buvo mokoma vandentiekio ir kanalizacijos, 
teorinės mechanikos, geodezijos, hidrometrijos ir kitų dalykų.

Pirmąją gamybinę praktiką 1956 m. trise atlikome tuometinio Kudirkos Nau-
miesčio r. Barzdų miestelio laukuose. Vykdomiems drenažo darbams trūko do-
kumentacijos. Mes, praktikantai, vadovaujami inž. Aldonos Zelionkienės, pro-
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jektavome drenažo tinklą. Turimame ploto 
nusausinimo grioviais 1:5000 mastelio plane 
nužymėdavome būsimų rinktuvų trasas, jas iš-
niveliuodavome, o tada jau projektuodavome 
sausintuvus. Antrąją gamybinę praktiką 1957 
m. atlikau Šiaulių MMS, pas gerai žinomą 
inžinierių darbų vykdytoją Antaną Daugara-
vičių. Čia susipažinau su griovių kasimu, ge-
rai supratau, kaip nužymimos griovių trasos, 
jų lanksmai. Toliau sekė diplominio projekto 
rengimas. Teko nemažai paplušėti, bet mano 
drenažo diplominį projektą valstybinė komisi-
ja, vadovaujama Gedimino Murausko, įvertino 
labai gerai.

Taigi, su hidromelioratoriaus diplomų įtei-
kimu mes visi 57 absolventai palikome senuo-
sius technikumo pastatus. 1957-1958 mokslo 
metus jaunesnieji kolegos pradėjo arba tęsė 
naujuose rūmuose.

Dauguma baigusiųjų gavo paskyrimus į projektavimo, statybos ar eksploatavimo 
organizacijas. Tik trims absolventams, baigusiems studijas geriausiais pažymiais - 
Jonui Budriui, Česlovui Ramonui ir Romanui Butkui -buvo leista toliau studijuo-
ti LŽŪA. Jų, 1962 m. tapusių hidrotechnikos inžinieriais, gyvenimo kelias buvo 
toks: J.Budrys vėliau daugelį metų dirbo Kėdainiuose mokslinio tyrimo institute, 
Č.Ramonas tapo LŽŪA profesoriumi, R.Butkus daugelį metų ėjo vadovaujančias 
pareigas projektavimo institute. Laikui bėgant dar keliolika mūsų ketvirtosios laidos 
absolventų neakivaizdžiai studijavo aukštosiose mokyklose, tačiau ne visi jas baigė.

Buvau „nupirk-
tas“ Biržų sausi-
nimo sistemų te-
ritorinės valdybos 
(SSTV) viršininko 
J.Skruzdžio ir pra-
dėjau darbą tuome-
tiniame Vabalninko 
rajone baro melio-
ratoriumi. Penkios 
sausinimo sistemų 
techniškosios eks-
ploatacijos valdybos 
buvo įkurtos nuo 
1948 m. pradžios 

Po diplomų įteikimo senojo technikumo kieme. 1957 m.

Autorius geodezijos  
mokomosios praktikos metu
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eksperimento tvarka TSRS 
Ministrų tarybos potvarkiu. 
Tai buvo Biržų, Kėdainių, 
Panevėžio, Šilutės ir Šiaulių 
SSTV. Jos eksploatavo me-
lioracijos statinius 24 tuo-
metinėse apskrityse. Vėliau, 
jau Lietuvos TSR Ministrų 
tarybos potvarkiu, nuo 1950 
m. pradžios buvo papildomai 
įsteigtos dar septynios tokios 
valdybos ir visos pavadintos 
sausinimo sistemų teritorinė-
mis valdybomis. Jos veikė iki 
1958 m. pavasario, kol buvo 
reorganizuotos (išskaidytos) 
į rajonų melioracijos grupes, 
pavaldžias rajonų vykdomie-
siems komitetams ir Vyriau-
siajai melioracijos valdybai.

Biržų SSTV įvairiais laiko-
tarpiais vadovavo dar tarpuka-
rio Lietuvos kultūrtechnikai: 
Adolfas Jakubėnas, Juozas Se-
rafinas, Jonas Razmislavičius, 
baigęs Kauno ŽŪT hidrotech-
nikas Julius Alekna. Tik pas-

kutinysis, Jonas Skruzdys, buvo Panevėžio HT auklėtinis. Biržų melioracijos grupei 
liko vadovauti buvęs SSTV vyriausiasis inžinierius Antanas Kaziūnas. Man buvo 
pasiūlyta dirbti projektuotoju, tačiau aš nutariau eiti į melioracinę statybą.

Nuvykau į Rokiškio MMS ir nuo 1958 m. balandžio 1 d. buvau priimtas dirbti 
techniku. MMS vyriausiasis inžinierius Vytautas Kęstutis pavedė vykdyti tuometi-
nio Obelių r. „Spartuolio“ kol. drenažo projektą. Jis mane nuvežė į lauką motociklu 
M-72 ir kaip desantininką išlaipino dar padengtame sniegu plote. Vėliau, sniegui 
nutirpus, ant kalnelio rankomis pradėjome kasti pirmąsias tranšėjas ir kloti drenas. 
Neužilgo pradėjo rinktis darbininkai, ir sezono įkarštyje jau buvau priėmęs dirbti 
apie 50 žmonių. Drenažą rengėme grioviakase iškastas tranšėjas pagilindami ran-
komis. Darbymečio įkarštyje vos spėjau niveliuoti būsimas drenažo linijas ir dirbau 
nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Vėliau man jau padėdavo baigęs melioracijos kursus 
dešimtininkas Jonas Gilys. Suspėdavome ir patikrinti įrengtas drenas. 

Darbų vykdytojo darbas buvo įtemptas, bet įdomus. Iki MMS buvo 15 km, su-

Antanas Valeckas – Biržų r. melioracijos grupės  
ruožo viršininkas. 1964 m.

Prie paminklinio akmens, skirto pažymėti melioracijos 
darbų pabaigą „Pergalės“ kolūkyje. 1980 m.
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sisiekimui turėjome dviratį, tad beveik viską reikėjo spręsti savarankiškai. Vėliau 
tėvai Kijeve nupirko „motocikliuką“ K-55. Pasijaučiau kone ponas esąs. Rudenį per 
100 ha drenuoto ploto buvo perduota eksploatuoti, tad „pirmas blynas neprisvilo“. 
Už gerą darbą man buvo įteiktas Rokiškio MMS Garbės raštas. Rokiškio MMS 
buvo suburtas darbščių specialistų kolektyvas. Jame dirbo ir neseniai LŽŪA baigę 
hidrotechnikos inžinieriai Algimantas Skeirys bei Vytautas Šimas. 

1958 m. rudenį teko išvykti į karinę tarnybą. Ją baigęs grįžau 1961 m. Vyriausio-
sios melioracijos valdybos Eksploatacijos skyriaus viršininko V. Laurinavičiaus siū-
lymu, pradėjau dirbti Pandėlio melioracijos grupės vyresniuoju inžinieriumi, tačiau 
neužilgo, 1962 m. stambinant rajonus, Pandėlio r. neliko. Sustambinto Biržų r. meli-
oracijos grupės viršininko Antano Kaziūno kvietimu pradėjau dirbti šioje organiza-
cijoje. Grupėje buvome keturi specialistai: A.Kaziūnas, P.Melnikonytė, A.Pyragis, 
A.Valeckas. 1964 m. vasarą A.Kaziūnui išėjus į pensiją, grupei vadovauti paskyrė 
mane.

Plečiantis melioracijos mastams, sekė naujos reorganizacijos. 1964 m. pabaigoje 
buvo įsteigtas Valstybinis melioracijos komitetas. Šio komiteto 1965 m. rugsėjo 30 
d. įsakymu melioracijos grupės buvo reorganizuotos į rajonų sausinimo sistemų 
valdybas. Melioracijos darbai plėtėsi.1963-1964 m. Biržų rajone buvo nudrenuota 
4,2 tūkst. ha žemių. 1965 m. kartu su perimtu iš likviduotų Vabalninko ir Pandėlio 
rajonų plotu, jau turėjome 59,2 tūkst. ha nusausintos žemės, iš jos 14,4 tūkst. ha 
buvo drenuota.

Sustambinus rajonus, vietoje MMS buvo įkurtos melioracijos statybos valdybos 
(MSV). 1963 m. birželio mėn. Biržų MSV viršininku buvo paskirtas Algimantas 
Skeirys, iki tol buvęs Utenos MSV vyriausiuoju inžinieriumi. Biržų MSV vyriau-
siasis inžinierius Vytautas Mačys nuo 1961 m. ėjo šias pareigas MMS. Jis ypač daug 
dėmesio skyrė melioracinei statybai, šių darbų kokybei. Kartu su A.Skeiriu šie ener-

AB „Biržų melioracija“ techninis direktorius Algimantas Kaziūnas (iš kairės) supažindina Panevėžio 
apskrities melioracijos specialistus su atliekamais sausinimo darbais
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gingi, gabūs inžinieriai 
rūpinosi ir gamybinės 
bazės plėtimu.

Savo uždavinius 
vykdė ir mūsų sausi-
nimo sistemų valdyba. 
Joje dirbo vyriausio-
ji inžinierė Pranciška 
Melnikonytė, ruožų 
viršininkai Adolfas Py-
ragis, Povilas Armonas, 
Alfredas Dagys, Petras 
Pipinė, Stasė Levinskie-
nė, Jonas Levinskas. Tai 

buvo sąžiningi, stropūs, savo darbą išmanantys žmonės. Mūsų buhalterė Genovaitė 
Briedienė be priekaištų tvarkė visą buhalterinę veiklos dalį, įskaitant ir atliekamų 
darbų finansavimą. Turėjome 72 remontininkus, kurie prižiūrėjo 560 km magistrali-
nių griovių. Rajone buvo 680 km magistralinių tarpūkinių melioracijos griovių, tad 
apie 220 km reikėjo tvarkyti: valyti, šalinti krūmų atžalas. Tuometė griežta žinybinė 
kontrolė, dažnos revizijos neleido apleisti melioracijos įrenginių.

Melioracijos darbų mastai metai iš metų didėjo. Biržų rajonui buvo nustatyta 
užduotis per 1966-1970 m. nusausinti 20,5 tūkst. ha žemės. Tais pačiais 1966 m. 
prasidėjo vienkiemių nukėlimo vajus. Buvo patvirtinta tokia tvarka: rajonų vykdo-
mieji komitetai tvirtina perkėlimo planus, šios priemonės įgyvendinimui vadovauja 
Žemės ūkio ministerija, o Melioracijos ir vandens ūkio ministerija nustato išlaidų 
dydį. Todėl įsigalėjęs teiginys, kad melioracija nukėlė vienkiemius, yra neteisingas. 
Melioratoriai buvo tik įrankis tuometės valdžios siekiams sukelti visus vienkiemius 
į gyvenvietes.

