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Melioratorių šventė Kvėdarnoje
Paprastai profesinę dieną šalies hidrotechnikai, melioratoriai ir žemėtvar-

kininkai pažymi pirmąjį birželio šeštadienį, tačiau yra ir kitų tradicijų. Pasku-
tinėmis š.m. liepos dienomis per šalies žiniasklaidą nuskambėjo informacija 
apie melioratorių šventę Kvėdarnoje, o Lietuvos televizija transliavo pagrindinį 
šventės renginį – didelį koncertą, kuriame pasirodė nemažai šalies popmuzikos 
žvaigždžių. Taip netiesiogiai buvo priminta, kad Lietuvoje dar tebegyvuoja me-
lioratorių profesija ir bendruomenė.

Kvėdarna – Šilalės r. miestelis, kuriame nuo 1959 
m. veikia melioracijos įmonė, buvusi MMS, vėliau 
MSV, o po didelių permainų Lietuvoje besivadinanti 
UAB „Kvėdarsta“. Ji organizavo ir finansavo šventės 
renginius. O pagrindinis šventės iniciatorius šios ben-
drovės valdybos pirmininkas, direktoriaus pavaduo-
tojas finansams ir plėtrai Stasys Navardauskas.

„Kvėdarsta“ yra didžiausia statybos bendrovė Tau-
ragės apskrityje. Bendrovėje dirba per 200 darbuoto-
jų, kasmet ji atlieka statybos darbų už 10 mln. eurų. 
Tai melioracijos sistemų rekonstravimo ir remonto 
darbai, gyvenamosios bei viešosios paskirties statinių 
statyba ir kelių tiesimas ne tik savo bet ir aplinkiniuo-
se rajonuose. Užsiima ir prekyba, turi degalinę, valdo 
dar keletą dukterinių įmonių. 

Bendrovė yra Lietuvos melioracijos įmonių asoci-
acijos narė. Daugiau kaip dešimtmetį įmonės veiklai vadovavo Stasys Navardaus-
kas. Nuo 2012 m. jis užleido šį postą jaunam specialistui Arūnui Pociui. Jam talkina 
direktorius gamybai Gintaras Auryla, direktoriaus pavaduotojas tiekimui Gintas 
Navardauskas.

2015 m. šventė – tai penktasis toks renginys. Pirmą kartą Melioratorių šventė 
Kvėdarnoje buvo organizuota 2011 m. Nuo to laiko ji puoselėja savo tradicijas. 
Ir šį kartą šventė buvo organizuota taip, kad jos renginiai būtų įvairūs, sudomintų 
ne tik bendrovės darbuotojus bei miestelio gyventojus. Šventė plačiai išreklamuota 
kviečiant į Kvėdarną atvykti jaunus ir senus, ne tik Šilalės, bet ir aplinkinių rajonų 
gyventojus. Skaičiavusieji dalyvius teigia, kad į pagrindinį šventės renginį – didžiu-
lį šalies estrados meistrų koncertą atvyko per 6 tūkst. žmonių. 

Pagal tradicijas panašių švenčių metu vyksta sporto varžybos, kurios nors ir ne-
pretenduoja į aukštą meistriškumą, bet yra puiki proga jaunimui parodyti savo su-
gebėjimus. Ypač gausu sporto varžybų buvo šioje šventėje. 

Šventės renginiai prasidėjo šeštadienį anksti ryte žvejų varžybomis prie Nevočių 
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Stasys Navardauskas sveikina 

profesijos brolius



tvenkinio ant Lokystos upelio. 
Čia netoli yra įsikūrusi ir S. 
Navardausko kaimo turizmo 
sodyba. Vėliau Kvėdarnos 
gimnazijos stadione prasidė-
jo sporto varžybos. Rungėsi 
futbolininkai, krepšininkai, o 
šventės teritorijoje Kvėdarnos 
stadione vyko vyrų ir moterų 
paplūdimio tinklinio varžy-
bos. Rungėsi ne tik Šilalės 
rajono, bet ir komandos iš kai-
myninių rajonų. Sportas - jau-

nųjų reikalas, nustebino ir nudžiugino komandų gausa. Antai rungėsi 12 futbolo ir 
net 27 krepšinio komandos. Gausu buvo ir tinklinio komandų. Rytą Kvėdarnoje 
vyko automobilių slalomo varžybos. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės 
skyriaus medžiotojų klubas „Gvaldai“ organizavo šaudymo varžybas. Jau po pietų 
šventės teritorijoje savo jėgas išbandyti buvo kviečiami visi stipruoliai. Virvės trau-
kimo varžybose nugalėjo UAB „Kvėdarsta“ komanda. Sportinių varžybų rezultatus 
ir nugalėtojus paskelbė vienas šventės organizatorių „Kvėdarstos“ inžinierius dis-
pečeris Aivaras Dobilas.

Oficialiąją šventės pradžią paskelbė UAB „Kvėdarsta“ valdybos pirmininkas 
S. Navardauskas. Jis trumpai apžvelgė bendrovei priklausančių įmonių „Restapa“, 
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„Šilalės komunalinis 
ūkis“ ir „Šilalės statyba“ 
veiklą ir pasveikino ren-
ginio dalyvius. 

 Šventės dalyvius pa-
sveikino rajono meras 
Jonas Gudauskas. Buvęs 
žemės ūkio ministras, 
Seimo narys Kazys Star-
kevičius įteikė padėkos 
raštą UAB „Kvėdarsta“ 
už sėkmingą gamybinę 
veiklą melioracijos srity-
je. Buvo apdovanoti ge-
riausi darbuotojai.

Po to sekė nuotaikin-
gas koncertas. Miestelio 
gyventojams ir svečiams 
šventinę nuotaiką dova-
nojo ir daug džiugių emo-
cijų suteikė grupės HIT, 
E.G.O., STUDIJA, RU-
GIAGĖLĖS, BIPLAN, 
G&G SINDIKATAS, vie-
tinės grupės. Puikiai pasi-
rodė populiarūs daininin-
kai Vytautas Šiškauskas, 

Deivydas Bastys, Irūna Puzaraitė, Marius Jampolskis, koncerto vedėja Eglė Jackaitė.
Masinio renginio organizavimas susijęs ne tik su didelėmis išlaidomis, bet ir 

su daugelio žmonių darbu. Kaip jau buvo minėta, šventės iniciatorius ir globėjas 
yra UAB „Kvėdarsta“ valdybos pirmininkas Stasys Navardauskas. Nemažai jėgų 
padėjo ir šios bendrovės valdybos narys Rimantas Padgureckas, direktorius Arūnas 
Pocius, direktoriaus pavaduotojas gamybai Gintaras Auryla, direktoriaus pavaduo-
tojas tiekimui Gintas Navardauskas 

Statybos, taip pat ir melioracijos, šiandien dėl investicijų stokos nėra atsigavu-
sios. Šios šakos įmonių veikla nestabili, o pelnas negali užtikrinti normalios įmonių 
raidos. Tokia pati situacija ir „Kvėdarstoje“. Juo labiau džiugu, kad toli nuo Vil-
niaus, Žemaitijos Šilalėje bei Kvėdarnoje atsiranda ir lėšų, ir galimybių surengti 
tokią šventę, priminti visiems, kad ne vien darbu žmogus gyvas, kad melioracija, 
nors į ją ir jos problemas valdžios institucijos beveik nekreipia dėmesio, gyva, kad 
dar turime jos entuziastų ir specialistų. Tačiau kiek laiko ir jėgų dar užteks, ar kada 
nors pajusime jos atsigavimą? 

Jonas Smilga

MŪSŲ GYVENIMAS

Puikus koncertas daugiatūkstantinei miniai 

Dainuoja Vytautas Šiškauskas
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LŽHIS konferencijos atgarsiai
Apie 2015 m. pavasarį įvykusios LŽHIS konferencijos rezoliucijas ir žinybų 

nuomonę dėl jų rašėme žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ numeris 2 raši-
nyje „Atgarsiai į konferencijos rezoliuciją“. Grįžtame prie šio klausimo ir papil-
dome ankstesnę publikaciją Žemės ūkio ministerijos nuomone dėl spręstinų 
melioracijos problemų.

Žemės ūkio ministerija buvo kviečiama atkurti ministerijoje Melioracijos skyrių, 
jį sukomplektuoti iš melioracijos ir hidrotechnikos specialistų. Žemės ūkio ministe-
rija informavo, kad „Melioracijos skyriaus ministerijos administracijos struktūroje 
nėra. Ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamente yra Išteklių, melioraci-
jos ir biokuro skyrius, kuriame dirba 9 įvairių specialybių valstybės tarnautojai, du 
iš jų yra melioracijos ir hidrotechnikos srities specialistai. Skyriaus vedėjas – meli-
oracijos ir hidrotechnikos specialistas.“ Tad, ministerijos nuomone, toks padalinys 
jos struktūroje nėra reikalingas, o melioracijos klausimams spręsti užtenka dviejų 
melioracijos specialistų.

Ministerija buvo raginama kartu su Aplinkos ministerija išspręsti anksčiau sure-
guliuotų upelių - drenažo priimtuvų remonto darbų vykdymo ir finansavimo klausi-
mus. Atsakyme kalbama, kad ji „aktyviai bendradarbiauja su Aplinkos ministerija, 
spręsdama iškylančias problemas, ir argumentuotai siūlo Aplinkos ministerijai tiks-
linti teisės aktus, reglamentuojančius želdinių kirtimą, panaikinti saugotinų želdinių 
statusą ir leisti juos šalinti sureguliuotų upių ir upelių šlaituose“. Tačiau esminio 
šio klausimo sprendimo kol kas nėra.

Rezoliucijoje ministerijai buvo siūloma melioracijos ir hidrotechnikos statinių 
valstybinės priežiūros valdymą, rūgščių žemių kalkinimą, dirvožemio praturtinimą 
ežerų dumblu sukoncentruoti vienoje valstybės institucijoje - Žemės ūkio ministeri-
joje ir vykdyti pagal valstybines programas.

Ministerija informavo, kad vadovaujantis Melioracijos įstatymu melioracijos 
darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą atlieka valstybės įmo-
nė Valstybės žemės fondas. Kasmet skiriamas finansavimas šiai priemonei įgyven-
dinti. O siūlymą sukoncentruoti visų funkcijų, susijusių su melioracija, valdymą 
vienoje institucijoje svarstė ministerijos darbo grupė, kuri analizavusi ir vertinusi 
melioruotos žemės naudojimo, melioracijos turto valdymo, valstybės biudžeto lėšų 
ir ES finansinės paramos skyrimo melioracijos statiniams rekonstruoti, remontuoti 
ir sausinimo sistemoms prižiūrėti būklę, tokiam pasiūlymui nepritarė. 

 Siekdama šalyje stabilizuoti dirvožemio rūgštėjimą, „ministerija buvo parengu-
si finansinės paramos teikimo arba išlaidų kompensavimo ūkininkams taisykles ir 
kreipėsi į ES dėl notifikavimo. Komisijos nuomone, dirvų kalkinimas yra daugiau ei-
namoji veikla, kaip ir dirvos tręšimas, kuris turi tiesioginę sąsają su auginamos pro-

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA



5

dukcijos kiekio ir derliaus didinimu, palaiko ar didina ūkininkų pelną, todėl priski-
riamas prie ,,einamųjų išlaidų“ ir šiai veiklai valstybės finansinė pagalba neturėtų 
būti skiriama“... „Nepaisant to, ... kalkinimas bus remiamas ir pagal Kaimo plėtros 
programos 2014–2020 m. priemonės veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, 
tačiau kalkinimo išlaidos bus tinkamos finansuoti tik tuo atveju, kai kalkinimas bus 
vienkartinis veiksmas viso projekto eigoje ir išlaidos už jį neviršys 10 proc. visų 
tinkamų projekto išlaidų“.

Ministerijos buvo prašoma ir toliau skirti tinkamą dėmesį specialistų rengimui 
pagal žemėtvarkos ir hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programas, numa-
tant valstybės tikslines lėšas. Atsakydama ministerija informavo, kad „iš Žemės 
ūkio ministerijai skirtų asignavimų apmokama 90 proc. studijų kainos asmenims, 
įstojusiems studijuoti pagal žemės ūkiui, žuvininkystei, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai 
reikalingų specialybių studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vieto-
se. ... Iš Žemės ūkio ministerijai skirtų asignavimų apmokėta dalis pirmojo kurso 
studijų kainos 20 asmenų, 2014 metais įstojusių studijuoti Aleksandro Stulginskio 
universitete pagal studijų programą ,,Hidrotechninės statybos inžinerija“, ir 8 as-
menims, įstojusiems studijuoti pagal studijų programą ,,Žemėtvarka.“ ... Šios srities 
studijų tikslinį finansavimą numatoma tęsti ir ateityje“.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Žemės ūkio vandentvarkos  
aktualijos

Rimantas DambRauskas 
Žemės ūkio ministerijos Išteklių, melioracijos ir biokuro skyrius

Žemės melioracija, tiksliau jos 
sausinimas, Lietuvoje yra esmi-
nis veiksnys norint pasiekti vals-
tybės strateginį tikslą žemės ūky-
je – konkurencingo, pažangaus 
ūkio plėtrą. Sąlygas tam turime: 
juk didesnė dalis žemės ūkio 
produkcijos užauginama nusau-
sintoje žemėje. Šalyje drenažas 
įrengtas 2576,3 tūkst. ha plote. 
Tai didelis turtas,  tačiau norint 
juo tinkamai pasinaudoti reikia 
didelių lėšų, o jų nepakanka. R.Dambrauskas (kairėje) ir V.Vitukynas seminaro metu
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Apskaitoma statinių vertė apima ir žemės savininkams priklausantį drenažą 
(drenažo sausintuvus ir mažus rinktuvus), kuris teisine prasme neturi vertės, nes 
yra žemės sklypo priklausinys. Tiksliau melioracijos statinių vertę atspindėtų jų 
atkūrimo kaštai, t.y. kiek dabartinėmis kainomis reiktų išleisti lėšų norint įrengti 
melioracijos sistemas. Pagal apytikrius Valstybės žemės fondo skaičiavimus jie gali 
siekti 50 mlrd. litų. 

Vidutinis melioracijos statinių amžius šalyje  perkopė 40 metų ribą. Jau dabar 
magistralinių melioracijos griovių vidutinis nusidėvėjimas pasiekė 81 proc., hidro-
technikos statinių juose - 62 proc., drenažo - 60 proc.  Kad dalis melioracijos sis-
temų yra blogos būklės, parodė prieš keletą metų atlikta inventorizacija.  Blogos 
melioracinės būklės plotų yra 222,4 tūkst. ha. Melioracijos statinius 192,5 tūkst. ha 
plote reikėtų remontuoti ar rekonstruoti, o beveik 30 tūkst. ha neveikiančių sausi-
nimo sistemų reiktų išbraukti iš apskaitos. Deja, šiuo klausimu mažai kas padaryta. 
Žemės savininkams priklausančio drenažo rekonstravimo darbus turėtų finansuoti 
jie patys, tačiau dėl lėšų stokos tai atlieka tik nedidelė saujelė žemės savininkų, ku-
rie  yra susivieniję į melioracijos statinių naudotojų asociacijas.

Bloga yra ir melioracijos magistralinių griovių, kurių yra 52,5 tūkst. km, būklė. 
27,3 tūkst. km griovių (daugiau kaip pusę) reikia remontuoti ar rekonstruoti.

Melioracijos statinių balansinė vertė

Melioracijos statinių vertės struktūra

Pavadinimas Vertė mln. litų Vertė mln. eurų Proc.

Drenažas 4 812,1 1 393,7 68,4
Grioviai ir pylimai 1 507,0 436,4 21,4
Hidrotechnikos statiniai 513,7 148,8 7,3
Sausinimo siurblinės 35,5 10,3 0,6
Kiti melioracijos statiniai 163,0 47,2 2,3
Iš viso 7 031,3 2 036,4 100,0

■  Drenažas

■  Grioviai ir pylimai

■  Hidrotechnikos statiniai

■  Sausinimo siurblinės

■  Kiti melioracijos statiniai
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Iš valstybės biudžeto lėšos skiriamos valstybei nuosavybės teise priklausantiems 
melioracijos statiniams  prižiūrėti. Tačiau skiriama tik nedidelė dalis reikalingų 
lėšų. 2014 m. buvo skirta 36,3 mln. litų (10,5 mln. eurų), 2015 metams skirta 10,4 
mln. eurų. 2016 metams prašoma skirti 16 mln. eurų. Tai tik trečdalis jų teorinio 
poreikio. Tuo tarpu 2007 - 2008 m. kasmet jų buvo skiriama 70 - 80 mln. litų (20 - 
23 mln. eurų). 

Skiriamų  lėšų visiškai nepakanka norint kad šie melioracijos statiniai būtų geros 
techninės būklės. Tad padėtį iš dalies gelbsti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
parama.

Nemaži darbai atlikti įgyvendinant  Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. pro-
gramos priemones, susijusias su melioracijos sistemų techninės būklės palaikymu ir 
šių sistemų tobulinimu. Šiuo laikotarpiu melioracijos problemos buvo sprendžiamos 
pagal dvi veiklos sritis. Svarbiausioji jų: priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės 
plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Žemės ūkio vandentvarka“. Šios 
priemonės taikymas buvo efektyviausias.

Paraiškų teikimo dinamika  (visos pareiškėjų grupės) buvo tokia:

Šaukimas Metai Pateikta paraiš-
kų vnt.

Patvirtinta 
paraiškų vnt.

Skirta parama  
mln. eurų

I 2007 27 25 7,0
II 2008 26 24 6,3
III 2009-2010 88 80 23,7
IV 2011 152 148 44,7
V 2013 115 104 29,0

Iš viso 408 381 110,7
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Pirmaujantys rajonai:

Eil. 
Nr. Savivaldybė Projektų 

skaičius
iš jų

savivaldyb. asociacijos
1. Pasvalio 29 3 26
2. Biržų 24 2 22
3. Radviliškio 24 5 19
4. Rokiškio 18 3 15
5. Šakių 17 3 14
6. Panevėžio 17 2 15
7. Kėdainių 13 1 12
8. Šilalės 13 3 10
9. Ukmergės 13 4 9

10. Raseinių 12 3 9

Be to, melioracijos magistraliniai grioviai buvo tvarkomi pagal 2007–2013 m. 
programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“. Tai buvo priemonės „In-
vesticijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama pelno nesiekiančioms investi-
cijoms aplinkosauginių tikslų ir aukštos gamtinės vertės vietovėse viešosios gero-
vės vertės pasiekimui“ veikla „Melioracijos griovių tvarkymas“.

PARAIŠKŲ TEIKIMO DINAMIKA (VISOS PAREIŠKĖJŲ GRUPĖS)

VEIKLOS SRITIS „ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKA“
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Priemonės įgyvendinimas  2012-2014 m. 

Eil.
Nr. Savivaldybė

Patvirtintų
paraiškų 
skaičius

Prašoma 
paramos 

suma
mln. eurų

Planuojamas 
sutvarkyti 

griovių ilgis 
km

Planuojamas 
sutvarkyti 

griovių šlaitų 
plotas ha

1 Šilalės 142 1,1 638 722
2 Plungės 110 1,09 332 369
3 Marijampolės 72 0,951 485 546
4 Telšių 63 0,568 219 230
5 Biržų 62 0,575 437 484
6 Mažeikių 54 0,474 199 227
7 Kupiškio 51 0,386 264 293
8 Varėnos 48 0,4 238 249
9 Klaipėdos 38 0,37 208 230

10 Utenos 34 0,19 99 116

PAREIŠKĖJŲ AKTYVUMAS (RAJONAI)
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Lietuvos KPP 2014–2020 m. programoje taip pat numatytos   priemonės, susiju-
sios su melioracijos sistemų techninės būklės palaikymu ir šių sistemų tobulinimu. 
Tai Kaimo plėtros programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos 
srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infras-
truktūra“ veikla „Žemės ūkio vandentvarka“. Šiai veiklai 2014 - 2020 m. numatyta 
skirti 86,9 mln. eurų (300 mln. litų). Tai praktiškai atitinka pereito laikotarpio ES 
fondų paramą melioracijai (307 mln. litų). Melioracijos griovių tvarkymo rėmimo 
pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ šiuo laikotarpiu atsisakyta kaip 
nepakankamai efektyvios.

ES struktūrinių fondų lėšomis remiama tokia veikla:
1. Sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstravimas bei rūgščių 

dirvų kalkinimas (ne daugiau kaip 10 proc. projekto išlaidų) sausinamos teritorijos 
ariamojoje žemėje, kur pH < 5,5; 

2. Dirbtinių vandens telkinių hidrotechninių statinių rekonstravimas; 
3. Polderių rekonstravimas; 
4. Vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekons-

trukcija bei  įrengimas. (Tai nauja remiamos veiklos rūšis).
Paramos gavėjai gali būti kaip ir anksčiau (2007-2013 m.) viešieji juridiniai asme-

nys (savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos) bei nauja gavėjų gru-
pė: fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį.

Rekonstruojami statiniai turi būti melioruotos žemės ir melioracijos statinių ka-
dastro apskaitoje (šis reikalavimas netaikomas vietinės reikšmės vidaus keliams).

 Negali būti remiamas melioracijos statinių, kurių nusidėvėjimas mažesnis negu 
45 proc. rekonstravimas. Tai naujas reikalavimas.

Didžiausias galimas  paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti 
išlaidų (2007-2013 m. KPP programoje buvo 90 proc.). Didžiausia paramos suma 
bus nustatyta priemonės veiklos įgyvendinimo taisyklėse.

Melioracijos darbai nelieka be dėmesio
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Ką rodo melioracijos darbų  
valstybinė priežiūra

antanas GudaItIS 
VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas

Melioracijos darbų ir statinių valstybinės 
priežiūros tikslas - užtikrinti, kad vykdant 
melioracijos darbus būtų laikomasi įstatymų, 
melioracijos statinių projektavimo, statybos, 
statinių pripažinimo tinkamais naudoti nor-
matyvinių dokumentų, o statiniai būtų tinka-
mai tvarkomi ir saugomi nuo sugadinimo. Ji 
atliekama vadovaujantis Pavyzdiniais melio-
racijos darbų ir melioracijos statinių naudoji-
mo valstybinės priežiūros nuostatais, patvir-
tintais žemės ūkio ministro įsakymu. 

Atliekant valstybinę priežiūrą ypač dėmesingai stebima drenažo įrengimo koky-
bė: naudojamos medžiagos (vamzdžiai, izoliacinės ir filtracinės medžiagos), drena-
žo klojimo technologija, šiems darbams naudojamų mechanizmų tinkamumas. Prie-
žiūros metu tam tikrai darbų technologijai tinkamais matavimo prietaisaiss taip pat 
tikrinamas matavimų ir nuolydžių nustatymo tikslumas. Darbų kokybė dažnai pri-
klauso nuo darbų vadovo kvalifikacijos. Būtina, kad jis turėtų pakankamai hidrotech-
nikos žinių. Rengiant drenažą labai svarbi darbų savikontrolė – techninė priežiūra. 
Reikalavimus kokybei 
galima rasti melioracijos 
normatyviniame doku-
mente Nr. 8 „Melioraci-
jos ir vietinių kelių tiesi-
mo kokybė“. 

Drenažo rekonstruk-
cijos kokybę menkina tas 
faktas, kad darbai dažnai 
atliekami vienkaušiais 
ekskavatoriais. Jais su-
ardomas 3-5 kartus di-
desnis armens sluoksnis, 
iškasamos plačios tran-
šėjos, kurių dugnas pras-

Su tokia technika gerai įrengti drenažą neįmanoma
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tai sutankinamas. Tokiose 
tranšėjose reika 2-3 kartus 
daugiau filtracinių medžia-
gų, o jas užpilant tuo pa-
čiu ekskavatoriumi, juda 
drenažo vamzdžiai. Kitur 
filtracinių medžiagų už-
pylimui naudojama 40-50 
metų senumo technika, ku-
ria sunku užpilti reikiamo 
storio sluoksnį. Lietuvoje 
drenažui kloti yra vieninte-
lis modernus daugiakaušis 
ekskavatorius su automati-
niu nuolydžio reguliavimu 
bei vienas siauratranšėjis 
ekskavatorius. 

Neaišku, kodėl konkur-
sus darbams laimi įmonės, 
neturinčios technikos ko-
kybiškai įrengti drenažą, 
negalinčios tinkamai išpil-
dyti technologinių reika-
lavimų. Užsakovai, skelb-
dami konkursus, turėtų 
atkreipti dėmesį į techninio 
prižiūrėtojo kvalifikaciją 
bei nustatyti jo darbo funk-
cijas. Juk nuo darbų koky-
bės priklauso, ar drenažas 
tarnaus 40-60 metų.

Viena hidrotechnikos 
statinių rekonstravimo pro-
blemų yra susijusi su ydin-
ga viešųjų pirkimų praktika 
ir perkant projektavimo 
darbus. Dažnai konkursus 
laimi nekvalifikuoti projektuotojai. Todėl užsakovai turi labai atidžiai rengti kon-
kurso sąlygas, įrašyti į jas darbų atlikimo reglamentus, net ir technologinius reika-
lavimus.

Kada visas drenažas bus įrengiamas šiuolaikinėmis mašinomis? 

Toks darbas nenašus ir nesaugus

Įrengiamas plastmasinių vamzdžių drenažas 
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Tvenkinių hidrotechnikos statinių 
būklė ir priežiūra

Jonas BaNYS 
VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus  

inžinierius inspektorius

Pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių centrinio banko suvestinius 
duomenis valstybei nuosavybės teise priklauso 351 hidrotechninis statinys, jų 
balansinė vertė yra 39,48 mln. eurų. Tvenkinių su hidrotechnikos statiniais yra 
kiekviename rajone. Tai valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį pa-
tikėjimo teise valdo ir prižiūri savivaldybės. Pagal konstrukcines ypatybes ir pa-
rametrus šie statiniai priskiriami ypatingųjų statinių grupei. Vidutinis šių statinių 
nusidėvėjimas viršija 60 proc. Tad jų techninė būklė yra prasta. 

Tai verčia sunerimti, daugelį senų šių hidrotechnikos statinių būtina tvarkyti ne-
atidėliojant. Nemažai hidrotechnikos statinių bei jų elementų yra blogos ar avarinės 
būklės, kelia grėsmę aplinkai, gyventojams ir jų turtui. Juk dauguma jų pagal van-
dens tėkmę yra aukščiau miestų ir gyvenviečių. 

ASU mokslininkai tyrė 260 gruntinių medžiagų užtvankų. Jų duomenimis, bū-
dingiausi užtvankų gedimai pagal pavojingumą viso hidromazgo stabilumui yra:

• filtracinio vandens prasisunkimas žemutiniame šlaite ir papėdėje - 6,5 proc;
• užtvankų šlaitų nuošliaužos ir deformacijos – 11 proc;
• perteklinio vandens praleidimo šachtose didesni įtrūkiai, deformacijos, pakry-

pimas – 12, 7 proc.;
• šlaitų tvirtini-

mo plokščių paplo-
vimas, deformaci-
jos, jungimo siūlių 
elementų išjudini-
mas – 41,5 proc.

Per 10 proc. 
tvenkinių hidro-
technikos statinių 
yra labai blogos 
ar avarinės bū-
klės. Neišvengta ir 
avarijų. Užtvankų 
griūtys yra įvyku-
sios Mažeikių, Ra-

Tokį užtvankos šlaito tvirtinimą reikėtų skubiai suremontuoti 
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dviliškio, Kretingos, 
Telšių, Plungės, Šilu-
tės rajonuose. Valsty-
bė ir gyventojai paty-
rė didelių nuostolių. 
Laimė, kad avarijų 
metu pavyko išvengti 
žmonių aukų.

Užtvankos yra 
visų rajonų melioraci-
jos specialistų galvos 
skausmas. Nors ir ap-
žiūrimos kiekvienais 
metais, įvertinama jų 
būklė, surašomi aktai, 
tačiau tai tik vizualinė apžiūra. Padėtį po vandeniu patikrinti sudėtinga, nes išleisti 
iš tvenkinių vandens negalima.

Sumažėjus valstybės biudžeto lėšų melioracijai, atliekami tik tvenkinių hidro-
technikos statinių priežiūros darbai. Nenoriai statinių remonto ir priežiūros darbus 
atlieka ir sutartyse nurodytus įsipareigojimus vykdo tvenkinius išsinuomoję mažų-
jų hidroelektrinių statytojai. Kaip vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, kontroliuoja 
savivaldybių administracijų melioracijos specialistai. Ypač daug pastangų ir darbo 
įdėjo Tauragės r. sav. administracija ir specialistai bylinėjantis teismuose su nu-
omininku, kad būtų remontuojami ir prižiūrimi Balskų tvenkinio hidrotechnikos 
statiniai. Teismai vyko apie 7 metus. Pagaliau nuomininkas statinius suremontavo, 
o šiuo metu bylinėjamasi dėl nuomos mokesčio nemokėjimo. 

Yra ir tokių atvejų, kai hidrotechnikos kompleksus išsinuomojo energetikai, bet 
hidroelektrinių nepastatė, o šie nuomininkai tik raginami ir atakuojami savivaldybių 
raštais atlikdavo statinių priežiūros darbus. Sutarčių galiojimas pasibaigė, ir hidro-
technikos statiniai grįžo savivaldybių administracijų žinion (Radviliškio r. Sidabra-
vo, Kelmės r. Užvenčio ir kiti tvenkiniai). 

Dauguma tvenkinių yra išnuomoti medžiotojų ir žvejų draugijoms. Nuomos su-
tartis jos pasirašo su NŽT rajonų skyriais, tačiau atlikti statinių priežiūros darbų 
sutartyse nenumatyta. Dalis tvenkinių grąžinti žemių savininkams, o juos prižiūri ir 
remontuoja biudžeto lėšomis savivaldybės. Tarp jų - rekonstruoti hidrotechnikos sta-
tiniai Šiaulių r. žemės savininkui nuosavybės teise priklausančiame Šakynos tvenki-
nyje. Raseinių r. ES lėšomis rekonstruojami valstybei priklausantys Paringuvio tven-
kinio hidrotechnikos statiniai. Šiuo metu keletas tvenkinių hidrotechnikos statinių 
rekonstruojami ES lėšomis pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų progra-
mos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ 

Baigianti griūti  šachta
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veiklos sritį „Žemės 
ūkio vandentvarka“. 

Kokybiškai at-
likti tyrinėjimo 
projektavimo dar-
bai ir priimti teisin-
gi technologiniai 
sprendimai tiesio-
giai veikia paties 
projekto bei darbų 
kokybę. Tačiau tin-
kamai atlikti dar-
bus, neišleidus iš 
tvenkinio vandens, 
nelengva. Išleidus 

vandenį iš Mažeikių r. Renavo tvenkinio ant Varduvos up. ir nuvalius gelžbetoni-
nes hidrotechnikos statinio konstrukcijas, buvo pastebėti atskirų elementų defektai, 
kurie nebuvo įvertinti tyrinėjimo metu. Kad būtų užtikrinta saugi statinio eksploata-
cija, jau dirbant surašytas papildomų darbų aktas. Jų vertė – 95,4 tūkst. litų. Gerai, 
kad į šią situaciją atsakingai pažiūrėjo savivaldybės administracijos direktorius ir 
papildomus darbus finansavo savivaldybės biudžeto lėšomis.

Biržų rajone rekonstruojant Pabiržės seniūnijos Gulbinų tvenkinio avarinės bū-
klės hidrotechnikos statinius teko keisti projektą. Išleidus vandenį paaiškėjo, kad 
žemutiniam užtvankos šlaitui sutvirtinti paskaičiuota per daug gelžbetonio plokščių 
(663 vnt.). Nevykdomų darbų vertė – 49,6 tūkst. eurų. Suderinus su kontroliuojan-
čiomis institucijomis, vietoje šių nereikalingų darbų sudaryta sąmatinė dokumenta-
cija atlikti kitiems pagal technologiją reikalingiems darbms.

 Valstybinės priežiūros metu nustatyta, kad apskritai tvenkinių hidrotechnikos 
statiniai rekonstruojami pagal parengtus projektus, laikantis technologinių reikala-
vimų. Rekonstravus hidrotechnikos statinius ir pripažinus juos tinkamais naudoti, 
jie vėl atliks savo funkcijas ir bus saugūs. O ką daryti su netvarkingais? 

Reikia toliau juos prižiūrėti, laiku šalinti paaiškėjusius defektus ir deformacijas. 
Taip pat tikėtina, kad savivaldybės dalyvaus įgyvendinant 2014-2020 m. programos 
priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, teiks paraiškas blogos būklės hidro-
technikos statiniams atnaujinti.

