


Mūsų žurnalas –  vienintelis periodinis leidinys šalyje, nušviečian-
tis žemėtvarkos, hidrotechnikos ir melioracijos specialistų gyvenimą 
bei darbus, nagrinėjantis šių sričių problemas, pasakojantis apie įmo-
nių veiklą.

Būdamas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių są-
jungos leidiniu, jis informuoja apie Sąjungos veiklos aktualijas, ne-
užmiršta mūsų bendruomenės narių jubiliejų ir kitokiomis progomis.

 Metinė (4 numerių) 
prenumeratos kaina 24,31 Eur 

+ PVM 9 proc. - 2,19 Eur, 
pristatymo išlaidos su PVM 3,50 Eur.

Užsisakykite žurnalą patys ir paraginkite 
tai padaryti bendradarbius. Palaikykite žurna-
lą – vienintelę viešą žemėtvarkininkų ir hidro-
technikų  tribūną.

Žurnalo prenumerata – 
puiki dovana ir buvusiems Jūsų 
kolektyvo nariams, žemėtvarkos  
ir hidrotechnikos veteranams.

Prenumeruokite žurnalą 
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2016 metams

             Žurnalą galima užsisakyti ir be pristatymo, tuomet jį reikia pasiimti redakci-
jos adresu: Vilnius, J.Lelevelio g. 6, 436 k., IV a (ŽŪM -VŽF patalpose - archyve).



 Ačiū už metus, kuriuose 
kartu buvome.

 Artėjant naujam laiko 
ratui linkime visiems gražių 

šv. Kalėdų, laimingų 2016-ųjų!
 Tegul Naujaisiais Metais 

netrūksta sveikatos, artimųjų šilumos,  
kolegų supratimo.

 Lai ateinantys metai 
būna kupini naujų idėjų 

ir prasmingų darbų!
 

Žurnalo „Žemėtvarka ir  
hidrotechnika“ redakcija

Mieli žurnalo bičiuliai!
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Valstybinės žemės sklypų nuomos  
ir pardavimo aukcionai

Sandra STANIULYTĖ 
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui Žemės įstatymu deleguota 
funkcija organizuoti ir vykdyti valstybinės žemės pardavimo ir nuomos 
aukcionus. 

2011 m. sausio mėnesį vietinėje spaudoje buvo paskelbti pirmieji 
valstybinės žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionų skelbimai. As-
menys, norėję dalyvauti aukcione, turėjo Valstybės žemės fondui atsiųsti 
prašymą dalyvauti, nurodyti savo siūlomą kainą ir nurodytu laiku atvykti 
į aukciono organizavimo vietą. Aukciono dalyviams būdavo išduodamos 
dalyvio kortelės, kurias pakeldami jie siūlydavo didesnę valstybinės že-
mės pirkimo ar nuomos kainą. Toks aukcionų organizavimo būdas sun-
kino jų dalyvių galimybes dalyvauti skirtingose savivaldybėse vykstan-
čiuose aukcionuose.

2014 m. pakeitus teisės aktus, valstybinės žemės pardavimo ir nuomos auk-
cionų organizavimas ir vykdymas buvo perkeltas į elektroninę erdvę – internetą 
http://aukcionai.vzf.lt. Valstybės žemės fondui modernizavus valstybinės žemės bei 
miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimą ir vykdymą bei įdie-
gus elektroninę aukcionų sistemą, aukcionų skelbimas, dokumentų pateikimas, o 
ir patys aukcionai dabar vyksta tik elektroninėje erdvėje. Todėl šis procesas tapo 
viešesnis, skaidresnis ir taupantis visų aukcionų dalyvių laiką. Aukciono dalyviai, 
neišvykdami iš savo gyvenamosios ar darbo vietos, gali vienu metu dalyvauti ke-
liuose tuo pačiu metu vykstančiuose valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo 
ar nuomos aukcionuose. Sistema aiški ir paprasta vartotojui, o į iškilusius klausimus 
visuomet pasirengęs atsakyti aukciono administratorius.