1967 m. buvo patvirtinti Žemėtvarkos projektavimo instituto atlikto nusausintos 
žemės inventorizavimo rezultatai. Biržų r. pasikeitimai buvo nežymūs, išskyrus tai, 
kad iš sausinimo sistemų apskaitos buvo išbraukta 500 ha prieškarinio drenažo. 
1970-1972 m. buvo padidinti atlyginimai sausinimo sistemų eksploatavimo tarny-
boms. Projektavimo ir statybos specialistų atlyginimai buvo padidinti dar 1969 m. 
Tai buvo paskata geresniam darbui.

Nuo 1972 m. didėjo ir SSV inžinerinio personalo skaičius. Buvo įsteigtas Pro-
jektavimo skyrius nedideliems projektavimo darbams atlikti. 1974 m. Biržų SSV 
dirbo jau 20 specialistų, daugiausia hidrotechnikų. Turėjome 84 griovių remonti-
ninkus. 1973 m. SSV viršininku buvo paskirtas Povilas Maruška, iki tol vadovavęs 
Pasvalio MSV. Aš tapau SSV vyriausiuoju inžinieriumi ir šias pareigas ėjau iki 1988 
m. (1979 m. SSV buvo pervadintos melioracijos eksploatavimo valdybomis). Šią 
rokiruotę galima pavadinti SSV darbuotojų „politinės situacijos“ gerinimu.

Susipažįstama  su naujomis darbų technologijomis
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1973 m. Bir-
žų MSV perdavė 
naudoti 6300 ha 
nusausintos žemės. 
Tai buvo didžiau-
sias nusausintas 
plotas nuo 1956 
m. kai buvo įkurta 
Biržų MMS. MSV 
dalyvaudavo tuo 
metu rengiamuose 
geriausiai suprojek-
tuoto ir įgyvendinto 
melioracijos pro-
jekto konkursuose 

ir du kartus tapo šio konkurso nugalėtoja. Prizas nugalėtojai – lengvasis automo-
bilis visureigis UAZ-469. Tuo metu MSV veiklai vadovavo Vytautas Čiuplinskas, 
o Vytautas Mačys kaip ir anksčiau buvo vyriausiasis inžinierius. 1980 m. buvo nu-
sausinta visa tuometinio „Pergalės“ kol. žemė dabartinės Pačeriaukštės seniūnijos 
teritorijoje. Paskutiniame drenuotame lauke buvo pastatytas paminklinis akmuo.

Pagal tuometinę tvarką vidūkiniai grioviai (esantys kolūkių ar tarybinių ūkių 
teritorijoje) turėjo būti prižiūrimi šių ūkių jėgomis. Ne visur tas darbas buvo atlie-
kamas tinkamai. 1975 m. iniciatyvą šiuo reikalu parodė „Pavasario“ kol., sukonstra-
vęs griovių šlaitų šienapjovę prie traktoriaus MTZ-50.

1975 m. SSV darbuotojų gretas papildė Panevėžio HT auklėtinis hidrotechnikas 
Rimantas Šikšnys, kuris ir šiandien vadovauja melioracijai Biržų r. žemės ūkio sky-
riuje. Dabartinę situaciją su ankstesniais laikais palyginti sunku: 1958 m., kai rajone 
buvo nudrenuota tik keli tūkstančiai hektarų, eksploatacijos klausimais rūpinosi trys 
specialistai. Dabar tuo užsiima taip pat trys žmonės, nors rajone yra per 86 tūkst. 
ha drenuotos žemės (82 proc. visos šlapios žemės) ir per 1600 km magistralinių 
griovių.

Nuo 1976 m. melioracijos darbų rajone pradėjo mažėti, o po 1990 m. nauji plotai 
jau nebuvo drenuojami. Tuometinio melioracijos ministro Vincento Normanto 1988 
m. birželio 30 d. įsakymu sausinimo sistemų valdybos buvo sujungtos su melioraci-
jos statybos montavimo valdybomis. Pradėjome dirbti MSV sudėtyje, vykdėme tuos 
pačius darbus, tačiau rangovo ir užsakovo funkcijų sujungimas nebuvo logiškas. Tai 
buvo aiškiai suprasta po šalies nepriklausomybės atkūrimo ir 1991 m. birželio 3 d. 
prie Biržų r. žemės ūkio skyriaus buvo įkurta melioracijos tarnyba. Jai vadovauti 
buvau paskirtas aš, o R.Šikšnys – vyriausiuoju inžinieriumi. Mūsų tarnybos darbų 
pobūdis, darbuotojų skaičius ir galimybės jau buvo visai kitokie. Tęsėme darbą, o 
1995 m. liepos 1 d. tapome Panevėžio apskrities viršininko administracijos žemės 

Derlingi drenuoti Biržų rajono laukai, tai ir melioratorių nuopelnas
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ūkio departamento Biržų r. žemės ūkio valdybos 
Melioracijos tarnybos darbuotojais.

2002 m. kovo 31 d. peržengiau nustatytą vals-
tybės tarnybai 62,5 metų amžiaus ribą ir turėjau 
ją palikti. Tačiau tęsiau darbą melioracijoje ir iki 
2007 m. dirbau melioracijos darbų Biržų r. tech-
niniu prižiūrėtoju. Nuo darbo melioracijoje pra-
džios iki pabaigos praėjo penkiasdešimt metų.

Praeities nesugrąžinsi, tačiau žiūrint iš laiko 
perspektyvos akivaizdu, kad labiausiai melio-
racijos sistemų eksploatavimo reikalais buvo 
rūpinamasi kai juos Lietuvoje tvarkė šviesios 
atminties Melioracijos ir vandens ūkio ministe-
rijos Eksploatavimo valdybos viršininkas Vladas 
Laurinavičius. Jo 85 m. jubiliejaus proga didelė 
grupė buvusių pavaldinių 1995 m. vasarą susi-

rinkome jo sodyboje Rokiškio r. Bagdoniškio k. Pagerbėme jubiliatą, prisiminėme 
praeities darbus.

Dabar nedidelės apimties atliekamais melioracijos statinių renovacijos reikalais 
rūpinasi jaunesniosios kartos žmonės, kai kur net ne šios srities specialistai. Amžino 
nieko nėra ir neatnaujinamos melioracijos sistemos palaipsniui genda. Dar daugiau, 
aplinkosaugininkai jau neleidžia remontuoti kai kurių magistralinių melioracijos 
griovių, teigdami kad jie yra natūralūs upeliai. Gaila.

A.Valeckas sveikina buvusį ministeri-
jos Eksploatacijos valdybos viršininką 
V. Laurinavičių (kairėje). 1995 m. 

Technikumo 1957 m. absolventai susitikę po 50 metų
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Leonas Gutauskas
(1929 – 2015)

 
 2015 m. vasario 15 d. eidamas 87-tus metus mirė melioracijos 

veteranas, hidrotechnikos inžinierius, technikos mokslų daktaras Le-
onas Gutauskas.

Velionis gimė 1929 m. sausio 10 d. Vilkaviškio r. Pavištyčio 
kaime. Baigęs vidurinę mokyklą, 1949 m. įstojo mokytis į paren-
giamuosius kursus prie LŽŪA, kuriuos baigęs, 1950 m. įstojo į Hi-
dromelioracijos fakultetą. 1952 m. sausį suimtas ir išvežtas į Rusijos 

Tomsko sritį. Sibiro taigoje kirto mišką, vėliau dirbo Tomsko mieste žemėtvarkininku, ne-
akivaizdžiai studijavo melioraciją Omsko žemės ūkio institute. 1956 m. tremtis buvo pa-
naikinta ir jis grįžo į Lietuvą. 1957-1968 m. dirbo Ukmergės MSV darbų vykdytoju. Buvo 
darbštus, santūrus specialistas, mokėjo bendrauti su darbininkais. Hidromelioracijos studi-
jas toliau tęsė Baltarusijos žemės ūkio akademijos Melioracijos fakultete, kurį baigęs 1961 
m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1968 m. velionis perėjo dirbti į Lietuvos 
hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto Drėkinimo skyrių moksliniu ben-
dradarbiu. 1978 m. apgynė technikos mokslų kandidato (nostrifikavus - daktaro) disertaciją 
kultūrinių ganyklų drėkinimo režimo klausimu. Darbą institute baigė 1991 m.

Velionis su žmona Liudvika užaugino du sūnus: Algimantą – gydytoją, akių mikrochirur-
gą, ir Valmantą, Kauno dailės fakulteto docentą. Velionis buvo laimingas sulaukęs 5 anūkų.

Paprasto, darbštaus, pareigingo žmogaus, mokėjusio dirbti ir bendrauti su šalia esančiais 
atminimas bus gyvas kartu su juo dirbusių ir bendravusių žmonių širdyse.

 Studijų draugų vardu 
 Juozas Vytautas Kęstutis

Marijonas Leonavičius 
 (1928 – 2015)

Eidamas 88-tus metus 2015 m. kovo 13 d. po sunkios ligos mirė 
žemėtvarkos inžinierius Marijonas Leonavičius. 

Velionis gimė 1928 m. sausio 15 d. Kaišiadorių r. Bačkonių k. 
1949 m. baigęs Kaišiadorių gimnaziją pradėjo žemėtvarkos studijas 
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete ir 1954 m. įgijo 
žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. 

Profesinę žemėtvarkininko veiklą pradėjo 1954 m. Žemės ūkio 
ministerijos Žemės tvarkymo valdybos Geodezijos darbų padalinyje (partijoje). Pradėjo 
dirbti III eilės inžinieriumi, dirbo stropiai ir netrukus buvo paaukštintas į II eilės inžinierius. 
Po poros metų tapo I eilės inžinieriumi, dar vėliau buvo paskirtas grupės vadovu. 

1961-1964 m. M.Leonavičius dirbo Pramoninės statybos bei Komunalinio ūkio projek-
tavimo institutuose. 1965 m. Jubiliatas grįžo į žemėtvarką ir buvo paskirtas Respublikinio 
žemėtvarkos projektavimo instituto Šiaulių žemėtvarkos skyriaus viršininku. Vėliau turin-
tis didelę gamybinę patirtį M.Leonavičius paskirtas Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos 
valdybos Žemės naudojimo skyriaus viršininku ir šias pareigas ėjo iki 1973 m., kai perėjo 
dirbti į Žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institutą. Tačiau 1976 m. jis vėl grįžo į 
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žemėtvarką ir buvo paskirtas Žemėtvarkos instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriaus vyriau-
siuoju projektų inžinieriumi, vadovavo žemės skyrimo projektų rengimui. Šias pareigas jis 
ėjo daugiau kaip 10 m. Po to vėl palikęs institutą užsiėmė veikla, nesusijusia su pagrindine 
žemėtvarkininko profesija. 