Kadangi dėl lėšų trūkumo negalima šių statinių eksploatuoti kaip to reikalauja 
teisės aktai ir priežiūros taisyklės, kad būtų išvengta užtvankų griūčių, tikslinga 
siūlyti Vyriausybei priimti teisės aktus dėl hidromazgų privatizavimo arba jų rena-
tūralizacijos.

Tvenkinio avarija Plungės r. 
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Melioracijos projektų  
vektorizavimo ir atributinių GIS 

duomenų rengimo problemos
Mindaugas GudŽIŪNaS 

VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyrius

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, vadovaudamasi žemės ūkio mi-
nistro patvirtintais pavyzdiniais melioracijos darbų ir melioracijos statinių nau-
dojimo valstybinės priežiūros nuostatais bei melioruotos žemės ir melioracijos 
statinių apskaitos taisyklėmis koordinuoja ir kontroliuoja pagal MelGIS techno-
logijas atliekamus melioracijos planinės medžiagos skaitmenizavimo darbus.

Lietuvoje yra 52 rajonai ir savivaldy-
bės, kuriose yra 1418 kadastro vietovių. 
1250-tyje kadastro vietovių yra 2,76 
mln. ha melioruotos žemės. Iki 2015 m. 
rugpjūčio buvo vektorizuoti duomenys 
tik 314 (ketvirtadalyje) kadastro vieto-
vių. 2016 m. pabaigoje planuojama tu-
rėti 468 kadastro vietovių vektorizuotus 
duomenis, t.y. apie 40 proc. 

MELDR2_LT duomenų rinkiniai yra 
parengti: Druskininkų, Elektrėnų, Ku-
piškio, Marijampolės, Pagėgių, Pakruo-
jo, Šilalės ir Vilniaus rajonuose. Tačiau 
Vilniaus rajonas nepristatė šių duomenų 
Valstybės žemės fondui. Pradėti rengti 

mini arba maxi MELDR2_LT duomenų rinkiniai Akmenės (10-tyje kadastro vieto-
vių), Alytaus (9 kad. v.), Anykščių (18 kad. v.), Joniškio (17 kad. v.), Jurbarko (20 
kad. v.), Kazlų Rūdos (2 kad. v.), Mažeikių (9 kad. v.), Pasvalio (2 kad. v.), Prienų 
(4 kad. v.), Šakių (9 kad. v.), Širvintų (9 kad. v.) ir Tauragės (8 kad. v.) rajonų savi-
valdybėse. O Biržų, Kaišiadorių ir Lazdijų rajonuose šis darbas dirbamas tik vieno-
je kadastro vietovėje. 2016 metais numato baigti rengti šiuos duomenis Ignalinos, 
Joniškio, Jurbarko, Kalvarijos, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Kretingos, Radviliškio, 
Rietavo, Raseinių, Šiaulių, Švenčionių, Telšių, Trakų, Utenos, Varėnos ir Vilkaviš-
kio rajonų savivaldybės. 

Susirūpinimą kelia tai, kad dalis Lietuvos rajonų ir savivaldybių dar iš vis nepra-
dėjo rengti taip reikšmingų žemės melioravimui ir žemės tvarkymui bei adminis-
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travimui duomenų. 
Taip yra Birštono, 
Jonavos, Klaipė-
dos, Palangos, Pa-
nevėžio, Rokiškio, 
Skuodo, Šalčinin-
kų, Šilutės, Ukmer-
gės ir Zarasų savi-
valdybėse. 

Tačiau ir iš pa-
rengtų bei šiuo 
metu Valstybės že-
mės fondo Meliora-
cijos skyriui pateik-
tų duomenų tik apie 
50 proc. yra tinka-
mi naudoti. Daugu-
ma vektorizavimo 
darbus atliekančių 
įmonių net neturi 
atestuotų ir kvalifi-
kuotų melioracijos 
specialistų. Kai kur 
darbai buvo atlikti 
ne su ArcGis pro-
gramine įranga, ne 
pagal MelGis spe-
cifikaciją arba tuos 
darbus atliko ne 
melioracijos spe-
cialistai. Dauguma 
rajonų ir savivaldy-
bių darbus priima ir 

už juos atsiskaito be Valstybės žemės fondo specialistų patikrinimo. Dėl to vėliau 
sunku pareikalauti, kad blogai atlikti darbai būtų pataisyti. Rajonai, kurie turi vekto-
rizavę 1-2 kadastro vietovių duomenis, veikiausiai ateityje susidurs su finansiniais ir 
kitais sunkumais, ypač didesni rajonai, kur darbai dar nepradėti. Viena priežasčių – 
savivaldybių administracijose per mažai melioracijos specialistų. Nors melioracijos 
reikalams savivaldybėms lėšos skiriamos 3-4 etatams, tačiau šį darbą dirba dažniau-
siai tik 1-2 specialistai. 

Dar viena bėda – į šios srities darbo rinką atėjo daug naujų nekvalifikuotų įmonių. 

Vektorizuojant griovys K-11-9-a  nesusietas su geodezinių duomenų baze. 
Jis parodytas net 50 m nutolęs nuo natūroje esančio griovio vietos

„Suplakti“ ir kertasi senojo ir naujojo melioracijos 
projekto rinktuvai ir sausintuvai
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Tokių įmonių pateiktos 
medžiagos net neįmano-
ma tikrinti, nes darbus 
atliko žemės melioraci-
jos neišmanantys žmo-
nės. Šios įmonės neturi 
ir reikiamos programinės 
įrangos. Kyla klausimas, 
kaip laimimi konkursai, 
kurių sąlygose įrašytas 
reikalavimas turėti bent 
tris atestuotus melioraci-
jos specialistus.

Duomenų rengimo 
specifikacija, parengta 
atsižvelgus į rajonų pa-
teiktus pasiūlymus, yra viena iš viešųjų pirkimų sąlygų. Melioracijos duomenų vek-
torizavimo darbai priskirti prioritetiniams, jie turėtų būti baigti per dvejus metus. 
Valstybės žemės fondo specialistai koordinuoja šiuos darbus ir konsultuoja, tačiau 
dėl duomenų vektorizavimo iš rajonų konsultacijos kreipiamasi tik 1-2 kartus per 
mėnesį. Reikia priminti, kad už atliktus žemės melioravimo darbus Europos Sąjun-
gos paramos lėšos bus išmokamos tik pristačius į Valstybės žemės fondą įvykdyto 
objekto vektorizuotus duomenis. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Iš skirtingų nevienodo tikslumo planų vektorizuoti grioviai.  
K-11-11-2 griovys išėjo dvigubas

Vektorizavimą atlikęs „specialistas“ savo nuožiūra „sukūrė“ drenažo sistemų ribas
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Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos pagrindiniai siekiai

darius LIutIkaS 
ŽŪM kaimo plėtros departamento  

Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vedėjas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (toliau – programa) Europos 
Komisija patvirtino 2015 m. vasario 13 d. Ji parengta vadovaujantis naujojo laiko-
tarpio Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentų reikalavimais ir nuostatomis bei 
suderinta su pagrindiniais strateginiais ES ir Lietuvos dokumentais (Europa 2020, 
Bendrąja žemės ūkio politika, Partnerystės sutartimi, Nacionaline pažangos progra-
ma, Lietuva 2030 ir kt.).

Programos projektas pradėtas rengti 2012 m. Dėl jo plačiai konsultuotasi su Lie-
tuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, ministerijomis ir įstaigomis, socialiniais par-
tneriais - žemdirbių, 
kaimo bendruomenių, 
aplinkosaugos ir kito-
mis nevyriausybinė-
mis organizacijomis.

Šios programos 
įgyvendinimui skirta 
beveik 2 mlrd. eurų. 
Šiuo metu pagal pa-
tvirtintą grafiką jau 
galima teikti paraiš-
kas paramai gauti 
pagal programos prie-
mones, skirtas konku-
rencingumui didinti, 
žemdirbių įgūdžiams 
tobulinti, inovacijoms plėtoti, naujoms darbo vietoms kurti, taip pat nemažai dė-
mesio bus skiriama bendruomeniškumui skatinti, gyvenimo kokybei, aplinkosaugai 
bei klimato kaitai.

Pagrindiniai programos tikslai siejasi su nustatytais Lietuvos kaimo poreikiais. 
Atlikus Lietuvos kaimo situacijos analizę, buvo išskirti svarbiausi 24 poreikiai. Iš jų 
patys svarbiausi penki yra tokie:

1.  Stiprinti žemės ūkio konkurencingumą, ypač gyvulininkystės ir vaisių bei 
daržovių sektoriuose;

2.  Pagerinti vidutinių ir smulkių ūkių galimybes investuoti ir skatinti jų kooperaciją;

ŽEMĖTVARKA

Mingės kaimas (Šilutės r.)
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3. Skatinti gamtai drau-
gišką ūkininkavimą ir gam-
tosaugos inovacijų diegimą; 

4. Skatinti gyvulių augin-
tojus diegti mažinančius po-
veikį aplinkai ir klimato kai-
tai ūkininkavimo metodus;

5. Racionalizuoti žemė-
naudą atnaujinant meliora-
cijos sistemas bei konso-
liduojant smulkius žemės 
sklypus.

Pagrindiniai programos rodikliai pateikiami šioje lentelėje: 

Lietuvos kaimo plėtros  
2014-2020 m.  

programos priemonė

Numaty-
tos skirti 

lėšos
mln. eurų

Siekiamas tikslas 

Žinių perdavimas ir informavi-
mo veikla 23,44

Profesinio mokymo ir konsulta-
vimo paslaugas suteikti apie 45 
tūkst. asmenų

Konsultavimo paslaugos, ūkio 
valdymo ir ūkininkų pavadavi-
mo paslaugos 4,59

Žemės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemos 4,22 Paremti 460 kokybės sistemų 

dalyvių

Investicijos į materialųjį turtą 620,35

Modernizuoti > 5 tūkst. ūkių ir  
279 perdirbimo ūkių ar įmonių;
Pagerinti daugiau kaip 200 tūkst. 
ha plote melioracijos sistemas

Gamintojų grupių ir organizaci-
jų įsikūrimas 1,79 Paremti 4 gamintojų grupių 

veiklos pradžią

Bendradarbiavimas 23,96 Sukurti 7 EIP grupes, paremti  
118 projektų

Rizikos valdymas (pasėlių, gy-
vūnų ir augalų draudimo įmokų 
kompensavimas)

17,46

Kasmet kompensuoti draudimo 
įmokos už 710 tūkst. gyvulių, 
187 tūkst. paukščių ir 100 tūkst. 
ha pasėlių

ŽEMĖTVARKA
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Programos įgyvendinimas bus vertinamas pagal įvairių užsibrėžtų rodiklių pa-
siekimą. 2014–2020 m. programos vertinimo plano tikslas – užtikrinti pakanka-
mą ir tinkamą Programos vertinimo veiklą, ypač informacijos, būtinos Programos 
priežiūrai, metinėms įgyvendinimo ataskaitoms ir bendrajai vertinimo ataskaitai pa-
rengti surinkimą. Tuo tikslu atliekami ne tik privalomieji vertinimai, bet ir tyrimai, 
padedantys surinkti stebėsenos duomenis, papildomi teminiai vertinimai. Progra-
mos stebėsenos sistemą sudaro ne tik finansinio plano įgyvendinimas, bet ir įvairių 
rodiklių analizė.

Investicijos į miško plotų plėtrą  
ir miškų gyvybingumo gerinimą 122,38 Apželdinti mišku 8 tūkst. ha 

žemės

Agrarinė aplinkosauga  
ir klimatas 142,42

>230 tūkst. ha plote kompensuo-
ti už agroaplinkosaugos ir klima-
to įsipareigojimų laikymąsi

Ekologinis ūkininkavimas 150,78 Paremti ekologinius ūkius  
135 tūkst. ha plote

Su „Natura 2000“  
susijusios išmokos 6,56

Paremti vykdančius veiklą  
13 tūkst. ha žemės ūkio paskir-
ties žemėje ir 5,5 tūkst. ha miško 
teritorijose

Išmokos už vietoves, kuriose  
esama gamtinių ar kitokių spe-
cifinių kliūčių

287,04
Paremti ūkininkaujančius apie  
1 mln. ha plote vietovėse su 
kliūtimis

Ūkio ir verslo plėtra 223,72

Paremti 1170 jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimą ir 2780 smulkių ūkių 
plėtrą;
Paremti apie 950 ne žemės ūkio 
verslo projektų ir sukurti apie  
2 tūkst. darbo vietų;
Paremti 29 biodujų jėgainių  
įrengimą

Pagrindinės paslaugos  
ir kaimų atnaujinimas 76,11

Įgyvendinti regioninio  
planavimo būdu 180 projektų; 
Pakeisti 6750 asbestinių  
dangų stogų;
Rekonstruoti 100 km kelių;
Iki 400 taškų įdiegti plačiajuostį 
internetą

LEADER programa 113,87 Paremti 50 vietos veiklos grupių
Sukurta 960 darbo vietų

ŽEMĖTVARKA
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Praktinis hidrotechnikų  
seminaras Šilutės rajone

algimantas PataŠIuS

Rugpjūčio 18-19 d. Lietuvos melioracijos įmonių asociacija Šilutės rajone 
organizavo praktinį melioracijos darbų seminarą. Į seminarą buvo pakviesti 
melioracijos ir hidrotechnikos įmonių statybos ir projektų vadovai, ekspertai, 
mokslininkai, savivaldybių melioracijos specialistai bei kiti hidrotechnikai.

Seminaro dalyviai rinkosi Šilutėje ir vyko susipažinti su statomais arba jau už-
baigtais hidrotechnikos statiniais. Pirmiausia jie susipažino su Rusnės prieplaukos 
ant Pakalnės upės statyba. Čia dar vyko darbai, kurie turi būti užbaigti iki rugsėjo 30 
d. Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas dr. Kazys Sivickis paaiš-
kino, kad praktiškai visi 
Lietuvos melioracijos 
objektai, statomi nau-
dojant ES paramos lė-
šas, turi būti baigti iki 
rugsėjo 30 d. Prieplau-
ką stato UAB „Šilutės 
polderiai“. Su jos pro-
jektu ir atliktais darbais 
supažindino bendrovės 
statybos vadovas Darius 
Valeika.

Prieplauka pagra-
žins Rusnę, pagyvins 
rusniečių gyvenimą, 
atvers pramogų galimy-
bes. Prieplaukoje įren-
giamos krantinės, laivų 
nuleidimo slipas, kra-
nas, apšvietimas ir kiti 
infrastruktūros objek-
tai. Prieplauka talpins 
ir aptarnaus iki 30 žve-
jybinių laivų bei apie 30 
žvejybinių valčių. Apie 
šį projektą buvo įvairių 

Pakalnės up. prieplaukos Rusnėje statybos darbai

 Senoji Uostadvario siurblinė 
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nuomonių, bet dauguma pritarė, jog tokie objektai reikalingi. Analogiška prieplauka 
jau įrengta Drevernoje, ir ja daugelis klientų džiaugiasi.

Antrasis objektas, su kuriuo susipažino seminaro dalyviai, buvo 8 km nuo Rus-
nės esantis Uostadvaris, kairiame Atmatos upės krante. Čia įsikūręs muziejus bei 
pastatytas švyturys. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su šio polderio siurbli-
nėmis, ypač su siurbline, kurioje įrengti lėtaeigiai siurbliai – Archimedo sraigtai, 
nežalojantys žuvų. Apie jos privalumus paaiškino K. Sivickis.

Uostadvario prieplauką numatyta paversti turizmo traukos centru, bet dar rei-
kia įrengti kempin-
gą, viešbutį, dušus, 
dviračių trasas. Prie-
plaukoje dar neuž-
baigtos komunikaci-
jos, trūksta švaraus 
vandens, elektros 
tiekimo, nuotekų 
surinkimo sistemos. 
Tuo tikslu Vidaus 
vandens kelių di-
rekcija planuoja pa-
rengti Uostadvario 
komplekso nuomos 
arba koncesijos su-
tarties projektą.

Trečiasis aplankytas objektas buvo 
Rugulių polderis šalia Krokų lankos. Se-
minaro dalyviai susipažino su pylimo, 
skirto apsaugoti Traksėdžių durpyną nuo 
potvynių, įrengimu. Apie pylimo statybos 
eigą papasakojo Arūnas Kilčiauskas. Jis 
turėtų būti įrengtas taip pat rugsėjo pabai-
goje, bet ne visi darbai sklandžiai vyksta. 
Čia susipažinta ir su vandens kėlimo sto-
ties šalia Aukštumalos pelkės ir Minijos 
intako Aukštumalos rekonstravimo dar-
bais. Seminaro dalyviai apžiūrėjo išvalytą 
kanalą, pralaidą ir kitus statinius.

Aukštumalos pelkė – pirmoji pasauly-
je mokslinėje monografijoje dar 1902 m. 
paminėta aukštapelkė. 1995 m. pelkė pa-
skelbta Aukštumalos telmologiniu draus-

Apžiūrima Uostadvario polderio siurblinė

Veikia sraigtiniai siurbliai
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tiniu. Ši pelkė, kaip ir 
visa Nemuno deltos re-
gioninio parko teritori-
ja yra įrašyta į Ramsaro 
konvencijos tarptauti-
nės svarbos teritorijų ir 
NATURA 2000 saugo-
mų teritorijų sąrašą.

Kitas objektas buvo 
Ventės ragas – pusiasa-
lis prie Kuršių marių, 
visai šalia Nemuno 
upės žiočių. Pusiasalio 
ilgis – 5,5 km., didžiau-
sias plotis – 2,2 km. Jo 
smaigalyje nuo 1863 
m. veikia švyturys, nes 
laivams ši vieta buvo 
pavojinga. Pro Ventės 
ragą driekiasi didysis 
paukščių migracijos 
kelias, todėl 1929 m. 
Ventės rage įsteigta 
ornitologinė stotis bei 
muziejus. Šiuo metu 
Ventės rago statiniai 
rekonstruoti ir muzie-
jus perkeltas į naujas 
patalpas. Plačiau apie 

ornitologinės stoties veiklą papasakojo direktorius Vytautas Jusys. Visų dėmesį pa-
traukė sužalotas gandras ir pingvinas, kuriuos stoties darbuotojai išgelbėjo ir dabar 
prižiūri. Šiandien išgražėjusi Ventės rago gyvenvietė ir stotis tampa turistų traukos 
centru.

Pažintinę kelionę vainikavo išvyka į Kintų žvejų prieplauką. Ją stato taip pat 
UAB „Šilutės polderiai“. Apie šios prieplaukos statybą papasakojo D. Valeika. Prie-
plauka skirta žvejams ir kitiems laivininkams. Kintiškiai jau turi dvi sutvarkytas 
prieigas prie Kuršių marių – prieplauką žvejams ir prieplauką bei poilsio aikštelę 
gyvenvietės žmonėms ir svečiams (anksčiau įrengtas). Žvejų prieplaukos įrengimą 
finansavo Europos žuvininkystės fondas pagal savivaldybės administracijos projek-
tą „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“.

Iš Kintų grįžome į Šilutę. Čia, Jeronimo užeigoje, buvo aptarta seminaro eiga, 

Rugulių polderio hidrotechnikos statiniai

Išvalytas Rugulių polderio kanalas
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diskutuojama aktualiais 
klausimais. Svarbiausi 
jų – konkursai ir darbų 
finansavimas. Pabaigo-
je seminaro dalyviams 
buvo įteikti pažymėjimai. 
Pirmąją seminaro dieną 
jo darbe dalyvavo apie 
150 žmonių. Kitą dieną 
seminaras buvo organi-
zuotas pagal tą pačią pro-
gramą naujai specialistų 
grupei. Norisi padėkoti 
asociacijos pirmininkui 
K.Sivickiui už gerai or-
ganizuotą seminarą. Atei-
tyje reikia organizuoti 
daugiau tokių pažintinių 
seminarų, nes ką pamatai, 
tas išlieka ilgiau atminty-
je, o žinias galima panau-
doti kitose statybose.

Grupė seminaro dalyvių

Ventės rage

 Prieplauka Kintuose   
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Bendradarbiaujame su kolegomis  
iš Ukrainos

audrius aLekNaVIčIuS, Virginija GurSkIeNė 
aleksandro Stulginskio universiteto 

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas 

Tarptautinės mokslinės techninės konferencijos Ukrainoje organizuojamos 
kiekvienais metais ir dėl aukšto mokslinio lygio sulaukia daug dalyvių. Šiemet 
balandį vyko jubiliejinė 20-oji konferencija. Joje, be Ukrainos atstovų, dalyvavo 
svečiai iš Armėnijos, Čekijos, Lenkijos, Moldovos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos 
ir Lietuvos.

Lvovo nacionalinio politechnikos universiteto organizuotoje konferencijoje 
„Geoforum‘ 2015“ mūsų šaliai kartu su kolegomis iš Latvijos žemės ūkio uni-
versiteto, atstovavo Aleksandro Stulginskio universiteto Žemėtvarkos ir geoma-
tikos instituto prof. Audrius Aleknavičius ir doc. Virginija Gurskienė. 

Pagrindinės konferencijos temos – geodezijos ir kartografijos mokslo laimėji-
mai, taip pat apžvelgtos fotogrametrijos, nekilnojamojo turto kadastro, GIS, žemė-
tvarkos planavimo ir kt. sritys. Minėtų Baltijos šalių institucijų atstovai ukrainiečių 
organizuojamose konferencijose dalyvavo jau trečiąjį kartą. Kadangi tam tikra dalis 
tyrimų duomenų naudojama ir karinėje srityje, todėl glaudžiai bendradarbiaujant su 
krašto apsaugos specialistais, anksčiau šios konferencijos vykdavo prie Lvovo įsi-
kūrusio karinio padalinio teritorijoje. Šiemet dėl ypatingos karinės parengties šalyje 
konferencijai buvo pasirinkta kita vieta – prie Lvovo esantis kurortinis miestelis 
Javoriv Briuchoviči.

Konferencijos plenariniame posėdyje buvo pristatyta Lvovo nacionalinio poli-
technikos universiteto veikla, Europos geodezininkų tarybos (CLGE) struktūra bei 
misija, esamos Ukrainos GPNS referencinės stotys bei kita naujausia ir svarbiausia 
informacija geodezijos ir kadastro srityse. Kitą dieną dalyviai pranešimus skaitė 
sekcijose.

Pagal pranešimų tematiką buvo išskirtos penkios sekcijos. Geodezijos, geodina-
mikos ir monitoringo sekcijoje buvo pristatyti tyrimai, susijusieji su žemės plutos 
deformacijų matavimais, valstybių sienų demarkavimu, geofizinių reiškinių įtaka. 
Topografinių žemėlapių tikslumo, gamtinių išteklių stebėsenos naudojant kosminius 
vaizdus, nepilotuojamų orlaivių panaudojimo bei kiti klausimai buvo nagrinėti foto-
grametrijos, kartografijos ir GIS sekcijoje. Trečiojoje, inžinerinės geodezijos sekcijo-
je, buvo pristatyti pranešimai, susijusieji su pastatų kadastriniais matavimais, jų de-
formacijų matavimu bei naujausių technologijų panaudojimu šio tipo matavimams. 
Karinės geodezijos ir GIS technologijų sekcijos pranešimų temos siejosi su GIS 
technologijų panaudojimu karinėje srityje, kas šiuo metu Ukrainai yra labai aktualu.
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Mūsų delegacija dalyvavo Nekilnojamojo turto kadastro, žemėtvarkos ir nekil-
nojamojo turto vertinimo sekcijos darbe. Ten ir mes, ir latviai savo pranešimuose 
pristatėme principines savo šalių nekilnojamojo turto kadastro sistemų bei žemė-
tvarkos darbų nuostatas, aptarėme žemės reformos ypatumus. Ukrainiečiai su dide-
liu susidomėjimu klausinėjo apie žemės konsolidaciją mūsų šalyje. Su kolegomis 
diskutavome apie iškylančias problemas, bandėme palyginti Baltijos šalių ir Ukrai-
nos žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto kadastro sistemas.

Konferencijoje sužinojome, kokiose srityse vykdo tyrimus mūsų kolegos ir 
kokius tyrimus būtų galima atlikti kartu. Kadangi dalis pranešimų buvo skaitomi 
ukrainiečių kalba, tad liko ir šiek tiek neaiškumų.

Kadangi renginiai vyko šaliai neramiu laiku, todėl prieš vykstant į Ukrainą ir 
mums buvo tam tikro nerimo. Bet nuvykę į Lvovą, pakliuvome į ramų, taikų kas-
dieninį gyvenimą, labai panašų į bet kurio kito Europos didmiesčio. Teko lankytis 
dviejuose Lvovo universitetuose. Akis džiugino studijuojančio jaunimo gausa. Juk 
vien žemės ūkio universitetų Ukrainoje yra dvidešimt, o studijuojančių tikrai ne-
trūksta. Lvoviečiai į tokią mūsų nuostabą atsakė: „Jūs būtinai nuvykite į Užgorodo 
agrarinį universitetą – pamatysite tikrą žmonių „skruzdėlyną“. Žinoma, tiek didelis 
gyventojų skaičius, tiek mažesnės galimybės jaunimui studijuoti užsienyje lemia 
tokią situaciją.

Keičiasi padėtis ir Ukrainoje – populiarėja studentų ir dėstytojų išvykos į užsienio 
šalis, į mokomąsias ir gamybines praktikas, stažuotes, kursus, konferencijas. Dalis 
jaunuolių užsienyje renkasi magistrantūros studijas. Ypač glaudūs jų ryšiai su Len-
kijos aukštosiomis mokyklomis, nes dalis jaunuolių moka kaimyninės šalies kalbą.

Apsilankę Lvovo nacionaliniame politechnikos universitete įdomiai ir dalykiškai 
pabendravome su Teritorijų kadastro katedros dėstytojais ir doktorantais. Katedros 

vedėjas L. M. Perovič supa-
žindino su katedroje atlieka-
mais moksliniais tyrimais, 
darbo specifika. Du neseniai 
apsigynusieji disertacijas 
doktorantai pristatė pagrin-
dinius atliktų tyrimų rezulta-
tus. Tyrimų metu jie įvertino 
specialiųjų žemės naudoji-
mo sąlygų nustatymo reika-
lingumą, nagrinėjo apleistų, 
degradavusių teritorijų at-
kūrimo ypatumus ir pan. At-
liekant tyrimus daug dėme-
sio skiriama aplinkosaugos 
klausimų sprendimui.

Lvovo nacionaliniame politechnikos universitete (pirmoje eilėje 
centre – Teritorijų kadastro katedros vedėjas prof. L. Perovič)
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Į Lvovo nacionalinį agrarinį universitetą vykome skaityti paskaitų studentams, o 
likome nustebinti labai šilto Žemėtvarkos fakulteto dekano M.G. Stupen ir šio uni-
versiteto vadovybės sutikimo. Susitikime dalyvavo prorektorius mokslui, fakultetų 
dekanai, Žemėtvarkos 
fakulteto katedrų ve-
dėjai. Pasijutome sa-
votiškais mūsų šalių 
ambasadoriais.

Ukrainiečiai dėkin-
gi už mūsų šalies pre-
zidentės, piliečių pa-
laikymą šaliai neramiu 
laikotarpiu, kad išdrįs-
tama Europai ir pasau-
liui kalbėti apie realią 
situaciją ir grėsmes. O 
ypač visų fakultetų at-
stovai išreiškė pageidavimus bendradarbiauti su mūsų šalių aukštosiomis mokyklo-
mis, pasidalinti studijų ir mokslinių tyrimų patirtimi, atlikti bendrus tyrimus, gal būt 
net kurti bendras studijų programas.

Gausiai studentų ir dėstytojų auditorijai skaitėme apžvalgines paskaitas apie 
žemės reformų ir teritorijų planavimo ypatumus mūsų šalyse. Latvijos kolegos pa-
sidalijo šalies niveliacinio tinklo išdėstymo ir valstybės sienų demarkavimo patirti-
mi. Iš žingeidžių universiteto studentų bei dėstytojų sulaukėme nemažai klausimų. 
Pažadėjome, kad dar ne kartą atvyksime į jų universitetą ir lauksime atvykstant jų.

Tokios kelionės labai praplečia akiratį, padeda greičiau susipažinti su naujau-
siais mus dominančios srities mokslo laimėjimais, pasidalinti patirtimi, užmegzti 
naujus ryšius, suteikiančius galimybę abipusiai naudingam bendradarbiavimui.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Paskaita Lvovo nacionaliniame agrariniame universitete 

Susitikimas su Lvovo nacionalinio agrarinio universiteto vadovais
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Antrasis seminaras  
„Vandens malūnų diena“ 

kristina MICkeVIčIŪtė 
aleksandro Stulginskio universitetas 

Balandžio 28–29 d. Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos institutas bei Lietuvos hi-
droenergetikų asociacija surengė antrąjį seminarą „Vandens malūnų diena“ 
(pirmasis vyko 2014 m.). Jį rėme LMA Vandens problemų taryba, Lietuvos že-
mėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, Europos mažosios hidroener-
getikos asociacija bei projektas RestorHydro. Seminaras vyko dvi dienas: pir-
mąją - praktinė techninė ekskursija po esamas ir buvusias Dubysos vandens 
jėgaines, antrąją - teorinis seminaras.

Pirmą seminaro dieną pradėjome apsilankymu po vandens malūnus nuo Paduby-
sio (Jurbarko r.) iki Ariogalos (Raseinių r.). Ekskursijoje dalyvavo Seimo narys K. 
Grybauskas (užregistravęs Vandens įstatymo pataisą, leidžiančią atstatyti vandens 
malūnus draudžiamose tvenkti upėse), Dubysos regioninio parko direktorius V. Kil-
čiauskas, savivaldybių atstovai, vandens malūnų savininkai ar jų atstovai, Kultūros 
ir Aplinkos apsaugos agentūrų specialistai, mokslininkai, ūkininkai, kaimo ben-
druomenių atstovai, studentai bei magistrantai.

Pirmasis aplankytas objektas buvo Padubysio vandens malūnas (Jurbarko r.). Jis 
pastatytas apie 1920 m. Dubysos slėnio terasoje. Pamatėme užtvankos liekanas ir 
malūną, kuris veikia varomas ne vandens, o pritaikytomis šiuolaikinėmis technolo-
gijomis. Šiuo metu malūnas privatizuotas. Apžiūrėjome netoliese esančią akmeninę 
upės užtvanką.

Padubysio vandens malūnas Padubysio malūno užtvankos liekanos
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Kitas objektas - 
Klumpės malūnas (Se-
redžiaus sen., Vosbu-
tai). Tai 1939 m. ant 
Dubysos kranto pasta-
tytas vandens malūnas. 
Šiuo metu malūnas re-
konstruotas, tačiau ne-
veikiantis, jame įrengta 
kaimo turizmo sodyba. 
Kaip ir Padubysyje, yra 
išlikusi akmeninė van-
dens užtvanka.

Po to vykome ap-
žiūrėti Maslauskiškių 
vandens malūno. Čia 
mus pasitiko Maslauskiškių miestelio seniūnas bei malūno išsaugojimo fondo pir-
mininkė Gražina Pečkaitienė. Malūnas pastatytas 1895 m. ant Dubysos kranto, Ra-
seinių rajone. Malūno pastatas sumūrytas iš plytų ir akmenų. Šiuo metu malūnas 
renovuojamas ir atkuriama jo paskirtis. Apžiūrėjome malūno vidų bei turbiną.

Toliau vykome prie vandens malūno Kušeliškės kaime. Ten radome tik akmeninę 
vandens užtvanką, ryškius statinio griuvėsius, pylimus bei užtvankos fragmentus.

Grįždami užsukome į Raseinių r. Kaulakių kaime esančią mažąją hidroelektrinę, 
pastatytą prie Kaulakių tvenkinio, kuris susidarė užtvenkus Luknės upę (Dubysos 
baseinas). Hidroelektrinės galia – 250 kw. 

Antrąją seminaro dieną buvo skaitomi pranešimai apie vandens malūnų atstaty-
mą ir išsaugojimą.