Norėdamas dalyvauti valstybinės žemės sklypo pirkimo ar nuomos aukcione, 
asmuo turi užsiregistruoti interneto svetainėje ir sumokėti pradinį įnašą – 5 procen-
tus pradinės norimo pirkti žemės sklypo kainos arba vienerių metų pradinio žemės 
nuomos mokesčio dydžio sumą. 

Aukcionui prasidėjus, pirmąjį siūlymą teikiančio aukciono dalyvio siūloma 
valstybinės žemės sklypo pirkimo kaina ar žemės nuomos metinis mokestis turi 
būti ne mažesni už valstybinės žemės sklypo pradinę pardavimo kainą ar pradinį že-
mės nuomos mokestį. Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma valstybinės žemės 
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sklypo pirkimo kaina ar žemės nuomos mokestis turi būti ne mažesni už paskelbtą 
ankstesnio siūlymo pirkimo kainą ar nuomos mokestį, padidintą ne mažiau kaip 
minimaliu valstybinės žemės sklypo pardavimo kainos ar žemės nuomos mokesčio 
didinimo intervalu – 1 procentu.

Jeigu valstybinės žemės pardavimo skelbime numatyta galimybė žemės sklypą 
pirkti išsimokėtinai, kiekvieną kartą prieš siūlydamas pirkimo kainą aukciono daly-
vis turi nurodyti atsiskaitymo už perkamą valstybinės žemės sklypą būdą – iš karto 
ar išsimokėtinai. Jei žemės sklypas perkamas išsimokėtinai, turi būti nurodoma, per 
kiek metų pageidaujama visiškai atsiskaityti už valstybinės žemės sklypą.

Aukciono laimėtoju tampa iki aukciono pabaigos didžiausią kainą pasiūlęs auk-
ciono dalyvis. Aukciono dalyviams, kurie nelaimėjo aukciono arba jame nedalyva-
vo, per penkias darbo dienas grąžinamas jų sumokėtas pradinis mokestis – be jokių 
atskaitymų. Pažymėtina, kad bent vienas pradinės kainos padidinimas iki numatytos 
aukciono pabaigos pratęsia aukcioną papildomomis penkiomis minutėmis. Per šias 
papildomas penkias minutes aukciono dalyviai gali siūlyti didesnę kainą. Aukcio-
nas vyksta tol, kol paskelbiamas paskutinis kainos pakėlimas. Visi registruoti sve-
tainės nariai gali stebėti vykstančius aukcionus, matyti konkretų kainos kilimą ir 
laiką, kada kaina buvo pakelta. Kiekvieno aukciono dalyvio konfidencialumas ir 
aukciono viešumas užtikrinamas specialiu kodu. Galima prisiminti keletą aukcionų, 
kuriuose jų dalyviai aktyviai varžėsi ir ženkliai padidino pradines valstybinės žemės 
sklypų kainas.

 Ypatingo susidomėjimo sulaukė 2015 m. birželio 2 d. įvykęs 0,94 ha kitos pa-
skirties valstybinės žemės sklypo Klaipėdos mieste pardavimo aukcionas. Varžėsi 
trys dalyviai, o pradinė (beveik 314 tūkst. eurų) sklypo pardavimo kaina buvo padi-
dinta 1,7 karto. Aukcione šis sklypas buvo parduotas už 531 tūkst. eurų kainą.

Ne mažiau aktyviai 2015 m. rugpjūčio 19 d. vyko miškų ūkio paskirties valstybi-
nės žemės sklypo Kupiškio rajone pardavimo aukcionas. Du aukciono dalyviai apie 
5 valandas varžėsi didindami pradinę sklypo kainą, kuri buvo daugiau kaip 8 tūkst. 
eurų. o galutinė aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina viršijo 13 tūkst. eurų.

Po aukciono pirkimo ar nuomos sutarties projektas pateikiamas interneto sve-
tainėje. Jį aukciono laimėtojas turi patvirtinti per penkias darbo dienas. Be to gali 
pateikti pastabų dėl sutarties projekto. Valstybės žemės fondas, įvertinęs pastabų 
atitikimą arba neatitikimą teisės aktams, gali atsižvelgti į pateiktas pastabas arba 
motyvuotai atsisakyti į jas atsižvelgti. Aukciono laimėtojo suderintas sutarties pro-
jektas nusiunčiamas valstybinės žemės pardavėjui arba nuomotojui, kuris infor-
muoja aukciono laimėtoją apie pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarties pasirašymo 
datą ir laiką. 