M.Leonavičius buvo aktyvus visuomenininkas - buvo išrinktas Žemės ūkio ministeri-
jos profsąjungos komiteto pirmininku, dainavo choruose ir ansambliuose, buvo ministerijos 
choro „Dobilas“ seniūnas. Tuometinėje spaudoje skelbta ne viena jo publikacija žemėtvar-
kos klausimais. Už stropų sąžiningą darbą apdovanotas Žemės ūkio ministerijos bei instituto 
garbės raštais. 

Marijonas su žmona Aldona (mirusi 2000 m.), taip pat žemėtvarkininke, užaugino dvi 
dukras. Šeimos nariai, artimieji ir buvusieji bendradarbiai atsisveikino su visą gyvenimą 
skyrusiu žemėtvarkai specialistu, doru žmogumi. Jo atmintis išliks Jį pažinojusiųjų širdyse.

Vytautas Skuodžiūnas

Algirdas Antanavičius
 (1940 – 2015)

 2015 m. gegužės 3 d., eidamas 75–uosius metus, mirė buvęs ilga-
metis LŽŪA Žemėtvarkos katedros docentas Algirdas Antanavičius. 

A. Antanavičius gimė 1940 m. lapkričio 1 d. Kaišiadorių rajono 
Kareivonių kaime. 1959 m. baigė Kietaviškių vidurinę mokyklą ir 
įstojo mokytis į Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos 
ir žemėtvarkos fakultetą. Studijas baigė 1964 m., įgydamas žemė-
tvarkos inžinieriaus kvalifikaciją, ir pradėjo dirbti Akademijos Žemė-

tvarkos ir geodezijos katedroje. 1966 – 1968 m. jis mokėsi LŽŪA aspirantūroje. 1972 m. 
Maskvos žemėtvarkos inžinierių institute apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją. 
Socialinių mokslų daktaras (1993 m.), docentas (1985 m.). 1978 – 1982 metais dirbo Alžyre 
Hidraulikos ir melioracijos instituto Geodezijos katedros vedėju. 1990 – 1993 metais buvo 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanas, o nuo 1993 iki 1999 metų – Žemėtvarkos 
katedros vedėjas. Dėstė geodeziją Miškų ūkio ir ekologijos bei Vandens ūkio ir žemėtvar-
kos fakultetų studentams, vadovavo baigiamiesiems bakalaurų ir magistrantų darbams, buvo 
doktoranto mokslinis vadovas, nuoširdus dėstytojas. Jo visa mokslinė ir pedagoginė veikla 
susijusi su mūsų universitetu.

Doc. A. Antanavičius dirbo metodinį ir mokslinį tiriamąjį darbą. Dirbdamas Alžyre pran-
cūzų kalba parengė ir išleido paskaitų konspektą „Geodezija 1“ bei mokymo priemonę „To-
pografinė nuotrauka“. 2007 m. parengė mokomąją knygą „Geodezijos pagrindai“, metodinių 
priemonių. Doc. A. Antanavičius rengė mokslinius straipsnius geodezijos ir žemės naudo-
jimo temomis, juos spausdino Lietuvos ir užsienio šalių mokslo darbų leidiniuose, aktyviai 
dalyvavo mokslinėse konferencijose. 

Jis buvo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys, aktyviai da-
lyvavo 1988 metais ją atkuriant, buvo Sąjungos tarybos narys.

Kartu Algirdas Antanavičius buvo labai rūpestingas sutuoktinis ir tėvas. Su žmona, že-
mėtvarkos inžiniere, Virgilija užaugino sūnų ir dukrą, nuoširdžiai rūpinosi trimis vaikaičiais.

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

Virginija Gurskienė
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Aleksandra Petrauskienė
(1931 - 2015)

2015 m. gegužės 24 d. mirė žemėtvarkos veteranė Aleksandra Pe-
trauskienė. 

Velionė gimė 1931 m. lapkričio 28 d. Kauno r. Vainatrakio kai-
me. 1955 m. baigusi Lietuvos žemės ūkio akademiją tapo žemėtvar-
kos inžinierė. 1955-1963 m. dirbo Ramygalos r. vykdomojo komiteto 
vyriausiąja žemės tvarkytoja. 1963-1970 m. buvo Panevėžio r. gamy-
binės kolūkių ir tarybinių ūkių valdybos žemėtvarkos inžinierė. 1970-

1977 m. dirbo Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Panevėžio skyriuje vyres-
niąja inžiniere, 1977-1991 m. – Panevėžio r. žemės ūkio valdybos vyriausiąja žemėtvarkos 
inžiniere. 1991-1997 m. buvo Panevėžio r. Panevėžio apylinkės žemėtvarkininkė. 1997 m. 
grįžo dirbti į Valstybinį žemėtvarkos institutą ir ten inžinierės pareigose 2001 m. baigė savo 
darbo veiklą. 

Velionės darbo stažas įvairiose žemėtvarkos tarnybose – 46-eri metai. Aleksandra pa-
sižymėjo nepaprastu kruopštumu, tvarkingumu, buvo reikli sau ir to paties reikalavo iš jai 
pavaldžių darbuotojų bei žemės tvarkymo projektuotojų. Laisvalaikiu mėgo darbuotis kolek-
tyviniame sode ir jį gražiai puoselėjo iki pat mirties. 

Už sąžiningą tarnybą ir gerai atliktus darbus įvairiose organizacijose buvo apdovanota 
padėkos raštais ir premijomis. 

Žemėtvarkininkai atsisveikino su buvusia darbščia ir nuoširdžia bendradarbe. Liūdime 
kartu su artimaisiais ir ją pažinojusiais kolegomis.

Buvusių bendradarbių vardu
Jurgis Puniškis
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Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos  
inžinierių sąjungos narių sąrašas

2015 01 01

HIDROTECHNIKŲ SEKCIJA

GARBĖS NARIAI

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

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

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

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

3. Vytautas Stasys 
 Čiuplinskas
4. Virginijus Degutis
5. Pranė Melnikonienė
6. Jonas Morkvėnas
7. Jonas Morkvėnas
8. Juozas Petronis
9. Janina Pranauskienė
10. Laima Ožinskienė
11. Rimantas Šikšnys
12. Deimantas Simėnas
13. Jonas Ulenskas
14. Ligita Urbonienė
 
Jonavos hidro- 
technikų skyrius
1. Arūnas Gumauskas
2. Irena Butkevičienė
3. Vladas Dedelė
4. Stasys Dūda
5. Darius Gaidamavičius
6. Mindaugas Gritėnas
7. Tadas Lopeta
8. Jan Masiuk
9. Vidmantas Martinionis
10. Paulius Petraška
11. Linas Sabaliauskas
12. Donatas Šematonis
 
Joniškio hidro- 
technikų grupė
1. Dalia Zabulionienė
2. Vygintas Balčiūnas
3. Irena Čaguvienė
4. Viktoras Kiudulas
5. Sigitas Lelionis
6. Povilas Stonkaitis
7. Stasys Šileika
 

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

1. Remigijus Pužas
2. Remigijus Bliujus
3. Antanas Pužas
4. Asta Vitartaitė
5. Izidorius Vitartas
 
Kelmės hidro- 
technikų skyrius

1. Apolinaras Jasaitis
2. Romas Atkočaitis
3. Petras Bublys
4. Albinas Būzius
5. Raimundas Dikavičius
6. Vytautas Gudjonis
7. Vygantas Ivoškus
8. Gipoldas Karklelis
9. Gediminas Paškevičius
10. Jurgita Reimerienė
11. Remigijus Reimeris
12. Gvidas Ščeponavičius
13. Stasys Urnikis
14. Stanislovas Vydmantas
15. Virginija Zasčiurinskienė
16. Edgaras Žąsytis
 
Kėdainių  
melioracijos skyrius

1. Algimantas Žvikas
2. Alvydas Gailiūnas
3. Arvidas Lankauskas
4. Kęstutis Merfeldas
5. Kęstutis Mingaila
6. Regimantas Pečiulis
7. Vidmantas Serva
8. Kęstutis Skorupskas
9. Jolanta Šulcienė
10. Mindaugas Vansys
11. Mantas Žvikas
 

Marijampolės
hidrotechnikų skyrius

1. Vidmantas Murauskas
2. Drąsius Bakelis
3. Rasutė Chorchordinienė
4. Darius Čekauskas
5. Algimantas Dilius
6. Aurimas Karpavičius
7. Jonas Kazakevičius
8. Robertas Kičas
9. Antanas Kisieliauskas
10. Mantas Kisieliauskas
11. Vidas Lugauskas
12. Robertas Mačiulskas
13. Giedrė Matulienė
14. Raimondas Matulis
15. Janina Murauskienė
16. Juozas Purvinskas
17. Lina Švedkauskienė
18. Gintautas Uldinskas
19. Raimondas Valinčius
20. Algimantas Venclovas
21. Vidas Vosylius
 
Mažeikių hidro-
technikų skyrius 

1. Vladimiras Zarudnij
2. Henrikas Baranauskas
3. Linas Burba
4. Alfonsas Gaudiešius
5. Jūratė Giedrienė
6. Gintautas Grigutis
7. Algirdas Kryžius
8. Algirdas Kryžius
9. Vytautas Mažeikis
10. Konstantinas Šakys
11. Feliksas Undžys
12. Adelija Vėlavičienė
13. Kazimieras Žilėnas
 
Molėtų hidro-
technikų skyrius

1. Stasys Pečiūra
2. Ričardas Adamsas
3. Vidmantas Dicevičius
4. Eugenijus Grybauskas
5. Jonas Juščius
6. Kęstutis Meškauskas
7. Gediminas Pranskūnas
8. Jonas Repečka

Klaipėdos 
hidrotechnikų skyrius

1. Algirdas Mitrofanas
2. Vaidotas Balčytis
3. Arvydas Biesevičius
4. Augustas Burba
5. Jonas Dumašius
6. Aloyzas Gečas
7. Mindaugas Kazlauskas
8. Violeta Kripaitienė
9. Andrius Malinauskas
10. Žaimantas Pastarnokas
11. Vaclovas Stančikas
12. Petras Žibas
 
Kretingos 
melioracijos skyrius

1. Antanas Būta
2. Aistė Juškevičienė
3. Raimundas Klapatauskas
4. Kazys Narmontas
5. Leonas Rimeika
6. Gintautas Salys
7. Tomas Švita
8. Egidijus Valutis
9. Elena Vigelienė
10. Valdas Taroza
11. Steponas Zubernius
12. Donatas Žvinklys
 
Kupiškio 
hidrotechnikų skyrius

1. Juozas Puzonas
2. Kornelijus Baltakys
3. Rimantas Bimbiris
4. Ričardas Merkys
5. Marius Narkevičius
6. Paulius Petkevičius
7. Mindaugas Strakšys
8. Juozas Albertas Uldukis
9. Arūnas Valintelis
10. Rolandas Velutis
 