Seminarą pradėjo jo organizatorius ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakul-
teto Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorius Petras Punys. Pristatydamas 

mažųjų vandens jėgainių 
RESTOR HYDRO projekto 
veiklą, jis teigė: „Mažosios 
ir mikro hidroenergijos ne-
išnaudotas potencialas Eu-
ropoje slypi tūkstančiuose 
istorinių malūnų, vandens 
ratų, neveikiančių hidroe-
lektrinių, slenksčių ir kitų 
apleistų konstrukcijų upė-
se.“ P. Punys siūlė kurti 
atsinaujinančios energijos 
gamybos kooperatyvus, jų 

Klumpės malūnas (Seredžiaus sen., Vosbutai)

Kaulakių (Raseinių r.) mažoji hidroelektrinė
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asociacijas, atnaujinti bei statyti vandens 
jėgaines ir sukurti daugiau darbo vietų. Jo 
teigimu, „malūnų paveldo atstatymas ne-
turi būti našta visuomenei.“ Prof. P. Punio 
nuomone, atstatyti iki 3-4 m aukščio (po-
tvynio lygio) užtvankas būtų galima beveik 
visose upėse, išskyrus upes, tekančias per 
rezervatus, hidrologinius draustinius, bei 
ypač svarbius ichtiologinius draustinius.

Egidijus Kasiulis pristatė du projekto 
Restor Hydro leidinius. Vienas jų - „Gai-
rės kooperatyvų kūrimuisi“. Kooperatyvų, 
kurių tikslas būtų senų vandens malūnų 
atstatymas bei veiklos atnaujinimas su 
galimybe gaminti elektros energiją. Kitas 
leidinys - „Mažosios ir mikrohidroenerge-
tikos atkūrimo vadovas“, kuriame smulkiai išdėstyti leidimų gavimo ar finansavimo 
šaltinių paieškos klausimai, kurie ypač aktualūs įmonėms ar kooperatyvams, prade-
dantiems veiklą mažosios hidroenergetikos srityje.

Eligijus Juvencijus Morkūnas gausiai iliustruotame pranešime išsamiai aptarė 
senų vandens malūnų kaip paveldosauginės vertybės aspektus. Pasidžiaugęs geros 
praktikos pavyzdžiais, E. J. Morkūnas nurodė ne vieną atvejį, kai seni vandens ma-
lūnai stovi be šeimininkų, išgrobstomi metalo laužo ieškotojų ar naujų šeimininkų 
rekonstruojami tik elektros energijai gaminti atsisakant senųjų įrengimų ir taip su-
menkinant malūnų paveldosauginę vertę. 

Gražina Pečkaitienė savo pranešime pristatė pastangas atkurti Maslauskiškių 
malūną, kuris įrašytas į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų registrą. Deja, nors 
malūne yra išlikę autentiški įrengimai ir malūno atstatymui neprieštarauja Kultūros 
paveldo departamentas, Lietuvos įstatymai draudžia remontuoti šalia malūno esan-
čią užtvanką ir atgaivinti autentišką malūno įrangą.

Su identiškomis problemomis susiduria Raubonių kaimo bendruomenė. Jas pri-
statė bendruomenės pirmininkas Vaidotas Gikys. Sename malūne – karšykloje ir ver-
pykloje išlikę autentiški įrengimai, tačiau dėl Vandens įstatymo draudimų statyti už-
tvankas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ruožuose kaimo bendruomenė 
negali atstatyti malūno užtvankos ir atgaivinti šio kultūros paveldo objekto veiklos.

Vandens malūnų atstatymo techninius-ekonominius aspektus savo pranešime 
pristatė Laimontas Jakštas. Buvo pristatytos guminių pripučiamų užtvankų, van-
dens rato, Archimedo sraigto technologijos. Tai žemos patvankos technologijos, ku-
rios yra tinkamos įrengti atstačius senas vandens malūnų užtvankas.

Pabaigoje vykusiose diskusijose buvo pritariama Vandens įstatymo pakeitimui, 
kuris suteiktų galimybę atstatyti buvusias vandens jėgaines, plėtoti mažąją hidroe-
nergetiką. 

Seminaro organizatorius ir moderatorius 
prof. Petras Punys 
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Konferencija turto vertinimo  
ir apmokestinimo klausimais

Bronislovas MIkŪta, 
VĮ registrų centras

Pasaulio bankas, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija ir valsty-
bės įmonė Registrų centras 2015 m. birželio 3–5 d. Vilniuje surengė tarptautinę 
konferenciją „Turto vertinimas ir apmokestinimas fiskalinei darnai ir veiksmin-
gesnei savivaldai užtikrinti Europoje ir Centrinėje Azijoje“. Konferencijos tiks-
las – skatinti turto vertinimo sistemų plėtrą Rytų Europos ir Centrinės Azijos re-
gionuose, supažindinti su šių sistemų įtaka turto apmokestinimui, savivaldybių 
finansų bei pačios savivaldos gerinimui, atkreipti dėmesį į šių sistemų kūrimo 
iššūkius. 

Konferencijoje buvo pristatytos Pasaulio banko iniciatyva atliktos Lietuvos, Al-
banijos, Lenkijos, Moldovos, Turkijos, Slovėnijos, Serbijos, Kazachstano ir Nyder-
landų sistemų studijos. Studijose apžvelgta minėtų šalių kadastro ir registro plėtra 
ir jų svarba turto vertinimui ir mokesčiams nustatyti, verte pagrįstų turto mokesčių 
sistemų evoliucija, pradedant nuo pirminių svarstymų ir baigiant tvirtomis ir efek-
tyviomis turto vertinimo ir mokesčių sistemomis. 

Bendra konferencijos dalyvių nuotrauka
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Be 47 dalyvių iš Lietuvos ins-
titucijų ir valstybės įmonių, kon-
ferencijoje dalyvavo 74 vadovai, 
ekspertai ir specialistai iš užsienio: 
Pasaulio banko, Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organiza-
cijos, Albanijos, Azerbaidžano, 
Baltarusijos, JAV, Jungtinės Kara-
lystės, Indijos, Italijos, Kroatijos, 
Čekijos Respublikos, Danijos, Es-
tijos, Gruzijos, Kirgizijos, Latvi-
jos, Lenkijos, Makedonijos, Mol-
dovos, Nyderlandų, Rumunijos, Serbijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis pasveikino konferencijos dalyvius ir 
savo kalboje pažymėjo: <…> Nekilnojamojo turto vertinimo įtaka valstybės fiska-
linei politikai apima įvairius aspektus. Pavyzdžiui, verčių nustatymui atliekant ma-
sinį vertinimą reikalinga išsami informacija apie nekilnojamąjį turtą, o tai skatina 
nekilnojamojo turto apskaitos ir kadastro plėtrą bei modernizavimą. Kitas svarbus 
dalykas yra tai, kad rinkos verčių naudojimas mokesčiams skatina efektyvų nekilno-
jamojo turto naudojimą, prisideda prie nuosavybės teisių apsaugos tobulinimo. Ne-
kilnojamojo turto mokesčiai pagal rinkos vertes yra ir ženklus savivaldybių pajamų 
šaltinis, sudarantis prielaidas plėsti vietos infrastruktūrą, gerinti švietimo, gydymo 
ir kitų gyventojams paslaugas teikiančių įstaigų materialinę būklę, tuo pačiu didinti 
savivaldos institucijų įtaką ir skatinti demokratizacijos procesą. Be to, nekilnojamo 
turto rinkos vertinimas formuoja vieningą verčių traktavimą visuomenėje ir valsty-
bės institucijose bei prisideda prie fiskalinės politikos skaidrumo. 

Naudodamasis proga norėčiau pasidžiaugti turiningu Lietuvos Registrų centro 
ir Pasaulio banko bei Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos bendra-
darbiavimu. Bendromis pastangomis ir darbu galime ne tik generuoti modernias 
idėjas, bet ir operatyviai jas įgyvendinti. Registrų centro aktyvus dalyvavimas tarp-
tautinėje erdvėje padeda pažvelgti į Lietuvos turto vertinimo ir apmokestinimo sis-
temą platesniame kontekste, kaupti naudingą profesinę patirtį, mokytis ir tobulėti. 

Malonu paminėti, kad 2002 metais Lietuvoje pradėta kurti nekilnojamojo tur-
to masinio vertinimo sistema šiuo metu tarptautinių organizacijų pripažinta kaip 
viena iš pažangiausių, šiuolaikiškiausių pasaulyje. Kuriant sistemą buvo glaudžiai 
bendradarbiauta ir konsultuotasi su patyrusiais Švedijos, Suomijos, Danijos, Jung-
tinių Amerikos Valstijų masinio vertinimo ekspertais. Lietuva, kaip ir kaimyninės 
Latvija ir Estija, buvo vienos pirmųjų pradėjusios taikyti masinį vertinimą valsty-
bės reikmėms. Už sklandžią masinio vertinimo sistemos plėtrą Lietuva 2003 m. ir 
2007 m. gavusi tarptautinius vardinius apdovanojimus. Sistema pagrįsta efektyviu 
skaitmeninių nekilnojamojo turto duomenų bankų ir programinės įrangos panau-

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis
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dojimu. Šios sistemos pagal-
ba automatizuotai įvertinami 
visi žemės sklypai ir statiniai, 
užregistruoti šalies Nekilno-
jamojo turto registre.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos Respublikos Sei-
mo pirmininko pavaduotojas 
Gediminas Kirkilas, Pasaulio 
banko atstovas Jorge Mu-
noz, Jungtinių Tautų maisto 
ir žemės ūkio organizacijos 
atstovas Paul Munro-Faure, 

Registrų centro direktorius Kęstutis Sabaliauskas. 
Paul Munro-Faure pristatė nekilnojamojo turto vertinimo ir apmokestinimo val-

dymo gaires. Pasaulio banko atstovas Mika-Petteri Torhonen ir ekspertas Richard 
Grover akcentavo, kad sąžiningai apskaitoma ir skaidri turto mokestinė bazė yra 
svarbi dėl ekonominių, socialinių ir politinių priežasčių. Kuriant turto verte pagrįstą 
apmokestinimo sistemą šalyse iškyla nemažai techninių, administracinių, politinių 
ir socialinių sunkumų, kurie stabdo pažangą. Techniniu požiūriu turto verte pagrįs-
tas apmokestinimas reikalauja tikslių bei nuolat palaikomų vertinimo duomenų, ku-
rie nustatomi turto masinio vertinimo būdu, taikant pažangias informacines ryšių 
technologijas ir taikomąsias programas.

Konferencijos ekspertai Richard Grover, William McCluskey, Richard Almy pa-
brėžė, kad tinkamai veikiančios žemės ir turto vertinimo bei apmokestinimo siste-
mos gali būti naudingos teikiant savivaldos paslaugas, gerinant infrastruktūrą, finan-
suojant pagrindines sveikatos, švietimo ir kitas paslaugas, ypač skirtas skurdžiausiai 
gyventojų daliai. Turto vertinimas ir apmokestinimas ypač svarbus finansavimo vei-
klai, kuri skatina socialinę, ekonominę, aplinkosaugos tvarią plėtrą. Geresnė ver-
tinimo mokesčiams sistema skatina turto apmokestinimo lygybę, didina žemės ir 
kito nekilnojamojo turto verčių ir jų pagrindu apskaičiuotų mokesčių skaidrumą bei 
supratimą. Neseniai patvirtintos „Žemės, žuvininkystės ir miškų atsakingo valdymo 
gairės“ pabrėžia vertinimo ir apmokestinimo sistemų svarbą (18–19 skirsniai), o ne-
seniai paskelbtas Pasaulio banko leidinys dėl savivaldybių finansų numato stiprinti 
savivaldos išteklių bazę, kaip pagrindinį plėtros instrumentą („Savivaldos finansai: 
savivaldybių vadovas, 2014“). Konferencijoje padaryti įvairiapusiški ir išsamūs pra-
nešimai apibendrino skirtingai išsivysčiusių šalių atliktas turto vertinimo ir apmo-
kestinimo sistemų studijas ir tarptautinių bei regiono ekspertų pateiktas nuomones, 
užrašyti geriausios praktikos pavyzdžiai. Konferencijos programa apėmė keturias 
turto vertinimo ir apmokestinimo sistemą apimančias temas: nekilnojamojo turto 
registras ir kadastras, masinio vertinimo sistemos, turto apmokestinimo politika ir 

Kalba Kęstutis Sabaliauskas
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sistemos bei masinio vertinimo 
duomenų naudojimas kitiems 
tikslams. Pagal minėtas temas 
Pasaulio banko inicijuotų stu-
dijų autorių padaryti detalūs 
pranešimai, vyko išsamios eks-
pertų diskusijos, kurių metu ne 
vienas studijų autorius akcenta-
vo, kad Lietuvoje įgyvendinta 
nekilnojamojo turto kadastro 
ir registro, masinio vertinimo 
sistema yra sektinas pavyzdys 
daugeliui pasaulio šalių. Lietu-
vos sėkmę įgyvendinant turto mokesčių reformą žymia dalimi lėmė Registrų centro 
sukurtas nekilnojamojo turto masinio vertinimo mechanizmas, kuris pasižymi ne 
tik pakankamu tikslumu bei itin maža kaina (0,6 proc. nuo turto mokesčių pajamų), 
bet ir nustatytų vidutinių rinkos verčių taikymo būdų įvairove, pažymi profesorius 
Ričardas Groveris (Richard Grover), vienas iš studijos bendraautorių ir pagrindinis 
šios konferencijos programos autorių. Pasaulio banko inicijuotų studijų autorius Ri-
chard Almy pažymi, jog vieno nekilnojamojo turto objekto mokestinės vertės nusta-
tymas masinio vertinimo būdu Lietuvoje kainuoja vos vieną eurą, kai tuo pat metu 
individualus tokio objekto vertinimas atsieina mažiausiai 100 eurų. Konferencijoje 
Vilniuje dalyvaujančių Pasaulio banko atstovų teigimu, nekilnojamojo turto mokes-
čiai yra viena efektyviausių ir teisingiausių mokestinių prievolių. Pabrėžiama, kad 
tokius mokesčius gana lengva administruoti, jų labai sunku išvengti, be to, teisingai 
taikomi turto mokesčiai yra iš prigimties progresiniai, t. y. mažiausiai paveikia ma-
žas pajamas gaunančius asmenis. Anot ekspertų, nekilnojamojo turto apmokestini-
mas yra geriausias decentralizuotas valdžios finansavimo būdas. 

Iš Lietuvos išsamius pranešimus pirma nekilnojamojo turto registro ir kadastro 
tema skaitė Registrų centro atstovai Romualdas Kasperavičius, Kazys Maksvytis, 
sukurtas elektronines paslaugas ir jų viešinimą pristatė Vidmantas Augulis ir Eglė 
Rimkienė. Masinio vertinimo sistemos tema pranešimus padarė Registrų centro at-
stovai Arvydas Bagdonavičius, Inga Rudzinskaitė, Lina Kanišauskienė, Asta Paš-
kevičienė, turto apmokestinimo politikos klausimais kalbėjo Finansų ministerijos 
Fiskalinės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Vaidas Augustinavi-
čius, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiū-
naitė, Registrų centro atstovė Justė Valančiauskienė, o masinio vertinimo duomenų 
naudojimą kitiems tikslams pristatė Registrų centro atstovas Aidas Petrošius, Lietu-
vos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas ir Žemės ūkio ministerijos Žemės 
ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius.

Mika-Petteri Torhonen apibendrina konferencijos rezultatus
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Konferencijos pabaigoje komitetas, kurį sudarė Albina Aleksienė (Lietuva); 
Victoria Stanley (Pasaulio bankas); Richard Grover (Jungtinė Karalystė); Marco 
Kuijper (Nyderlandai); William McCluskey (Jungtinė Karalystė), parengė konfe-
rencijos išvadas ir nurodė geriausios praktikos pavyzdžius. Pateikiame išvadų, ku-
rias konferencija apsvarstė ir joms pritarė, santrauką, 

... „Nustatytos šios tvaraus turto apmokestinimo prielaidos:
• tinkamų įstatymų bazė, kuri tenkintų konstitucinius reikalavimus ir juos 

palaikytų visuomenė; 
• skaidri ir efektyvi žemės ir kito nekilnojamojo turto rinka, kur dėl kainų 

tariamasi atvirai ir laisvai; 
• patikimi tikslių sandorių duomenų – kainų ir nuomos mokesčių – surinkimo 

būdai; 
• patikimos sistemos, sudarančios galimybę įtraukti turtą į apmokestinamo 

turto sąrašus; 
• patikimos sistemos, sudarančios galimybę surinkti nustatytus mokesčius, ir 

į mokesčių surinkimą orientuotos strategijos; 
• sukurta masinio vertinimo infrastruktūra, apimanti vertinimo standartus, 

vertintojų kvalifikacijos ir profesinio lavinimo sistemą bei veiklos etikos stan-
dartus, kurių būtina laikytis vertinimo ir mokesčių skaičiavimo procese; 

• geras komunikavimas ir strategija, kuri leistų išaiškinti piliečiams, politi-
kams ir t. t. masinio vertinimo ir turto apmokestinimo paskirtį ir taikymą, ryšį 
tarp mokesčių ir valstybės išlaidų bei įtikinti piliečius, kad mokesčiai ir mokes-
čių politika yra teisingi; 

• turto mokesčių, mokesčių apskaičiavimo ir jų surinkimo sistemos turi ati-
tikti gero valdymo reikalavimus.

Diskusijose buvo aptarti įvairūs turto apmokestinimo geriausios praktikos as-
pektai. Efektyvios žemės ir turto registravimo sistemos yra būtinos turto mokesčių 
duomenų bazei sukurti. Šios sistemos turi būti išsamios, atnaujinamos realiu laiku 
ir automatiškai susietos su duomenų bazėmis, kuriose registruojami pakeitimai, pa-
vyzdžiui, dėl adreso, statybos leidimo ir miesto planavimo. Kadastruose turi būti 
registruojami ir pastatai, o ne tik žemės sklypai, registruojamos trimatės teisės, o ne 
tik pastatų plotai, kad būtų galima identifikuoti pastato atskirus nuosavybės objek-
tus ir valdomus vienetus. Pavyzdžiui, registruojant prekybos centrą ar parduotuvių 
alėją kadastre reikia nustatyti atskirus mažmeninės prekybos objektus, biurų uži-
mamą plotą, kuris yra kiekviename aukšte, nustatyti, kaip plotai gali būti atidalinti 
tarp savininkų ir daugiabučių, kurie yra viename pastate. Žemi tarifai ir mokesčiai 
skatina registruoti turtą ir nurodyti tikslias kainas, o dideli - neskatina registracijos 
ir skatina nurodyti fiktyvias kainas. Už klaidingai nurodomas kainas reikia bausti ne 
tik baudomis, kurios gali būti nesumokamos, bet taikant kapitalo prieaugio mokestį, 
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kuomet būtų apmokestinamas deklaruotų pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas, 
taip pat susiejant hipotekos vertinimus ir užstato nustatytos vertės skirtumą ir pa-
lyginus su deklaruota kaina. Sandorių ir pardavimo kainų registrai yra naudinga 
priemonė, kuri pageidautina, kad būtų susieta su notarais ir pardavimo sutartimis.

Verte pagrįstų turto mokesčių sukūrimas reikalauja įvairių įgūdžių vertinimo, 
statistikos, ekonomikos, geoerdvinėje, GIS, kompiuterijos ir skaičiavimo srityse, 
kurie reikalingi masinio vertinimo modeliams sukurti. Juos sukurti gali padėti tech-
nologinės naujovės ir duomenų bazių tarpusavio sąveikos užtikrinimas, tekstiniai, 
erdviniai duomenys bei 3D analizės funkcijos. Norint pasinaudoti šiomis priemonė-
mis ir sistemomis, būtina plėtoti techninius ir žmogiškuosius ištekliius ir adekvačiai 
bei nuolat jais aprūpinti sistemas. 

Pritariant minčiai, kad turto apmokestinimas yra ne vien techninis klausimas, bet 
reikalauja ir visuomenės pritarimo, būtina užtikrinti skaidrumą viešinant nustatytas 
vertes internete. Lengvai ir suprantamai mokesčių mokėtojams pateikta informacija 
apie vertinimo metodus ir modelius yra esminė, kad visuomenė suprastų sistemą. 
Vertinimo ir mokesčių surinkimo funkcijų atskyrimas gali pagerinti valdymo koky-
bę ir vertinimo patikimumą, nes atliekantieji vertinimą neturi tiesioginio finansinio 
suinteresuotumo rezultatais, todėl užima objektyvesnę poziciją. Turto mokesčių 
sistemos turėtų būti nuolat audituojamos ir tobulinama pagrindinių duomenų koky-
bė. Kokybės valdymo sistemos gali padėti nuolat tobulinti turto mokesčių sistemų 
funkcionavimą. Metrikos naudojimas leidžia stebėti nekilnojamojo turto mokesčio 
sistemų veikimą ir įvertinti vertinimo tikslumą.

Reikia pripažinti, kad masinį vertinimą galima naudoti įvairiais tikslais su sąly-
ga, kad kiekvienu atveju bus užtikrinta vertinimui naudojama tinkama bazė. Sąnau-
das galima padengti ir pajamų gauti iš specialistams ir trečiosioms šalims teikiamų 
paslaugų, pavyzdžiui, bankams ir kitoms finansų įstaigoms, suteikiant galimybę 
naudoti masinio vertinimo sistemą ir gauti duomenis. Masinio vertinimo duomenys 
ekonomiškai vertingi ir verslui, ką reikėtų įvertinti siekiant padengti sąnaudas ir 
gauti įnašų sistemoms palaikyti ir plėtoti. Masinio vertinimo teikiama socialinė ir 
visuomeninė nauda gali taip pat padėti įgyti visuomenės ir politinį pritarimą masi-
niam vertinimui, pavyzdžiui, bankų sistemos stabilumas, kurį sąlygotų užstatų ver-
tės nustatymo atnaujinimas ir valstybinės žemės valdymo gerinimas. Daugiatikslis 
panaudojimas leidžia geriausiai nustatyti vertę pasinaudojus sistemomis, kurias 
brangu sukurti ir palaikyti.

Masinis vertinimas ir veiksmingas turto apmokestinimas yra ilgalaikiai tikslai. 
Būtina dalintis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti keičiantis žiniomis. Gali prireikti 
kelių bandymų tinkamai sistemai ir praktikai sukurti, kol bus rastas geriausias me-
todas konkrečiai šaliai.“ 

Išsamiau apie konferenciją, pranešimus, įvairių šalių studijas ir priimtas iš-
vadas galima anglų kalba susipažinti Registrų centro interneto svetainėje adresu:  
http://www.registrucentras.lt/PropertyValuationConference/conf_material.php
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Archyvinių fotoplanų ir topografinių 
žemėlapių panaudojimas 

pastatų ir sodybų identifikavimui
dr. Jūratė SuŽIedeLYtė VISOCkIeNė 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Geodezijos ir kadastro katedros docentė

Lietuvoje senieji archyviniai vietovių smulkaus ir 
vidutinio mastelio topografiniai žemėlapiai ir 1:10 000 
mastelio kontūriniai fotoplanai sudaryti aerofotonuo-
traukos pagrindu. Šių mastelių medžiaga dokumen-
taliai fiksuoja vietovės objektų būklę ir kraštovaizdį 
aerofotografavimo momentu. Pagal minėtus žemėla-
pius galima atkurti 1945-1951 ir vėlesnių metų tikslų 
topografinį vietovės bei statinių vaizdą ir atlikti reikia-
mus topografinius ir fotogrametrinius objektų para-
metrų matavimus, nustatyti objektų vietą ir pokyčius. 

Ši informacija būtina ir svarbi įvairiems ginčijamiems nekilnojamojo turto 
klausimams spręsti ir norint atstatyti sodybas draustinių zonose, miškų 
ūkio paskirties žemės sklypuose ir įvertinti kraštovazdžio pokyčius. Krašto-
vaizdžio pokyčių tyrimai būtini vertinant renatūralizacijos procesus.
 

archyvinė kartografinė medžiaga Lietuvoje. Objektų būklei fiksuoti, poky-
čiams stebėti siūloma naudotis šiais archyvinių kartografinių duomenų šaltiniais.

 

GEODEZIJA
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Valstybės žemės fondo archyvas saugo krašto kartografavimo stambaus mas-
telio aerofotonuotraukas, sudarytas pagal sovietų karo aviatorių 1945- 1948 m. 
duomenis ir pagal 1951-1952 m. skridimo duomenis, bei pagal šias nuotraukas 
sudarytus kontūrinius 1:10 000 mastelio fotoplanus. 1945-1948 m. naudota foto-
kamera, kurios objektyvo židinio nuotolis 154 mm, aeronegatyvų formatas 23x23 
cm. Nuotraukos mastelis priklausė nuo orlaivio skrydžio aukščio ir buvo 1:18 
500 – 1:22 000.

1953 m. N-34-72-Γ-b-1 fotoplano, pagaminto pagal 1946 m.  
skridimo duomenis fragmentas: 

GEODEZIJA

1951-1952 m. aerofotografavimo darbus atliko civilinė organizacija su 152 mm 
objektyvo židinio nuotolio fotokamera. Aerofotonuotrauka neapėmė visos Lietu-
vos teritorijos. Nefotografuotas liko pajūris tarp Klaipėdos ir Šilutės, pasienis tarp 
Vilkaviškio, Kybartų ir Vištyčio, nemaži plotai apie Kauną, Vilnių, Šiaulius bei ki-
tus didžiuosius miestus. Fotoplanai sudaryti montuojant transformuotas aerofoto-
nuotraukas pagal tikslumo reikalavimus. Fotoplanų tarpusavio pagrindinių kontūrų 
padėties vidutinė kvadratinė paklaida М 1 : 10 000 fotoplanuose yra ± 0,24 - 0,47 
m (vietovėje tai būtų 2,4 - 4,7 m), о padidintuose iki 1:5000 mastelio planuose – ± 
0,31 - 0,54 m (vietovėje 1,5 - 2,5 m). Padidinti 1:5000 mastelio planai sudaryti meli-
oracijos darbams vykdyti. Fotoplanai turi sovietinės koordinačių sistemos KS-1942 
m. koordinačių tinklą ir yra dešifruoti, tai yra planuose vietovės objektai paženklinti 
sutartiniais topografiniais tuo metu galiojusiais ženklais. 

Pagal tuo laiku galiojusią tvarką aerofotonuotrauka buvo teikiama karo cenzū-
rai, kuri iškarpė karinius objektus. Taip atsirado daugybė tuščių ,,langų“. Pastebėta 

a) fotoplanas b) aerofotonuotrauka
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ir koordinatinio tinklo kryžiukų netikslumų topografiniuose ir kontūriniuose žemė-
lapiuose. Jie galėjo būti perstumti paslaptyje laikytomis pataisomis. Tokiais atvejais 
tenka tirti vietovę pagal esančius objektus (3 pav.).

GEODEZIJA

N-35-40-V-v 1:25 000 mastelio lapo fragmentas:

a) 1940 m. b) 1950 m.

Topografinio N-35-40-V-v 1:25 000 mastelio lapo koordinačių tinklas perstum-
tas dX = 810 m, dY = 58 m. Perstūmimas gerai matyti žiūrint į Pečiulinės kaimo 
pastatus. Dažnai sumontuotų fotoplanų kopijose įbraižyti ne visų sodybų kontūrai. 
Todėl tenka naudotis originalia aerofotonuotrauka: aerofotonegatyvais, fotovaiz-
dais, kuriuose galima atlikti ir fotogrametrinius matavimus. Sovietų karo aviatorių 
1945-1948 m. aerofotonuotraukų diapozityvai laikomi valstybės įmonės Valstybės 
žemės fondo archyve. 
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Po 1960 m. įvedus naują 1963 m. koordinačių sistemą (KS-63), buvo uždraus-
ta naudoti KS-42 m. koordinačių sistemą ir šioje sistemoje sudarytus fotoplanus. 
Teritorijos geodezinio pagrindo punktų koordinatės turėjo būti transformuotos 
į naująją sistemą, ir tai užtruko iki 1967 m. Užbaigus perskaičiavimo darbus, 
Vyriausiosios geodezijos ir kartografijos valdybos (VGKV) 5-oji įmonė ėmėsi 
perkomponuoti išleistus pagal KS-42 m. koordinačių sistemą 1:10 000 mastelio 
Lietuvos žemėlapius į naują koordinačių sistemą (1954-1964 m.). Perkompo-
nuotas žemėlapis buvo spausdinamas kartojant seną turinį. Topografinio žemė-
lapio 1:10 000 mastelio sudarymo ir atnaujinimo darbai buvo pradėti 1971 m. ir 
iki sovietmečio pabaigos apėmė beveik visą Lietuvos teritoriją. Naujai sudarant 
topografinį žemėlapį vietovė buvo fotografuojama du kartus. Smulkesnio maste-
lio ilgo židinio aeronuotrauka daryta fotoplanams gauti, o stambesnio mastelio 
ir trumpo židinio – stereoskopinei reljefo nuotraukai. Fotografuojant teritoriją 
orlaivyje jau buvo įmontuotas girostabilizatorius (stabilumui užtikrinti) ir regis-
truojami radijo aukščiamačio ir statoskopo rodmenys. Aerofotonuotraukų marš-
rutai orientuoti rytų - vakarų kryptimi, o visų aeronegatyvų formatas buvo 18 x 
18 cm. Sudarant naują topografinį žemėlapį arba atnaujinant esamą buvo naudoti 
valstybinio geodezinio pagrindo taškai. Fotoplanų montavimui reikalingų taškų 
kordinatės buvo nustatomos analitiškai, sudarant vienmaršrutines erdvines foto-
trianguliacijos grandines, paremtas kontūrženkliais. Fotoplanai buvo pagaminti 
optinio montavimo būdu tuo pat metu transformuojant aerofotografijas, skaidant 
transformuojamą plotą zonomis, kuriose žemės paviršiaus aukštis skiriasi ne 
daugiau nei 10 m.

Aerofotonuotraukos pagrindu gaminti ir topografiniai 1:25 000 mastelio žemė-
lapiai. Žymint reljefą laikytasi vienodo 5 m laipto. Atnaujinant reljefo brėžinį lai-
kytasi įvairių technologijų: Klaipėdos krašte perkeltos horizontalės ir aukščiai iš 
to paties mastelio vokiško žemėlapio, Vidurio Lietuvos ir pietvakarinio pasienio 
žemėlapiuose naudotas koreguotas senų žemėlapių turinys (reljefas), dalyje da-
bartinės Lietuvos teritorijos 1949-1950 m. ištisai daryta kombinuota topografinė 
nuotrauka naudojant fotoplanus bei matavimus menzula. Visos Lietuvos teritorijos 
nauja nuotrauka baigta tik 1959 m.

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM įkūrė Lietuvos erdvinės informacijos 
(LEI) portalą – valstybės informacinę sistemą, kurioje centralizuotai teikiami nau-
dotojams erdvinių duomenų rinkinių duomenys ir susijusios metaduomenų paslau-
gos (www.geoportal.lt). Iš viso 6902-se LEI portalo žemės informacinės sistemos 
(ŽIS) duomenų sluoksniuose teikiami skaitmeniniai rastriniai ortofotografiniai OR-
T10LT 1995-2001 m.; 2005-2006 m.; 2009-2012 m.; 2012-2013 m. žemėlapiai. Ši 
informacija LEI portale pagreitina senų archyvinių topografinių žemėlapių, reika-
lingų vietovės objektams identifikuoti, paiešką.

 

GEODEZIJA
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Nustatomos identifikuotų objektų sta-
čiakampės koordinatės (KS-42 arba KS-63 
m.) archyviniuose kontūriniuose fotopla-
nuose arba topografiniuose žemėlapiuose 
ir pagal geometrinius koordinačių ryšius 
transformuojamos į LKS-94 koordinačių 
sistemą. Sodybos riba ir identifikuoti pas-
tatai pagal nustatytas koordinates yra įbrai-
žomi į žemės sklypo planą (5 pav.). 

 
Žemės sklypo planas su sodybos  
riba ir pastato centru

Žemės sklypo savininkui paruošiama 
byla su tyrimo eiga žemėlapiuose ir išva-
domis. Šis dokumentas reikalingas norint 
atstatyti senoje vietoje buvusius statinius.

GEODEZIJA

ekspertizės. Pastaraisiais metais dažnai tenka nustatinėti juridinį faktą identi-
fikuojant draustinio zonose ar miškų ūkio paskirties žemėse buvusias ir šiuo metu 
išnykusias sodybas su statiniais (4 pav.).

Skenuotas fotoplano fragmentas

 a) sodybos riba;

b) padidintas sodybos 
ribos vaizdas;

c) pastatai
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Žemės reformos peripetijos
Vanda VaSILIauSkaItė

 Nuo žemės reformos pradžios 1991 m. iki 2015 m. balandžio 1 d. Lietuvoje 
772,26 tūkst. piliečių priimti sprendimai atkurti nuosavybės teises į 4 mln. ha že-
mės, miško ir vandens telkinių. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM duome-
nimis, kaimo vietovėse nuosavybė jau atkurta į 99,4 proc. piliečių prašymuose 
nurodyto ploto. Nuosavybės teises kaime liko atkurti 13,8 tūkst. piliečių į 23,8 
tūkst. ha žemės. Miestų teritorijose liko atkurti 8,5 tūkst. piliečių nuosavybės 
teises į 4,8 tūkst. ha žemės. Šiuo metu matininkų registre yra 1893 matininkai 
ir 1202 geodezininkai bei 1826 asmenys, turintys teisę rengti žemėtvarkos pla-
navimo dokumentus.