Svarbu paminėti, kad valstybinės žemės sklypai, kurie parduodami arba nuomo-
jami valstybinės žemės pardavimo ar nuomos aukcionuose, įtraukiami į GIS žemė-
lapius interneto svetainėje www.geoportal.lt.
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Šioje svetainėje vaizduojami nuomojami, parduodami, išnuomoti ir parduo-
ti valstybinės žemės sklypai, valstybinės žemės sklypų duomenys ir ribos. Žemės 
sklypo ribos grafiškai pavaizduojamos suvedus žemės sklypo kadastriniais matavi-
mais nustatytas koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94. Jei valsty-
binės žemės sklypas yra miškų ūkio paskirties, skirtingomis spalvomis išskiriamos 
medynų rūšys.

ŽEMĖTVARKA

Žemės sklypo vaizdavimas www.geoportal.lt svetainėje

Statistiniai valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų  
2011-2015 m. duomenys (iki 2015 m. lapkričio 6 d.) 

Eil.
Nr.

Žemės sklypo 
paskirtis

2011-2014 m. 2015 m. Iš viso
Orga-
nizuoti Įvykę

Organi-
zuoti Įvykę

Organi-
zuoti Įvykę

Įvykusių
proc.

1. Kita 
(pardavimas) 570 100 596 57 1166 157 13

2. Kita (nuoma) 159 75 68 29 227 104 46

3. Miškų ūkio 
(pardavimas) 302 179 280 65 582 244 42

4. Miškų ūkio 
(nuoma) 4 2 - - 4 2 50

5. Žemės ūkio
(pardavimas) 112 106 - - 112 106 95

6.
Žemės ūkio
(mėgėjų sodo)
(pardavimas)

11 7 3 - 14 7 50

Iš viso 1158 469 947 151 2105 620 29
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Pardavus ar išnuomojus valstybinės žemės sklypą aukcione, gautos lėšos, atskai-
čiavus aukciono organizavimo išlaidas, įskaitomos į atitinkamų biudžetų pajamas: 

● Kitos paskirties (pardavimas) 50 % į savivaldybės, kuri parduoda žemės skly-
pą, biudžetą; 50 % į valstybės biudžetą;

● Kitos paskirties (nuoma) 100% į savivaldybės biudžetą, kuri nuomoja žemės 
sklypą;

● Miškų ūkio paskirties, žemės ūkio paskirties (pardavimas) 100 % į Lietuvos 
biudžetą.

Šiuo metu internete paskelbti 189 valstybinės žemės ir miško sklypų pardavi-
mo bei nuomos aukcionai (133 kitos paskirties žemės sklypų pardavimo, 43 miškų 
ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir 13 kitos paskirties žemės sklypų nuomos 
aukcionų). 

ŽEMĖTVARKA

Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo statistika:

Eil.
Nr.

Žemės sklypo 
paskirtis

2014 m. 2015 m. Iš viso
Orga-
nizuoti Įvykę

Organi-
zuoti Įvykę

Organi-
zuoti Įvykę

Įvykusių
proc.

1. Kita 
(pardavimas) 82 20 596 57 678 77 11

2. Kita (nuoma) 22 15 68 29 90 44 49

3. Miškų ūkio 
(pardavimas) 33 16 280 65 313 81 26

4. Miškų ūkio 
(nuoma) - - - - - - -

5. Žemės ūkio
(pardavimas) 1 1 - - 1 1 100

6.
Žemės ūkio
(mėgėjų sodo)
(pardavimas)

- - 3 - 3 - -

Iš viso 138 52 947 151 1085 203 19

Gauta lėšų už parduotus ir išnuomotus valstybinės žemės sklypus (tūkst. eurų):
Eil.
Nr. Žemės sklypo paskirtis 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Iš viso