Lazdijų hidro-
technikų grupė

1. Rimantas Želionis
2. Artūras Dumbliauskas
3. Benas Jarmalavičius
4. Audrius Klėjus
5. Andrius Rupšys
6. Edmantas Šumskis
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9. Adas Trakymas
10. Valdimaras Varškevičius
 
Pakruojo hidro-
technikų skyrius

1. Jolita Kinčiuvienė
2. Gintarė Balnienė
3. Jonas Janilionis
4. Augustas Liebus
5. Regina Liebuvienė
6. Justinas Macijauskas
7. Gediminas Macijauskas
8. Gintaras Misius
9. Romualda Tamošaitytė
10. Kazimieras Valantinas
11. Algirdas Vepštas
 
Panevėžio hidro-
technikų skyrius 

1. Vidmantas Bernatavičius
2. Edita Balčiūnienė
3. Algirdas Januška
4. Tomas Jasinskas
5. Stasys Kaniava
6. Julė Kaniavienė
7. Vilma Kaniavaitė
8. Valentinas Kievinas
9. Raimondas Kiudulas
10. Petras Maskaliovas
11. Albinas Mikeliūnas
12. Kęstutis Salickas
13. Romualdas Tvarkūnas
 
Panevėžio  
melioracijos grupė

1. Antanas Berežanskis
2. Algis Dzikas
3. Beatričė Rimkevičienė
 
Pasvalio hidro-
technikų skyrius

1. Algimantas Šilinikas 
2. Arūnas Butrimas
3. Rolandas Čeponis
4. Mantas Mulevičius
5. Vidutė Požemeckienė
6. Virginijus Slančiauskas
7. Juozas Stulga
8. Ramūnas Stulga

9. Arūnas Valatkevičius
10. Šarūnas Varna
11. Simona Ruželytė Zubienė
12. Gražvydas Zubas
 
„Plungės lagūnos“
hidrotechnikų skyrius

1. Edverdas Grubas
2. Almutis Bieliauskas
3. Darius Bieliauskas
4. Arvydas Bieliauskas
5. Almantas Čebanauskas
6. Dangyra Čebanauskienė
7. Tomas Černeckis
8. Rima Kasputienė
9. Andrius Kasputis
10. Aleksandras Lukas
11. Albinas Maslauskas
12. Kazys Mikalauskas
13. Antanas Paulauskas
14. Asta Rimkuvienė
15. Bronius Simaitis
16. Alfredas Varnelis
 
„Plungės Jonio“
hidrotechnikų skyrius

1. Algirdas Kazlauskas
2. Petras Domarkas
3. Židrūnas Gelumbickis
4. Petras Jakštas
5. Gediminas Januška
6. Renata Kazlauskienė
7. Romualdas Mažonavičius
8. Arūnas Paulavičius
9. Marius Petkus
10. Algimantas Plaipa
11. Evaldas Pučinskas
12. Rimas Rašinskas
13. Rimantas Razma
14. Elvyra Sakalauskienė
15. Lina Stagniūnaitė 
 Mitkienė
16. Gražina Stomkė
17. Antanas Šalvis
18. Jonas Varkalys
19. Steponas Varkalys
20. Vytautas Vilimas
21. Aušra Volskytė
22. Darius Trakumas
 

Prienų hidro-
technikų skyrius

1. Algirdas Budrys
2. Arvydas Bijaminas
3. Juozas Blekaitis
4. Jurgis Dambrauskas
5. Kazimieras Levanauskas
6. Valdas Paulauskas
7. Julius Paulauskas
8. Juozas Prakapas
9. Aušra Tamošiūnienė
10. Andrius Valatka
11. Tadas Zakarauskas
12. Algimantas Žilinskas
13. Romas Žiobakas
 
Radviliškio
hidrotechnikų skyrius

1. Henrikas Bogušas
2. Darius Didaronkus
3. Vilius Dumskis
4. Kęstutis Garbačiauskas
5. Darius Jurevičius
6. Vitalija Kablienė
7. Justinas Kerėžius
8. Nerijus Mataitis
9. Antanas Purvaneckas
10. Dainius Rabačiauskas
11. Algimantas Rainys
12. Gintautas Vičas
 
Raseinių hidro-
technikų grupė 

1. Ričardas Valinčius
2. Vilmantas Bacys
3. Antanas Bartkus
4. Vaida Beržanskaitė
5. Mindaugas Daunius
6. Stasys Janušas
7. Giedrius Lukminas
8. Modestas Pikelis
9. Aldona Pikelienė
 
Rokiškio hidro-
technikų grupė

1. Jonas Smalinskas
2. Valentinas Daščioras
3. Raimundas Gervys
4. Alvydas Gudonis 
5. Regimantas Kirstukas
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6. Laimonas Masiulis
7. Andrius Nėniškis
8. Simas Smalinskas
9. Danutė Žėglaitienė
 
Skuodo hidro-
technikų skyrius 

1. Juozas Kusas
2. Valys Abrutis
3. Donatas Budrikis
4. Rimvydas Daukšas
5. Martynas Kusas
6. Danis Mačernis
7. Vincentas Navickas
8. Antanas Paulikas
9. Pranas Šopaga
10. Gintaras Timbaras
11. Liudas Viršilas
12. Liudvikas Žukauskas
 
Šakių melioracijos
skyrius

1. Vilhelm Haase
2. Danutė Buteikienė
3. Virgilijus Buteikis
4. Algimantas Dabašinskas
5. Ričardas Dabašinskas 
6. Vidmantas Kameneckas
7. Arvydas Macijauskas
8. Valdas Savukaitis
9. Laima Savukaitienė
10. Jonas Stanaitis
11. Vytautas Unguvaitis
12. Rimantas Vaičiūnas
13. Vytautas Valavičius
14. Alfridas Vigelis
15. Jonas Žemaitis
 
Šalčininkų hidro-
technikų grupė

1. Kęstutis Aleksonis
2. Vaclovas Pacevičius
3. Danielė Pansevič
4. Josifas Rus
5. Natalija Tracevič
 
Šilalės hidro-
technikų skyrius

1. Gintaras Auryla 
2. Edvinas Beržinis

3. Paulius Beržinis
4. Vidmantas Daulius
5. Alfonsas Gerulis
6. Birutė Grumuldienė
7. Jurgita Kuskytė
8. Rimantas Padgureckas
9. Jonas Ramonas
10. Viktoras Šaulys
11. Aurimas Tamošaitis
 
„Šilutės polderių“
hidrotechnikų skyrius

1. Ričardas Olberkis
2. Povilas Būdvytis
3. Vytautas Jakštas
4. Giedrė Kondrotavičienė
5. Rita Kubiliūtė
6. Virginijus Kunickas
7. Aidas Lamsodis
8. Alva Olberkienė
9. Paulius Olberkis
10. Arūnas Vilčiauskas
11. Darius Valeika
 
„Kavestos“ 
hidrotechnikų grupė

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

1. Stanislovas Liepis
2. Jonas Čimkus
3. Kostas Girčius
4. Edmundas Girulis
5. Aurimas Kankalis
6. Matas Liepis
7. Giedrius Odinbergas
8. Alvyda Poškienė
9. Tomas Šimkus
 
Švenčionių 
melioracijos grupė

1. Rasa Čibirienė
2. Vytautas Gaidys

3. Valdas Pauliukevičius
4. Jonas Rakita
 
Telšių hidro-
technikų skyrius

1. Zenonas Antanas 
 Jokubauskis
2. Alvidas Adomaitis
3. Juozas Aponavičius
4. Vytautas Čeplinskas
5. Darius Gedvilas
6. Vaclovas Girdvainis
7. Angėlina Kieliauskienė
8. Irmantas Kranauskas
9. Ričardas Kranauskas
10. Alvydas Kriščiūnas
11. Julius Lečkauskas
12. Remigijus Puplauskis
13. Alvydas Vaičiulis
14. Jonas Vaičiulis
15. Lukas Valančius
16. Alfredas Zaveckas
 
Ukmergės
hidrotechnikų grupė

1. Rimantas Martinonis
2. Jonas Levulis
3. Vidmantas Pratapas
4. Raimondas Puodžiūnas 
5. Birutė Stundienė
6. Aleksandra Vaičiūnienė
7. Stasys Žvirblis
 
Utenos hidro-
technikų skyrius

1. Saulius Vildžiūnas
2. Paulius Augustaitis
3. Egidijus Bukys
4. Rimantas Dijokas
5. Inga Graužinytė
6. Giedrius Jakštonis
7. Arvydas Kalytis
8. Albinas Kazanavičius
9. Tomas Kelevičius
10. Paulius Kirdeikis
11. Vaidas Kraujelis
12. Mantas Kraujelis
13. Alvydas Kučinskas
14. Juozas Malakauskas
15. Liuonius Purvinis
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16. Žydrūnas Purvinis
17. Aušrinė Purvinienė
18. Stasys Ralikauskas
19. Andrius Trinkūnas
 
Varėnos hidro-
technikų grupė
1. Vladas Skindaras
2. Adolfas Kancevičius
3. Albertas Miškinis
4. Kazimieras Velžys
5. Rimantas Žalimas
 
Vilkaviškio
hidrotechnikų grupė

1. Robertas Belozaras
2. Arūnas Austinskas
3. Lina Galvydienė
4. Lina Inkratienė
5. Rimas Janulevičius
6. Kęstutis Kielius
7. Donatas Krukas
8. Deimantė Maurutytė 
 Maslauskienė
 
Vilniaus m. Salininkų
hidrotechnikų grupė

1. Jonas Vytautas Jašinskas
2. Vytautas Kelmelis
3. Henrikas Kosinskas
4. Tautvydas Plauška

„Kauno hidro-
projekto“ skyrius

1. Gintaras Motiejaitis
2. Aušra Andriuškevičienė
3. Marija Aleknienė
4. Jurgis Bagdonas
5. Iveta Bagdonavičiūtė
6. Almantas Baranauskas
7. Benas Beniušis
8. Virgilijus Budžys
9. Rima Budžienė
10. Darius Bulota
11. Audrius Bunevičius
12. Karolis Bunevičius
13. Jūratė Buzienė
14. Giedrius Čiečkius
15. Ramūnas Čeponis
16. Vacius Čeponis
17. Nerijus Grincevičius