 2012 m. A. Butkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės, kaip ir jos pirmtakės, pro-
gramoje tarp prioritetinių darbų įrašyti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo darbai. Deja, žemės reformos pabaigos kol kas nematyti. Šį pavasarį 
kilus skandalui dėl viešųjų pirkimų, paaiškėjo, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie 
ŽŪM, 2012 m. organizavusi viešuosius pirkimus žemės reformos darbams atlikti, 
neapsižiūrėjo, kad išleista gerokai daugiau pinigų, nei tam buvo skirta. Pastebima, 
kad konkursus dažniausiai laimėjo valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. Šiai 
įmonei, turinčiai pakankamai kvalifikuotų žemėtvarkos specialistų, teko apie 70 
proc. visų darbų. Konkurse dalyvavo ir daugiau bendrovių bei įmonių, kai kurios jų 
siūlėsi dirbti už gerokai mažesnę kainą.

Valstybės biudžete trejiems metams žemės reformos darbams buvo numatyta 
skirti 30,6 mln. Lt, o paslaugų pirkimo sutarčių su rangovais sudaryta už 127,6 mln. 
Lt. Paaiškėjus šiems faktams, pavasarį reformos darbai buvo sustabdyti. Kilus grės-
mei, kad sustos nuosavybės teisių atkūrimas, kurio laukia apie 10 tūkst. žmonių vien 
kaimo vietovėse, darbai vėl 
buvo atnaujinti. Žemės ūkio 
ministrė Virginija Baltraitienė 
kreipėsi į Generalinę prokura-
tūrą, jai įtarimų sukėlė 2012 
m. pradėti konkursai žemės 
reformos darbams pirkti, nes 
sudarytų sutarčių suma ke-
turis kartus viršija valstybės 
skirtus asignavimus.

Viešųjų pirkimų tarnybos 
nuomone, ,,toks didelis kainų 
skirtumas perkančiajai orga-
nizacijai turėjo kelti pagrįstų 
abejonių, ir ji privalėjo į tai 

SITUACIJOS

Žemės matavimo darbus atlieka VŽF Panevėžio  
skyriaus specialistė Jogana Raugienė
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atsižvelgti prieš priimdama sprendimus pri-
pažinti tiekėją laimėtoju ir sudaryti su juo 
sutartį“. Nors Viešųjų pirkimų įstatymas nu-
rodo, kad pirkimų tikslas - įsigyti reikalingų 
prekių, paslaugų ar darbų racionaliai nau-
dojant tam skirtas lėšas, Nacionalinė žemės 
tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnybos vertini-
mu, to neužtikrino ir neefektyviai naudojo 
žemės reformos darbams skirtas lėšas.

Nacionalinės žemės tarnybos vadovės 
Daivos Gineikaitės prašymu atlikusi išsa-
mų patikrinimą, Viešųjų pirkimų tarnyba 
konstatavo, kad prieš trejus metus organi-
zuoti žemės reformos darbų ir paslaugų pir-
kimo konkursai buvo vykdomi pažeidžiant 
Viešųjų pirkimų įstatymą. Tarnyba apie tai 
yra informavusi Generalinę prokuratūrą bei 
Specialiųjų tyrimų tarnybą.

 Šiandien Nacionalinėje žemės tarnyboje 
jau nebėra tų atsakingų darbuotojų, kurie vadovavo minėtiems darbams, o likusieji ir 
naujai atėjusieji talkinant politikams rodo pirštais į buvusiuosius. Kalbėdamas apie 
skandalą, 2012 m. žemės ūkio ministro pareigas ėjęs Kazys Starkevičius sako, jog pi-
nigų pritrūko todėl, kad neveikė kontrolės mechanizmas. Pasak jo, rangovų buvo daug, 
dėl konkursų net vyko teismai, jų sąlygos ir laimėtojai buvo patvirtinti tik 2013 m.

 Neseniai nuskambėjo skandalas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija įvardijo, 
kad matininkai ir žemės matavimus atliekančios bendrovės sumoka ne visus vals-
tybei priklausančius mokesčius. Tuo tarpu Valstybės žemės fondas, pasak K. Star-
kevičiaus, moka ir visus mokesčius, ir dividendus. Jeigu konkursuose dalyvautų 
tie, kurie vengia mokesčių, tai gal ir būtų gerokai pigiau, bet čia kaip ir statybose, 
anot eksministro, mažiausia kaina dar nereiškia geriausios paslaugos. Buvęs žemės 
ūkio ministras sakė pastebįs, kad ir dabar į Nacionalinę žemės tarnybą ateina daug 
abejotinos kompetencijos asmenų, konsultantais tampa žmonės, anksčiau nelaimėję 
konkursų į kitas pareigas.

 Atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, Nacionalinė žemės 
tarnyba pristabdė žemės reformos darbų pirkimą, o naujiems dar nepradėtiems ir 
neužsakytiems darbams paskelbė naują konkursą. Jame galėjo dalyvauti tik tos įmo-
nės, kurių darbuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, leidžiančius rengti žemės 
reformos žemėtvarkos projektus ir atlikti nekilnojamojo turto kadastro duomenų 
nustatymo darbus.

 Skandalo žarijos dėl žemės reformos darbams skirtų valstybės lėšų viršijimo 
teberusena, tik kompetentingoms institucijoms atlikus išsamų tyrimą bus įmanoma 
nustatyti tiesą.

SITUACIJOS

Žemės matavimų šiuo metu Lietuvoje 
tebelaukia apie 10 tūkst. savininkų
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Svarbu nustatyti teisingą  
žemės vertę
Jonas PakutINSkaS 

Hidrotechnikos inžinierius, socialinių mokslų daktaras

 Žemės našumo vertinimas parodo žemės kokybę, jos našumą, o eko-
nominis žemės vertinimas – žemės naudojimo ekonominį efektyvumą. Tad 
naudojant tik žemės našumo balus ir jų nepakoregavus dėl augalininkystės 
produkcijos gamybos technologinių sąlygų bei neapskaičiuojant iš žemės 
gaunamo pelno, turime neišsamų žemės ekonominį vertinimą.

Žemės kadastras susideda iš trijų svarbiausių dalių: 
žemės kiekybinės apskaitos, žemės kokybinės charakte-
ristikos, žemės vertinimo. Kol painiosime žemės kadastro 
darbus, jų aiškiai nesuskirstydami į konkrečias dalis, tol tie 
darbai nebus aiškūs, tarp jų bus daug painiavos ir įvairiausių 
nesusipratimų. Tais klausimais parašyta knygų, paskelbta 
mokslininkų ir gamybininkų pasisakymų, išleista brošiūrų 
bei straipsnių, tačiau nuomonės prieštaringos, vartojamos 
skirtingos sąvokos, todėl randasi painiavos, nesusipratimų 
bei ginčų. 

Norėčiau aptarti paskutinius du žemės vertinimo darbų etapus: I – 1977 - 1990 
m. (atliktą Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto, Respu-
blikinio žemėtvarkos projektavimo instituto ir Žemės ūkio skaičiavimo centro) ir 
II – 2007 - 2014 m. (Agrocheminių tyrimų centro ir VĮ Valstybės žemės fondo) ir 
panagrinėti kai kurias kitas žemės vertinimo problemas.

Yra išlikusi nuomonė, kad pirmajame žemės vertinimo darbų etape 1977-1990 
m. Lietuvos žemė buvo vertinama tik pagal 1977 m. patvirtintą TSRS žemės verti-
nimo metodiką. Tai netiesa. Žemė buvo vertinama dviem variantais: pagal sąjungi-
nę metodiką ir pagal metodiką, pritaikytą Lietuvos sąlygoms. Pagal antrąjį variantą 
žemės našumo balais buvo įvertinta visa Lietuvos ūkių ir rajonų ariamoji žemė, 
daugiamečiai sodiniai, pievos, ganyklos bei žemės ūkio naudmenos pagal jų meli-
oracinės būklės kategorijas (drėkinama, nenusausinta ir nusausinta), o žemės ūkio 
naudmenos – dar ir ekonominiais balais. Tai išsamiai aprašyta knygose ,,Žemės 
kadastras“ (sudarytojai J. Juodis ir J. Pakutinskas), J.Pakutinskas. ,,Lietuvos žemės 
ekonominis vertinimas“ ir kitose knygose bei straipsniuose.

Dabartiniai žemės našumo vertinimo specialistai teigia, kad ankstesni žemės 
našumo vertinimai ir metodika neišsamiai atspindėjo realią padėtį. Sudarant 1980-

NUOMONĖS
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NUOMONĖS

1990 m. žemės našumo lenteles, atskirų dirvožemio atmainų augalų derlingumas 
daugeliu atvejų buvo įvertintas pagal tipinių ūkių vertinimo sistemą, naudojant ne 
visai tikslius buvusių kolūkių ir tarybinių ūkių apskaitos duomenis. Toks teiginys 
negali sumenkinti atlikto darbo. Mes tuomet analizavome ir mokslinių įstaigų tu-
rimus augalų derliaus tyrimų duomenis, tačiau buvo įsitikinta, kad jų per mažai, 
dalis buvo nepakankamai tikslūs. Dėl to ir dabartinių darbų autoriai iš maždaug 
2000 tiksliųjų lauko bandymų, kuriuos 1971-2005 m. vykdė Agrocheminių tyrimų 
centras, panaudojo tik 1000. Be to, neatlikta tų duomenų mokslinė analizė, kuri pa-
tvirtintų duomenų tikslumą. O teiginys be konkrečių įrodymų yra beprasmis.

Nepatikimus žemės ūkio augalų derlingumo duomenis žemės vertinimui nau-
doja ir VĮ Registrų centras. Tai, mano nuomone, patys netiksliausi žemės ūkio au-
galų derlingumo duomenys per visą Lietuvos žemės vertinimo laikotarpį. Būtina 
greičiau sudaryti darbo grupę iš mokslininkų bei gamybininkų ir gerai pasirengus 
priimti konkretų šios svarbios problemos sprendimą.

Drėgmės pertekliaus zonoje, kurioje yra Lietuva, žemės našumas labai priklauso 
nuo sausinimo darbų kiekio ir kokybės. Mūsų šalies melioracija šiuo metu išgyvena 
krizinį laikotarpį. Sunku net apytikriai nuspėti, kokią įtaką sumenkusi sausinimo 
sistemų kokybė daro šalies žemės našumui. Gal reikėtų atlikti nusausintos žemės 
ir joje esančių įrenginių detalią inventorizaciją? Tai leistų tiksliau įvertinti žemės 
našumą. Tačiau kas tokią inventorizaciją ir už kokias lėšas atliks? Ne melioratorių 
kaltė, kad labai sumažėjo melioracijos darbų, o rajonuose – melioracijos darbuotojų 
skaičius. Dėl netikslios melioruotų plotų apskaitos žemės našumo duomenys taip 
pat netikslūs. Reikia tikėtis, kad šalies Vyriausybė suras lėšų ir priemonių ne tik 
melioruotiems plotams ir įrenginiams tinkamai prižiūrėti, bet ir naujiems šlapiems 
plotams sausinti. Seimo Kaimo reikalų komitetas 2004 m. pritarė siūlymui atnau-
jinti žemės našumo vertinimą ir Vyriausybei pasiūlė parengti žemės našumo verti-
nimo atnaujinimo Lietuvoje darbų programą. Šio sprendimo pagrindu Žemės ūkio 
ministerija sudarė darbo grupę, kuriai buvo pavesta parengti žemės našumo verti-
nimo atnaujinimo koncepciją, darbų programą, o vėliau – žemės našumo vertinimo 
metodiką. Po trejų metų žemės ūkio ministro įsakymu metodika buvo patvirtinta. 
2011 m. autorių kolektyvas (sudarytojas J. Mažvila) išleido knygą „Lietuvos žemių 
našumas“. Prabėgo apie 12 metų, tai ilgas laikotarpis. Įdomu, kiek kainavo tie dar-
bai ir kiek žmonių juos dirbo? Mes, vertindami žemę, tokios prabangos neturėjome. 
Darbai trukdavo apie dvejus metus. Po to parengta medžiaga būdavo nagrinėjama, 
analizuojami duomenys ir t.t. 

Rengdamas knygą ,,Lietuvos žemės ekonominis vertinimas“, kalbėjausi su Kė-
dainių r. ūkininku V. Barzda, kuris tiesiai pasakė, kad jūs ne knygas, kurios pasiro-
dys po kelių metų, leiskite, o rašykite straipsnius į laikraščius. Ūkininkas įžvelgė tai, 
kad ateityje dėl informacijos stygiaus blogai bus su mokesčiais, tik deja diskutuoti 
jau bus vėlu.

2013 m. žemės mokestis buvo nustatytas ne pagal našumo balą, kaip buvo anks-
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čiau, bet, pakeitus Žemės mokesčio įstatymą, buvo įteisintas mokestis nuo vidutinės 
rinkos vertės. Daug prie to prisidėjo VĮ Registrų centras, kuris 2013 m. sausio 1 d. 
visiems sklypams nustatė vidutinę rinkos vertę. Pabijota, kad staiga išaugęs žemės 
mokestis gali sukelti didelį žemės savininkų nepasitenkinimą, todėl žemės mokes-
tinės vertės skaičiavimui buvo nustatytas pereinamasis 5 m. laikotarpis. Vadinasi, 
iki 2017 m. šis mokestis kasmet augs po 20 proc. Manau, kad būtina paspartinti že-
mės našumo vertinimo darbų visuotinį svarstymą, taisymą ir galutinį patvirtinimą, 
kad šis vertinimas pasitarnautų žemės mokesčiams apskaičiuoti ir kitoms svarbioms 
žemės ūkio problemoms spręsti. Būtina žemės mokesčiams taikyti ekonominį že-
mės vertinimą. Apie tai plačiau rašyta jau minėtose knygose ir kituose leidiniuose. 
Žemės našumo vertinimas parodo žemės kokybę, jos našumą, o ekonominis žemės 
vertinimas – žemės naudojimo ekonominį efektyvumą. 

Labai svarbu nustatyti tikrą ir teisingą žemės vertę, jos kainą, remiantis atliktų 
objektyvių tyrimų duomenimis. Tą reikėtų atlikti mūsų šalies ekonomistams, pir-
miausia – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkams, kurie yra nusi-
šalinę nuo žemės vertinimo darbų. Tai labai blogai. Su vien žemės našumo vertini-
mu neišsiversime. Tik žemės ekonominis vertinimas parodo pilną vaizdą. Neteisi 
yra Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. R. Melnikienė sakydama, 
kad žemės ekonominiame vertinime institutas nedalyvaus, nes čia visai nėra eko-
nomikos. Jie užsiima agrarine ekonomika. Kokia? Ji aiškina, kad tai daro VĮ Re-
gistrų centras. Betgi VĮ Registrų centras nesprendžia ekonomikos klausimų. Žemės 
našumo balus gal ir apskaičiuos, tačiau nustatyti žemės ekonominius balus – jau 
ekonomistų darbas. Tuo klausimu daug mąstė velioniai akademikai V. Mališauskas, 
B. Poškus, prof. P. Treinys ir kiti. Tik nebespėjo minčių realizuoti.

Lietuva daugiau kaip 10 m. yra Europos Sąjungoje (ES). Dėl to, mano nuomo-
ne, mūsų šalies specialistams, pirmiausia - Lietuvos žemdirbiams medžiaga apie 
žemės vertinimo darbų metodiką ir atliekamų darbų rezultatus bei jų panaudoji-
mą kitose ES valstybėse būtu vertinga ir reikalinga. Agrocheminių tyrimų centro 
ir VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. užbaigto žemės našumo vertinimo duomenys 
yra paskelbti internete ir žurnale „Mano ūkis“. Žemės ūkio ministro 2014 m. gruo-
džio 30 d. įsakymu ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos atnaujintų žemės našumo 
vertinimo duomenų skelbimo ir naudojimo“ pavesta Nacionalinei žemės tarnybai 
prie ŽŪM užtikrinti, kad atnaujinti Lietuvos Respublikos teritorijos žemės našumo 
vertinimo duomenys būtų paskelbti Lietuvos erdvinės informacijos portale ir že-
mės informacinėje sistemoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Minėtame įsakyme nustatyta, 
kad atnaujinti Lietuvos Respublikos teritorijos žemės našumo vertinimo duomenys, 
rengiant teritorijų planavimo dokumentus, išskiriant mažiau palankias ūkininkauti 
teritorijas ir (arba) vykdant kitą veiklą, kuriai reikalinga informacija apie žemės na-
šumą, turi būti naudojami nuo 2016 m. sausio 1 d. Taigi, iš Žemės ūkio ministerijos 
įsakymo matome, kad kol kas atlikto Lietuvos žemės našumo vertinimo duomenys 
nuo 2015 m. sausio 1 d. yra tik skelbiami susipažinti, o nuo 2016 bus naudojami tik 
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kai kuriems tikslams, pavyzdžiui, rengiant teritorijų planavimo dokumentus, išski-
riant mažiau palankias ūkininkauti teritorijas ir (arba) vykdant kitą veiklą. Tačiau, 
kaip buvo minėta, vienam iš svarbiausių reikalų – žemės mokesčiams nustatyti že-
mės našumo įvertinimas žemės našumo balais nebus naudojamas. Dar reikia daug 
padirbėti žemės našumo ir ypač jos naudojimo ekonominio efektyvumo vertinimo 
srityse, kad gautus duomenis galėtume panaudoti praktikoje.

Man nesuprantamas Lietuvos giminingų įstaigų, atliekančių panašius (o kartais 
net tuos pačius) darbus, nebendradarbiavimas tarpusavyje, kartais net darbų dublia-
vimas arba tų pačių darbų darymas tik kitaip. Dabar VĮ Registrų centras priklauso 
Teisingumo ministerijai, VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerijai, Na-
cionalinė žemės tarnyba yra prie ŽŪM, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
ir Agrocheminių tyrimų centras pavaldūs Švietimo ir mokslo ministerijai ir t.t. Juk 
visos tos įstaigos dirba tai pačiai Lietuvai. Tačiau kiekviena iš jų dirba atskirai, net 
ir atlikdamos panašius, o neretai tuos pačius darbus. Trys įstaigos – VĮ Registrų 
centras, VĮ Valstybės žemės fondas ir Agrocheminių tyrimų centras galima sakyti 
atlieka tą patį darbą – vertina žemę, bet priklauso trims skirtingoms ministerijoms – 
Teisingumo, Žemės ūkio be Švietimo ir mokslo. Kam to reikia? Ar Lietuva turi per 
daug lėšų? Mano nuomone, negerai padaryta į organizuojamą VĮ Registrų centrą 
paimant darbuotojus iš Žemės ūkio ministerijos Valstybės žemės kadastro įmonės 
bei Statybos ir urbanistikos ministerijos Inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų 
biuro bei juos perduodant į Teisingumo ministerijos sistemą.

Yra daug nesuderintų klausimų tarp Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, 
galiojančio nuo 2012 m. gegužės 1 d., Vyriausybės 2012 m. nutarimo Nr. 1533 ,,Dėl 
masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mo-
kesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, galiojančio nuo 2013 m. sausio 1d., žemės 
ūkio ministro 2007 m. patvirtintos ,,Žemės našumo vertinimo metodikos“ ir Masi-
nio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų minėtu Vyriausybės nutarimu. 

Nelaikau savęs vieninteliu teisuoliu sprendžiant minėtas problemas. Gerai su-
prantu, kad Lietuvoje ir ES yra daug bėdų sprendžiant tuos klausimus ir ne taip 
lengva juos išspręsti. Tačiau pilietinė pozicija neleidžia tylėti matant akivaizdžias 
klaidas, todėl raginu diskutuoti. Kyla pagrįstas klausimas, ar Lietuvoje reikalai, pa-
sikeitę į blogą, dar neblogės? 

Lietuvos žemės kadastro, taip pat ir žemės vertinimo, klausimai yra nagrinėjami 
net kelioms ministerijoms pavaldžiose įstaigose. Tai negerai. Tikiu, kad tai turėtų 
rūpėti Žemės ūkio, Teisingumo, Aplinkos, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Vy-
riausybei, Seimui ir Prezidentūrai. Susikaupę žemės vertinimo, ypač ekonominio 
žemės vertinimo, ir kitos giminingos problemos turėtų būti pradėtos spręsti kom-
pleksiškai, vadovaujant Žemės ūkio ministerijai. Tai svarbiausia įstaiga, kuri turi 
vadovauti Lietuvos žemės kadastrui, taip pat ir žemės vertinimui.

NUOMONĖS
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Hidrotechnikų darbai Drevernoje
algimantas PataŠIuS

Ant Kuršių marių kranto įsikūrusi žvejų gyvenvietė Dreverna vilioja savo ra-
mybe, gamtos grožiu ir išskirtiniu kultūriniu palikimu. Remdamiesi įvairiais radi-
niais Kuršių nerijoje archeologai teigia, jog pirmieji žmonės čia galėjo pasirodyti 
prieš 6 tūkst. metų. Faktai liudija apie buvusį kelią per Kuršių marias, kuriuo 
vikingų pirkliai bei kariai keliaudavo į dabartinę Lietuvos teritoriją. 

Ryšį tarp abiejų marių krantų liudija ir gyvenvietės apylinkėse užrašytas pa-
davimas – Drevernos apylinkėse gyvenęs milžinas, kuris mielai padėdavęs žmo-
nėms. Sykį vienas senolis norėjo per Marias pereiti ir užmaryje prisirinkti malkų, 
nes ten augusi puiki 
giria. Senukas kreipė-
si į milžiną, kad tasai 
užpiltų Marias ir jis 
galėtų pereiti į girios 
pusę. Milžinas nuėjo 
Drevernon smilčių 
parsinešti, prisikrovė 
pilną maišą ir ėjo Ma-
rių užpilti. Tačiau jam 
pratrūko maišas ir 
smiltys pabiro ant že-
mės. Milžinas atsisė-
do ant smilčių maišo 
lopyti. Jo ilgos kojos 
nutįso iki Brukšvos 
pievų, kurios buvo 
priaugusios krūmų ir 
ten veisėsi daug vil-
kų. Alkani vilkai su-
bėgo prie milžino ir 
nukrimto jam kojas. 
Jis buvo taip įsigilinęs 
į savo darbą, kad visai 
nepajuto blogo vilkų 
darbo. Todėl nusilpo 
ir staiga numirė. Kitą 
dieną žmonės susi-

Dreverna

Naujoji Drevernos prieplauka
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rinko apverkti gerąjį milžiną, o paskui aprausė jį smiltimis. Smarkus vakarų vėjas 
supustė aukštą smailą kauburį. Jis dabar vadinamas Drevernos kapais arba milžin-
kapiu.

Pirmas rašytinis šaltinis, kuriame minima Dreverna, datuojamas 1253 m., kai 
sutartyje su Kuršo vyskupyste paminima Drevernos upė, o šalia esančios pievos pa-
vadintos Drivenės vardu. Dreverna minima ir XVII – XVIII a., ji buvo svarbus pre-
kybinis centras, čia vykdavo dideli žuvų turgūs (turgus vadintas Strykiu). Šiandien 
taip pavadinta kaimo turizmo sodyba su savo visa infrastruktūra prieš įvažiuojant į 
Drevernos miestelį.

Seniai buvo puoselėjama mintis Drevernoje įrengti tinkamą prieplauką, kuria 
galėtų naudotis ne tik vietos gyventojai, bet ir aplinkinių kaimų - Svencelės bei Prie-
kulės gyventojai. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą 
,,Turizmo plėtra Minijos žemupyje ir Kuršių marių vandens trasose“.

Prieplaukos Drevernoje statybos darbus atliko UAB ,,Klaipėdos hidrotechni-
ka“. Įrengta trisdešimt nedidelių laivų švartavimosi vietų, pastatytas 6 t keliamosios 
galios kranas laivams iškelti ir nuleisti, pastatytas slipas, įrengtas elingas, patogi 
automobilių aikštelė. Prieplauka apšviesta, pasirūpinta geriamojo vandens tiekimu. 
Puikiai sutvarkytoje prieplaukos teritorijoje - įdomios skulptūros, vaizduojančios 
žvejus, žuvis, tinklus ir krante laukiančią žvejo žmoną.

Šiemet šalia prieplaukos išdygo dar vienas gražus ir patrauklus statinys - apž-
valgos aikštelė, ją įrengė UAB ,,Hidrostatyba“. Nuo šio 18 m aukščio statinio ga-
lima apžvelgti ne tik Drevernos miestelį, jo apylinkes ar prieplauką. Giedrą dieną 
atsiveria nuostabus vaizdas į priešingą Kuršmarių pusę, matyti kopos ir Juodkrantės 
gyvenvietė.

Drevernos šiaurės rytiniu pakraščiu driekiasi Karaliaus Vilhelmo kanalas (iškas-
tas 1863-1873 m), kuriuo laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą neišplaukdami į 

Kuršmares. Šis ka-
nalas susilieja ir su 
Drevernos upeliu, 
įtekančiu į Kurš-
mares. Ant upelio 
išlikęs senas šliu-
zas, juo buvo regu-
liuojamas vandens 
kiekis. Čia vykda-
vo įdomus reiški-
nys. Priklausomai 
nuo vėjo krypties 
vanduo tekėdavo 
į marias arba iš 
marių į Vilhelmo 
kanalą. Drevernos 

Rekonstruotas griovys
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apylinkės gerai pažįs-
tamos mūsų profesijos 
žmonėms. Šiose apy-
linkėse įgyvendindami 
projektus darbavosi 
UAB ,,Plungės Jonis“, 
UAB ,,Hidrostatyba“, 
UAB ,,Klaipėdos hi-
drotechnika“ ir kitų 
įmonių hidrotechnikai. 

Hidrotechnikai daug 
darbų atliko Petro Vasi-
liausko ūkyje. Šis ūki-
ninkas nuo 1997 metų 
specializuojasi auginti 
sėklines, pramonines bei maistines bulves. Sukaupęs didelę patirtį ir subūręs stiprią 
žemės ūkio specialistų komandą, įskaitant ir šeimos narius (žmona, dvi dukros ir 
sūnus), vykdo plačią ūkinę veiklą Drevernos kaime ir Priekulės seniūnijoje. Bul-
vių pasėliai užima apie 200-250 ha ūkio žemės, kasmet rinkai patiekiama nemažai 
bulvių.

Pastaraisiais metais ūkininkų Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų 
asociacija aktyviai bendradarbiavo su UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Plungės Jonis“ 
specialistais, kurie vykdė Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstruk-
cijos darbus. Bendras Brukšvų polderio plotas 992 ha. Pagal asociacijos užsakymu 
parengtą projektą rekonstruotos melioracijos sistemos trijuose žemės sklypuose, 
kurių bendras plotas – 93 ha. Rekonstruota 83 ha drenažo, rekonstruota ar suremon-
tuota 7,7 km magis-
tralinių melioracijos 
griovių..

Ūkininko sūnus 
Evaldas Vasiliauskas 
(baigęs ASU Agrono-
mijos fakultetą) taip 
pat ūkininkauja Brukš-
vų polderyje. Jaunasis 
ūkininkas pastebi, kad 
labai svarbu, jog po re-
konstravimo visi lau-
kai būtų išlyginti, kad 
neišmirktų pasėliai ir 
laukų įdirbimas būtų 
lengvesnis. 

Lyginamas laukas

Ūkininkas Petras Vasiliauskas
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Kiti grioviai buvo 
tik šienaujami, kadan-
gi jie buvo rekons-
truoti 2010-2011 m. 
Šiame plote esančios 
drenažo sistemos 
buvo seklios, rink-
tuvai ir sausintuvai 
uždumblėję daugiau 
kaip 40 proc. Jos buvo 
suprojektuotos kultū-
rinėms pievoms, todėl 
buvo per dideli atstu-
mai tarp sausintuvų ir 
netiko intensyviai že-
mės ūkio veiklai. Dėl 

blogo drenažo veikimo bulvių pasėlių plote buvo patirta nemažų nuostolių. Kad 
naujas drenažas veiktų efektyviau, įrengtos mažos drenažo sistemos (seno drenažo 
neišsaugant), suformuotas paviršiaus nuolydis link griovių.

Kituose plotuose atlikti analogiški darbai, tik naujos drenažo sistemos supro-
jektuotos išsaugant esamas, sutankinant sausintuvų tinklą. Rinktuvų skersmenys 
parinkti taip, kad praleistų maksimalų vandens kiekį. Šiuose plotuose po drenažo 
rekonstrukcijos paviršius taip pat buvo išlygintas. Šiandien čia auginami įvairūs 
pasėliai, kurie davė gerą derlių.

Įgyvendinant projektą rekonstruotos grioviuose buvusios penkios pralaidos. Jos 
išvalytos, pastatyti trūkstami sargšuliai, perstatyti antgaliai. Naujo drenažo sistemo-
se įrengtos ir naujos drenažo žiotys. 80 proc. Visų polderyje įvykdytų darbų finan-
suojami pagal paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, likusi 15 proc. 
dalis - asociacijos steigėjo ūkininko P. Vasiliausko ir 5 proc. kofinansavimą paža-
dėjo Klaipėdos r. savivaldybė. Ūkininkas apgailestavo, kad kiti žemės savininkai ir 
naudotojai neprisideda prie panašių projektų.

Projektas „Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija Klaipė-
dos r. Priekulės sen.“ šiemet turėjo būti įgyvendintas per labai trumpą laiką. Ran-
gos sutartį asociacija pasirašė su konkursą laimėjusia jungtinės veiklos sutarties 
pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Hidrostatyba“ ir UAB 
„Plungės Jonis-S“ Net kelios hidrotechnikų komandos vykdė drenažo sistemų re-
konstrukciją ir kitus darbus skirtinguose žemės plotuose.

Rugpjūčio viduryje pasižvalgę po laukus, jau matėme beveik užbaigtus darbus. 
Ūkio žemėje sukiojosi laukų lygintuvas, P. Vasiliausko nuosavas skreperis lygino 
jo žemės sklypą. Sėkmingai įgyvendintas projektas dar kartą įrodo sėkmingą moty-
vuotų ūkininkų ir hidrotechnikų bendradarbiavimą.

MŪSŲ LIETUVA

Petro Vasiliausko bulvių laukas
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Mūšio vieta

ISTORIJA

Durbės mūšiui – 755 m.
Prieš 755 metus kariniu Livonijos ordino ir Vokiečių ordino bendru žygiu siekta 

įgyvendinti strateginį tikslą – užgrobti Žemaitiją ir sujungti abiejų ordinų valdas. 
Be to, Vokiečių ordinas norėjo išlaisvinti Georgenburgo pilyje, pastatytoje, kaip 
spėjama Šilalės rajone ant Vilkų lauko piliakalnio, blokuojamus badaujančius kry-
žiuočius.

Beveik du šimtmečius organizuojami nuo 1095 m. kryžiaus žygiai atkovoti 
Jeruzalę baigdavosi nesėkmėmis. 1217 m. popiežius paskelbė kryžiaus žygį prieš 
prūsus, o Mozūrijos kunigaikštis kovai su 
prūsais 1226 m.pasikvietė Vokiečių ordiną. 
1236 m. vasario 19 d. popiežius išleido bulę 
skelbti kryžiaus karą. 1236 m. rugsėjo 22 d. 
į kryžiaus žygį suorganizuotą Livonijos or-
dino kariuomenę Saulės mūšyje sutriuškino 
žemaičiai. 1260 m. popiežiaus kanceliarija 
išleido daug dokumentų, kviečiančių pradė-
ti naują kryžiaus žygį.

Priešininkų jėgų išsidėstymo schema

Akmuo Durbės pergalei  
atminti su žemaitišku užrašu: 

 „Diekavuojam Žemaitiems 
katrei 1260 m. Leipas 13 d. 