1. Kita (pardavimas) - 1120,3 1178,9 1831,8 2476,3 7207,3
2. Kita (nuoma) 19,6 7,6 119,5 35,7 40,3 222,8

3. Miškų ūkio  
(pardavimas) - 749,2 421,0 518,3 353,5 2042,0

4. Miškų ūkio (nuoma) - 3,7 - - - 3,7

5. Žemės ūkio  
(pardavimas) - 2,0 618,1 84,5 - 704,6

6. Žemės ūkio (mėgėjų 
sodo) (pardavimas) - 8,2 1,3 22,7 32,3

Iš viso 19,6 767,1 2938,9 2492,9 2870,1 10212,7
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Galimybės efektyviau bei skaidriau 
valdyti ir tvarkyti turtą

2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo keletas įstatymų, kuriais siekiama paskatinti 
nekilnojamojo turto registravimą Nekilnojamojo turto registre ir išspręsti proble-
mas, susijusias su nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų atnaujinimu, nere-
gistruoto turto vertės nustatymu mokesčių administravimo tikslais, efektyvesniu 
turto valdymu ir kt. 

Pakeitimai, kuriuos aptarsiu toliau, padaryti Nekilnojamojo turto kadastro, 
Nekilnojamojo turto registro ir Statybos įstatymuose bei Administracinių teisės 
pažeidimų kodekse atsižvelgiant į darbo grupės, sudarytos Teisingumo minis-
tro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymu, pasiūlymus. Darbo grupės tikslas buvo 
išnagrinėti praktikoje kylančias nekilnojamojo turto teisinio registravimo ir su 
tuo susijusias mokestinio reguliavimo problemas bei parengti atitinkamus tei-
sės aktų pakeitimų projektus.

Pradėsiu nuo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo. Jame iš esmės pakeista 
nuostata, reglamentuojanti, kokie statiniai laikytini nekilnojamojo turto kadastro 
objektais, t. y. nuo įstatymo įsigaliojimo datos nekilnojamojo turto kadastro objek-
tais laikomi statiniai (taip pat nebaigti statyti), kurių statybai reikalingi statybą lei-
džiantys dokumentai (kai jie yra privalomi), arba statiniai, kurie pastatyti turint kitą 
statybos teisėtumą patvirtinantį dokumentą. Šiuo sprendimu išplėstos savininkų ga-
limybės daugiau statinių Nekilnojamojo turto registre registruoti ne priklausiniais, 
o atskirais nekilnojamaisiais daiktais. Anksčiau tokiais galėjo būti tik tie statiniai, 
kurių statybai ar rekonstravimui reikėjo leidimo. 

Kadastro įstatyme taip pat nustatyta, kad kai nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenis būtina nustatyti ar pakeisti mokesčių administravimo, t. y. nekilnojamojo 
turto vertės, mokesčių dydžio nustatymo tikslais, kai siekiama paimti nekilnojamąjį 
daiktą ar jo dalį viešiesiems poreikiams arba kai būtina nustatyti arba pakeisti nekil-
nojamųjų daiktų, kurie neturi savininkų (arba kurių savininkai nežinomi), kadastro 
duomenis, matininkas tai galės padaryti tik dalyvaujant mokesčių administratoriui. 
Kai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys į nekilnojamojo turto kadastrą bus 
įrašomi ar pakeičiami jau minėtais mokesčių administravimo tikslais, teisė pateikti 
prašymą įrašyti ar pakeisti kadastro duomenis suteikta ne tik to turto savininkui ar 
valdytojui, bet ir mokesčių administratoriui.

Dar daugiau naujų nuostatų atsirado Statybos įstatyme. Daugelis iš jų susiję su 
privalomais nurodymais per įstatyme numatytus terminus Nekilnojamojo turto re-
gistre įregistruoti užbaigtos ar nebaigtos statybos statinius ir daiktines teises į juos. 
Numatyta, kad atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį 
privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius 
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nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą 
patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą 
pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama). Nurodyta, kad nebaigtas 
statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys ir daiktinės teisės į jį, taip 
pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys ir 
daiktinės teisės į jį turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip 
per 3-jus metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos. Tokia prievolė 
nenustatyta tik nebaigtiems statyti ar rekonstruoti nesudėtingiems statiniams.