18. Vytautas Griškonis
19. Marija Griškevičienė
20. Rolandas Gruodis
21. Ramunė Gubenko
22. Laimontas Jakštas
23. Rimanta Jakštienė
24. Tadas Jančiauskas
25. Jūratė Jasiulienė
26. Kęstutis Jucevičius
27. Ernesta Mockutė 
 Juknevičienė
28. Vincas Kerevičius
29. Pranciškus Kraniauskas
30. Antanas Kropas
31. Albinas Krupavičius
32. Juozas Krutulis
33. Robertas Kulvinskas
34. Edgaras Lašinas
35. Lina Lekavičienė
36. Dainius Liekis
37. Augenija Margevičienė
38. Edmundas Mazėtis
39. Algimantas Melionas
40. Romualdas Mickevičius
41. Edvardas Nacevičius
42. Darius Novikas
43. Reda Poderienė
44. Linas Petrulionis
45. Ramunė Sabaliauskaitė
46. Alfredas Skiragis
47. Valerija Skirmantienė
48. Arvydas Stanikūnas
49. Vidmantas Striaupa
50. Povilas Šakėnas
51. Aušra Šumskienė
52. Rytis Valiūnas
53. Edita Valiūnienė
54. Raminta Varnaitė
55. Živilė Vasiliauskienė
56. Julius Vilkas
57. Laura Talačkienė
58. Rima Zaikauskienė
59. Gediminas Zumaras
60. Vaclovas Žagarys
61. Albertas Žilinskas
62. Vytautas Žilinskas
 
„Šiaulių hidro-
projekto“ skyrius

1. Arūnas Adomaitis
2. Dainius Adomaitis
3. Kristina Alsytė

4. Kęstutis Aužbikavičius 
5. Šarūnas Balabonas
6. Arūnas Balčytis
7. Mantas Balčytis
8.  Lina Baltkojienė
9. Remigijus Baranauskas
10. Egidijus Bučys
11. Saulius Darginavičius 
12. Aldona Dominauskienė
13. Adolfas Dumbrauskas
14. Irena Eselinienė
15. Kastutis Kardinskas
16. Audronė Kardinskienė
17. Vytautas Karvelis 
18. Viktorija Lašinskienė
19. Gintaras Leščinskas
20. Juozas Markevičius
21. Virginijus Pamarneckis
22. Eglė Paškevičienė
23. Darius Penkauskas
24. Robertas Pielikys
25. Aurelijus Puščius
26. Petras Raudonis
27. Edita Ragėnė
28. Vaidotė Rimkevičienė
29. Birutė Skiriuvienė
30. Gintarė Skrockienė
31. Robertas Skrockis
32. Nijolė Songailienė
33. Asta Staniulienė
34. Marius Staniulis 
35. Artūras Stonys
36. Ieva Šimalienė 
37. Giedrė Šimkutė
38. Paulius Šukys
39. Andrius Tamulevičius
40. Alina Tamulionienė
41. Kazys Tamulionis
42. Albinas Tamošiūnas
43. Alfonsas Tauterys
44. Loreta Tvaronavičienė
45. Arūnas Tvaronavičius
46. Gražina Varnienė
47. Egidijus Venckus
48. Ernestas Vitkauskas
49. Bronislovas Vepštas
50. Dainius Vosylius
 
„Šilutės hidro-
projekto“ grupė

1. Laima Didžiūnaitienė
2. Audronė Barasienė 
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3. Jurgita Bartišiūtė 
4. Vilma Dūdienė
5. Darius Kavaliauskas
 
ASU Vandens tyrimų 
instituto grupė

1. Aurelija Rudzianskaitė
2. Giedrius Baigys
3. Nijolė Bastienė
4. Valerijus Gasiūnas
5. Stefanija Misevičienė
6. Vaclovas Poškus
7. Aloyzas Stirka
8.  Saulius Vaikasas
9. Povilas Šukys
 
ŽŪM hidrotechnikų grupė

1. Petras Garnelis
2. Silvirijus Dangveckas
3. Saulius Jasius
4. Alfredas Petrulis
 
Šiaulių „Kelprojekto“ 
hidrotechnikų grupė

1. Oksana Riaubienė
2. Arūnas Kundrotas
3. Vytautas Norvilas
4. Vilius Riauba
5. Rita Tendzegolskytė
 
ASU hidrotechnikų skyrius

1. Midona Dapkienė
2. Inga Adamonytė
3. Raimundas Baublys
4. Vaidas Bungardaitis
5. Antanas Ciūnys
6. Vitas Damulevičius
7. Eimantas Dargenis
8. Antanas Dumbrauskas
9. Ramūnas Gegužis
10. Loreta Grigaitienė
11. Vytautas Grigaitis
12. Vilda Grybauskienė
13. Vidmantas Gurklys
14. Vincas Gurskis
15. Leonas Katkevičius
16. Alfredas Kėželis
17. Liudas Kinčius
18. Renė Kustienė
19. Algis Kvaraciejus

20. Erikas Martinaitis
21. Antanas Maziliauskas
22. Vytautas Mickevičius
23. Otilija Miseckaitė
24. Feliksas Mikuckis
25. Petras Milius
26. Algirdas Minskas
27. Algimantas Patašius
28. Arvydas Povilaitis
29. Petras Punys
30. Algirdas Radzevičius
31. Dainius Ramukevičius
32. Saulius Rimavičius
33. Bronislovas Ruplys
34. Algis Seniūnas
35. Rytis Skominas
36. Raimondas Šadzevičius
37. Arvydas Šikšnys
38. Laima Taparauskienė
39. Rimvydas Tumas
40. Vilimantas Vaičiukynas
41. Antanas Vaitiekūnas
42. Gitana Vyčienė
43. Juozas Vyčius
44. Žydrūnas Vyčius
45. Raimundas Vileilis
46. Alvydas Žibas
47. Gražina Žibienė
 
VGTU hidrotechnikų grupė

1. Albinas Krutkis
2. Valentinas Šaulys
3. Marina Valentukevičienė
 
Valstybinės ekspertizės
hidrotechnikų skyrius

1. Vytautas Bubėnas
2. Rimgaudas Barokas
3. Agnius Baltmiškis
4. Tadas Čekanauskas
5. Donata Darginavičiūtė
6. Violeta Galvydytė
7. Audronė Juknevičienė
8. Vytautas Leistrumas
9. Gintautas Milius
10 Leonas Vigėlis
 
„Kumpono“
hidrotechnikų grupė

1. Danutė Sriubienė
2. Mantas Čibiras

3. Algis Jankauskas
4. Algirdas Jasiulis
5. Liudvikas Sladkevičius
6. Vygintas Žulys
 
Aplinkosaugininkų
hidrotechnikų skyrius

1. Gintautas Sabas 
2. Saulius Babilius
3. Vytautas Bernadišius
4. Valerij Boguševič
5. Algimantas Bučius
6. Marius Buja
7. Kastytis Čekanavičius
8. Augustas Čereška
9. Antanas Didžiapetris
10. Andrius Kairys
11. Juozas Kriščiūnas
12. Vilma Lilienė
13. Aušra Liutkevičienė
14. Algimantas Malinauskas
15. Aurelijus Rimas
16. Stanislovas Rukevičius
17. Pranas Stokė
18. Sergejus Tretjekovas
19. Sigitas Urbonas
20. Alfredas Vaišnoras
21. Rimvydas Vaitiekūnas
22. Bronislovas Vertelka
23. Tomas Žigaras

Vilniaus m.
hidrotechnikų skyrius

1. Vytautas Žiūkas
2. Antanas Gudaitis
3. Jonas Banys
4. Juozas Butkus
5. Judita Butkienė
6. Edmundas Dervinskas
7. Karolis Dumbrauskas
8. Bronius Gervickas
9. Jonas Grigas
10. Matas Grigonis
11. Mindaugas Gudžiūnas
12. Zenonas Kaunas
13. Vytautas Kęstutis
14. Aldona Liaugaudienė
15. Arūnas Lingis
16. Vida Michailovskienė
17. Brigita Mikaitytė
18. Aloyzas Mitrikevičius
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19. Stanislovas Orvydas
20. Aleksandras Petronis 
21. Jonas Račas
22. Algis Radzevičius
23. Jonas Rušas
24. Algirdas Skirkevičius
25. Kazys Sivickis
26. Juozas Smilgevičius
27. Jonas Šaltenis
28. Antanas Valeckas 

29. Antanas Varkalis
30. Donatas Zubrus
31. Virginijus Zubinas
 
Inžinerinio projekt. 
hidrotechn. grupė

1. Karolis Mickevičius
2. Lucija Mickevičienė
3. Povilas Liutkevičius
4. Akvilė Širvinskaitė

5. Linas Žilinskas
 
Neįrašyti į skyrių 
sąrašus Sąjungos nariai

1. Romas Baltrukonis
2. Saulius Bubinas
3. Virginija Gerasimavičienė
4. Sonata Liutkevičienė
5. Kęstutis Steponavičius
6. Linas Vasiljevas

Alytaus aps.
žemėtvarkininkų skyrius

1. Lijana Ramonaitienė
2. Vilma Aleknavičienė
3. Drąsutė Antropikienė
4. Giedrius Bardziliauskas
5. Algimantas Barysas
6. Violeta Banienė
7. Rasina Batulevičienė
8. Jūratė Budreikienė
9. Laima Busaitienė
10. Sandra Daukšienė
11. Toma Džervutė
12. Audronė Gerasimovienė 
13. Elita Geraltauskaitė
14. Nida Geštautaitė
15. Milita Gudaitytė
16. Vilma Ivanauskaitė 
 Mizarienė
17. Rasa Jadenkienė
18. Vita Jakubauskaitė
19. Diana Jančienė
20. Jūratė Juodžiukynienė
21. Rasa Jadenkienė
22. Vilma Kalendauskaitė
23. Audra Kimbiriauskienė
24. Mantas Kryžiokas
25. Romas Maksimavičius
26. Ilona Marčinskienė
28. Giedrius Marčiulaitis
29. Karolis Mardosa
30. Jolita Nevulienė
31. Zigmas Pilvelis
32. Jolanta Ražanauskaitė
33. Liucija Rinkevičiūtė

34. Regina Samuolienė
35. Neringa Sarneckienė
36. Ona Savickienė
37. Ingrida Simonaitienė
38. Daiva Sirvidienė
39. Renata Sorakienė
40. Arūnas Valavičius
41. Tomas Valentukonis
42. Vytenis Vekteris
 
Kauno aps.
žemėtvark. skyrius

1. Liudmila Tamošaitienė
2. Loreta Armalienė
3. Raminta Auksaitienė
4. Nijolė Bardauskienė
5. Rimas Balevičius
6. Evaldas Belozaras
7. Egidijus Bieliūnas
8. Artūras Čaplinskas
9. Romutė Čiurovienė
10. Rimantė Čaplinskienė
11. Vytas Daubaras
12. Alvydas Gilvickis
13. Arnas Gilius
14. Jolita Gužienė
15. Dalia Gritėnienė
16. Daiva Gudavičienė
17. Dalė Gulijeva
18. Zita Jakutavičienė
19. Ona Kalesinskienė
20. Gintautas Kandrotas
21. Stanislovas Kemzūra
22. Salomėja Kemzūrienė
23. Giedrė Kiškienė