Durbes mūšie nugalieje 
Kryžiuotus“

Livonijos ordino vadas, krašto magistras 
Burkhardas fon Hornhauzenas, Vokiečių 
ordino vadas, ordino maršalas Heinrichas 
Botelis ir jų talkininkai turėjo apie 8000 
vyrų ir 190 riterių, žemaičiai, vadovaujami 
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Almino, sutelkė apie 
4000 karių. Ordino 
kariuomenei talkino 
Švedijos karalaičio 
Karolio vadovaujami 
danų ir švedų dali-
niai bei Mozūrijos 
kunigaikščio Zemo-
vito kariai. Į sutelk-
tą kariuomenę buvo 
prievarta įtraukti už-
kariauti kuršiai, estai 
ir prūsai. Kariuome-
nės dideliam mūšiui 

susitiko 1260 m liepos 13 d. prie Durbės ežero 
Kuršių žemėje, dabartinėje Latvijoje.

Štai kaip aprašo Durbės mūšį kryžiuočių 
kronikininkas Petras Dusburgietis: „...broliams 
pradėjus pulti lietuvius, jie (kuršiai) nelyginant 
atskalūnai iš užpakalio nirtulingai užgriuvo 
krikščionis; lietuviams puolant iš priekio, beveik 
visi abiejų žemių (kuršių ir estų) žmonės pasi-
traukė, palikdami čia brolius ir jiems ištikimus. 
Ilgą laiką sėkmei krypstant nei į vieną, nei į kitą 
pusę, galop broliai, viešpačiui leidžiant, pralai-
mėjo, nes visa jų kariuomenės galia palūžo. ... 

trys ar keturi priešai (lietuviai) nukaudavo šimtą krikščionių. ... prie Durbės upės 
žuvo brolis Burchardas, Livonijos magistras, ir brolis Henrikas Botelis, Prūsijos 
maršalas, su jais 150 brolių (riterių), o dievo žmonių tokia daugybė, kad nesu nė 
girdėjęs jų skaičiaus.“

Po mūšio pasikeitė politinė padėtis: Livonijos ordinas iš Durbės ir Vokiečių or-
dinas iš Georgenburgo pilies išvedė savo įgulas, Livonijos ordino ir Vokiečių ordino 
pavergtose žemėse sukilo kuršiai, žiemgaliai, estai, prasidėjo prūsų sukilimas. La-
tviai ir estai buvo išgelbėti nuo masinės asimiliacijos, išvengė prūsų likimo. Lie-
tuvos didysis kunigaikštis Mindaugas nutraukė taiką su Livonijos ordinu, vėl ėmė 
kariauti su vokiečių riteriais. Mindaugas 1262 m. surengė baudžiamuosius žygius į 
Mozūriją. Be pergalės Durbės mūšyje, nebūtų Žalgirio mūšio.

Parengė Romualdas Survila 

Paminklas žemaičių ir kuršių pergalei

Durbės pilies griuvėsiai 
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Geodezijos, žemėtvarkos  
ir melioracijos paroda prieš 80 metų

Valdas urBONaVIčIuS  
Ilona urBONaVIčIeNė 

kauno kolegijos Geodezijos katedra

Kaune prieš 80 metų buvo surengta neįprasta tam lai-
kmečiui geodezijos, žemėtvarkos ir melioracijos paroda. Ji 
supažindino visuomenę su Nepriklausomoje Lietuvoje per 
16 metų atliktais šios srities darbais. Naujai atgimusi sava-
rankiška Lietuva buvo pradėjusi kraštui reikalingus ir svar-
bius žemėtvarkos ir melioracijos darbus. Jų tempai augo, 
tobulėjo ir žemėtvarkos bei melioracijos darbų metodai. 
Kuklūs anų laikų darbų vykdytojai, matininkai ir kultūrtech-
nikai, dirbo išsiskirstę po Lietuvos kaimus. 

Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentas, 
norėdamas pristatyti valdžiai ir visuomenei nuveiktus darbus, 
daromas klaidas ir netikslumus – sumanė suruošti žemėtvarkos 
ir melioracijos darbų parodą. Pirmoji tokios tematikos paroda 
buvo surengta 1935 m. birželio 14-23 d. Kaune, Vytauto Di-

džiojo muziejaus 
patalpose. 

Parodos ati-
darymo iškil-
mėse dalyvavęs 
ministras pirmi-
ninkas Juozas 
Tūbelis savo 
kalboje pabrėžė, 
kad „ši paroda 
yra atvaizdas 
vieno pagrindi-
nių mūsų šalyje 
dirbamų darbų“. 
Žemės tvarkymo departamento direktorius Zenonas Bačelis, apibūdino parodos 
rengimo istoriją ir jos reikšmę. Parodos tikslas buvo: „supažindinti kaimyninių 

Parodos katalogo viršelis
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valstybių atstovus ir 
visą visuomenę su 
Lietuvos kartografi-
jos, žemėtvarkos ir 
melioracijos darbais: 
tų darbų trumpa isto-
rija, darbų turiniu ir 
tiems darbams atlikti 
techninėmis priemo-
nėmis“.

Paroda buvo pada-
linta į penkis pagrin-
dinius skyrius: karo 
topografijos, žemė-
tvarkos, melioracijos, 
statybos ir Aukštes-
niosios kultūrtechni-
kos mokyklos. 

Karo topografijos skyrius eiliniam parodos lankytojui buvo labai įdomus, nes 
darbai buvo mažai žinomi. Šiame skyriuje buvo demonstruojami Lietuvos žemėla-
piai nuo XVI a. iki naujausių. Jie buvo suskirstyti į tris grupes:

● senieji Lietuvos žemėlapiai, tarp jų parengti Vaclovo Grodeckio 1558 m. ir 
Gerardo Merkatoriaus 1594 m., kunigaikščio M.K. Radvilos 1663 m. ir kiti že-
mėlapiai; 
● carinės Rusijos XVIII ir XIX amžiuje išleisti Lietuvos žemėlapiai 1:21 000, 
1:42 000, 1:84 000, 1:126 000 ir 1:420 000 mastelio; 
● Lietuvos karo topografijos skyriaus išleisti žemėlapiai; 
Taip pat šioje grupėje buvo demonstruojami to laiko tiksliausi matavimo prietai-

sai ir žemėlapių sudarymo priemonės.
Žemėtvarkos skyrius parodoje buvo didžiausias ir įdomus, nes demonstruoja-

mais eksponatais parodyta visa žemės matavimo ir žemės tvarkymo eiga Lietu-
voje. Skyriaus ekspozicija buvo padalinta į 8 poskyrius: bendrasis, XVII ir XIX 
a. žemės planai, prieškarinė rusų valdžios žemėtvarka, Nepriklausomos Lietuvos 
žemėtvarka, žemės tvarkymo įstaigų organizavimas, matavimo instrumentai, že-
mės tvarkymo ir melioracijos srities literatūros ir įstatymų leidimo, žemėtvarkos 
vykdytojų gyvenimas ir darbo sąlygos. Ketvirtas poskyris buvo gausiausias, nes 
pateiktuose 59 eksponatuose buvo pavaizduota nepriklausomos Lietuvos žemė-
tvarka. Tarp jų kaimų skirstymas viensėdžiais, dvarų parceliavimas ir bendrų ga-
nyklų likvidavimas.

Žemėtvarkos darbai sparčiai pradėti nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės 

ISTORIJA

Karo topografijos skyriaus 1933 m. išleisto  Lietuvos žemėlapio 
M 1:400 000 fragmentas
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metų, o melioracijos darbai vyko labai lėtai. Nors melioracijos darbai buvo labai 
reikšmingi, jiems vykdyti trūko techninio personalo. Kultūrtechnikų radosi tik nuo 
1924 metų, kai Dotnuvos žemės ūkio technikumas išleido pirmąją absolventų laidą. 
1930 m. pradėjus veikti Kėdainių aukštesniajai kultūrtechnikos mokyklai reikiamų 
specialistų dar padaugėjo.

Įdomus buvo parodos melioracijos skyrius. Jame buvo 5 poskyriai: hidrometri-
ja, prieškariniai melioracijos darbai, Žemės tvarkymo departamento melioracijos 
darbų administracija, techninis personalas ir kultūrtechnikų darbo bei gyvenimo są-
lygos, nepriklausomos Lietuvos melioracijos darbai ir melioracijos darbų techninė 
sritis bei statistika. Ketvirtame ir penktame poskyriuose buvo demonstruojami 27 
eksponatai iš nepriklausomos Lietuvos melioracijos darbų. Tarp įdomesnių ekspo-
natų – nusausinimo atvirais grioviais projektai.

Parodos statybos skyriuje eksponatų nebuvo gausu, tad jis buvo nelabai įdomus 
lankytojams. Čia buvo parodyta tik tai, ką žemės ūkio statybos srityje yra nuvei-
kęs Žemės tvarkymo departamento Statybos skyrius. Pateikti ūkininkų gyvenamųjų 
namų ir ūkinių pastatų pavyzdžiai. Parodytos pastatų perkėlimo iš vienos vietos į 
kitą galimybės tam tikros įrangos pagalba.

Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikų mokyklos skyriuje buvo eksponuoti mo-
kyklos auklėtinių darbai ir mokymo priemonės. Mokykla rengė kultūrtechnikus, 
matininkus ir geodezininkus, kurie tęsė parodoje pristatytus darbus. 

ISTORIJA

Nusausinimo atvirais grioviais darbai
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Susvyravimo metai
Praėjo 20 metų po 1995 m. LŽHIS konferencijos, vykusios gegužės 12 d. 

LŽŪA Aktų salėje. Tai buvo ketvirtasis po Sąjungos atkūrimo 1989 m. jos narių 
susirinkimas. Konferencija ir laikotarpis po jos įdomus tuo, kad nemaža dalis 
Žemėtvarkos sekcijos narių svarstė, ar nereikėtų palikti Sąjungą ir burtis į Mati-
ninkų asociacijos gretas. 

Precedentas jau buvo įvykęs: nedidelė dalis hidrotechnikos inžinierių projek-
tuotojų, paskatinti keleto konfliktiško charakterio kolegų, atsiskyrė ir įkūrė Hidro-
technikos inžinierių sąjungą, vienijančią keliasdešimt žmonių. Tuo pasekė ir dalis 
žemėtvarkininkų, taip pat paskatinti žmonių, turėjusių savų interesų ir siekusių su-
skaldyti Sąjungą. Aktyviausiai už atsiskyrimą agitavo Vytautas Sankalas, tuo metu 
buvęs Valstybinio žemėtvarkos instituto direktorius. 

Konferencijos metu Žemėtvarkos sekcijos nariai net susėdo atskirai kairėje sa-
lės pusėje ir nusprendė atsiskirti. Konferencijos rezoliucija žemėtvarkos klausimais 
skambėjo taip:

„Pritarti LŽHIS konferencijos Žemėtvarkos sekcijos narių sprendimui dėl Sąjun-
gos Žemėtvarkos sekcijos atsiskyrimo nuo LŽHI Sąjungos remiantis tais motyvais, 
kad žemėtvarkininkams pagal profesinius interesus labiau tinka jungtis į Lietuvos 
matininkų asociaciją... Tikslinga pavesti LŽHI Sąjungos tarybai parengti pasiū-
lymus dėl Sąjungos reorganizavimo ir, sušaukus Sąjungos konferenciją, spręsti šį 
klausimą.“

Toli gražu ne visi konferencijos dalyviai žemėtvarkininkai pritarė tokiam siūly-
mui. Viešai nepritarimą tokiam skubotam sprendimui išsakė Vytautas Skuodžiūnas 
ir Jonas Praškevičius. Juk susiskaldžius nieko pozityvaus nebūtų pasiekta, o Sąjun-
gos žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ leidyba galėjo įstrigti. 

Šį nemalonų klausimą teko spręsti naujai išrinktiems LŽHIS tarybos pirmininkei 
žemėtvarkininkei Romutei Stašelienei ir vicepirmininkui – Žemėtvarkos sekcijos 
vadovui Pranui Aleknavičiui. Problema buvo išspręsta ramiai ir logiškai. Atlikus 
anketinę žemėtvarkininkų apklausą, paaiškėjo, kad tokį karštakošišką konferencijos 
siūlymą palaiko ne tiek daug LŽHIS narių žemėtvarkininkų. Metų pabaigoje Sąjun-
gos taryba konstatavo, kad Žemėtvarkos sekcija lieka Sąjungoje, o jos nariai gali 
būti ir Matininkų asociacijos nariais. 

Po konferencijos dalis Sąjungos narių žemėtvarkininkų ją paliko ir metų pabai-
goje Žemėtvarkos sekcijoje vietoje buvusių 150 narių liko tik apie 80. Vėliau bendro 
darbo idėja vis dėlto paėmė viršų, dalis pabėgėlių grįžo į Sąjungą. Palaipsniui žemė-
tvarkininkų skaičius Sąjungoje pradėjo augti ir dabar skaičiuojama beveik 500 narių. 

Jonas Smilga

ISTORIJA
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Lietuvos žemėtvarkos  
ir hidrotechnikos inžinierių  

sąjungos Garbės nariai

Aukščiausias asmens profesinių nuopelnų žemėtvarkos bei meliora-
cijos srityse įvertinimas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungoje yra garbės nario vardo suteikimas. Pirmuosiuose Sąjungos įs-
tatuose, priimtuose 1989 m. atkuriamajame Sąjungos suvažiavime, buvo 
nustatyta, kad Sąjungos garbės nariu gali būti bet kurios profesijos as-
muo, ypač nusipelnęs Lietuvos žemėtvarkai ir melioracijai, ir kad šį vardą 
suteikia tik Sąjungos suvažiavimas. Tokių nuostatų laikomasi ir dabar.

Iš pradžių Garbės nario vardas buvo suteikiamas tik kitų profesijų asmenims, 
dirbantiems žemėtvarkos ar melioracijos srityje. Tad Sąjungos Garbės narių vardai 
buvo suteikti kai kuriems melioracijos įmonių vadovams, ypač nusipelniusiems plė-
tojant melioraciją Lietuvoje. Vėlesniu laikotarpiu Garbės nario vardai suteikiami ir 
žemėtvarkos bei hidrotechnikos specialistams, pabrėžiant jų didelį indėlį profesinė-
je veikloje ar aktyvų dalyvavimą Sąjungos veikloje. 

Per 26 metus nuo Sąjungos atkūrimo šis vardas buvo suteiktas 13 asmenų (dvie-
jų iš jų jau nėra tarp gyvųjų).

Pranas aleknavičius. Gimė 1941 m. balandžio 10 d. 
Prienų r. Nibrių k. 1964 m. baigė LŽŪA ir įgijo žemėtvarkos 
inžinieriaus kvalifikaciją. 1966-1991 m. ėjo įvairias pareigas 
Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo (RŽPI), vėliau 
Valstybiniame žemėtvarkos institute (VŽI). 1992-1994 m. 
buvo ŽŪM Žemės tvarkymo departamento direktoriaus pa-
vaduotojas, direktorius. 1995-1996 m. buvo Valstybinės že-
mėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie ŽŪM direktoriaus pa-
vaduotojas. 1997-1999 m. - VŽI direktoriaus pavaduotojas. 

2000 m. - Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) Žemėtvarkos katedros vedėjas. 
2001-2004 m. - žemės ūkio ministro patarėjas. 2005-2012 m. - LŽŪU Žemėtvarkos 
katedros docentas, profesorius. Socialinių mokslų daktaras, profesorius. 2005-2007 
m. LŽHIS tarybos pirmininkas.

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 2015 m.

 

ŽMONĖS IR DARBAI
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Juozas Bajoras. Gimė 1931 m. gruodžio 11 d. Prienų 
r. Beniukų k. 1955 m. baigė LŽŪA ir įgijo mechanikos in-
žinieriaus kvalifikaciją. 1959 m. paskirtas Marijampolės 
(Kapsuko) MMS direktoriumi. Šiai įmonei, vėliau pavadin-
tai MSV, vadovavo iki 1991 m. Jam vadovaujant Marijam-
polės r. atlikti dideli melioracijos darbai, įdiegta daug naujo-
vių. Lietuvos nusipelnęs melioratorius (1980 m.).

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas 1989 m.

Jonas Jasinskas. Gimė 1941 m. gegužės 23 d. Kaišia-
dorių r. Juodikių k. 1964 m. baigė LŽŪA ir įgijo mokslinio 
agronomo kvalifikaciją. 1963-1999 m. buvo RŽPI Dirvože-
mio tyrimo lauko darbų partijos dirvožemininkas geologas, 
grupės vadovas, Dirvožemio skyriaus viršininko pavaduo-
tojas, viršininkas. 1999-2009 m. - Valstybinio žemėtvarkos 
instituto direktorius. 

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 2005 m.

albinas kusta. Gimė 1940 m. spalio 26 d. Utenos r. Kus-
tų k. 1963 m. baigė LŽŪA ir įgijo hidrotechnikos inžinie-
riaus kvalifikaciją. 1963-1965 m. dirbo Skuodo MSV. Nuo 
1965 m. perėjo į LŽŪA. Buvo Hidrotechnikos katedros as-
pirantas, dėstytojas, docentas, profesorius katedros vedėjas. 
1985-1990 m. - Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto 
dekanas, 1994-2009 m. - rektorius, prorektorius mokslui. 
Lietuvos MA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmi-
ninkas (nuo 2005 m.). Habilituotas technikos mokslų dakta-
ras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. 
LŽHIS tarybos pirmininkas (1989-1994 m.). 

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 2003 m.

Gediminas Murauskas. Gimė 1928 m. sausio 31 d. 
Marijampolės aps. Komenkos k. 1952 m. baigė LŽŪA ir 
įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1952-1954 
m. - Šiaulių MMS darbų vykdytojas, 1954-1956 m. - Telšių 
MMS vyriausiasis inžinierius. 1954-1963 m. - Vyriausiosios 
melioracijos valdybos prie Ministrų Tarybos vyriausiasis 
inžinierius - viršininko pavaduotojas, 1963-1965 m. - Res-
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publikinio melioracinės statybos tresto valdytojas, 1965-1988 m. - melioracijos ir 
vandens ūkio ministro pirmasis pavaduotojas, 1988-1990 m. - susivienijimo „Lie-
tuvos melioracija“ vyriausiasis inžinierius. Vienas pagrindinių melioracijos darbų 
Lietuvoje organizatorių. Lietuvos nusipelnęs inžinierius (1965 m.). 

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 2003 m.

Leonas rutkauskas. Gimė 1939 m. vasario 26 d. Kai-
šiadorių r. Mūro Strėvininkų k. 1962 m. baigė LŽŪA ir įgijo 
mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1962-1992 m. dirbo 
Eišiškių MMS (vėliau pervadintai Šalčininkų MSV). Buvo 
vyriausiasis mechanikas, MSV viršininkas. Jam vadovaujant 
Šalčininkų r. atlikti dideli melioracijos darbai, įdiegta daug 
techninių ir organizacinių naujovių. 1992- 2009 m. buvo šios 
įmonės, reorganizuotos į UAB ,,Šalmesta“, generalinis direk-
torius. Lietuvos nusipelnęs melioratorius (1977 m.).

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas 1989 m.

antanas Siudikas. Gimė 1934 m. liepos 26 d. Kėdainių r. 
Jokubaičių k. 1957 m. baigė Vilniaus žemės ūkio mechaniza-
cijos technikumą ir įgijo mechanikos techniko kvalifikaciją. 
1974 m. baigė LŽŪA ir įgijo žemės ūkio ekonomisto kvali-
fikaciją. 1957-1960 m. buvo Bartkūniškio, Dotnuvos MTS, 
vyriausiasis inžinierius. Ariogalos MTS, MMS direktorius 
(1961-1962), vėliau - Raseinių MSV viršininkas. Jam vado-
vaujant Raseinių r. atlikti dideli melioracijos darbai, įdieg-
ta daug techninių ir organizacinių naujovių, įmonėje veikė 
respublikinė pažangių melioracijos metodų mokykla. UAB 

,,Raseinių melioracija“ generalinis direktorius (1963-2009 m.). Lietuvos nusipelnęs 
melioratorius (1965 m.).

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas 1989 m.

kazys Sivickis. Gimė 1951 m. sausio 23 d. Žarėnuose 
(Telšių r.). 1974 m. baigė LŽŪA ir įgijo hidrotechnikos in-
žinieriaus kvalifikaciją. 1974-1978 m. - ŽŪM Melioracijos 
ir vandens apsaugos grupės inžinierius melioratorius, 1981-
1988 m. - melioracijos ir vandens ūkio ministro pavaduo-
tojas. Susivienijimo (vėliau firmos) ,,Lietuvos melioracija“ 
pirmininko pavaduotojas, vyriausiasis inžinierius, techninis 



62 

ŽMONĖS IR DARBAI

direktorius, Gamybos organizavimo valdybos viršininkas (1988-1991 m.), 1991- 
2005 m. - Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vicepirmininkas ir pirmininkas. 
2005-2009 m. - ŽŪM sekretorius. Nuo 2009 m. vėl yra Lietuvos melioracijos įmo-
nių asociacijos pirmininkas. Taip pat buvo LŽŪU Vandentvarkos katedros asisten-
tas, lektorius, docentas. Technikos mokslų daktaras, docentas. LŽHIS prezidentas 
(2011-2013 m.).

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 2013 m.

Vytautas Skuodžiūnas. Gimė 1930 m. rugsėjo 20 d. Ro-
jūnuose, (Panevėžio r.). 1954 m. baigė LŽŪA ir įgijo žemė-
tvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. 1954-1958 m. buvo ŽŪM 
Žemės tvarkymo valdybos Kauno padalinio inžinierius, 
techninės kontrolės inžinierius inspektorius, 1958-1961 m. 
- Liaudies kontrolės komiteto inspektorius. Trisdešimt metų 
(1961-1991 m.) vadovavo Respublikiniam žemėtvarkos pro-
jektavimo institutui, kurio specialistai atliko visus pagrindi-
nius žemės tvarkymo darbus Lietuvoje. 1991-1999 m. buvo 
šio instituto, pervadinto į VŽI, direktoriaus patarėjas, techninio 

skyriaus vyriausiasis specialistas, direktoriaus pavaduotojas. 2001-2010 m. - LŽHIS 
žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 1999 m.

Juozas Smilgevičius. Gimė 1940 m. lapkričio 14 d. 
Ukmergės r. Siesikų mstl. 1963 m. baigė LŽŪA ir įgijo hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1963 - 1965 m. dirbo 
Kelmės MSV. 1965-1988 m. dirbo Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijos Respublikiniame melioracinės statybos 
treste (Lietuvos melioracijos statybų valdyboje) Gamybinia-
me skyriuje. 1988-1991 m. – susivienijimo (vėliau firmos) 
,,Lietuvos melioracija“ Mokslo, technikos ir ekspertizės bei 
Kainų skyriaus viršininkas 1991-1992 m. - Lietuvos meliora-
cijos įmonių asociacijos atsakingasis sekretorius. 1992-1998 

m. - ŽŪM Melioracijos skyriaus viršininko pavaduotojas, 1998-2001 m. - UAB 
,,Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ vyriausiasis inžinierius. Nuo 2001 m. 
dirba LŽHIS žurnalo ,,Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijoje, 2001-2013 m. 
buvo žurnalo vyriausiasis redaktorius.

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 2015 m.
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Gediminas Zabarauskas. Gimė 1933 m. gegužės 14 d. 
Biržų m. 1956 m. baigė LŽŪA ir įgijo hidrotechnikos inžinie-
riaus kvalifikaciją. 1956-1960 m. - Joniškio MMS vyriausiasis 
inžinierius, 1960-1962 m. - susivienijimo ,,Lietuvos žemės 
ūkio technika“ Joniškio skyriaus valdytojas Nuo 1963 m. -Jo-
niškio MSV viršininkas, dabar UAB ,,Joniškio hidrostatyba“ 
generalinis direktorius. Jam vadovaujant Joniškio r. atlikti di-
deli melioracijos darbai, įdiegta daug techninių ir organizaci-
nių naujovių. Lietuvos nusipelnęs melioratorius (1970). 

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos konferencija 2009 m.

Mirusieji Garbės nariai

Jonas Stasys Jakimavičius. Gimė 1947 m. sausio 31 d. 
Rokiškio r. Bagdoniškio k. 1969 m. baigęs Kauno politech-
nikos instituto Vilniaus filialą įgijo inžinieriaus ekonomisto 
kvalifikaciją. 1969-1986 m. dirbo Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijos Respublikiniame melioracinės statybos 
treste (Lietuvos melioracijos statybų valdyboje) ekonomistu, 
planavimo skyriaus viršininku, valdybos viršininko pavaduo-
toju. 1986-1988 m. - melioracijos ir vandens ūkio ministro 
pavaduotojas, 1988-1993 m. - susivienijimo „Lietuvos meli-
oracija“ , Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirminin-
kas. Mirė 2006 m. lapkričio 12 d.

Garbės nario vardą suteikė  
Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas 1989 m.

Jonas Pečiūra. Gimė 1912 m. spalio 25 d. Kupiškio r. 
Punkiškių k. 1932 m. baigė Kėdainių aukštesniąją kultūrtech-
nikų mokyklą (AKM) ir įgijo kultūrtechniko kvalifikaciją. 
1943 m. Kėdainių AKM jam suteikė kultūrtechnikos inžinie-
riaus kvalifikaciją. 1932-1940 m. buvo ŽŪM Žemės tvarky-
mo departamento kultūrtechnikas. 1940-1941 m. - Kėdainių 
apygardos žemės tvarkytojo įstaigos Melioracijos skyriaus 
vedėjas. 1944-1981 m. buvo Kėdainių aps. vyriausiasis me-
lioratorius, Kėdainių bei Marijampolės teritorinių sausinimo 
sistemų valdybos viršininkas, Marijampolės (Kapsuko) r. me-

lioracijos grupės, SSV, MEV viršininkas. Sukaupė daug istorinės medžiagos apie 
melioraciją Marijampolės r. Mirė 2010 m. rugsėjo 30 d.

Garbės nario vardą suteikė 
Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas 1989 m.

 Parengė Romualdas Survila
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Žemėtvarka - jo gyvenimas

Žemėtvarkininkų bendruomenė 
gerai pažįsta vyresnįjį kolegą, nu-
sipelniusį šalies inžinierių, valsty-
binės premijos laureatą, ilgametį 
LŽHIS narį Vytautą Skuodžiūną. 
Šiam žmogui, gyvenimą susieju-
siam su pasirinkta profesija, ir 
šiandien ne visvien, kas vyksta že-
mėtvarkos padangėje.

Į žemės tvarkytojų gretas stojęs 
tada, kai jau visos senosios žemė-
naudų ribos buvo sumaišytos, kai 
nyko sodžių ir viensėdžių vardai, 
šis žmogus subūrė gerų žemėtvarkos specialistų kolektyvą ir net tris dešimtis metų 
vadovavo tuomečiam Žemėtvarkos projektavimo institutui. Jeigu šiandien Lietuvos 
kaimu grožisi svečiai iš užsienio šalių, jeigu jo ilgisi daugelį metų nematę išeiviai, 
galime drąsiai tvirtinti, kad prie viso to savo darbais prisidėjo vyresnysis mūsų 
kolega, gyvenimo ir politikos sūkuriuose nepasimetęs instituto direktorius V. Skuo-
džiūnas. Jis iki šiol domisi žemėtvarkos reikalais, mielai bendrauja su savo bendra-
amžiais ir jaunesniaisiais kolegomis, pergyvena dėl nepelnytai menkstančio profe-
sijos prestižo.

Rugsėjo 20 d. gerb. V. Skuodžiūnas paminėjo 85-ąjį savo gimtadienį. Sveikinda-
mi garbų kolegą neeilinio gimtadienio proga, linkėjome jam stiprios sveikatos bei 
energijos, o klausydamiesi jubiliato prisiminimų apie prabėgusias dienas vylėmės, 
kad jo darbų tęsėjai - jaunesnieji kolegos žemėtvarkininkai tik dorais darbais pa-
teisins savo profesijos vardą ir apsaugos Lietuvos kaimą nuo netvarkos grąžinant 
žemę tikriesiems jos šeimininkams.

 Vanda Vasiliauskaitė

Faktai iš biografijos
Vytautas Skuodžiūnas gimė 1930 m. rugsėjo 20 d. Rojūnuose (Panevėžio 

r.). 1940 m. baigė Liūdynės pradžios mokyklą, 1949 m. - Panevėžio berniukų 
gimnaziją. 1954 m. baigęs studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA), 
įgijo žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. 1954-1958 m. buvo ŽŪM Žemės 
tvarkymo valdybos Kauno padalinio inžinierius, techninės kontrolės inžinie-
rius inspektorius, 1958-1961 m. - Liaudies kontrolės komiteto inspektorius. 

V.Skuodžiūnas 2015 m. pavasarį.  
Vilniuje Neries pakrantėje žydi sakuros
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1961 m. įkūrus Respublikinį žemėtvarkos projektavimo institutą, tapo jo di-
rektoriumi ir 30 m. (1961-1991 m.) jam vadovavo. Vėliau, 1991-1999 m., 
buvo šio instituto, pervadinto į VŽI, direktoriaus patarėjas, techninio skyriaus 
vyriausiasis specialistas, direktoriaus pavaduotojas. Buvo LŽŪA valstybinių 
žemėtvarkos egzaminų komisijos pirmininkas. 2001–2010 m. dirbo LŽHIS 
žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.

1976 m. V. Skuodžiūnui (kartu su kitais) paskirta valstybinė premija už 
Lietuvos žemės ūkio rajonų planavimą, o 1985 m. - valstybinė premija už dir-
vožemių tyrimą bei kartografavimą stambiu masteliu. 1980 m. jam suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. 

1999 m. V. Skuodžiūnui suteiktas LŽHIS garbės nario vardas, 2002 m. jis 
įrašytas į LŽHIS Garbės knygą, 2008 m. apdovanotas Žemės ūkio ministerijos 
garbės ženklu, 2013 m. - Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM garbės ženklu.

Žiupsnelis V. Skuodžiūno prisiminimų
 Likimas man dovanojo netrumpą ir įdomų gyvenimo kelią. Už tai esu dėkingas 

tėvams, mokytojams, bendražygiams, bendradarbiams, kurie padėjo suvokti gyve-
nimo vertybes, sėkmingai žengti karjeros laiptais, sukurti gražią šeimą, užauginti 
tris vaikus ir džiaugtis šešiais anūkais.

 Gimiau 1930 m. rugsėjo 20 d. Rojūnų k. Panevėžio r. (vėliau toje vietovėje gra-
žiais pasiekimais garsėjo Ėriškių kolūkis). 1932 m. mūsų šeima persikėlė į Liūdynės 
kaimą ir nuomojo 105 ha dvarininko Mikutavičiaus žemės. Ten 1940 m. baigiau 

pradžios mokyklą, po to mokiausi Panevėžio 
berniukų gimnazijoje (dabar Panevėžio Juozo 
Balčikonio gimnazija) ir ją baigiau 1949 m.

 Kai Liūdynės dvare įsikūrė mašinų-trakto-

Prie buvusios pradžios mokyklos Liūdynėje  Su šeima. V.Skuodžiūnas kairėje. 1937 m. 
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rių nuomojimo sto-
tis, tėvai persikėlė į 
Varpučių k., 15 km 
nuo Liūdynės dva-
ro, ten jie turėjo 12 
ha žemės. Vėliau 
jie mums, vaikams, 
sakydavo, kad ge-
rai, jog persikėlėme, 
nes būtume patekę į 
tremiamųjų Sibiran 
sąrašus, kadangi nuo-
mojome didelį plo-
tą žemės. Tuo tarpu 
mano motinos sesers 

ir brolio šeimas ištrėmė už tai, kad jie turėjo po 20 ha žemės. Varpučių k. buvo daug 
jaunimo, tad gražiai leisdavome vasaras. Organizuodavome šokius, rudenį rinkda-
vomės į talkas, tėvams ir kaimynams padėdavome prie kūlimo darbų.

1949 m. man baigus gimnaziją, sunkiai susirgo ir tais pat metais mirė tėvas. 
Prieš mirtį jis pasakojo nuėjęs sudėtingą gyvenimo kelią. Pirmojo pasaulinio karo 
metais jis buvo pašauktas į caro kariuomenę, kariavo įvairiuose frontuose. Kilus 
revoliucijai Rusijoje, tėvas pateko į tuomet veikusį čekoslovakų korpusą. Likimo 
blaškomas per Juodąją jūrą ir Dunojų su kovos draugais atsidūrė Čekoslovakijoje, 
vėliau grįžo į Lietuvą (apie tai savo vaikams ir anūkams papasakojau tik atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę).