Užsitęsus statybos darbams, statytojas privalės, pasikeitus nebaigto statyti ar 
rekonstruoti statinio kadastro duomenims, Statybos inspekcijos išduotos pažymos 
apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrin-
du Nekilnojamojo turto registre juos patikslinti ne rečiau kaip vieną kartą per 5-eris 
metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo Nekilnojamojo tur-
to registre. Tiesa, sustabdžius statinio statybą, nebaigto statyti ar rekonstruoti sta-
tinio kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinti nebus reikalaujama. 
Svarbu nepamiršti, kad kartu su statybos teisėtumą patvirtinančiais dokumentais 
registro tvarkytojui turės būti pateikta ir statinio kadastro duomenų byla.

Seimas numatė, kad už nustatytos statinių ir daiktinių teisių į juos registravimo 
ir nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų Nekilnojamojo turto 
registre tikslinimo tvarkos pažeidimus juridiniams asmenims bus skiriama nuo 290 
eurų iki 580 eurų, o fiziniams asmenims – nuo 145 iki 290 eurų bauda. Už baudų 
skyrimą atsakinga Statybos inspekcija. Nuobaudos bus pradėtos taikyti tais atvejais, 
kai iki Statybos įstatymo įsigaliojimo baigti statyti, pradėti ir ilgiau kaip 3-jus me-
tus nebaigti, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti statiniai ir daiktinės 
teisės į juos nebus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre per vienerius metus nuo 
šio įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2016 m. lapkričio 1 d.

Išvengti administracinės baudos netrukus taps visiškai neįmanoma: kitų metų 
balandžio 1 d. įsigaliosiantis Administracinių nusižengimų kodeksas numato teisę 
surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir skirti baudą pažeidėjui nedaly-
vaujant. Maža to, vengiant baudą sumokėti, ji bus išieškoma per šiemet ėmusią 
veikti Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą. Minėta sistema automatiškai 
iš bankų ir kreditų unijų gauna informaciją apie įsiskolinusio pažeidėjo turimas sąs-
kaitas bei jose esančias pinigines lėšas ir taip pat automatiškai nuskaito reikiamą 
sumą valstybės naudai.

Seimas taip pat numatė reikalavimą Nekilnojamojo turto kadastre paviešinti 
informaciją apie sudarytus statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo, 
savavališkos statybos ir kitus dokumentus, turinčius įtakos nekilnojamojo daikto 
teisiniam statusui. Tuo tikslu Registrų centras kartu su Statybos inspekcijos sam-
dyta informacinių technologijų bendrove sukūrė reikiamas programines priemones, 
kurių pagalba bus perduodami pranešimai atitinkamai žymai Nekilnojamojo turto 
kadastre padaryti. Šios informacijos paviešinimas labai aktualus nekilnojamojo tur-
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to pirkėjams, statytojams, kontroliuojančioms institucijoms, tai pačiai Valstybinei 
mokesčių inspekcijai.

Priimti svarbūs pakeitimai, susiję su daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, 
šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimu Nekilnojamojo turto registre. 
Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta, kad asmenys, pas notarą pasirašę 
teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sandorį ar išdavus paveldėjimo teisės liu-
dijimą ir (ar) nuosavybės teisės liudijimą, prašymą įregistruoti daiktines teises, šių 
teisių suvaržymus, juridinius faktus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui galės 
pateikti tik per notarą. Prašymą notaras perduos ne vėliau kaip per 24 valandas 
nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (ar) nuosavybės teisės 
liudijimo išdavimo. Jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržy-
mai, juridiniai faktai atsiras kitais pagrindais (pvz., nuomos sutartis), t. y. daiktinės 
teisės bus įgyjamos ne notaro tvirtinamu dokumentu, asmuo prašymą įregistruoti 
daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus registro tvarkytojui privalės 
paduoti asmeniškai, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo daiktinės teisės, šios teisės 
suvaržymo, juridinio fakto atsiradimo dienos. Beje, kai asmuo šį prašymui paduoti 
nustatytą terminą praleis, Vyriausybės nustatytas atlyginimas už daiktinių teisių, šių 
teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimą bus didinamas dvigubai.

 Seimas taip pat numatė pereinamąjį laikotarpį asmenims, kurie iki šio įstatymo 
įsigaliojimo įgijo, bet Nekilnojamojo turto registre neįregistravo daiktinių teisių į 
nekilnojamąjį turtą, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų. Prašymą dėl daiktinių 
teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimo registro tvarkytojui suin-
teresuoti asmenys turi pateikti iki 2016 m. lapkričio 11 d., t. y. per vienerius metus.