24. Kristina Krumplytė
25. Voldemaras Kučiauskas
26. Algimanta Levinskienė
27. Audronė Liaudanskaitė
28. Sonata Liutkevičienė
29. Vaida Miškinytė 
 Zavistanavičienė
30. Alma Markuckienė
31. Viktorija Medekšaitė
32. Jūratė Misevičienė
33. Eglė Mockūnaitė
34. Judita Monkevičiūtė
35. Ramūnas Monstvilas
36. Ligita Palubaitienė
37. Linas Plavinskas
38. Danguolė Pečiulienė
39. Algirdas Sandonavičius
40. Rimas Skirmantas
41. Romutė Stašelienė
42. Audrutė Šilalienė
43. Valdas Šilalė
44. Nijolė Špokienė
45. Raimondas Špokas
46. Inga Tamulionytė
47. Vidmantas Timinskas
48. Vincas Zakarauskas
49. Bangutė Zinkienė
50. Gintaras Žigas
51. Atėnė Žemaitienė
52. Dainius Žemaitis

Klaipėdos aps.
žemėtvark. skyrius

1. Dalius Vitkus 
2. Tomas Alsys

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

1. Irena Kneizevičienė
2. Rolandas Andzelis
3. Irida Grigaravičienė
4. Rimas Domeika
5. Viktorija Kisieliauskienė
6. Raimonda Pačėsienė
7. Regina Slančiauskienė
8. Romas Stočkus

9. Algirdas Sinickas
10. Zita Svitojienė

Vilkaviškio  
žemėtvark. grupė

1. Vilija Belozarienė
2. Laimutė Atkočiūnienė
3. Laura Krunkauskienė
4. Alma Mačiulaitienė
5. Danguolė Žardinskienė
 
Panevėžio aps. 
žemėtvark. skyrius

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

1. Alfruzina Katarskienė

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

1. Jūratė Balinskienė
2. Marytė Bražiūnienė
3. Rasa Kviečiūnienė
4. Rasa Kviečiūnienė
5. Laurynas Liudvinavičius
6. Valdas Raketis
7. Janina Ribokienė
8. Neringa Šmatavičienė
9. Darijus Žukauskas
 
Jungtinė Aukštaitijos 
žemėtvark. grupė

1. Virginija Bekešienė
2. Rima Budreikienė
3. Gražina Burneikaitė
4. Zita Černiauskienė
5. Raimonda Jankauskienė
6. Vida Kavaliauskienė
7. Silvestra Petronienė
8. Vita Vilūnaitė
 
VŽF Kauno skyrius

1. Linas Dapkus 
2. Roma Abišalienė
3. Mindaugas Arbačiauskas
4. Zofija Buinauskienė
5. Dalia Burneikienė
6. Danutė Butkienė
7. Rasa Čiuladaitė
8. Rolandas Čmukas
9. Sigita Dabužinskaitė
10. Daiva Dirvanauskienė
11. Laura Drabužinskienė
12. Remigijus Draudvilas
13. Gintarė Dzikaitė
14. Mindaugas Gedvilas
15. Irena Grečnienė
16. Benita Jačėnienė
17. Irena Jankauskienė
18. Algis Kabašinskas
19. Inesa Kolesnikovienė
20. Nijolė Klimienė
21. Laimutė Kudirkienė
22. Vladislovas Kudriavcovas
23. Irena Kudriavcovienė

24. Giedrė Laugalienė
25. Meilė Lodienė
26. Edita Maksvytienė
27. Ingrida Marcinkevičiūtė
28. Neringa Masionytė 
 Puknienė
29. Skina Mauručienė
30. Genė Mikutienė
31. Ričardas Petrauskas
32. Elena Petraitienė
33. Rita Petručionienė
34. Jūratė Piličiauskienė
35. Gediminas Pukelevičius
36. Linas Puknys
37. Irena Radavičienė
38. Vitalija Ramoškienė
39. Asta Sinickienė
40. Milda Stankevičienė
41. Daiva Staugaitienė
42. Vaida Tamošauskienė
43. Aušra Timofejeva
44. Valentinas Tupčiauskas
45. Rasa Valuckienė
 
VŽF Šiaulių skyrius 

1. Rita Vėtienė
2. Vaiva Astrauskienė
3. Gintarė Banaitienė
4. Anna Banienė
5. Jurgita Baranauskė
6. Algirdas Brazauskas
7. Danutė Brazienė
8. Virginija Braždžiūnienė
9. Saulius Burba 
10. Serhiy Cheres
11. Albina Dovidauskienė
12. Irmina Dranginienė
13. Algirdas Gedminas
14. Salomėja Grigalaitienė
15. Valerija Jokūbaitienė
16. Aldona Klimienė
17. Virgilijus Kūris
18. Lina Lauciutė
19. Laimutė Martinaitienė
20. Rima Mazuraitienė
21. Judita Meiliulienė
22. Jolita Mozerienė
23. Janina Petkevičienė
24. Regina Remeikienė
25. Gražina Rimienė
26. Zenonas Risovas

27. Marius Skačkauskas
28. Danutė Sitnikienė
29. Laima Severova
30. Janina Ščeponienė
31. Vytautas Šliažas
32. Sigitas Terleckis
33. Danutė Tvaranavičienė
34. Rūta Valiuškienė
35. Algimantas Valys
36. Vytenis Valys
37. Ramutė Venckuvienė

VŽF Vilniaus skyrius

1. Palmira Ačienė
2. Danutė Baltrimavičienė
3. Albinas Buja
4. Vytautas Cicėnas
5. Vilma Gargasienė 
6. Veronika Griganavičiūtė 
7. Irena Guigienė
8. Genovaitė Indrulėnaitė
9. Julė Jasinskienė
10. Rima Jevdokimovaitė
11. Pranas Kapačauskas
12. Redas Kaulinis
13. Katrina Lezina
14. Vaida Marčiulionytė 
 Sabūnė
15. Janina Martyšienė
16. Rasa Matonienė
17. Audrius Petkevicčius
18. Vytautas Simanavičius
19. Eglė Sokolnikaitė
20. Vidija Stasiūnaitė
21. Kristina Stašelytė
22. Lina Stonienė
23. Romualdas Survila
24. Vida Urbonienė
25. Vytautas Urbonas
26. Albina Varanauskienė
27. Gintautas Vasiliauskas
28. Ona Zamislovienė
 
„Registrų centro“
žemėtvark. grupė

1. Danutė Navickienė
2. Steponas Deveikis
3. Kazys Maksvytis
4. Kazys Maksvytis
5. Antanas Tumelionis
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NŽT skyrius

1. Giedrė Leimontaitė
2. Jurgita Augutienė
3. Jovita Butkienė
4. Vilma Daugalienė
5. Loreta Dovidauskienė
6. Zita Kvietkienė
7. Asta Jovaišienė
8. Tomas Ladukas
9. Valentina Lodienė
10. Daiva Mikalauskienė
11. Jurgita Milieškaitė
12. Jurgita Macinkevičienė
13. Ieva Nakvosienė
14. Eglė Pletkienė
15. Kristina Skrodenytė
16. Edita Slovikaitė
17. Silvestras Staliūnas
18. Vilma Sudonienė
19. Alina Šileikienė
20. Remigija Žemaitienė
 
ASU žemėtvark. skyrius

1. Virginija Atkocevičienė
2. Edita Abalikštienė
3. Audrius Aleknavičius
4. Pranas Aleknavičius
5. Giedrius Balevičius
6. Algirdas Bielinskis
7. Violeta Bielinskienė
8. Agnė Bykovienė
9. Aušra Butkienė
10. Žibutė Cibulskienė
11. Miglė Dačinskaitė
12. Alfonas Darbutas
13. Evaldas Grybauskas
14. Daiva Gudritienė
15. Nijolė Virginija
 Gustaitienė
16. Virginija Gurskienė
17. Giedrė Ivavičiūtė
18. Justina Jatužytė
19. Daiva Juknelienė

20. Birutė Kavaliauskienė
21. Inga Kelmickienė
22. Ernesta Krasauskytė
23. Vilma Kriaučiūnaitė
 Neklejonovienė
24. Gintarė Lapytė 
25. Antanas Miknius
26. Odeta Petrulevičiūtė
27. Erika Petruškevičiūtė
28. Darius Pupka
29. Rūta Rauktienė
30. Živilė Riaukaitė
31. Vilma Sinkevičiūtė
32. Vaiva Stravinskienė
33. Remigijus Ūsas
34. Jolanta Valčiukienė
35. Aurelijus Živatkauskas
36. Ina Živatkauskienė
 
Jurbarko
žemėtvark. skyrius
1. Dalia Štuikienė
2. Jurgita Abromaitė
3. Ona Greičiūnienė
4. Aurelija Lankutienė
5. Irena Martinkienė
6. Jurgita Miliuvienė
7. Živilė Remeikienė
8. Gintas Steponaitis
9. Nerija Štulienė
10. Rima Tolpežnikienė
 
Kupiškio 
žemėtvark. skyrius
1. Virginija Bražienė
2. Regina Bočiulienė
3. Eimantas Bražys
4. Audronė Kurulienė
5. Dalia Petrulienė
6. Vitalijus Treibša
7. Aušra Uldukienė
8. Alma Valintelienė
9. Danguolė Voversienė
10. Valerijus Voversys

„Geometros“ 
žemėtvark. skyrius

1. Egidijus Stašelis
2. Simona Adomaitytė
3. Ieva Andrulytė
4. Dovilė Balsytė
5. Lina Davidavičiūtė
6. Evelina Jakutytė
7. Vaiva Janaščiuvė
8. Mindaugas Juozaponis
9. Lineta Juškaitė
10. Aušrinė Kazickienė
11. Vaida Kazlauskaitė
12. Iveta Kubiliūtė
13. Julija Kuznecova
14. Diana Mocevičienė  
15. Saulius Mocevičius
16. Aušra Neimonaitė
17. Raminta Petrauskaitė
18. Reda Pilipčikaitė
19. Zaneta Rysevaitė
20. Jurgita Romanovič
21. Daiva Sabaliauskaitė
22. Aušrinė Stankevičienė
23. Ligita Stiegaitė
24. Audrius Strikaitis
25. Aušra Šimkuvienė
26. Modestas Vaišvilas
27. Ramūnas Vaškevičius
28. Agnė Venckutė
29. Agnė Viltrakytė
30. Eglė Urbanavičiūtė
31. Inga Zabarskaitė
 
Švenčionių r. 
žemėtvark. grupė

1. Andrius Urbanavičius
2. Giedrė Juozapavičienė
3. Artūras Korolkovas
4. Marija Levarauskienė
5. Daugutė Sukova
6. ŽivilėTepliakovienė

Pastaba. Paryškintu šriftu pažymėti skyrių ir grupių vadovai.