Motina norėjo, kad būčiau kunigas arba agronomas, nes pasirinkęs šias profe-
sijas, dirbčiau netoli namų. Tuo tarpu mano svajonė traukė plačiau pažinti savo 
kraštą, tad pasirinkau žemėtvarkininko kelią. Ne tik vaikystė, bet ir vėlesnis mano 
gyvenimas buvo ne iš lengvųjų. Laimė, kad Kaune gyveno ir medicinos seserimi 
dirbo mano sesuo, tad dalis gyvenimo problemų buvo išspręsta, be to, gaudavau 
stipendiją, o praktikos metu įsidarbindavau ir šiek tiek prisidurdavau pragyvenimui. 
Žemės ūkio akademijos Žemėtvarkos fakultetas tuomet buvo Laisvės alėjoje (buvę 
Pieno centro rūmai), netoliese veikė valgykla, joje mums, studentams, per pietus 
nemokamai duodavo sriubos, galėdavome valgyti po kelias lėkštes.

Gamybines praktikas teko atlikti Aukštaitijoje, Suvalkijoje, Vilniaus krašte - 
teko bendrauti su vietos jaunimu. Antrame - trečiame kursuose po 20 dienų ėjome 
karinio paruošimo kursus Pabradės poligone. Ko ne ko, bet košės prisivalgydavome 
iki soties. 

Penkeri studijų metai prabėgo greitai, tai buvo patys gražiausi ir nerūpestingiau-
si gyvenimo metai. Su didele pagarba prisimenu mus mokiusius dėstytojus, kurie 
mus, būsimuosius žemėtvarkos specialistus parengė savarankiškai veiklai. Po stu-
dijų su draugais dažnai prisimindavome, kad ir nesočiai pavalgę, kukliai apsirengę, 

ŽMONĖS IR DARBAI

Žemėtvarkos instituto direktorius V.Skuodžiūnas (centre) instituto 
techninės tarybos posėdyje. 1987 m.
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bet buvome laimingi, sėmėmės patirties ir stengėmės pateisinti savo tėvų lūkesčius.
1954 m. pradėjau dirbti tuometės Žemėtvarkos valdybos operatyviniame sąstate 

Kaune III eilės inžinieriumi. Be tiesioginių žemėtvarkos darbų, pagal gebėjimus 
būrėmės į padalinio visuomeninį gyvenimą. Jaunesni ir vyresnieji kolegos buvo su-
sibūrę į ansamblį, veikė moterų ir vyrų ansambliai, populiarūs buvo tautiniai šokiai.

1956 m. mane perkėlė į Vilnių ir paskyrė į Utenos r. vadovauti 22 studentų gru-
pei. Ten atlikome žemės naudmenų koregavimo darbus, rengėme kolūkiams vidaus 
žemėtvarkos projektus. Dirbdami studentai rinko medžiagą savo diplominiams dar-
bams. Pasibaigus studentų priešdiplominei praktikai, buvau paskirtas Žemėtvarkos 
valdybos Techninės kontrolės inžinieriumi inspektoriumi, o vėliau - vyresniuoju 
žemėtvarkininku. Darbas nebuvo lengvas, tačiau įdomus. Tikrindavau ūkiuose at-
liktus žemėtvarkininkų darbus, rengdavau įsakymus dėl pastebėtų trūkumų ir kt. 
Teko važinėti po visą šalį, bendrauti su daugybe žemėtvarkos specialistų. Nors dar-
bas buvo įdomus, bet menkas atlyginimas ir vargana buitis vertė ieškoti geresnių 
sąlygų. 1958 m. pradėjau dirbti inspektoriumi Liaudies kontrolės komitete. Gavau 
beveik dvigubai didesnį atlyginimą ir butą. Jau galėjau padėti motinai. Komitete 
darbas buvo daug atsakingesnis, buvo reikalaujama griežtos darbo drausmės. Be 
žemės ūkio srities, teko tikrinti prekybos įmones, malūnus, avalynės fabrikus ir kt. 
Tai buvo tikras gyvenimo universitetas, davęs daug patirties įvairiais gyvenimo 
klausimais.

 Kai 1961 m. vietoje ,,operatyvinio sąstato“ buvo įkurtas Respublikinis žemė-
tvarkos projektavimo institutas, kaip vienas iš trijų kandidatų buvau pakviestas po-
kalbiui pas tuometį žemės ūkio ministrą Vytautą Vazalinską. Greičiausiai dėl to, 
kad buvau jaunas ir jau turėjau tam tikros darbo patirties įvairiose srityse, buvau 
paskirtas instituto direktoriumi. Taigi būdamas 30-ties metų tapau 550 specialistų 
kolektyvo vadovu. Buvau jauniausias žemėtvarkos instituto direktorius visoje Ta-
rybų Sąjungoje.

 Pradėjęs vadovo darbą supratau, kad niekas nevedžios už rankos, kad pačiam 
reikia ne tik suprasti 
žemėtvarkos, dirvo-
žemio ar geodezijos 
specialistų atliekamus 
darbus, bet ir matyti 
tų darbų perspekty-
vą. Supratau, kad esu 
atsakingas ne tik už 
instituto specialistų 
atliekamus darbus, jų 
atlyginimus, rūpėjo, 
kad darbuotojai turėtų 
patalpas, kur dirbti ir 
gyventi.
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Priimant bulgarų delegaciją. 1979 m. 
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 Tuo metu insti-
tuto padaliniai vei-
kė Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje ir Klai-
pėdoje. Patalpos 
nebuvo pritaikytos 
darbui. Didžiausias 
mano, instituto va-
dovo, uždavinys 
buvo suburti gerų 
žemėtvarkos ir kitų 
specialistų koman-
dą. Nors dauguma 
darbuotojų buvo 
vyresnio amžiaus, 

didelei mano nuostabai, instituto kolektyve buvau palankiai priimtas, gražiai suta-
rėme ir pasitikėjome vieni kitais.

 Tuomet buvo problemų su darbų finansavimu, žemėtvarkos darbai nebuvo pri-
oritetiniai. Trūkstant lėšų apmokėti už darbus Lietuvoje, instituto specialistai ėmėsi 
žemėtvarkos darbų Kazachijos respublikoje, Kaliningrado srityje.

 Įsibėgėjus melioracijai radosi daugiau nusausintų žemių, pradėjo atsigauti žem-
dirbystė, plėtėsi ariamosios žemės plotai, kilo žemės ūkio kultūrų derlingumas, 
kaime prasidėjo statybos. Šiame etape kolūkių vadovai jau pasigedo žemėtvarkos 
specialistų, nes reikėjo sudarinėti sėjomainų projektus, atlikti dirvožemio tyrimus, 
įvertinti žemę, sudarinėti įvairius žemėlapius. Instituto techninio skyriaus specialis-
tai kūrė darbų programas, jas derino su Žemės ūkio ministerija.

 Žemės ūkio ministru tapus M. Grigaliūnui, pajutome, kad šis žmogus supranta 
ir vertina instituto specialistų darbų svarbą. Buvo skiriamas reikalingas finansavi-
mas, patys ūkiai užsakydavo projektus, bendradarbiavome su Lietuvos mokslinin-
kais, palaikėme ryšius su Maskvos žemėtvarkos inžineriniu institutu. Nusistovėjo 
dalykiški ir draugiški santykiai su Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų res-
publikų žemėtvarkos projektavimo institutais. Buvo organizuojamos mokslinės ga-
mybinės konferencijos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose respublikose. Turėjome puikių 
specialistų, konferencijų metu ir ekspedicijose stengėmės parodyti, kad mažytė Lie-
tuva ir jos specialistai geba pasiekti gerų rezultatų, duodančių naudos žemės ūkiui. 

 Kilo instituto autoritetas ne tik šalyje, darbuotojai pradėjo daugiau uždirbti, jie 
kaip specialistai buvo vertinami ir reikalingi kitoms žinyboms. Ilgainiui Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose iškilo nauji instituto pastatai, buvo sprendžiami dar-
buotojų socialiniai klausimai. Už projektavimo darbus Žemės ūkio ministerijos tei-
kimu septyniems instituto darbuotojams paskirtos valstybinės premijos, ne vienam 
suteiktas šalies nusipelniusiojo inžinieriaus, agronomo ar žemės ūkio darbuotojo gar-
bės vardas. Projektuotojai dalyvaudavo Maskvoje Liaudies ūkio pasiekimų parodose, 

ŽMONĖS IR DARBAI

V.Skuodžiūnas (kairėje) su instituto geodezininkais. 1994 m.
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konkursuose savo pro-
jektais jie pelnė net 80 
aukso, sidabro ir bron-
zos medalių bei pinigi-
nių premijų. Tai didelis 
instituto specialistų - že-
mėtvarkininkų, dirvože-
mininkų, geodezininkų, 
agronomų ir kartografų 
darbų įvertinimas.

 Instituto darbuotojai 
ne tik dorai, su užsidegi-
mu dirbo. Jie buvo ir ak-
tyvūs visuomenininkai, 
ir sportininkai. Tuos lai-

kus prisimenu su dideliu džiaugsmu. Entuziazmą rodė sportininkai, saviveiklininkai 
P. Kapačauskas, Z. Kvietkienė, A. Raižys, J. Jasinskas, J. Daračkaitė, M. Gogelienė, 
P. Šapolas ir daugelis kitų. Komanda, su kuria teko dirbti, buvo neįmanoma be ve-
teranų - M. Martinaičio, A. Dikčiaus, J. Gogelio, K. Roseno, K. Čiurlio, pokarinės 
kartos specialistų - S. Vaitiekūno, V. Cicėno, A. Gogelio, R. Minderio, J. Juodžio, J. 
Čirpaus, L. Jankauskaitės, D. Černiaus, V. Melisiako, P. Kapačausko, V. Čeginsko, 
H. Šurkaus ir kitų kolegų. Metams bėgant kolektyvą papildė gabūs jaunesni žmonės 
- J. Milius, P. Aleknavičius, A. Juozokas, R. Stašelienė, J. Ščeponienė, S. Staliūnas, 
R. Survila, V. Kudriavcovas, J. Puniškis, A. Švipas, P. Ačienė, A. Lotužis, K. Gus-
taitis, M. Novogrodskis...

 Tuomet didelių revoliucijų ir permainų, kaip 
dabar, žemėtvarkoje nebūdavo, vyravo pagarba 
darbui, susiklausymas, profesionalumas ir darbo 
drausmė. Specialistų gretas puikiai papildė tuo-
metės Lietuvos žemės ūkio akademijos, Kauno 
žemės ūkio technikumo ir kitų institutui reikalin-
gas profesijas rengiančių mokyklų auklėtiniai. Kai 
kurie specialistai neatsitraukdami nuo darbo insti-
tute mokėsi neakivaizdžiai ir apsigynė mokslinius 
darbus. Tai P. Aleknavičius, J. Juodis, J. Milius, P. 
Spurga, Z. Juknevičius, J. Pakutinskas ir kiti.

 Džiaugiuosi, kad jau atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę, nemažas būrys buvusių instituto 
specialistų vadovavo apskričių žemės tvarkymo 
departamentams, Nacionalinės žemės tarnybos 
prie ŽŪM struktūrai. Geri prisiminimai sieja su 
ŽŪM tuometės Žemėtvarkos tarnybos vadovu 

Pirmojo žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ numerio 
pristatymas. 2002 m.

Įteikus Žemės ūkio ministerijos 
Garbės ženklą
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ŽMONĖS IR DARBAI

A. Petraičiu, rajonų žemė-
tvarkos tarnybų vadovais. 
Net 25-erius metus pui-
kiai bendradarbiavome su 
žemės ūkio ministru M. 
Grigaliūnu. Jis visada do-
mėjosi žemėtvarkos dar-
bais ir matė mūsų profesi-
jos žmonių reikšmę žemės 
ūkio plėtrai.

 Nepajutau, kaip pra-
bėgo 30 metų vadovaujant 
institutui. 1991 m., einant 
61 gyvenimo metams, ta-
pau instituto direktoriaus 
patarėju, nuo 1993 m. - 
techninio skyriaus vyriau-
siuoju specialistu, o 1995 - 
1999 m. buvau direktoriaus 
pavaduotojas. Tuo metu 
daug kas keitėsi, beveik 
visa veikla buvo sukoncen-
truota į nuosavybės atkū-
rimo darbus, todėl nemaža 
dalis buvusiųjų specialistų 
keitė kvalifikaciją. Nuosa-
vybės atkūrimo darbų tem-
pai buvo labai dideli.

 1993 m. Mastaičiuose 
(Kauno r.) Kauno aukštes-

niojoje žemės ūkio mokykloje buvau atsakingas už kvalifikacijos kėlimo kursus 
rajonų agrarinių tarnybų darbuotojams. Jose žemės tvarkymo darbams atlikti buvo 
priimti įvairiausių specialybių žmonės: agronomai, mechanizatoriai, zootechnikai, 
statybininkai, mokytojai, architektai, bitininkai... Atlikus apklausą buvo nustatyta, 
kad žemės reformos darbus dirbo net 21 specialybės atstovai. Kvalifikacijos kėlimo 
kursai buvo vienintelė išeitis, politikai tam pritarė, tačiau atsitiktiniai žmonės, atėję 
iš kitų darbo sričių vos per kelias savaites negalėjo tapti gerais žemės tvarkymo spe-
cialistais. Jie dėl skubėjimo ar dėl neišmanymo pridarė klaidų, kurias vėliau tikrie-
siems žemėtvarkininkams teko taisyti, tų darbų padarinius jaučiame iki šiol. Labai 
gaila, tačiau ir dabar nemaža dalis atsakingų už žemės tvarkymą darbuotojų nieko 
bendra neturi su žemėtvarkininko profesija. Viso to pasekmes pamatysime ateityje.

Jubiliatas su artimaisiais

 Su instituto Šiaulių skyriaus darbuotojais
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Penktosios LŽŪA hidrotechnikų  
laidos šešiasdešimtmetis

Vytautas Juozas kęStutIS 
Petras raudONIS

1955 m. LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą baigė 33 ab-
solventai, tarp jų viena mergina – Irena Kerytė. Visiems buvo suteikta hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikacija. Keturiems absolventams, labai gerai 
baigusiems studijas, buvo įteikti diplomai su pagyrimu. Juos gavo Jonas 
Baranauskas, Juozas Juškauskas, Bronius Ruplys ir Justas Vaškevičius. 

 
Profesinės veiklos pradžia mums, V laidos absolventams, nebuvo lengva. Dau-

guma mūsų gavo privalomus paskyrimus dirbti melioracijoje. Tuo laikotarpiu 
pirmosios melioracijos įmonės (melioracijos mašinų stotys) tik kūrėsi, trūko me-
chanizmų, transporto priemonių ir kitos technikos. Teko naudotis tuo, ką turime. 
Griovius, drenažo imtuvus daug kur teko kasti rankomis. Po 20-30 kilometrų ke-
liauti ne mašinomis, bet nuosavomis kojomis. 1955 m. visoje Lietuvoje tebuvo nu-
drenuota vos 5 tūkst. ha. Tačiau jaunystė, ryžtas, įgytos žinios nugalėjo. Daugelis 
mūsiškių tapo sumaniais darbų vykdytojais, o vėliau organizacijų vadovais ir savo 
darbu prisidėjo, kad nusausintų plotų keliasdešimt kartų padidėtų. Džiugu, kad trims 
mūsų kurso draugams (Algimantui Bučiui, Vytautui Rupui ir Algirdui Skirkevičiui) 
suteikti Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus vardai, o dviems (Vytautui Kęstučiui ir 

JUBILIEJUS

Į susitikimą studijų 10 metų baigimo proga susirinko beveik visi 1955 m. laidos absolventai
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Vytautui Vizgirdai) Lietuvos 
nusipelniusio melioratoriaus 
vardai.

Respublikos meliorato-
riams ir hidrotechnikams 
gerai žinomas LŽŪA (dabar 
A.Stulginskio universitetas) 
docentas Bronius Ruplys. 
Jau 1960 m. tapo technikos 
mokslų kandidatu (daktaru). 
Vienas ir su bendraautoriais 
parašęs hidrotechnikos kny-
gų, žinyną, per šimtą straips-
nių. Jo pedagoginę ir moks-

linę veiklą lydėjo projektuotojų, 
statybininkų ir studentų labai geri 
atsiliepimai. 

Daug nuveikė melioracijoje, 
ypač polderinių sausinimo sis-
temų srityje, Juozas Juškauskas 
(miręs 2000 m.). Baigęs LŽŪA, 
darbo veiklą pradėjo Raseinių 
MMS, 1955 - 1962 m. joje perėjo 
visas pareigų pakopas - nuo tech-
niko iki direktoriaus. Po to perėjo 

į mokslinę veiklą, buvo LHMMTI aspirantas, mokslinis bendradarbis, instituto Kul-
tūrtechnikos skyriaus, vėliau Polderių laboratorijos vedėjas. 1966 m. tapo žemės 
ūkio mokslų kandidatu (daktaru), 1994 m. tapo habilituotu mokslų daktaru. Paskel-
bė 15 mokslinių darbų. 1976 m. apmovanotas TSRS valstybine premija. 

Už tai, ką pasiekėme, turime būti dėkingi ir savo dėstytojams. Su didele meile 
ir pagarba prisimename dėstytojus K. Garmų, J. Matulionį, P. Variakojį, S. Buožį, 
M. Lasinską, V. Kudirką, V. Povilavičių, B. Petrulį, S. Vasauską, N. Milenskį, pulk. 
Listopadskį, generolą Čepą. Jie savo asmeniniu pavyzdžiu, žiniomis mums įskie-
pijo pasitikėjimą savo jėgomis, toleranciją, inteligenciją. Iš minėtų dėstytojų dabar 
yra tik prof. M. Lasinskas, dėstęs mums vandens energijos panaudojimo discipliną. 
2016 m. pabaigoje profesoriui sukaks 100 metų! Visų kitų dėstytojų niekada nepa-
miršime, kaip nepamiršome iki šiol. 

Šiuo metu iš 33 absolventų likome gyvi 13. Dvidešimt jau baigę kelionę šioje 
Žemėje, kurią sausino, kultūrino, mylėjo.

JUBILIEJUS

Grupė V laidos absolventų Akademijoje 
fakulteto 50-mečio proga. 1999 m. 

Seimo pirmininkui V.Landsbergiui pristatomi atlikti 
žemės reformos darbai. Kairėje UAB „Šiaulių hidropro-
jekto“ grupės vadovas P.Raudonis. Telšiai, 1999 m.
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trumpai apie gyvuosius:
Matas adomaitis. Buvo Kauno melioracijos statybos valdybos (MSV) darbų vykdy-

tojas, Gamybinio skyriaus viršininkas, vyriausiasis inžinierius. Dirbant Matui šiose parei-
gose ši viena didžiausių šalyje melioracijos įmonių pasiekė labai gerų rezultatų. Be to, jis 
dirbo Prienų MMS darbų vykdytoju, Kauno melioracijos eksploatavimo valdybos (MEV) 
viršininko pavaduotoju.. Visur pasireiškė jo gebėjimai organizuoti veiklą, jai vadovauti.

Vytautas adomaitis. Pagrindinė darbovietė buvo Respublikinio vandens ūkio pro-
jektavimo instituto (RVŪPI) Šiaulių skyrius, kur Vytautas iš 47 metų stažo išdirbo 44 
metus. Beveik visą šį laikotarpį dirbo projektų vyriausiuoju inžinieriumi, vyriausiuoju 
specialistu. Baigęs LŽŪA, vienerius metus dirbo Telšių MMS darbų vykdytoju, paskui 
buvo Šiaulių teritorinės sausinimo sistemų valdybos projektavimo grupės vadovas. Buvo 
pareigingas, tolerantiškas vadovas.

Jonas Baranauskas. Pagrindinė darbovietė buvo RVŪPI Kauno ir Šiaulių skyriai. 
Šioje projektavimo organizacijoje dirbo apie 40 metų, daugiausia projekto vyriausiuoju 
inžinieriumi bei grupės vadovu. Bendras darbo stažas 45 m. Buvo geras organizatorius ir 
vadovas, turintis tvirtą savo nuomonę.

Jurgis algimantas Bučius. Buvo Pramoninės statybos projektavimo instituto Vil-
niaus filialo vyriausiasis specialistas, sektoriaus viršininkas, filialo direktorius, projekta-
vimo instituto „Lietuvos statybos projektas‘‘ generalinis direktorius. Mūsų kurso poetas, 
išleidęs tris poezijos knygas.

Irena Pupienienė Mileškienė (kerytė). Buvo Šiaulių MMS ir MSV inžinierė, darbų 
vykdytoja. Bendras darbo stažas 31 metai, iš jų 27 metus dirbo minėtoje įmonėje. Vėliau, 
kurį laiką, buvo Šiaulių rajono kelių inžinierė inspektorė. Išėjusi į pensiją studijavo III-
ojo amžiaus universitete. Šiaulių miesto Kultūros centre surengtame konkurse 2004 m. 
užimė pirmąją vietą ir laimėjo Šiaulių krašto šauniausios močiutės titulą. O juk nelengva 
buvo dirbant auginti 5 dukras, kurios padovanojo 9 anūkus ir 3 proanūkius. Vykdant nu-
sikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją Irenai įteiktas Šiaulių m. vyriausiojo policijos 
komisariato Padėkos raštas. Štai kokia ji – vienintelė mūsų bendrakursė!

Juozas Vytautas kęstutis. Įgijęs melioracijos darbų vykdymo bei vadovavimo patirtį 
Rokiškio, bei Utenos melioracijos įmonėse (jose buvo meistras, darbų vykdytojas, vyriau-
siasis inžinierius, direktorius ir viršininkas). Nuo 1963 m. dirbo Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijoje skyrių viršininku.. 
1990 - 2010 m. buvo Lietuvos žemė-
tvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos atsakingasis sekretorius. 

Juozas Lukošiūnas. Baigęs 
LŽŪA jau po metų 1956 m. buvo 
paskirtas Joniškio MMS direktoriu-
mi. 1961-1988 m. dirbo RVŪPI bei 
jo Šiaulių ir Vilniaus skyriuose. Pa-
sižymėjo talentingu, labai sumaniu 
projektavimu. 1988-2009 m. buvo 
individualios projektavimo įmonės 
„Kuorai‘‘ savininkas, projektuotojas.

JUBILIEJUS

Atokvėpio metu. Baidarėje V.Mikšys ir V.Kęstutis. 2000 m. 
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algirdas Matulionis. Iki 
1970 m. dirbo įvairiose statybos 
organizacijose darbų vykdytoju, 
1970-1986 m. RVŪPI hidrotech-
nikos skyriaus inžinierius. Išėjęs 
į pensiją nuosavu automobiliu 
apkeliavo Vakarų Europą, kur 
fotonuotraukose įamžino įspū-
dingus objektus, gamtovaizdžius. 
Surengė fotonuotraukų parodas, 
sukėlusias didelį susidomėjimą. 
Akordeonas Algirdo rankose su-
virpina dažno klausytojo širdį.

Vilhelmas Mertinsas. 1955-
1986 m. dirbo Kaišiadorių ir Klaipėdos melioracijos įmonėse. Kaišiadorių MMS dirbo 
darbų vykdytoju, vyriausiuoju inžinieriumi. 1986-1989 m. dirbo Klaipėdos vandentiekio 
eksploatacijos įmonėje. 

algirdas Povilaitis. 1956-1957 m. dirbo Joniškio MMS ir Vilkaviškio MMS darbų 
vykdytoju. 1958-1960 m. buvo Prienų melioracijos grupės viršininkas. 1960-1990 m. dir-
bo projektavimo ir statybos valdymo organizacijose vandentiekio ir kanalizacijos projek-
tavimo srityse.

Petras raudonis. Buvo Raseinių MMS darbų vykdytojas.Vėliau perėjo į projektavi-
mą. 1956-1962 m. buvo RVŪPI (Kaune) inžinierius, grupės vadovas, projekto vyriausia-
sis inžinierius.1962-1992 m. - RVŪPI Šiaulių skyriaus projektų vyriausiasis inžinierius. 
1992-2005 m. - UAB ,,Šiaulių hidroprojektas“ grupės vadovas, vadovaujantis inžinierius 
žemės reformai.

Bronius ruplys. (aprašytas aukščiau ).
Vilhelmas Slapšys. 1955-1956 m. buvo Panevėžio MMS technikas, 1956-1961 m. - Bir-

žų MMS vyriausiasis inžinierius. 1961-1978 m. užsiėme partine veikla.1978-1990 m. buvo 
Gamtos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas.1990–2009 m. užsiėmė įvairia veikla.
trumpai apie mirusiuosius:

Vytautas damalakas. 1955-1967 m. buvo Šilutės SSV vyriausiasis inžinierius, virši-
ninkas. Mirė 1967 m. Palaidotas Šilutėje. 

Vytautas Griškevičius. 1955-1958 m buvo Tarybinių ūkių vandens ūkio statybos tres-
to darbų vykdytojas, RVŪPI inžinierius, grupės vadovas, 1966-1970 m. - Šiaulių MMS 
darbų vykdytojas. Mirė 1970 m. Palaidotas Kauno Romainių kapinėse.

algirdas tamošaitis. 1955-1962 m. buvo Šilutės, Utenos, Prienų, Kaišiadorių MMS 
darbų vykdytojas, 1962-1972 m. - RVŪPI inžinierius. Mirė 1977 m. Palaidotas Kauno 
Petrašiūnų kapinėse.

Vytautas Baranauskas. Buvo LHMMTI mokslinis bendradarbis, vėliau Kauno žu-
vininkystės ūkio vyriausiasis inžinierius (1958-1960 m.). Nuo 1960 m. buvo Kauno m. 
valstybinės autoinspekcijos darbuotojas. 16 m. vadovavo šiai inspekcijai. Mirė 1980 m. 
Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

algimantas abramikas. 1955-1957 m. buvo Kretingos teritorinės SSV inžinierius. 

JUBILIEJUS

P.Raudonis su mokyklos ir studijų bičiuliu 
A.Matulioniu. 2015 m. 
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Vėliau (1957-1982 m.) dirbo hidrotechnikos statinių projektavimo ir statybos srityse. 
Mirė 1982 m. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Zigmas Pivoras. 1955-1959 m. buvo Šilutės MMS inžinierius, 1959-1987 m. - RVŪPI 
Šilutės skyriaus grupės vadovas, skyriaus viršininkas, RVŪPI Vilniaus skyriaus vyriausia-
sis projektų inžinierius. Mirė 1987 m. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

algirdas Julius Simonavičius. Daugelį metų (1955-1988 m.) buvo Panevėžio MMS 
darbų vykdytojas, darbų kontrolės inžinierius. Mirė 1988 m. Palaidotas Panevėžio kapinėse.

antanas Vytautas Stankaitis. 1955-1986 m. dirbo RVŪPI, Žemės ūkio statybos 
projektavimo bei Miestų statybos projektavimo institutuose, buvo grupės vadovas. Mirė 
1990 m. Palaidotas Kaune.

Henrikas Lipnevičius. 1955-1965 m. dirbo įvairiose Vilniaus m. organizacijose. 
1965-1966 m. buvo Eišiškių MSV vyriausiasis inžinierius, 1975-1992 m. - Kolūkių staty-
bos projektavimo instituto grupės vadovas. Mirė 1992 m. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių 
kapinėse.

Juozas karalius. 1955 - 1994 m. buvo Kėdainių, Kaišiadorių MMS darbų vykdy-
tojas, Kauno SSV ruožo viršininkas,. Mirė 1994 m. Palaidotas Kauno Jonučių kapinėse.

Jonas algirdas Pupienis. 1955-1959 m. buvo Šiaulių MMS darbų vykdytojas, 1959-
1960 m. - Pakruojo MMS vyriausiasis inžinierius. 1965-1966 m. buvo Radviliškio MMS 
darbų vykdytojas. Mirė 1995 m. Palaidotas Šiaulių Ginkūnų kapinėse.

Juozas Juškauskas. Mirė 2000 m. Palaidotas Kėdainių kapinėse. (Veikla aprašyta 
aukščiau).

Bronius Obolevičius. 1955-1982 m. buvo Žemės ūkio statybos, melioracijos ir elek-
trifikavimo instituto bei RVŪPI inžinierius. Mirė 2000 m. Palaidotas Kaune.

Justas Vaškevičius. RVŪPI Vilniaus skyriaus viršininkas 1956-1968 m., Valstybi-
nio statybos reikalų komiteto skyriaus viršininkas 1968-1978 m., Žuvininkystės valdybos 
projektavimo konstravimo biuro viršininkas 1978-1986 m. Mirė 2002 m. Palaidotas Vil-
niaus Karveliškių kapinėse.

Vytautas Mikšys. 1955-1963 m. buvo Raseinių, Kelmės MMS darbų vykdytojas, 
Anykščių MSV vyriausiasis inžinierius. 1963-1992 m. buvo Melioracijos ir vandens ūkio 
ministerijos, susivienijimo „Lietuvos melioracija“ Gamybinio skyriaus viršininkas. 1993-
2001 m. buvo žurnalo ,,Žemėtvarka ir melioracija“ vyriausiasis redaktorius. Mirė 2002 m. 
Palaidotas Vilniaus Saltoniškių kapinėse.

Vytautas Vizgirda. 1955-1962 m. buvo Vilkaviškio MMS darbų vykdytojas, vyriau-
siasis inžinierius, direktorius. Beveik 30 m. (1962-1991 m.) buvo RVŪPI direktorius. 
Lietuvos nusipelnęs melioratorius (1976 m.). Mirė 2003 m. Palaidotas Kauno Kleboniš-
kių kapinėse.

Vytautas rupas. 1955-1958 m. buvo Respublikinio melioracijos ir vandens ūkio sta-
tybos tresto darbų vykdytojas, 1958-1962 m. - Ukmergės MMS vyriausiasis inžinierius, 
direktorius. 1962-1990 m - Ministrų Tarybos Melioracijos ir kaimo gyvenviečių skyriaus 
referentas, vedėjas. 1992-2004 m. dirbo energetikos srityje. Lietuvos nusipelnęs inžinie-
rius (1983 m.). Daugelį metų buvo Lietuvos žirginio sporto federacijos prezidentas. Mirė 
2010 m. Palaidotas Kauno Eigulių kapinėse..

antanas Varkalis. 1955-1965 m. buvo Šiaulių MMS darbų vykdytojas, vyriausiasis 
inžinierius, 1963-1978 m. - Lietuvos hidrogeologinės ekspedicijos vyriausiasis inžinie-

JUBILIEJUS
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rius, viršininkas. 1978-1980 m. 
buvo Vilniaus hidrotechninės 
statybos KMK vyriausiasis inži-
nierius, vėliau dirbo geologijos 
srityje. Mirė 2014 m. Palaidotas 
Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Jonas algirdas Skirkevi-
čius. 1956-1958 m. buvo Kai-
mo hidrotechninės statybos 
tresto darbų vykdytojas, vėliau 
1961-1989 m. - Ministrų Tary-
bos Komunalinio ūkio skyriaus 
referentas, komunalinio ūkio 
ministro pavaduotojas. Lietu-
vos nusipelnęs inžinierius (1981 
m.). Technikos mokslų kandidatas (1973 m.). Mirė 2015 m. Palaidotas Vilniaus Rokan-
tiškių kapinėse

Julius Morkūnas. 1955-1959 m. buvo Respublikinio melioracijos ir vandens ūkio 
statybos tresto meistras, darbų vykdytojas, 1959-1960 m. - Užvenčio MMS direktorius. 
Mirė 2015 m. 

Studijuojant antrame kurse du mūsų kurso draugai Vytautas Žiūra ir Leonas Gu-
tauskas buvo areštuoti ir išvežti į Sibirą. Ten jie baigė mokslus, grįžę iš tremties jie 
vėl tapo mūsų kurso draugais. Palaidojome juos 2015 m. taip kaip ir tuos su kuriais 
studijavome visą laiką.

Baigę studijas mes, kurso draugai, susitikdavome kas penkerius metus. Daugu-
ma atvykdavo su žmonomis, o Irena su vyru. Laikui bėgant ir mūsų gretoms retėjant 
sutankinome susitikimus. Jų metu dalinamės prisiminimais, maloniai bendraujame, 
pagerbiame Anapilin išėjusius kurso draugus bei dėstytojus. O J.Morkūnas pali-

ko šią žemę neužilgo 
po susitikimo 2015 m. 
vasarą. 

Į šį, šešiasdešimt 
metų prabėgus po stu-
dijų pabaigos, susiti-
kimą iš 14 dar esančių 
absolventų atvyko 11. 
Jauniausiajai 83 m. vy-
riausiajam 90 m. o dau-
gumai 85 metai. Džiau-
giamės tuo, kad dar 
negalima sakyti, jog 
,,stalas toks platus, o 
mūsų tiek mažai“.