Keletas įdomių statistinių duomenų, iliustruojančių šiame straipsnyje pateiktų 
Seimo sprendimų svarbą. 

Nekilnojamojo turto registre įregistruota apie 2,9 mln. nekilnojamojo turto 
objektų, kurių kadastro duomenys nebuvo keisti nuo 2004 m.; daugiau kaip 75 
tūkst. nekilnojamojo turto objektų, kurių statybos darbų baigtumas mažesnis nei 
100 proc.. Kasmet apie 3 proc. nekilnojamuosius daiktus įsigijusių asmenų Nekil-
nojamojo turto registre neįregistruoja daiktinių teisių į šiuos daiktus, taip sukeldami 
papildomas problemas nustatant nekilnojamojo turto mokesčius ir jų mokėtojus. 
Remiantis 2011 m. Statistikos departamento atlikto Gyventojų ir būsto surašymo 
duomenimis 85,2 tūkst. gyventojų nuomojosi būstą. Tuo tarpu Nekilnojamojo turto 
registre 2012 01 01 įregistruota tik 12,2 tūkst. juridinių faktų apie sudarytas butų 
ir gyvenamųjų namų nuomos sutartis, t. y. neįregistruota 86 proc. Tendencijos iki 
šiol nepasikeitė. Neretai sudaromos panaudos sutartys (ypač žemės ūkio paskirties 
žemės sklypų), tačiau panaudos davėjas už perduotą daiktą realiai gauna pajamas 
iš panaudos gavėjo. Įregistravus tokius juridinius faktus, mokesčių administratorius 
turėtų galimybę nagrinėti jų sudarymo teisėtumą.

Nekelia abejonių, kad priimti įstatymų pakeitimai padės skaidriau tvarkyti turtą, 
jo naudojimas bus efektyvesnis. 

Parengė Kazys Maksvytis

ŽEMĖTVARKA
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Ar sureguliuoti upeliai yra natūralūs 
vandens telkiniai?

Paskutiniuoju metu tarp melioracijos specialistų ir aplinkosaugininkų 
nėra sutarimo, kaip traktuoti prieš daugelį metų sureguliuotus, t. y. ištiesin-
tus ir pagilintus, iš dalies nauja vaga iškastus upelius, pritaikytus vandens 
nuleidimui iš drenažo sistemų. Daugelį metų jie buvo prižiūrimi, valomi 
kaip melioracijos grioviai-priimtuvai. Dabar gi aplinkosaugininkai juos pra-
dėjo traktuoti kaip natūralius vandens telkinius ir draudžia eksploatuoti. 
Tai svarbus klausimas, nuo kurio protingo sprendimo priklauso didelės 
dalies drenuotų plotų, ypač derlingiausiuose Šiaurės Lietuvos rajonuose, 
efektyvus naudojimas žemdirbystei.

2015 m. rugsėjį Lietuvos melioracijos įmonių asociacija kreipėsi į že-
mės ūkio ir aplinkos ministrus, prašydama išspręsti šį ginčą. Sutrumpinę 
spausdiname šį raštą.

Redakcija

Žemės ūkio ministrei Virginijai Baltraitienei 
Aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui 

Aplinkos apsaugos agentūros specialistų nuomone, sureguliuotų upelių valymo 
projektai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikala-
vimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis nuostatomis (toliau – aprašas) ir Aplinkos 
apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu „Dėl rekomendacijų paviršinių vandens 
telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“, 2 priede nustatytiems reikalavimams įgyvendinti patvirtintomis re-
komendacijomis.

Savivaldybių administracijų ir melioracijos statinius prižiūrinčių specialistų 
nuomone, Aplinkos apsaugos agentūros specialistų keliami reikalavimai suregu-
liuotų upelių valymui yra neteisėti dėl šių priežasčių:

1. Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, atsakydami į paklausimą, duoda 
nuorodą į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu 
Nr. 540 patvirtintą „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsau-
gos juostų nustatymo tvarką“. Šio įsakymo 4.11 punktu nustatoma, kas tai yra su-
reguliuotas upės ruožas : „sureguliuotas upės ruožas – upės ruožas su dirbtinai 
suformuota vaga“, patvirtinama apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nu-

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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statymo tvarka, tačiau apie vandens telkinių valymą šioje tvarkoje visiškai nieko 
nekalbama.