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

Eil.
Nr. Apskritis Bendras plotas

Iš bendro ploto 
žemės ūkio 
naudmenų

Iš žemės ūkio 
naudmenų 

ariamos žemės

1. Alytaus 541,8 196,6 167,4
2. Kauno 541,8 459,4 423,8
3. Klaipėdos 808,6 279,6 255,0
4. Marijampolės 522,2 302,9 285,5
5. Panevėžio 446,6 477,3 452,3
6. Šiaulių 787,8 532,8 509,3
7. Tauragės 853,7 252,0 235,0
8. Telšių 440,8 229,5 218,4
9. Utenos 434,9 333,4 290,6

10. Vilniaus 719,1 404,2 340,0
Iš viso 6528,6 3 467,6 2 925,1

„ŽH“ informacija

Lietuvos žemės fondas
VĮ Registrų centras parengė duomenis apie šalies žemės fondą pagal 2015 m. sausio 1 d. 

būklę. Pateikiame kai kuriuos jų.
Lietuvos Respublikos žemės plotas buvo 6 528,6 tūkst. ha. Nors šalies sausumos sienos 

ir teritorija nesikeitė, pagal šiuos duomenis bendras šalies žemės fondas 2015 m. pradžioje, 
palyginti su 2014 m. pradžia, sumažėjo 1,4 tūkst. ha (teritorinės jūros vandenų plotas (186,1 
tūkst. ha) į žemės fondą neįtrauktas).

Iš bendro ploto šalyje buvo 3 467,6 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų (tarp jų 3 177,3 tūkst. 
ha ariamos žemės.

Buvo 4280,2 tūkst. ha privačios žemės. Per 2014 m. jos plotas padidėjo 90,8 tūkst. ha, o 
dalis bendrame šalies žemės fonde pasiekė 65,5 proc.

 Pagal apskaitos duomenis per 2014 m. ariamos žemės plotas šalyje padidėjo 252 tūkst. 
ha, arba 8,6 proc. 41,9 proc. sumažėjo pievų ir natūralių gan yklų (200 tūkst. ha). 79 proc. 
sumažėjo sodų žemės (jų 2015 01 01 apskaityta tik 12,2 tūkst. ha, o 2014 01 01 buvo 58,2 
tūkst. ha). 71,5 proc. sumažėjo nenaudojamos žemės (jos liko tik 36,9 tūkst. ha - 2014 m. 
pradžioje buvo 129,4 tūkst. ha). Nors sausinimo darbai šalyje neatliekami, per 2014 m. 41,7 
proc. sumažėjo apskaitytų pelkių plotas (jų liko tik 22,5 tūkst. ha, o 2014 m. pradžioje buvo 
113,2 tūkst.ha).

Iš bendro šalies žemės ploto įregistruota Nekilnojamojo turto registre 5 497,1 tūkst.ha.

Lietuvos melioruota žemė ir melioracijos statiniai
Valstybės žemės fondas parengė duomenis apie melioruotą žemę ir melioracijos statinius 

pagal 2015 m. sausio 1 d. būklę. 
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Pagrindiniai melioracijos sistemų rodikliai keitėsi taip:

Rodiklis Matav.
vnt.

Kiekis metų pradžioje
2001 2005 2015

Drenuotos žemės plotas tūkst. ha 2 581,9 2581,9 2576,3
Grioviai
iš šio skaičiaus magistraliniai

km
„

62 762
52 389

62 794
52 456

62 735
52 394

Drenažas tūkst. km 1 586,0 1 587,9 1 588,5

Hidrotechnikos statiniai
iš šio skaičiaus:
tiltai
pralaidos

vnt.

“
“

69 103

1 537
64 429

68 662

1 489
64 020

68 173

1 449
63 688

Antanas Gudaitis 

Pavadinimas
 
Iš viso iš to skaičiaus
1.1.Sausinimo sistemų statiniai 
tarp jų: 

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

1.2. Hidrotechnikos statiniai
tarp jų:

- tiltai
- pralaidos
- kiti (reguliatoriai, lieptai)

1.3. Kiti melioracijos statiniai 
tarp jų tvenkiniai

Matav. vnt.

km
km

tūkst. km
vnt.
vnt.

“
“
“

“

Balansinė 
vertė mln. Lt

3 944,5 
3 314,9

1 388,9
44,4

1 841,8
39,7

492,8

81,4
373,8
36,6

136,8
136,3

Nusidėvė-
jimo proc.

67,0
67,9

80,7
46,6
59,1
49,8
62,1

43,4
65,5
67,8
62,8
62,8

Kiekis

x

50 773,1
420,7
72,1

88
x

1 448
57 441
2 204

x
351

Valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai:

Bendra šalies melioracijos statinių vertė:

Pavadinimas Balansinė vertė
mln. Lt

Likutinė vertė
mln. Lt

Nusidėvėjimo
proc.

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

7 222,1

7 057,0
165,1

2 562,3

2 584,8
52,1

64,5

64,4
68,4

Patvirtintas veiksmų planas
Valstybės kontrolės 2014 m. valstybinio audito ataskaitoje „Valstybei priklausančio meli-

oracijos turto priežiūra“ buvo rekomenduojama baigti kurti grafinę melioruotos žemės ir me-
lioracijos statinių apskaitos duomenų bazę. Žemės ūkio ministerija savivaldybių administraci-
joms rekomendavo šiuos darbus atlikti iki 2016 m. pabaigos.
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Siekdama užtikrinti šių darbų atlikimą pagal vienodą standartą ir suderinamumą su kitais 
valstybiniais duomenų rinkiniais, taip pat objektyviai ir operatyviai įvertinti sausinimo sistemų 
melioracijos statinių būklės pokyčius bei sutvarkyti apskaitą, Žemės ūkio ministerija 2015 m. 
gegužės mėnesį patvirtino priemonių planą šiam tikslui įgyvendinti. 

Priemonėse numatoma:
- parengti Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 žemių melioracijos statinių vektori-

nių duomenų rinkinio MEL_ DR 2 LT specifikaciją;
- parengti MelGIS darbų techninius reikalavimus ;
- pakeisti žemės ūkio ministro 2004 m balandžio 29 d. įsakymą „Dėl melioruotos žemės ir 

melioracijos statinių apskaitos“;
- teikti metodinę ir techninę pagalbą savivaldybių melioracijos specialistams MelGIS dar-

bų vykdymo klausimais bei kontroliuoti melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos 
grafinės duomenų bazės sukūrimo eigą.

Už šių priemonių įgyvendinimą atsakingi VĮ Valstybės žemės fondas ir ŽŪM Žemės ir 
išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyrius.

 „ŽH“ informacija

Bendradarbiauja kolegos iš Baltijos šalių
Gegužės 6–9 d. Nacionalinės žemės tarnybos specialistai dalyvavo Tartu mieste (Estija) 

vykusiame seminare „Baltic Surveying 2015“, kurį organizavo Estijos Gamtos mokslų uni-
versitetas.

Seminare nekilnojamojo turto kadastro, žemės matavimų ir administravimo patirtimi ir 
žiniomis dalijosi Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) universitetų ir tarnybų at-
stovai. Pagrindiniai seminaro „Baltic Surveying 2015“ tikslai – stiprinti Baltijos valstybinių 
institucijų ir šių šalių universitetų bendradarbiavimą bei gilinti mokslo žinias žemės matavimo 
ir administravimo srityje.

Seminare „Baltic Surveying 2015“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių institucijų atsto-
vai diskutavo žemės reformos vykdymo, konsolidacijos, kadastrinių matavimų ir žemės admi-
nistravimo klausimais. Nacionalinės žemės tarnybos atstovai supažindino Baltijos valstybių 
universitetų ir tarnybų atstovus su Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos de-
partamento pagrindiniais darbais – pristatytas atnaujintas LitPOS tinklas, numatomų vykdyti 
darbų naujinant ortofotografinįus žemėlapius planas, matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos 
pažymėjimų išdavimo tvarka bei 2013 m. gruodžio 30 d. patvirtinti Žemės sklypų ribų ženkli-
nimo taisyklės ir riboženklių standartai. Seminaro metu nuspręsta stiprinti tarptautinį Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybių institucijų ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą, o ateinančiais 
metais seminarą „Baltic Surveying 2016“ organizuoti Lietuvoje, Aleksandro Stulginskio uni-
versitete.

NŽT informacija

LMĮA narių susirinkimas
Kovo 25 d. Vilniuje vyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos (LMĮA) narių vadovų 

susirinkimas. Metų pradžioje asociacijoje buvo 64 nariai, tarp jų 58 bendrovės, 3 individua-
lios įmonės ir 3 mokslo institucijos. Susirinkimas išbraukė iš asociacijos narių bankrutavu-
sią UAB „Meliovestą“, restruktūrizuojamą UAB „Vilnista“, UAB „Šilutės hidroprojektas“ ir 
UAB „Sauslaukio statyba“ (Plungė). Į asociacijos narius buvo priimta projektavimo įmonė 
„Hidrosprendiniai“ (Šilutė).

Susirinkimas išklausė LMĮA pirmininko K.Sivickio 2014 m. veiklos ataskaitą ir jai pritarė. 
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Ataskaitoje pažymėta, kad 2014 m. asociacijos įmonių darbų apimtis nedidėjo. Gauta 515 mln. 
Lt bendrųjų pajamų (2013 m. - 527 mln. Lt). Gauta tik 13,6 mln. Lt pelno (2,6 proc. nuo paja-
mų). Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 m. asociacijos įmonėse buvo 4081 (2013 m. – 4501).

Didžiausių diskusijų sulaukė atsiskaitymo už įgyvendintus su Europos Sąjungos para-
ma vandentvarkos projektus klausimai. ASU Vandens ūkio inžinerijos instituto lektorius dr. 
V.Vaičiukynas supažindino su įvairių filtracinių medžiagų tinkamumo drenažo įrengimui tyri-
mais, atliekamais ASU.

Susirinkime apsvarstyti ir asociacijos veiklos einamieji klausimai.
„ŽH“ informacija

LŽHIS tarybos posėdyje
Balandžio 29 d. Tytuvėnų sen. Skogolio km. 

(Kelmės r.) įvyko LŽHIS tarybos posėdis, jame 
buvo aptarti kasmet nuo 2000 m. pirmąjį birželio 
šeštadienį tradiciškai vykstančios profesinės dienos 
organizaciniai klausimai.

Tarybos nutarimu žurnalo „Žemėtvarka ir hi-
drotechnika“ redakciją papildė dr. doc. Algimantas 
Patašius (0,25 etato). Taryba patenkino ir Juozo 
Smilgevičiaus prašymą dirbti 0,25 etato.