JUBILIEJUS

2010 m. susitikome Kaune prie Prisikėlimo bažnyčios

Laikas negaili nieko... 2015 m. vasara
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Metai bėga greit, 
lyg nepastebint pra-
ėjusių dešimtmečių, 
sidabrine šarma pa-

dabinusių plaukus. Tik žiūri – o tu jau ve-
teranas. Taip ir melioracijos veteranas 
hidrotechnikas Apolinaras Edmundas Ja-
nušauskas 2015 m. rugsėjo 29 d. atšventė 
gražų 80 metų jubiliejų.

Jubiliatas gimė Panevėžio r. Smilgių 
miestelyje. Pažangioje, patriotiškoje mo-
kytojų šeimoje dar augo ir dukra. Okupa-
vusiems Lietuvą sovietams tokie žmonės 
aiškiai neįtiko ir 1941 juos ištrėmė į Sibiro 
Altajaus kraštą. Čia šeima, kęsdama di-
džiulius sunkumus, patyrė dar ir skaudžią 
netektį. NKVD, negalėdama palaužti tėvo 
patriotiškos valios, jį sušaudė. Nepaisant 
sunkumų ir netekčių Apolinaras ten baigė 
pradžios mokyklą ir su šeima 1947 m. grįžo 
į Lietuvą.

Praradusi sveikatą tremtyje, jau Lietu-
voje mirė Apolinaro motina, ir dvylikame-
tis tapo visišku našlaičiu. Jo atkalumas ir 
noras tapti savarankišku, vertė baigus Si-
dabravo progimnaziją įgyti profesiją. Kaip 
ir daugelis Panevėžio krašto jaunuolių, jis 
1950 m. įstojo į Panevėžio hidromelioraci-
jos technikumą ir 1954 m. gavo hidrotech-
niko diplomą. Po to iki 1956 m. teko atlikti 
karinę tarnybą. 

Profesinę veiklą Apolinaras pradėjo 
1956 m. neseniai įsikūrusioje Vilniaus MSV. 
Dirbo techniku, meistru, darbų vykdytoju 
įvairiuose Vilniaus r. Paberžės ir Riešės vie-
tovių melioracijos projektuose. Reiklumas 
sau ir darbuotojams, mokėjimas bendrauti, 
profesinė kompetencija, ryžtas ir principin-
gumas padėjo sėkmingai dirbti, rasti spren-

dimus ir išeitį iš sudėtingų situacijų.
1970 m. jis perėjo dirbti į kaimyninę 

Šalčininkų MSV. Didžiulę patirtį turintis 
Apolinaras iki 1992 m. dirbo darbų vykdy-
toju ir baro (aikštelės) vadovu šio rajono 
melioracijos objektuose.

Jubiliatas per ilgą profesinės veiklos 
laiką ir iki šiol aktyviai dalyvauja visuo-
meninėje veikloje. Jis – Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos narys, buvo aktyvus 
Sąjūdžio dalyvis, vienas iš Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos įkūrėjų, apdovanotas 
medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“. 
Yra aistringas intelektualinių žaidimų ir 
futbolo entuziastas. Nors 1974 m. šeimą 
ištiko skaudi netektis, tragiškai žuvus sūnui 
Gintarui, jis nepalūžo ir nenutraukė visuo-
meninės veiklos. Nepaisant, kad Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose klesti separatistinės 
nuotaikos, jis tris kartus iš eilės buvo ren-
kamas Vilniaus r. tarybos nariu. Tuo laiko-
tarpiu įdėjo daug pastangų, kad Vilniaus r. 
Salininkų gyvenvietėje būtų įkurtos, o vė-
liau išplėstos kapinės. Jau baigęs profesinę 
veiklą, rūpinosi šių kapinių priežiūra, 1996 
m. įkurdamas paramos fondą „Salininkie-
čių ramybė“, kuriam ir vadovavo iki 2014 
m. pabaigos.

Su žmona Alina užaugino ir į gyvenimo 
vieškelius išleido dukrą Sigutę ir sūnų Pra-
ną, turi jau suaugusį anūką Joną. Visi jie 
gyvena Salininkuose.

Neeilinio gimtadienio proga nuošir-
džiai linkime Apolinarui ir jo šeimai svei-
katos ir stiprybės pasitinkant gyvenimo iš-
šūkius, geros nuotaikos, artimųjų dėmesio 
ir visokeriopos sėkmės. 

Buvusių bendradarbių vardu  
Jonas Jašinskas

Apolinarui Edmundui 
Janušauskui – 80
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Buvęs ilgametis 
LŽŪA (dabar – ASU) 
Žemėtvarkos kate-
dros dėstytojas, doc. 
Antanas Miknius š.m. 
rugsėjo 1 d. švenčia 
80-ąjį gimtadienį. 
Nors dabar Jubilia-

tas universitete apsilanko jau kaip svečias, 
bet studijų, profesijos problemos jam tebėra 
svarbios ir savos.

A. Miknius gimė 1935 m. rugsėjo 1 d. 
Dirvonų k., Šiaulėnų vlsč., Šiaulių aps. 1955 
m. baigęs Šiaulėnų vidurinę mokyklą, įstojo 
į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultetą ir 1960 m. tapo žemėtvarkos inži-
nieriumi. Porą metų padirbėjęs Žemės ūkio 
ministerijos Žemės tvarkymo valdybos ope-
ratyviniame sąstate ir Žemėtvarkos projek-
tavimo institute, įstojo į LŽŪA aspirantūrą. 
1969 m. Lvovo žemės ūkio institute apgynė 
disertaciją ir tapo ekonomikos mokslų kan-
didatu (1993 m. nostrifikavus – technikos 
mokslų daktaru). 1972 m. jam buvo patvir-
tintas mokslinis docento vardas. Nuo 1966 
m. iki 2009 m. dirbo Žemėtvarkos katedroje. 
Iš jų vienuolika metų (1976-1987 m.) buvo 
šios katedros vedėjas.

1975-1976 m. A. Miknius buvo Hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakulteto pro-
dekanas, o 1997 - 2001 m. dar ir LŽŪU 
Hidrotechnikos ir žemėtvarkos kolegijos 
Studijų skyriaus vedėjas. Jis studentams dės-
tė žemėtvarkos projektavimą, kaimo plėtros 
žemėtvarką, urbanistinę žemėtvarką ir že-
mėtvarkos vadybą. Vadovavo mokomosioms 

ir gamybinėms praktikoms, bakalauro ir 
magistrantūros studijų baigiamiesiems dar-
bams, doktorantų mokslo darbams.

Per 43-ejus darbo metus universitete pa-
rengta daug aukštos kvalifikacijos žemėtvar-
kos specialistų, dalyvauta rengiant naujas 
studijų programas. Jis dosniai dalijasi savo 
patirtimi su jaunesniaisiais kolegomis.

Doc. A. Miknius parašė penkias moko-
mąsias knygas, yra vadovėlio, dviejų knygų 
apie žemėtvarką bendraautoris, paskelbė 
apie 120 mokslinių straipsnių ir metodinių 
darbų, vadovavo mokslo tiriamiesiems dar-
bams, buvo aktyvus tarptautinių mokslinių 
konferencijų organizatorius ir dalyvis. 

Mokslininkas aktyviai dalyvavo ir visuo-
meninėje veikloje. Ilgą laiką buvo buvusios 
sąjunginės Žemės ūkio ministerijos metodi-
nės komisijos Žemėtvarkos skyriaus narys, 
Tarprespublikinės žemėtvarkos koordinaci-
nės tarybos narys, LŽŪA tarybos narys, jos 
mokslo darbų redakcinės kolegijos narys. 
Ir dabar Antanas Miknius yra šalies Žemės 
ūkio enciklopedijos mokslinis konsultantas, 
šiai enciklopedijai parengęs beveik visus že-
mėtvarkos srities straipsnius. Taip pat rengia 
straipsnius Visuotinei lietuvių enciklopedijai.

Ši šventė svarbi visai Jubiliato šeimai 
– žmonai, sūnui ir dukrai. Gražaus ir gar-
bingo jubiliejaus proga fakulteto, jo Žemė-
tvarkos ir geomatikos instituto darbuotojai 
sveikina buvusį ilgametį darbuotoją doc. A. 
Miknių ir dėkoja už pagalbą bei atliktus dar-
bus. Linkime stiprios sveikatos, kūrybingos 
ir įdomios veiklos, daug džiugių akimirkų. 
Sėkmės ir ilgiausių metų!

Antanui Mikniui – 80

Rugsėjo 1 d. ASU 
Vandens ūkio ir že-
mėtvarkos fakulte-
to Hidrotechninės 
statybos inžinerijos 

Algimantui Patašiui – 70
instituto docentas Algimantas Patašius pa-
minėjo 70 gimtadienį.

Gimė Algimantas 1945 m. rugsėjo 1 d. 
Jurbarko r. Birbilų k. ūkininkų šeimoje. Mo-
kėsi Jurbarko vidurinėje mokykloje, ją baigė 
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1963 m. 1964 m. įstojo į LŽŪA Hidromeli-
oracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Studijos 
užsitęsė nes trejus metus jam teko tarnauti 
sovietų armijoje. Akademiją baigė 1972 m., 
įgydamas hidrotechnikos inžinieriaus kvali-
fikaciją.

Veikliam ir pareigingam absolventui 
buvo pasiūlyta dirbti Inžinerinių konstruk-
cijų katedroje asistentu, dėstyti techninę 
mechaniką Miškų ūkio fakulteto studentams 
ir statybinę mechaniką hidrotechnikos spe-
cialybės studentams. LŽŪA Algimantas ak-
tyviai įsitraukė į metodinį ir mokslinį darbą. 
Parengė metodinį leidinį ,,Techninė mecha-
nika“. Dirbdamas mokslinį darbą, plačiai 
nagrinėjo drenažo vandens poveikį betono 
korozijai. Buvo įrengti stebėjimo objektai po 
visą Lietuvą, nustatyta priklausomybė tarp 
vandens cheminės sudėties, korozijos grei-
čio ir kitų veiksnių. Atliktus tyrimus 1993 m. 
jis apibendrino disertacijoje ir apgynė tech-
nikos mokslų daktaro laipsnį, o 1996 m. su-
teiktas docento mokslinis vardas. Jubiliatas 
aktyviai dalyvavo tiriant hidrotechninį beto-
ną ir dalyvavo rengiant ne vieną rekomen-
daciją gamybai. A. Patašius vadovavo UAB 
,,Infliuentė“ ir pats parengė keturis įvairių 
hidrotechninių statinių projektus, yra išradi-
mo bendraautoris.

Dirbdamas pedagoginį darbą, A. Pa-

tašius kartu dalyvavo Universiteto admi-
nistracijos veikloje - buvo Universiteto 
Socialinio skyriaus viršininkas, nuo 1995 
m. – Universiteto sekretorius, o nuo 2003 
m. – kancleris.

Algimantas - visuomeniškas žmogus. 
1988 m. jis buvo išrinktas tuometės LŽŪA 
darbuotojų profsąjungos pirmininku, vė-
liau - senato nariu, dažnai buvo renkamas 
įvairių komisijų pirmininku ir nariu. Jis yra 
leidinių ,,Lietuvos žemės ūkio universitetas 
1924-1999“ ir ,,Agrarinio mokslo sklaida“ 
sudarytojas bei vadybininkas. Nuo 2015 m. 
pradžios A. Patašius papildė žurnalo „Že-
mėtvarka ir hidrotechnika“ redaktorių gre-
tas, ir skaitytojai laukia jo publikacijų hidro-
technikos temomis.

Jubiliatas užaugino tris atžalas - dukte-
ris Jurgitą ir Kariną bei sūnų Mantą, džiau-
giasi anūke Gerda.

Laisvalaikiu Jubiliatas domisi Lietuvos 
istorija, keliauja. Jis dažnai svečiuojasi 
žmonos Rasos tėviškėje Kuršmarių krašte 
Drevernoje, ten būdamas žvejoja įvairiuose 
kanaluose ir Kuršių mariose.

Jubiliejinio gimtadienio proga Algiman-
tui linkime stiprios sveikatos, energijos ir 
sėkmės darbe bei asmeniniame gyvenime, 
o laisvalaikiu - malonių atokvėpio minučių.

Vanda Vasiliauskaitė

Metai nesustoda-
mi bėga, bet suteikia 
žmogui gyvenimiškos 
patirties ir leidžia 
atlikti vis daugiau 
prasmingų darbų. 
2015 m. rugsėjo 5 d. 

UAB „Jurmelsta“ direktorius Kęstutis Nau-
jokas pažymėjo 60-ies metų jubiliejų.

Jubiliatas gimė 1955 m. rugsėjo 5 d. 
Šakių r. Aleksandravos kaime. 1973 m. bai-
gęs Gelgaudiškio vidurinę mokyklą įstojo į 
LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą ir 1978 

Kęstučiui Naujokui – 60
m. baigęs studijas įgijo hidrotechnikos in-
žinieriaus kvalifikaciją. Tais pačiais metais 
pradėjo savo darbo veiklą Šakių meliora-
cijos statybos montavimo valdyboje (MSV) 
meistru. Praktiniame darbe greit išryškėjo 
Jubiliato organizaciniai gabumai, gebėji-
mas vadovauti žmonėms ir spręsti technines 
problemas, kompetencija bei profesionalu-
mas. 1984 m. rudenį jis buvo paskirtas Jur-
barko melioracijos eksploatavimo valdybos 
vyriausiuoju inžinieriumi.

1998 m. sujungus valstybės lėšomis vyk-
domų melioracijos darbų užsakovo ir ran-
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govo funkcijas atliekančias organizacijos 
(MEV ir MSV), K.Naujokas buvo paskirtas 
Jurbarko MSV viršininko pavaduotoju. 1990 
m. atkūrus šalies nepriklausomybę ir pra-
sidėjus pertvarkoms MSV buvo pervadinta 
valstybine melioracijos įmone, o K.Naujokas 
paskirtas šios įmonės direktoriaus pavaduo-
toju eksploatacijai, t. y. atsakingu už rajono 
melioracijos sistemų ir įrenginių priežiūrą ir 
eksploataciją. 1993 m. kovo mėn. pagal tada 
galiojusią tvarką buvo išrinktas šios įmonės 
direktoriumi – tarybos pirmininku. Pirma-
jame įmonės privatizavimo etape 1994 m. 
valstybinė melioracijos įmonė buvo reorga-
nizuota į akcinę bendrovę „Jurbarko melio-
racija“, o Jubiliatas išrenkamas bendrovės 
direktoriumi. 2002 m. baigus įmonės priva-
tizavimą, akcinė bendrovė „Jurbarko meli-
oracija“ reorganizuota į uždarąją akcinę 
bendrovę „Jurmelsta“, o Jubiliatas išrink-
tas bendrovės direktoriumi. Šiose pareigose 
dirba iki šiol.

Jubiliato vadovaujamos AB „Jurbarko 
melioracija“ ir UAB „Jurmelsta“ pasiekė 
puikių rezultatų ir ženkliai prisidėjo prie 
Jurbarko rajono gerbūvio kūrimo. Įmonės 
darbų spektras labai platus: ji renovuoja 
pastatus, stato prieplaukas ir hidroelektri-
nes, remontuoja melioracijos statinius, tvar-

ko rajono gyvenviečių aplinką, atlieka kitus 
darbus. Įmonė buvo ir yra viena stabiliau-
siai dirbančių, daugiausia darbuotojų turin-
čių, ženkliai valstybės biudžetą mokesčiais 
papildančių Jurbarko rajono įmonių. 2005 
ir 2010 metais UAB „Jurmelsta“ buvo pri-
pažinta geriausia rajono įmone.

Jubiliatas ne tik sėkmingai vadovauja 
UAB „Jurmelsta“ veiklai, bet ir yra aktyvus 
visuomenininkas. 2014 m. apdovanotas Jur-
barko r. savivaldybės administracijos ženklu 
„Už nuopelnus Jurbarko kraštui“. Tris ka-
dencijas buvo Jurbarko rajono savivaldybės 
tarybos nariu. Nuo 2000 m. yra Jurbarko 
susivienijimo „Sodai“ valdybos narys, val-
dybos pirmininko pavaduotojas. Jubiliatas 
yra aktyvus Jurbarko „Rotary“ klubo narys. 
2008-2009 m. buvo klubo prezidentas. Lais-
valaikiu žaidžia krepšinį, tenisą, dalyvauja 
dviračių žygiuose. Už aktyvią ir sąžiningą 
profesinę veiklą ne kartą apdovanotas. 

Jubiliatas su žmona Danute sukūrė dar-
nią šeimą, užaugino sūnų ir dukrą. 

Sveikindami Jubiliatą, linkime ir toliau ko-
lektyve puoselėti savitarpio supratimą, išlai-
kyti orią ramybę ir išmintį priimant svarbius 
sprendimus, ištikimų bendražygių, sveikatos ir 
ištvermės juos įgyvendinant. Tegul ateinantys 
metai Jums būna dosnūs naujų idėjų. 

UAB „Jurmelsta“ kolektyvas
 

Žemėje yra vienintelis 
pašaukimas – mylėti 
žmones ir savo darbu 

trokšti jiems gero.
(V.Rimkevičius)

Kaip metų laikai, 
taip ir žmogaus gyvenimas tarytum į laiko 
tarpsnius padalytas. Laimingas tas, kuriam 
lemta visus juos patirti. Vidurinį, patį na-
šiausią amžiaus tarpsnį, žmogus paprastai 
atiduoda kitiems - savo protu ir fizinėmis 

galiomis kuria jiems gėrį. Valerijui šis lai-
kotarpis prabėgo besidarbuojant mokslo 
baruose. 

Jo gyvenimo kelias prasidėjo 1955 m. 
rugpjūčio 26 d. Rokiškio r.. Pandėlio mieste. 
Baigęs 1973 m. vidurinę mokyklą, pasirinko 
hidrotechnikos studijas Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje. 1978 m. su pagyrimu ją baigęs 
buvo paskirtas į Lietuvos hidrotechnikos 
ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto 
Kultūrtechnikos skyriaus Dirvų kultūrinimo 
sektorių. Tyrė pievų ir ganyklų įrengimo ir 

Valerijui Gasiūnui – 60
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atnaujinimo kalvotose vietovėse būdus bei 
technologijas. 1986 m. apgynė disertaciją 
tema „Eroduotų šlaitų dirvožemių sukultūri-
nimo tyrimai taikant lyginimą ir pagerinimą 
durpėmis“. Sumažėjus melioracijos darbų 
bei šios krypties mokslinių darbų aktualu-
mui, Valerijus ėmėsi naujos mokslo krypties. 
1992 m. pradėjo dirbti instituto Vandenvalos 
laboratorijoje ir nagrinėti aplinkosaugos 
problemas. Kartu su kolegomis ir Ekologijos 
instituto bei LŽŪU mokslininkais nagrinėjo 
nuotekų dumblo panaudojimo žemei gerin-
ti ir tręšti technologijas, sunkiųjų metalų 
migraciją aplinkoje, su bendradarbiais pa-
rašė monografiją ,,Vilniaus miesto nuotekų 
dumblo panaudojimas sunaikintoms žemėms 
rekultivuoti ir tręšti“ (1997 m.), padėjo pa-
rengti aplinkosaugos normatyvinius doku-
mentus dumblo naudojimo klausimais. 

2010 m. reorganizavus buvusį institutą į 
Vandens išteklių inžinerijos institutą, Valeri-
jus jame ir toliau darbuojasi vandens taršos 
problemų mažinimo srityje, tyrinėdamas 
reguliuotų mažų upelių savivalos procesus 
bei paviršinių vandenų taršą mažinančių 
priemonių efektyvumą. Įgijęs daug patirties 
nuo 1995 m. dalyvauja vykdant tarptautinius 
mokslinius projektus. Jis dalyvauja tiek na-
cionalinėje, tiek tarptautinėje ekspertinėje 
veikloje, skaito pranešimus moksliniuose 
seminaruose, dalyvauja diskusijose. Kartu 
su kolegomis sukūrė nuotekų valymo siste-
mą, kuri pripažinta išradimu. Yra parašęs 
apie 100 mokslinių ir mokslo populiarini-

mo straipsnių, aktyviai dalyvavo rengiant 
normatyvinius dokumentus dumblo ir nuo-
tekų valymo klausimais. Kartu su šalies ir 
užsienio kolegomis jis dalyvavo rengiant 
ES dokumentą ,,Nuotekų valymo kaimo tu-
rizmo įstaigose rekomendacijos“. Yra įkūręs 
personalinę įmonę „Ekotyrimai“, kurioje 
atlieka įvairius mokslinius bei projektavimo 
darbus.

Jubiliatas - darbšti, kūrybinga ir labai 
atkakli asmenybė, pasižyminti įgimtu opti-
mizmu, sąžiningumu ir paprastumu. Jis vi-
sada stengiasi suprasti kitus, yra taktiškas, 
todėl moka sutarti su visais. Be darbo jis 
dar turi sau mielus užsiėmimus – saviveiklą, 
keliones. 2013 m. liaudiškos muzikos kapela 
„Vilainiai“, kurioje beveik nuo pat įsikūri-
mo armoniką virkdo Valerijus, tapo LRT lai-
dos „Duokim garo!“ varžytuvių nugalėtoja. 
Su kapela jis dalyvauja ne tik respublikinė-
se kaimo šventėse, bet yra aplankęs Italiją, 
Lenkiją, Vokietiją, Moldovą, Armėniją ir net 
Šiaurės Korėją. Su savo šeima jau yra apva-
žiavęs beveik visas Europos šalis. 

Su žmona Irena užaugino nuostabią du-
krą Liną, kuri pasuko tėvo keliu – pasirinko 
mokslininkės kelią biotechnologijų srityje.

Sveikiname Tave, Valerijau, gražaus Ju-
biliejaus proga ir linkime gyvenimo džiaugs-
mo, optimizmo, sėkmingo darbo, geros svei-
katos ir asmeninės laimės. 

Bendradarbių vardu
Stefanija Misevičienė

Nacionalinės že-
mės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministe-
rijos Mažeikių sky-
riaus vyr. specialistei 
Reginai Žutautienei 

2015 m. rugsėjo mėn. 7 d. sukako 60 metų. 
R.Žutautienė gimė Skuodo r. Būdvietės 

kaime. 1973-1978 m. Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje įgijo žemės ūkio ekonomistės 
kvalifikaciją. 1975-1985 m. dirbo Ukrinų 
kolūkio ekonomiste, 1985-1991 m. – Krakių 

Reginai Žutautienei – 60
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kolūkio vyr. ekonomiste. Žemės tvarkymo 
darbų srityje Regina pradėjo dirbti dar 1991 
m. Mažeikių apylinkės seniūnijos agrarinės 
reformos tarnyboje. Nuo 1996 m. iki 2010 m. 
dirbo Telšių apskrities viršininko adminis-
tracijos Žemės tvarkymo departamento Ma-
žeikių rajono žemėtvarkos skyriuje juriste. 
2006-2008 m. LŽŪA kėlė savo kvalifikaciją 
jau žemės tvarkymo srityje, įgijo kraštotvar-
kos magistrės kvalifikaciją. Jos bendras dar-
bo stažas žemės tvarkymo srityje viršija 23 

metus. Jubiliatė pasižymi atsakingu požiūriu 
į darbą, stengiasi pavestus darbus atlikti lai-
ku ir tinkamai. Ji yra LŽHIS Telšių skyriaus 
narė, aktyviai dalyvauja šioje veikloje. 

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai 
sveikiname Jubiliatę linkėdami sveikatos 
ir energijos, jaunatviško entuziazmo nelen-
gvuose žemės tvarkymo darbuose. 

Bendradarbių vardu
Zigmantas Šimkus

85
Matą Adomaitį

Bronislovą Ruplį
Vytautą Visocką

 80
Oną Vaičeliūnaitę

 75
Vandą Buivydaitę

Juozą Butkų
Joną Grigaliūną
Juozą Krutulį
Albiną Kustą
Renę Kustienę

Joną Plėščį

60
Kęstutį Aleksonį
Mindaugą Dindą

Benediktą Jasmontą
Beatričę Rimkevičienę

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,  
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus 

ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Žurnalo „Žemėtvarka ir 
hidrotechnika„ redakcija

Mano daržely po langais
Pražydo astros, rudens gėlės.
Bet man negaila vasarėlės...
(Salomėja Nėris)
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kazimieras Vyčas
 (1930-2015)

2015 m. birželio 27 d., eidamas 85-uosius metus, mirė melioraci-
jos veteranas hidrotechnikos inžinierius Kazimieras Vyčas.

Velionio gyvenimo kelias buvo labai turiningas, nestandartinis. 
Jis gimė 1930 m. spalio 22 d. Pasvalio r. Maliupių k. Baigęs Pasvalio 
gimnaziją 1951 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 
fakultetą ir 1956 m. gavo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą. Me-
lioracijos specialisto veiklą pradėjo Telšių melioracijos mašinų sto-
tyje (MMS). Iš pradžių dirbo darbų vykdytoju, vėliau vyriausiuoju 

inžinieriumi, po to direktoriumi. 1961-1965 m. dirbo Joniškio MMS, vėliau reorganizuotai 
į melioracijos statybos valdybą (MSV), vyriausiuoju inžinieriumi ir Gamybinio sky-riaus 
viršininku. 1965 m. K. Vyčas buvo paskirtas naujai įkurtos Jonavos MSV viršininku. Jis 
subūrė gerą kolektyvą, sėkmingai jam vadovavo.

1973 m. K. Vyčas, jau turintis didelę vadovavimo patirtį, ėmėsi organizuoti Lietuvos me-
lioratorių jėgomis atliekamus melioravimo darbus Rusijos Smolensko srityje. Smolensko m. 
įkūrė Sartų KMK, kuriai vadovavo dvejus metus. Grįžęs vėl vadovavo Jonavos MSV veiklai. 

1980 m. K. Vyčas tapo Lietuvos statybos montavimo traukinio viršininku, įkūrė Rusijos 
Tiumenės srities Kogolymo mieste statybos valdybą, kuri kartu su kitais čia statė naftininkų 
miestą. 1981 m. buvo paskirtas Rusijos Udmurtijos autonominės respublikos ,,Udmurtijos 
melioracijos“ susivienijimo vyriausiuoju inžinieriumi, vėliau kurį laiką vadovavo šiai orga-
nizacijai, stengėsi įdiegti Lietuvos patirtį melioracijoje. Po ketverių metų K. Vyčas vėl grįžo į 
Lietuvą ir iki 1988 m. dirbo Žemės ūkio banko Jonavos skyriaus inžinieriumi. Kurį laiką dar 
dirbo Jonavos MSV Gamybinio skyriaus viršininku. 1990 išėjo į pensiją. 

Būdamas pensininkas K. Vyčas gilinosi į senovės istoriją, parašė tris grožinės literatūros 
knygas Lietuvos istorijos tematika, tapo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariu, už knygas 
„Dalgis prieš patranką“ ir „Sukilėlio mirtis“ buvo apdovanotas A.Kulviečio premija. Jis taip 
pat yra knygų ,,Gyvenimas prie Orijos“ (1992 m.) autorius, „Daujėnai: gyvenimas ir rezis-
tencija prie Orijos“ (1997 m.) bendraautoris. 

Velionio interesų ratas buvo platus. Jis ypač domėjosi filosofijos istorija, 1980-1984 m. 
studijavo filosofijos istoriją Maskvoje, gilinosi į religijotyrą, studijavo musulmonų religi-
ją, lankėsi aukštojoje musulmonų dvasininkų rengimo mokykloje (medresėje) Samarkande. 
Aplankė daug musulmonų ir krikščionių šventų vietų. Istorijos temomis skaitė paskaitas 
vidurinėse mokyklose, paskelbė straipsnių periodiniuose leidiniuose.

Netekome dar vieno melioracijos veterano, daug nuveikusio ją plėtojant Lietuvoje, pla-
čios erudicijos, originalios mąstysenos ir gyvenimo būdo žmogaus.

Arūnas Gumauskas

UŽJAUČIAME

Julius Morkūnas
(1924 – 2015)

2015 m. liepos 1 d. mirė hidrotechnikos inžinierius Julius Morkūnas.
Velionis gimė 1924 m. spalio 20 d. Pakruojo r. Daugšigalio kaime. 

Baigęs Linkuvos gimnaziją, 1950 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos 
ir žemėtvarkos fakultetą ir 1955 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti meistru Respublikinė-
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je kontoroje „Melioracija“. Pareigingam ir sumaniam jaunajam specialistui neužilgo buvo 
patikėtos darbų vykdytojo pareigos Respublikiniame melioracijos ir vandens ūkio statybos 
treste. 1957 m., jau būdamas vyresnysis darbų vykdytojas, dirbo sudėtingus Ventos upės 
reguliavimo darbus. Įvertinus jo organizacinius ir dalykinius gebėjimus, 1959 m. buvo pa-
skirtas Užvenčio MMS direktoriumi.

Dėl šeimyninių aplinkybių 1960 m. buvo priverstas išvykti iš Užvenčio. Jis dirbo Kauno 
zoninės mechanizacijos valdybos žemės darbų baro (aikštelės) viršininku. 1970 - 1975 m. 
buvo Požeminių statybos darbų tresto vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas, 1975 - 1985 
m. – tresto „Kauno statyba“ vyriausiasis dispečeris. Velionis visuose darbų baruose buvo 
sąžiningas, kultūringas, reiklus sau ir kitiems vadovas, geras specialistas.

1985 m. išėjo į užtarnautą poilsį. Tapęs pensininku, Julius daugelį metų užsiėmė bitinin-
kyste, gėlininkyste, šeimininkavo kolektyvinio sodo sklypelyje. Jis mylėjo žemę ir siekė, kad 
sodas būtų jauki poilsio vieta. Su dideliu noru dalijosi patirtimi. 

Kol buvo gyva žmona Stefanija, visus darbus sode dirbo kartu, vėliau jam talkino duk-
ters, gydytojos Dovilės, šeima. Kita Juliaus dukra, pianistė Aida gyvena užsienyje. Julius 
jautė nuolatinį tamprų ryšį su artimaisiais.

Velionis domėjosi savojo krašto istorija ir geografija. Sekė sporto įvykius, buvo aistrin-
gas „ Žalgirio“ krepšininkų sirgalius ir rėmėjas.

Išėjo Anapilin draugiškas, inteligentiškas žmogus, su kuriuo teko studijuoti, daugelį 
metų bendrauti. Kartu su artimaisiais liūdime dėl netekties.

Studijų draugų vardu 
Vytautas Kęstutis, Petras Raudonis

Bronius Saukevičius 
 (1928 – 2015)

2015 m. kovo 31 d. netekome buvusio ilgamečio Lietuvos hi-
drotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto (LHMMTI) 
darbuotojo, agrarinių mokslų daktaro Broniaus Saukevičiaus.

B. Saukevičius gimė 1928 m. kovo 20 d. buvusios Seinų aps-
krities Leipalingio vlsč. Mižonių kaime. 1946 m. baigė Leipalingio 
gimnaziją ir įstojo į LŽŪA Agronomijos fakultetą. Dar būdamas 
studentu, atostogų metu dirbo dirvožemių tyrimo ir kartografavimo 

darbus įvairiose Lietuvos vietose. 
Baigęs 1951 m. LŽŪA, kurį laiką dirbo Kauno apskrities žemės ūkio valdyboje vyr. 

agronomu. Šis darbas jam atrodė neperspektyvus, todėl pasitaikius progai 1953 m. perėjo 
dirbti į Melioracijos instituto (vėliau tapusio LHMMTI) Agromelioracijos skyrių moksli-
niu bendradarbiu. 1960 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (nostrifikavus – agrarinių 
mokslų daktaro) disertaciją. Vėliau vadovavo dirvų sukultūrinimo sektoriui instituto Kul-
tūrtechnikos skyriuje. Dirbdamas mokslinį darbą, kartu su bendraautoriais parengė 12 reko-
mendacijų, metodinių nurodymų žemių agromelioracijos klausimais. Jo mokslo darbų sąraše 
110 mokslinės produkcijos vienetų (ataskaitų, straipsnių, pranešimų mokslinėse konferenci-
jose). Institute Bronius Saukevičius dirbo iki 1992 m.



85

UŽJAUČIAME

Atkūrus šalies nepriklausomybę, jau būdamas brandaus amžiaus, aktyviai dalyvavo vi-
suomeninėje ir politinėje veikloje. 1991-1992 m. dirbo Kėdainių agrarinės reformos tar-
nybos vadovu, padėjo žmonėms atkurti nuosavybės teises į prarastą žemę. 2002-2003 m. 
dalyvavo rengiant pasiūlymus žemės ūkio sektoriaus vandentvarkos klausimais, jo pasiūlyta 
veiklos sritis įtraukta į 2007-2013 m. Lietuvos kaimo plėtros programą.