2. Sureguliuotus upelius ar upes patikėjimo teise valdo ir prižiūri savivaldybių 
administracijos, panaudodamos melioracijos statinių priežiūrai ir remontui skirtas 
lėšas. Sureguliuoti upeliai ar upės yra įtraukti į melioracijos statinių kadastrą kaip 
magistraliniai grioviai, kadastre kiekvienas šis magistralinis griovys – sureguliuotas 
upelis ar upė - turi melioracijos normatyviniais dokumentais nustatytą sutartinį žy-
mėjimą. Todėl ir Melioracijos įstatymo melioracijos statinių sąvokoje sureguliuoti 
upeliai ar upės nėra įvardijami, nes melioracijos statinių kadastre jie apskaitomi 
kaip magistraliniai grioviai. Tai galima pamatyti žemės informacinės sistemos por-
talo (www.zis.lt) skyriuje ,,Paslaugos“, įvedus konkrečios kadastrinės vietovės ar 
konkretaus melioracijos projekto pavadinimą (žinant jo pavadinimą), kur gaunama 
visa informacija apie konkrečios vietovės melioracijos situaciją. 

3. Sureguliuoti upeliai ar upės – magistraliniai grioviai – yra viena iš pagrindinių 
bendros melioracijos sistemos dalių, nes šių sureguliuotų upelių ar upių dėka yra 
nusausinama apie 1,5 mln. ha Lietuvos teritorijos. Todėl prižiūrint ir tvarkant šiuos 
sureguliuotus upelius ar upes – magistralinius griovius – yra privaloma specialistų 
kompetencija, specialistai ir įmonės, vykdančios šių upelių ar upių valymo ar prie-
žiūros darbus, privalo turėti Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacijos ates-
tatus, t. y. taip, kaip numato Melioracijos įstatymas. Todėl melioracijos specialistų 
visiškai netenkina aprašo 39 punkte numatyti reikalavimai specialistų kvalifikacijai, 
kai kalbama apie sureguliuotus upelius ar upes. 

Aplinkosaugos ir melioracijos specialistų skirtingas tų pačių dalykų traktavimas 
sukelia nereikalingą gaišatį aiškinantis šiuos reikalus, panašiai kaip šių dviejų ins-

titucijų specialistų 
nesutarimas dėl 
krūmų ir medžių 
kirtimo melioraci-
jos grioviuose pri-
vertė inicijuoti šio 
klausimo spren-
dimą net Seimo 
Kaimo reikalų ko-
mitete.

Melioracijos 
specialistai įžiū-
ri ir pagrindinę 
nesusikalbėjimo 
su aplinkosaugi-
ninkais priežastį. 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Kai kurie aplinkosaugininkai norėtų, kad visi grioviai atrodytų taip
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Aplinkosaugos specia-
listai, 2000 metais su-
darydami Lietuvos Res-
publikos upių, ežerų ir 
tvenkinių kadastrą, vi-
siškai nesikonsultavo su 
Žemės ūkio ministerijos 
ir savivaldybių meliora-
cijos specialistais, todėl 
sureguliuotiems upe-
liams ar upėms sutei-
kė pavadinimus pagal 
anksčiau prieš melio-
raciją buvusius vieto-
vės ar buvusių neregu-
liuotų upelių ar upių 
pavadinimus. Aplinkosaugininkai visiškai neatsižvelgė į tai, kad šie sureguliuoti 
upeliai ar upės jau buvo įrengti beveik prieš 20 - 40 metų ir turi savo techninius 
projektus, kuriuose jie žymimi melioracijos normatyviniais dokumentais nustatytais 
sutartiniais žymėjimais, šiais žymėjimais yra įtraukti į melioracijos statinių kadastrą 
kaip magistraliniai grioviai ir kaip statiniai turi savo vertę. 