Romualdas Survila

Aplankytos hidroelektrinės
Balandžio 22 d. A. Stulginskio universite-

to Hidrotechninės statybos inžinerijos institu-
tas organizavo išvyką į Kauno A. Brazausko 
hidroelektrinę bei Kruonio hidroakumuliacinę 
elektrinę. Joje dalyvavo ASU Hidrotechninės 
statybos inžinerijos bei Ekologijos instituto III 
kurso studentai, taip pat keletas mainų progra-
mos studentų iš Afrikos.

Kruonio HAE, Kauno HE, Klaipėdos 
uostas, polderiai, siurblinės, žuvitakiai ir kiti 
Lietuvoje esantys hidrotechninės statybos 
objektai lankomi po kelis kartus per metus. 
Studijuojantiems hidrotechninės statybos inži-
neriją studentams tokios išvykos aukso vertės. 
Tai galimybė pagilinti universitete įgyjamas 
teorines žinias, pamatyti gyvai, kaip atrodo va-
dovėlyje aprašyti objektai ar kursiniame darbe 
projektuoti panašūs statiniai. Puikią progą patikrinti studentų žinias turi ir patys dėstytojai.

Kauno A. Brazausko hidroelektrinės veiklą pristatė Kauno HE Hidrotechninio baro specia-
listas Erikas Martinaitis. Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje su elektrinės veiklos ypatu-
mais supažindino elektrinės hidrotechninio baro vadovas hidrotechnikos magistras Raimondas 
Vileikis. Pasak jo, studentai į HAE atvyksta ir iš KTU, VGTU bei profesinių mokyklų.

Sąjungos tarybos posėdis Tytuvėnuose

Kauno HAE prie turbinos darbo rato (likusio 
nuo tų laikų, kai „žaliųjų“ neprotingomis pa-

stangomis buvo sutrukdyta įrengti taip Lietuvai 
reikalingą  agregatą)
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Kruonio HAE pradėta statyti 1978 m., o pirmasis agregatas paleistas 1992 m. Dabar joje 
dirba 100 darbuotojų. Šiandien elektrinė yra gerokai modernizuota, todėl ir priežiūros jai reikia 
mažiau. Ateityje HAE numatoma plėsti, tačiau tam reikalingos ne tik didelės investicijos, bet 
ir atitinkamas valdžios požiūris ir supratimas, kad tokios elektrinės yra žingsnis į lengvesnę 
energetikos ateitį.

Mindaugas Gudžiūnas

Sodinama Lietuvos 100-mečio giraitė 
Artėja svarbi mūsų tautai data - 100 metų kai 1918 

m. vasario 16 d. buvo atkurta Lietuvos nepriklauso-
mybė. Šiam įvykiui pažymėti dr. Jono Basanavičiaus 
tėviškėje Ožkabaliuose, Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyne, pradėta sodinti Lietuvos šimtmečio giraitė. 
Joje bus pasodinti ąžuolų guotai Lietuvos etnografi-
niams regionams: Suvalkijai, Aukštaitijai, Mažajai 
Lietuvai, Žemaitijai ir Dzūkijai. Pradžia padaryta 
2013 m. pasodinant Suvalkijos guotą. Š. m. balan-
džio 25 d. pasodintas guotas Aukštaitijai. Paskutinis 
guotas bus pasodintas 2018 m. ir giraitės centre bus 
pastatytas paminklas šiai datai atminti. 

Mindaugas Novogrockis
 

Pažintis su gimtuoju kraštu
Nacionalinės žemės tarnybos Vilkaviškio teri-

torinio skyriaus kolektyvas vieną savaitgalį lankėsi 
gretimame Šakių rajone, Gelgaudiškio dvare.

Gelgaudiškio dvaras – XIX a. architektūros an-
samblis ant Nemuno kranto. Tai stambus ir vienas 
originaliausių Lietuvos dvarų ansamblių, įaugęs į 
apylinkės gamtą. Ansamblį sudaro rūmai, virtuvė, 
svirnas, oficina, tvartas, oranžerija, kumetynas, bokš-
tas, rūsiai ir parkas.

Skyriaus darbuotojai, tapę teatralizuotos ekskur-
sijos dalyviais, susipažino su dvaro ir jo šeimininkų šeimos istorija. Dvaro medžiotojai mokė 
medžioti uodus, būti baudžiauninkais ir ponais, su kuriais kartu šoko, dainavo, skanavo girą, 
„kropelius“, sūrį bei kitas dvaro šeimininkių paruoštas gėrybes. 

Aldona Jakavonienė

Žemėtvarkos veteranų susitikimas Kaune
Balandžio 10 d. Kaune susitiko buvusio Valstybinio žemėtvarkos instituto Kauno skyrių 

veteranai. Susitikime dalyvavo žemėtvarkininkai, turėję galimybę perimti prieškario Lietuvos 
matininkų patirtį ir jaunesnių kartų specialistai, toliau puoselėję sąžiningo ir kruopštaus darbo 
tradicijas. Artėja Lietuvos nepriklausomybės 100-to metų jubiliejus. Šiame susitikime tarsi ai-
das atskriejo prisiminimai apie tarpukario žemėtvarkos darbus ir susiliejo su šių dienų šalies iš-
šūkiais sprendžiant žemės tvarkymo problemas. Apie naujoves dabartiniame Valstybės žemės 

Ožkabaliuose sodinamas Lietuvos 
šimtmečio ąžuolynas



94 

fonde (buvusiame Valstybi-
niame žemėtvarkos institu-
te) papasakojo direktorius 
Ramūnas Mockevičius.

Kauno skyriai praeityje 
garsėjo menine saviveikla. 
Ir dabar veteranai Marijona 
Stanionienė, Povilas Šapo-
las, Danutė Skripkauskienė 
ir Alfredas Budrys parengė 
įdomų spektaklį, skambėjo 
akordeono muzika.

Vytautas Skuodžiūnas

Paskyrimai
VĮ Valstybės žemės fondas

*Gintautas Vasiliauskas, g. 1967 m., hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1992), Ramūnui 
Mockevičiui išėjus į kitą darbovietę, paskirtas atlikti VĮ Valstybės žemės fondo (VŽF) direkto-
riaus funkcijas. G.Vasiliauskas yra VŽF direktoriaus pavaduotojas.

*Vytautas Mickus, g. 1950 m., miškų ūkio inžinierius (LŽŪA, 1997), paskirtas VĮ Vals-
tybės žemės fondo direktoriaus pavaduotoju. Iki tol buvo UAB „Tornis“ gamybos vadovas.

*Danutė Tvaranavičienė, g. 1967 m., žemėtvarkos inžinierė (LŽŪA, 1990), Janinai Šče-
ponienei išėjus į pensiją, paskirta VĮ Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos 
skyriaus vadove. Iki tol buvo šio skyriaus vadovo pavaduotoja.

Melioracijos įmonės
*Petras Laurinavičius, g. 1952 m., mechanikas (Kauno politechnikumas, 1972), Arūnui 

Gumauskui perėjus į bendrovės statybos direktoriaus pareigas, paskirtas UAB ,,Jonavos hidro-
technika“ direktoriumi. Anksčiau jis buvo šios įmonės direktorius mechanizacijai. 

„ŽH“ informacija

Apdovanojimai
Žemėtvarkos ir hidrotechnikos darbuotojų  

profesinės dienos proga
Žemės ūkio ministrės padėkos raštai įteikti:

*Algirdui Kazlauskui, UAB „Plungės Jonis“ techniniam direktoriui;
*Rimantui Kraujučiui, R.Kraujučio įmonės „Aras“ (Akmenė) direktoriui;
*Janinai Ščeponienei, buvusiai VĮ Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geode-

zijos skyriaus vadovei;

NŽT prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus padėkos raštai įteikti:
*Linui Dapkui, VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 

grupės vadovui;
*Alfruzinai Katarskienei, UAB „Žemaitijos projektai“ direktorei;
*dr. Jolantai Valčiukienei, ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorei; 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos padėkos raštai įteikti: 

KRONIKA
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Hidrotechnikos sekcijos nariams:
*Henrikui Baranauskui – UAB „Hidrotechnikos statiniai“ inžinieriui;
*Adolfui Dambrauskui - UAB „Šiaulių hidroprojektas“ inžinieriui;
*Apolinarui Jasaičiui - Kelmės r. sav. Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui;

Žemėtvarkos sekcijos nariams:
*Audriui Aleknavičiui – ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos ir ge-

omatikos instituto profesoriui; 
*Kaziui Maksvyčiui - Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departa-

mento viršininkui;
*Irenai Sinkevič - Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 

specialistei;
* Zigmui Pilveliui - UAB „AMMP“ (Druskininkų sav.) direktoriui.

Apdovanojimai jubiliejų proga
Žemės ūkio ministrės padėkos raštai įteikti:

*Stanislovui Martinkui, UAB ,,Kuršasta“ (Skuodas) valdybos pirmininkui, 70 m. jubi-
liejaus proga;

*Jonui Smalinskui, UAB ,,Rokmelsta“ (Rokiškis) direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;
*Arūnui Jagminui, UAB „Šilutės polderiai“ direktoriui, 50 m. jubiliejaus proga;
*Dariui Kavaliauskui, UAB „Hidrosprendiniai“ (Šilutė) direktoriui, 50 m. jubiliejaus 

proga;
*Sauliui Vildžiūnui, UAB ,,Utenos melioracija“ rinkodaros direktoriui, 50 m. jubiliejaus 

proga;
Žemės ūkio ministro padėkos raštai profesinės veiklos baigimo proga įteikti:

*Brigitai Mikaitytai, buv. VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus inžinierei ins-
pektorei;

*Vytautui Jonui Žiūkui, buv. VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus inžinieriui 
inspektoriui;

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos Garbės ženklas įteiktas
*Jonui Smalinskui, UAB ,,Rokmelsta“ (Rokiškis) direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga.

***

Laiškas redakcijai
„Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2014 m. Nr. 3 rašinyje ,,Vandens malūnų 

diena“ 44 psl. (7-4 eilutėse nuo apačios) mano vardu pateikta neteisinga informaci-
ja. Rašoma, kad „žemės sklypo savininkas Algirdas Augūnas... pakeitė Siesarties upės 
vagą. Jis nukreipė upės ruožą senvage...“

Tai netiesa. Tai iš esmės atitinka Ukmergės r. aplinkosaugininkų sukurptą vieną iš 
kaltinimų A. Augūnui, atseit pridariusį nuostolių gamtai. Tas kaltinimas panaudotas Vil-
niaus RAAD rengiant civilinį ieškinį ir prastumtas teismuose kartu su kitais kaltinimais 
suformuojant civilinį ieškinį, viršijantį 300 tūkst. Lt.

Prašau neteisingą informaciją atšaukti.
Bronislovas Ruplys, doc. dr., LŽHIS narys.“
Atsiprašome gerb. B. Ruplio dėl publikacijoje įsivėlusios klaidos.

KRONIKA
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