Bronius Saukevičius buvo apdovanotas Garbės, Padėkos raštais, Sąjunginės liaudies 
ūkio laimėjimų parodos medaliais. Jis institute paliko savo ilgamečio triūso vaisius.

Šviesus atminimas išliks jį pažinojusių ir su juo ilgus metus dirbusiųjų atmintyje. 
Buvę bendradarbiai

alfonsas Puipa
 (1933 – 2014)

Mus, buvusius bendradarbius, pasiekė žinia, kad 2014 m. liepos 
22 d. mirė buvęs ilgametis Respublikinio vandens ūkio projektavimo 
instituto (RVŪPI) Kauno melioracijos skyriaus darbuotojas Alfonsas 
Puipa. 

Velionis gimė 1933 m. rugsėjo 14 d. Pakruojo r. Gelčių kaime. Bai-
gęs Žeimelio vidurinę mokyklą, studijavo LŽŪA Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakultete ir 1958 m. įgijo žemėtvarkos inžinieriaus kvali-

fikaciją. Visa A.Puipos darbo veikla susijusi su melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių pro-
jektavimu. RVŪPI – vienintelė jo darbovietė, institute jis dirbo 42-ejus metus (1958-2000 m.).

Kruopštus, pareigingas, sumanus specialistas ne kartą buvo keliamas pareigose, perėjo 
visas jų pakopas nuo techniko iki projektų vyriausiojo inžinieriaus. Akademijoje įgytas ži-
nias sėkmingai panaudojo profesinėje veikloje. Velionio vadovaujama projektuotojų grupė 
daugiausia rengė Kaišiadorių ir Prienų rajonų melioracijos projektus. Ekspertai jų kokybę 
dažnai pripažindavo labai gera, projektai sulaukdavo ir melioracijos įmonių gerų įvertini-
mų. Visų jo grupės rengtų projektų techniniuose sprendimuose jaučiamas ženklus velionio 
indėlis.

Išėjęs į užtarnautą poilsį kartu su žmona Leonida, kol leido sveikata, puoselėjo sodo že-
mės sklypelį, namelį. Mylėjo žemę ir siekė, kad sodas būtų jauki poilsio vieta. 

Išėjo Anapilin puikus specialistas ir vadovas, draugiškas žmogus. Liūdime dėl šios ne-
tekties. 

Laimutis Balčėtis
Petras Raudonis

Virgilijus Buožis
 (1940-2014)

 2014 m. gruodžio 27 d. mirė buvęs ilgametis Lietuvos hidrotech-
nikos ir melioracijos mokslinio tyrimo (vėliau Lietuvos vandens ūkio) 
instituto mokslo darbuotojas Virgilijus Buožis.

Velionis gimė 1940 m. gegužės 5 d. Trakų r. Žiežmarkos k. 1962 
m. baigęs LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą įgijo hi-
drotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Profesinę veiklą pradėjo Šiau-
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lių MSV meistru, vėliau tapo darbų vykdytoju. Tačiau tikrąjį gyvenimo kelią surado 1969 
m. pradėjęs dirbti Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute (vėliau 
tapusiame Lietuvos vandens ūkio institutu). Čia atidavė melioracijos mokslui 36-eris gyve-
nimo metus. 2005 m. išėjo į užtarnautą poilsį.

 LHMMTI, kuriame dirbo iki 2005 m. pagrindinė V.Buožio mokslinio darbo kryptis – 
sausinimo sistemų statinių eksploatavimas. Daugelį metų jis dirbo instituto Eksploatacijos 
skyriuje, tyrė melioracijos griovių deformacijas, siūlė priemones joms šalinti ar sumažinti. 
Kartu su kitais sukūrė drenažo gedimų nustatymo ir remonto agregatą, tuo metu pripažintą 
išradimu, parengė darbo su juo technologiją. Turėjo nepaprastą gebėjimą virgule nustatyti 
drenažo linijas ir rinktuvų gedimo vietas. Kartu su kitais parengė gamybiniam naudojimui 
sausinimo sistemų eksploatavimo ir kitas rekomendacijas. Jo esminis darbas - drenažo siste-
mų gedimo tikimybių mokslinis pagrindimas, kuris leidžia statistiškai patikimai prognozuoti 
šių sistemų būklės pokyčius.

Netekome gero specialisto, nuoširdaus draugo, kuklaus, subtiliu humoro jausmu apdova-
noto žmogaus, daugelį metų nuosekliai dirbusio melioracijos baruose.

Antanas Sigita Šileika
Valentinas Šaulys

aldona Mikalauskienė
(1929 – 2015)

Po ilgos ir sunkios ligos, eidama 87-sius metus, š. m. rugpjūčio 
6 d. mirė žemėtvarkos inžinierė Aldona Mikalauskienė (Statkutė). 
Aldona gimė 1929 m. gegužės 6 d. Akmenės r. Griežių kaime. 1949 
m. baigusi Viekšnių gimnaziją, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akade-
miją studijuoti žemėtvarkos. 1954 m. įgijo žemėtvarkos inžinierės 
kvalifikaciją. Kurse merginų buvo nedaug. Su bendrakursiu dzūku 

Antanu susiejo savo gyvenimą 60-čiai metų.
Baigusi studijas 1954 m. buvo paskirta dirbti Židikų mašinų-traktorių stotyje. 1955 – 

1958 m. dirbo Lazdijų r. vyriausiąja žemės tvarkytoja, 1958 – 1961 m. Žemės ūkio ministe-
rijos Žemės tvarkymo valdybos Kauno žemėtvarkos skyriaus inžiniere. Įkūrus Respublikinį 
žemėtvarkos projektavimo institutą, nuo 1961 m. dirbo Kauno žemėtvarkos skyriaus vyres-
niąja inžiniere. 1984 m. institute baigė profesinę veiklą ir išėjo į pensiją. 

Prisimindama praėjusius metus Aldona sakė, kad „rodos ir vargo nebuvo“, buvo įdomūs 
ir mieli darbai Šilalės, Jurbarko, Jonavos, Alytaus, Prienų, Lazdijų, Kauno, Kėdainių ir ki-
tuose rajonuose. Buvo ir nereikšmingų, ir neįdomių darbų. Su džiaugsmu Aldona prisimin-
davo išbarstytus po širdžiai mielą Lietuvą įgyvendintus jos projektus.

Kurso susitikimus Aldona praskaidrindavo gera nuotaika, linksmomis dainomis. Velionė 
buvo gera specialistė, gero būdo, draugiška. Užaugino ir išleido į gyvenimą du sūnus. Mūsų 
atmintyje išliko šviesi asmenybė, amžino poilsio atgulusi Karmėlavos smėlio kalnelyje.

Vytautas Skuodžiūnas
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Įrengtas Sueco kanalo  
dubleris

2015 m. liepos pabaigoje Egipte buvo užbaigta antrojo Sueco kanalo 
statyba, o rugpjūčio 6 d. vyko didžiulės jo atidarymo iškilmės. Statybos 
darbai buvo pradėti 2014 m. rugpjūtį ir atlikti stebėtinai greitai, per metus. 

Naujoji karinė šalies valdžia 
statybai paspartinti pasitelkė Egipto 
kariuomenės inžinerinius dalinius. 
Jie atliko pagrindinius techniškai 
nesudėtingus žemės kasimo darbus. 
Darbai buvo atliekami ir naktimis. 
Dirbo ir užsienio kompanijos.

Būtinybė padidinti XIX a. įreng-
to kanalo pralaidumą buvo aiški 
seniai, tačiau trūko lėšų. Statybai 
finansuoti Egipto valdžia išleido la-
bai pelningas obligacijas, kurias ša-
lies gyventojai išpirko per savaitę. 
Taip buvo surinkta 8 mlrd. dolerių. 

Tiek ir kainavo antros 
kanalo šakos statyba.

Antrasis Sueco ka-
nalas iškastas lygiagre-
čiai esamam kanalui ir 
yra 76 km ilgio. Laivai 
iš pietų į šiaurę (t.y. iš 
Raudonosios jūros į 
Viduržemio jūrą) plau-
kia senuoju kanalu, o iš 
šiaurės į pietus – nau-
juoju. Iki tol prasilenkti 

laivai galėjo tik keliose vietose ir dėl to jiems tekdavo laukti. Buvo išplatintas bei 
pagilintas ir senasis kanalas. Dabar kanalo pralaidumas išaugs dvigubai: nuo 50 iki 
100 laivų per parą, nes kelionė vietoj ankstesnių 18 val. truks tik 11 val. 

TAI ĮDOMU
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Kanalas yra vals-
tybės nuosavybė. 
Pajamos iš jo eks-
ploatavimo viršija 
pajamas iš turizmo. 
Juk netgi dabar Su-
eco kanalu perve-
žama apie 7 proc. 
pasaulio jūrų kro-
vinių apyvartos. O 
pasaulinė prekyba 
auga ir tikimasi, kad 
Egipto pajamos iš 
kanalų eksploatavi-
mo ateityje padidės 
nuo 5 iki 13 mlrd. 
dolerių. Mokestis 
už nedidelio laivo 
plaukimą neviršija 
10 tūkst. dolerių. Už 
lėktuvnešių ir kitų 
labai didelių laivų 
perplaukimą kana-
lu gaunama apie 1 
mln. dolerių paja-
mų.. Kanalu plau-
kia daug prekybinių 
laivų, tanklaivių su 
Artimųjų Rytų nafta, ženkliai padidėjo laivų su prekėmis iš Kinijos apyvarta. Jeigu 
prasidės Irano naftos eksportas, ji visa bus pervežama kanalu. Prie kanalo numato-
ma pastatyti laivų remonto, konteinerių gamybos ir kitokias įmones. 

Iškastas prieš 145 metus Sueco kanalas yra tiesiausias vandens kelias tarp Indi-
jos vandenyno ir Viduržemio jūros. Jis sutrumpino atstumą nuo Indijos iki Europos 
beveik 10 tūkst. km.

Kaip ir kitais atvejais, didžiulės hidrotechninės statybos susijusios ir su nepagei-
daujamais ekologiniais padariniais. Jau senuoju kanalu į Viduržemio jūrą iš Raudo-
nosios persikraustė beveik 450 naujų jūros gyvūnų rūšių. Čia jie sparčiai dauginasi, 
nes nėra jų natūralių priešų. Tarp jų - nuodingoji medūza, kontaktas su kuria baigiasi 
ligonine. Bet verslas yra verslas, ir su šiomis problemomis tenka taikstytis.

Parengė Jonas Smilga

Laivai kanale

Kanalo statybos darbai
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ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
2015 m. absolventai

 
2015 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido gausų absolventų būrį – 112 speci-

alistų, tarp jų 56 bakalaurus ir 56 magistrus. 
Šiais metais fakultetas išleido 19-ąją hidrotechninės statybos inžinerijos, 21-ąją žemėtvar-

kos nuolatinių studijų ir 6-ąsias hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos bei 8-ąją 
vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo ištęstinių studijų bakalaurų laidas. Džiugu paminėti, 
kad per 90 gyvavimo metų Aleksandro Stulginskio universitetas šiemet išleido jau 50 000-ąjį 
absolventą. Juo tapo fakulteto absolventas Linas Žvinakevičius.

Pirmosios pakopos studijas baigė 18 hidrotechninės statybos inžinerijos, 5 vandens apsau-
gos inžinerijos ir valdymo bei 33 žemėtvarkos studijų programų bakalaurai (1 lentelė). 

Pirmosios studijų pakopos absolventai 
1 lentelė

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Eil. 

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

1 2 3 4 5 6
Bakalaurai

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa
1. Daumantas Daukšys 7. Paulius Kranauskas 13. Eimantas Smagorius 

2. Ernestas Dūda 8. Rytis Lepeška 14. Žygimantas Snap-
kauskas 

3. Žilvinas Džiautas 9. Karolis Limanauskas 15. Audrius Švenčiūnas 

4. Arnoldas Germana-
vičius 10. Gytis Nastaravičius 16. Edgaras Varkalys

5. Ignas Gerulaitis 11. Žilvinas Penikas 17. Dainius Vidžiūnas 
6. Marijus Kaniušėnas 12. Giedrius Sakalinskas 18. Linas Žvinakevičius 

Vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo studijų programa
1. Tomas Antanavičius 3. Mindaugas Pasvenskas 5. Agnė Šlapokaitė
2.  Renatas Apanavičius 4. Viktorija Šiaudvytytė

Žemėtvarkos studijų programa
1. Artūras Adomavičius 12. Tomas Kliukas

23. Sandra  Petreikytė
Varkojienė2. Justinas Ališkevičius 13. Donatas Kraniauskas

3. Edvinas Bagočius 14. Karolina Kussat  24. Tomas Ramašauskas
4. Tomas Bašinskas 15. Kristina Latakienė 25. Kotryna Simonaitytė
5. Sonata Batulevičiūtė 16. Remigijus Listauskas 26. Jovita Stakionienė
6. Ernesta Beržinskytė 17. Jurgita Lukauskienė 27. Povilas Stasiulionis
7. Mindaugas Bružas 18. Taira Makštutytė 28. Martynas Usonis
8. Modestas Būdvytis 19. Almantas  Mikštriūnas 29. Vilius Vaivada
9. Kęstutis Dagilis 20. Diana Morkūnienė 30. Ovidijus Valinčius

10. Martynas Domeika 21. Deividas Padriezas 31. Rūta Vansauskaitė
11. Julius Ilčiukas 22. Neringa Petrauskienė 32. Sandra Venckevičiūtė

33. Kipras Žiūkas
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2015 m. studijas taip pat baigė 21-oji hidrotechnikos inžinerijos, 19-oji žemėtvarkos nuo-
latinių bei 15-osios hidrotechnikos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių studijų programų ma-
gistrų laidos. Šiais metais antrosios pakopos hidrotechnikos inžinerijos programos studijas 
baigė 25, žemėtvarkos programos – 31 magistras (2 lentelė).

Hidrotechnikos inžinerijos studijų  programos
magistrantūros studijų absolventų baigiamieji darbai

2 lentelė
Eil.
Nr. Vardas, pavardė Tema

1 2 3
1. Evaldas Andruška Nuotakyno  sistemų avarijų analizė Kauno mieste
2. Goda Blažaitytė Šušvės upės hidrologinių pokyčių įvertinimas
3. Donatas Bubelė Prieššaltinių priedų įtaka betono savybėms

4. Juozas Černevičius Hidromazgų atraminių sienų temperatūrinių-deformaci-
nių siūlių būklės tyrimai

5. Darius Didaronkus
Joniškio rajone esančio stambaus kiaulininkystės ūkio 
gamybos poveikis paviršinio, drenažo ir požeminio van-
dens kokybei

6. Edgaras Geivelis Kelių sankasos gruntų stabilizavimo tyrimai
7. Aušra Gudauskienė Aplinkosaugos priemonių taikymo galimybės grioviuose

8. Jolita Kasputytė Raseinių rajono Sujainių ir Kybartėlių žemių užtvankų 
šlaitų stabilumo analizė

9. Irmina Kaveckytė Skalūninių dujų gavybos rizika požeminių vandenų ište-
kliams ir taršai

10. Edgaras Kričena Nuotekų valymo įrenginių efektyvumas ir taršos apkrova 
Nemuno mažųjų intakų  pabaseinyje

11. Rokas Laukaitis Naftos skirtuvų Sepko efektyvumo tyrimai

12. Šarūnas Laužonis Vandens šaltinio uždarai recirkuliacinei žuvų auginimo 
sistemai parinkimas

13. Merūnas Lukošius Biodujų gamyba naudojant daugiamečių žolių biomasę  
ir cukrinių runkelių išspaudas

14. Veronika Lukševičiūtė Vegetacijos laikotarpio sausringumo vertinimas Lietuvoje

15. Karolis Mickevičius
Optimalios transporto susisiekimo sistemos tarp Klaipė-
dos ir Kuršių Nerijos alternatyvos parinkimo daugiakri-
terinė analizė

16. Marija Novikova Pažaidų įtakos gelžbetoninių atraminių sienų ilgaamžiš-
kumui įvertinimas

17. Malvina Paulionytė Kauno miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų inf-
rastruktūros vertinimas

18. Tomas Pilipauskas Technologinių rodiklių įtaka Klaipėdos nuotekų valyklos 
metantanko veikimo efektyvumui
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19. Agnė Saukaitytė Sausinimo sistemų rekonstrukcijos investicinių projektų 
analizė

20. Aleksas Smilgys Drenažo sistemų gedimų ir rekonstrukcijos galimybių 
„Europos centro“ golfo aikštyne apžvalga

21. Linas Šilinis Nemuno upės hidrokinetinės energijos išteklių vertini-
mas ir technologijų tyrimai

22. Lina Štrimaitytė VFL technologijos taikymas sąvartyno filtratui valyti

23. Robertas Vaičiukynas Užpildų užterštumo organinėmis medžiagomis įtaka be-
tono savybėms

24. Rosita Vanagaitė Gembinių santvarų strypų įrąžų analizė
25. Giedrė Žymančiūtė Įvairių priedų įtaka dirvožemio drėgmei

Žemėtvarkos studijų  programos magistrantūros  
studijų  absolventų baigiamieji darbai

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Tema

1 2 3
1. Jurgita Abromaitė Panemunės dvarų sodybų teritorijų planavimo ypatumai
2. Šarūnas Balaika Kauno miesto plėtros analizė

3. Justina Banionytė Žemės reformą reglamentuojančių metodinių ir teisinių 
nuostatų pokyčių analizė

4. Tomas Bychovecas Kauno rajono Domeikavos kadastro vietovės apleistų 
žemių analizė

5. Rasa Čiplienė Kauno apskrities miškų ūkio paskirties žemės kaita

6. Rūta Dzendolėtaitė Vilniaus miesto nekilnojamojo turto objektų vertinimas 
panaudojant skirtingus vertinimo metodus

7. Eglė Galimovienė Geografinių informacinių sistemų taikymo galimybės 
Jonavos rajono savivaldybėje

8. Eglė Griciūnaitė Melioracinių griovių įtaka kraštovaizdžiui

9. Rasa Jasiniauskaitė Apleistų žemių identifikavimo tikslumas naudojant nuo-
tolinių tyrimų vaizdus

10. Aistė Jatužytė Dirvožemio našumo įtaka žemės naudojimui
11. Justina Jatužytė Žuvinto biosferos rezervato žemės naudojimo tyrimas
12. Greta Juškaitė Marijampolės miesto žaliųjų erdvių sistemos vertinimas

13. Ugnė Katauskaitė Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio formavi-
mo ypatumai

14. Brigita Korvelis Valstybinės žemės nuomos  ypatumai Vilniaus apskrityje

15. Laimutė Kudirkienė Žemės reformos darbų analizė Kauno rajono Zapyškio ir 
Altoniškių kadastro vietovėse

16. Aistė Kurtinaitytė Sodininkų bendrijų teritorijų būklė ir plėtros tendencijos
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17. Gintarė Lapytė Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų Lie-
tuvoje analizė

18. Matas Macijauskas Nekilnojamo turto rinkos pokyčiai bei tendencijos 2013-
2015 m.

19. Ieva Matulionytė Kėdainių rajono draustinių ir paveldo objektų tyrimas

20. Mantė Mazecienė Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo klaidų ana-
lizė Kauno rajone

21. Kęstutis Mickys Geodezinių darbų vykdymo ir kontrolės specifika inži-
neriniuose objektuose

22. Sandra Norvilaitė Kaišiadorių rajono naudingųjų iškasenų telkinių analizė 
ir teritorijų planavimo ypatumai

23. Deividas Petryla Šiaulių miesto ir rajono geodezinio pagrindo punktų 
GPNS matavimų tikslumo įvertinimas

24. Odeta Petrulevičiūtė Kaišiadorių miesto plėtros analizė darniojo vystymosi 
aspektu

25. Daiva Sabaliauskaitė 
Dirmeikių kadastro vietovės dalies konsolidacijos pro-
jekto teritorijoje dalyvaujančių žemės sklypų vertės nu-
statymas

26. Raminta Savickaitė Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei 
kontrolės ypatumai

27. Edvinas Šulskis Priešgaisrinių bokštų išdėstymas Liepalotų kaimo miš-
ke, Šakių rajone, naudojant GIS technologijas

28. Kęstutis Turauskas Saugomų teritorijų teisinio reglamentavimo Lietuvoje ir 
Lenkijoje ypatumai

29. Rasa Vismontienė Nepalankių ūkininkauti teritorijų Kauno rajone analizė

30. Rasida Vrubliauskienė Baltijos jūros kranto nuo Šiaurinio molo iki Girulių 
2008-2015 m. kaitos tyrimas

31. Zujavičienė Viktorija Gyvenamųjų pastatų būklės įtaka Nemuno deltos regio-
ninio parko kraštovaizdžiui

Algis Kvaraciejus

Studijos ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete 
2015 m. į fakulteto įvairias studijų pakopas ir formas priimti 186 studentai ir klausytojai. 
Šiais metais dėl sumažėjusio susidomėjimo teko atsisakyti priėmimo į bakalauro ištęstines 

studijas. Lyginant su praėjusiais metais ženkliai sumažėjo priimtųjų į hidrotechninės statybos 
inžinerijos programos studijas, o priimtųjų į kitų programų studijas skaičius panašus. Šį rudenį 
bakalauro studijas pirmame kurse pradėjo 59 studentai: 15 – Hidrotechninės statybos inžine-
rijos (2014 m. 42 studentai), 28 – Žemėtvarkos ir 16 – Žuvininkystės ir akvakultūros techno-
logijų  studijų programos. Bakalauro studijoms 7 studentai priimti į aukštesnius kursus: 2 – į 
Nekilnojamojo turto kadastro, 5 – į Žemėtvarkos studijų programas. 

Šiais metais magistrantūros studijas fakultete pradėjo 28 (15 nuolatinių, 13 ištęstinių) Hi-
drotechnikos inžinerijos ir 38 (25 nuolatinių ir 13 ištęstinių) Žemėtvarkos studijų programų 
studentai. 
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Į fakultete vykdomas dalines išlyginamąsias studijas priimti 5 klausytojai: 2 į Hidrotech-
ninės statybos inžinerijos ir 3 į Žemėtvarkos studijų programą. Sėkmingai pabaigę iki vienerių 
metų trunkančias studijas, klausytojai bus priimti į aukštesnį bakalauro studijų kursą. 

Į Hidrotechninės statybos inžinerijos programos papildomąsias studijas priimti 10, o į 
Žemėtvarkos studijų programą – 32 profesijos bakalauro laipsnį kolegijose įgiję absolventai. 
Sėkmingai pabaigę vienerius metus trunkančias studijas, šie asmenys galės stoti studijuoti į 
magistrantūros studijas. 

Algis Kvaraciejus

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos  
kolegijos absolventai

Kolegijos 2015 m. bendrosios inžinerijos studijų krypties koleginių pirmosios pakopos Hi-
drotechninės statybos studijų programą baigė ir įgijo aplinkos inžinerijos profesinio bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį 6 absolventai: Edita Aleksandrovaitė, Arnas Grybas, Dovydas Januškevi-
čius, Kęstutis Oržekauskas, Romas Stanevičius, Andrius Šeštokas

Tęsti studijas į ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą  įstojo 50 proc. KMAIK absol-
ventų. Pagal įgytą profesiją  dirba trečdalis KMAIK absolventų.

2015 m. į Kolegijos Hidrotechninės statybos studijų programą įstojo 15 nuolatinių  ir 16 
ištęstinių  studijų studentų.

 Ernesta  Liniauskienė

Melioratorių seminarai 
Žemės ūkio ministerijoje 

Rugpjūčio 27 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko seminaras aktualiais žemės melioravimo, 
Europos Sąjungos lėšų naudojimo, melioracijos projektų rengimo, melioruotos žemės bei meli-
oracijos statinių  apskaitos ir skaitmeninių duomenų rengimo klausimais. Seminare dalyvavo sa-
vivaldybių melioracijos specialistai,  melioracijos įmonių bei projektavimo organizacijų atstovai.

Seminaro dalyviams konstruktyvaus darbo palinkėjo žemės ūkio viceministras Albinas 
Ežerskis. Pagrindinius pranešimus seminare perskaitė Nacionalinės mokėjimų agentūros Pro-
jektų administravimo skyriaus vedėja Genovaitė Beniulienė, Valstybės žemės fondo Meliora-
cijos skyriaus viršininkas Antanas Gudaitis, šio skyriaus specialistai Mindaugas Gudžiūnas ir 
Jonas Banys,  ŽŪM Žemės ir išteklių departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus 
vyriausiasis specialistas Rimantas Dambrauskas. Seminarui vadovavo ŽŪM Išteklių, melio-

racijos ir biokuro skyriaus 
vedėjas Vaidas Vitukynas. 
Į seminaro dalyvių klausi-
mus atsakė ŽŪM Žemės 
ir išteklių departamento 
direktorius Audrius Pet-
kevičius ir pranešėjai.

Šiame numeryje spaus-
diname seminare nagrinė-
tomis temomis pranešėjų 
Rimanto Dambrausko, An-
tano Gudaičio bei Mindau-
go Gudžiūno straipsnius.

Romualdas SurvilaSeminaro dalyviai
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Praktinis seminaras pajūryje
Rugpjūčio 18-19 d. Šilutės rajone vyko hidrotechnikų praktinis  seminaras. Jį organizavo 

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija. Seminaro darbe  dalyvavo melioracijos ir hidrotech-
nikos statybos ir projektavimo įmonių, savivaldybių melioracijos specialistai bei kiti  hidro-
technikai.

Seminaro dalyviai susipažino  su Rusnės prieplaukos ant Pakalnės upės statybos darbais, 
siurblinės Uostadvario polderyje, kurioje įrengti sraigtiniai siurbliai, ypatumais, Rugulių pol-
derio pylimų ir siurblinės rekonstravimo darbais, Ventės rago statiniais bei prieplaukos statyba 
Kintuose. 

Praktiniai seminarai būtini norint įgyti arba pratęsti kvalifikacinius atestatus vadovauti me-
lioracijos ir hidrotechnikos darbams. Seminare kvalifikaciją pakėlė per 200 specialistų.

Plačiau apie seminaro eigą rašoma šiame žurnalo numeryje
„ŽH“ informacija

                                        

Kovojama su nelegaliais žemės kasinėjimais
Lietuvos geologijos tarnyba nustatė, kad šiuo metu Lietuvoje yra 3,3 tūkst. nelegaliais 

kasybos darbais pažeistų teritorijų. Pažeistos teritorijos buvo žvalgomos nepilotuojamais lėk-
tuvais-robotais, o gauti pradiniai duomenys apdoroti specialia programine įranga. Apaugusios 
teritorijos kartografuotos automatiniais tacheometrais. Įvertinus visas nustatytas pažeistas teri-
torijas, už žemės gelmių sekinimą bus skirtos sankcijos pagal pažeidimų mastą.

Pažeistų kasiniais vietų ir karjerų nustatyta Šiaulių (543), Vilniaus (466), Kauno (409) 
ir kitose apskrityse. Telšių apskrityje aptiktos 334 pažeistos teritorijos, Panevėžio apskrity-
je – 300, Alytaus apskrityje – 298, Klaipėdos – 264, Utenos – 247, Tauragės – 223, Marijam-
polės – 217. Valstybinėse arba iš dalies valstybinėse žemėse aptiktos 786 iškasinėtos vietos. 
Mažiausiai kasyba pažeistų teritorijų yra durpynuose – 106. Saugomose teritorijose aptiktos 
252. Daugiausiai pažeistų žemių yra privačiose teritorijose.

 Lietuvos geologijos tarnybos specialistai siūlo, kad norint sutvarkyti pažeistas teritorijas 
pirmiausia reikia nustatyti, kurios iš jų tinkamos toliau naudoti. Tokiose teritorijose reikėtų 
atlikti išsamią arba papildomą geologinę žvalgybą ir parengti naudingųjų iškasenų telkinius 
legaliai kasybai. Geologai teigia, kad vietose, kur kasybos toliau tęsti nebegalima, reikėtų pa-
rengti projektus teritorijoms sutvarkyti.

„ŽH“ informacija

Paliko ryškų pėdsaką žemėtvarkoje
Šiemet sukanka 90 metų, kai gimė Lietuvos žemėtvarkai nusipelnę, daug reikšmingų darbų 

atlikę buvusio. Žemėtvarkos instituto (dabar Valstybės žemės fondas) specialistai Bonifacas 
Kasparaitis ir Stasys Vaitiekūnas.

Bonifaco kasparaičio gimimo sukaktį lie-
pos 8 d. paminėjo buvę Žemėtvarkos instituto 
kolegos, dabar dirbantieji Valstybės žemės fonde, 
Bonifaco žmona ir artimieji. Susitikimo metu pri-
siminta jo veikla, atlikti darbai, pasidalyta prisi-
minimais iš įvairių gyvenimiškų  nutikimų.

Zanavykas B.Kasparaitis baigė Šakių gim-
naziją, tęsė mokslus Kauno valstybinio univer-

Šiame name gyveno B. Kasparaitis
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siteto Statybos fakultete ir tapo geodezijos inžinieriumi. Nuo 1950 m. visą savo gyvenimą 
susiejo su žemėtvarka. Su užsidegimu  atkakliai klojo žemėtvarkai svarbų geodezinį pagrindą 
ir kūrė įvairaus mastelio kartografinę medžiagą. Jo iniciatyva užfiksuoti reikšmingi Lietuvos 
paveldo objektai: gamtos ir kultūros paminklai, vietovardžiai. 1979 m. jam buvo suteiktas Lie-
tuvos nusipelniusio inžinieriaus vardas. 1991 m. išėjęs į pensiją jis aktyviai įsitraukė į Vilniaus 
zanavykų bendrijos darbą – buvo valdybos narys. Mirė 1997 m. gegužės 8 d. Šiuo metu B. Kas-
paraičio tėviškėje, Šakių r. Vilkabūdžio k. prie gyvenamojo namo pritvirtinta Atminimo  lenta.

Stasiui Vaitiekūnui 90 metų būtų sukakę rugpjūčio 2 d. Jis - pirmosios LŽŪA Žemėtvar-
kos fakulteto žemėtvarkininkų laidos 1946 m. absolventas. Jo tėviškė Kupiškio r. Aukštupėnų 
k. Baigęs Kupiškio gimnaziją, siekė žemėtvarkos inžinieriaus specialybės. Baigęs akademiją 

1951 m., visą savo gyvenimą susiejo su žemėtvar-
ka. 1951-1953 m. buvo Kauno srities Žemės tvar-
kymo ir sėjomainų valdybos inžinierius, vėliau – 
grupės viršininkas,  1953 -1961 m. – ŽŪM Žemės 
tvarkymo valdybos Kauno skyriaus viršininkas.

 Toliau profesinę veiklą susiejo su Žemėtvar-
kos institutu. Dirbo jame 1961-1985 m., buvo 
instituto Kauno žemėtvarkos skyriaus viršininkas. 
Stasys buvo labai darbštus, reiklus sau ir paval-
diniams. 1965 m. jam buvo suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio inžinieriaus vardas. Mirė 1987 m. 
gruodžio 26 d. 

Vytautas Skuodžiūnas

Giedrius Pašakarnis – mokslų daktaras
2015 m. rugpjūčio 3 d. Liverpulio Džono Mūro universiteto (Jungtinė Karalystė) Aplinkos 

inžinerijos mokyklos doktorantas Giedrius Pašakarnis apgynė daktaro disertaciją tema „Lie-
tuvos kaimo atnaujinimas bei plėtra vykdant žemės konsolidaciją“. (LAND CONSOLIDA-
TION IN THE CONTEXT OF LITHUANIAN RURAL DEVELOPMENT AND REVITA-
LIZATION) ir  įgijo filosofijos daktaro (PhD) mokslo laipsnį. Mokslinė vadovė prof. dr. Vida 
Malienė (Liverpulio Džono Mūro universitetas). 

G.Pašakarnis gimė 1979 m. Kauno m. Kraštotvarkos magistras (LŽŪU, 2006). Dirba UAB 
„Hnit-Baltic“ projektų vadovu.

                                                 
Paskyrimai

VĮ Valstybės žemės fondas
*tomas Balčiūnas, g. 1977 m., teisės magistras (M.Romerio universitetas, 2001), paskir-

tas VĮ Valstybės žemės fondo direktoriumi. Iki tol buvo NŽT Teisės departamento direktorius.
Romualdas Survila

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministrės padėkos raštai įteikti

*kęstučiui Naujokui, UAB „Jurmelsta“ (Jurbarkas) direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;
*Mindaugui dindai, UAB „Žiežmarių hidrotechnika“ direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;

  Romualdas Survila

Buvusieji kolegos prie S.Vaitiekūno kapo    
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