Šis nesusikalbėjimas liks ir toliau, jei aplinkosaugininkai realiai neįvertins esa-
mos situacijos ir nepakeis jų pačių dirbtinai suteiktų sureguliuotiems upeliams ar 
upėms pavadinimų, vadovaudamiesi esamais melioracijos techniniais projek-
tais ir savivaldybių melioracijos specialistų konsultacija.

Savivaldybių melioracijos specialistų ir mūsų nuomone, rengiant melioracijos 
statinių projektus, kuriuose yra numatoma valyti sureguliuotus upelius ar upes – 
magistralinius griovius - neturėtų būti taikomi šio aprašo reikalavimai. 

Prašome Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos vadovus išspręsti šią 
problemą ir duoti išaiškinimą, kad sureguliuoti upeliai ar upės yra melioracijos sta-
tiniai, turintys savo kadastrinę apskaitą (kaip magistraliniai grioviai) ir vertę (ko 
nėra natūralių upių apskaitoje) bei melioracijos techniniuose projektuose numatytus 
sutartinius žymėjimus. Taip pat būtina tikslinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir 
tvenkinių kadastrą, atsižvelgiant į melioracijos statinių kadastrą, kad tas pats sure-
guliuotas upelis ar upė neturėtų dviejų skirtingų pavadinimų.

Neišsprendus šios problemos, nebus galima tinkamai rekonstruoti sausinimo 
sistemų ir kt. melioracijos statinių, kurie išsidėstę beveik 60 proc. visų nusausintų 
žemių Lietuvoje. 

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos  
pirmininkas dr. Kazys Sivickis

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Neprižiūrint griovių-upelių aplinkiniai plotai užpelkės
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Viename didžiausių rajonų ir 
melioracijos turtas didžiausias

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Panevėžio rajonas pagal nusausintos žemės plotą yra didžiausias šalyje. 
Daugiau kaip 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos rajono žemdirbiai išaugina 
nusausintoje žemėje. 

Rajonas aktyviai dalyvavo ir teikiant paraiškas Europos Sąjungos paramai 
gauti melioracijos statiniams rekonstruoti. Deja, ir remiant Europos Sąjungai 
melioracijos reikmės šiame rajone tenkinamos vos dvidešimčia procentų. 

Panevėžio rajone yra 115 tūkst. 
ha drenažu nusausintos žemės. 
Šiose sausinimo sistemose įreng-
ta 2190 km griovių, pastatyta 90 
tiltų, 1812 pralaidų, paklota 3354 
km didelio skersmens drenažo 
rinktuvų. Melioracijos statinių ba-
lansinė vertė 49,8 mln. eurų, vals-
tybei priklausančius melioracijos 
statinius patikėjimo teise valdo 
savivaldybė. Jie nusidėvėję vidu-
tiniškai 67 procentų. 

Melioracijos sistemų būkle, 
atliekamais melioracijos darbais 
rūpinasi trys patyrę savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vyriausieji 
specialistai Algis Dzikas, Antanas Berežanskis ir Beatričė Rimkevičienė. Visi jie 
yra LŽŪA auklėtiniai, hidrotechnikos inžinieriai, šių žmonių patirtis profesijos dar-
bų baruose 30-35 metai. Tai didelis dalykas, nes patirtis bet kuriame darbe yra di-
delė vertybė. 

Melioracijos darbus Panevėžio rajone vykdo du rangovai - UAB ,,Panevėžio 
melioracija“ ir A. Januškos firma ,,Hidroteras“. Projektavimo darbus atlieka IĮ 
,,Vandena“, P. Maskaliovo įmonė ,,Nitora“ ir E. Balčiūnienės individuali įmonė. 
Techninę priežiūrą atlieka patys rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus melio-
racijos vyriausieji specialistai - Algis Dzikas ir Antanas Berežanskis. Jie turi šiam 
darbui pakankamai kompetencijos ir gebėjimų, yra įgiję atestatus, todėl firmų tam 
darbui nesamdo.

Šiemet rajonui melioracijos darbams buvo skirta 412 tūkst. eurų, deja, pasak 
specialistų, turimam turtui prižiūrėti skiriamų lėšų per mažai, nes vienam nusausin-
tos žemės hektarui tenka tik apie 2,5 euro, o poreikis - 25 eurai.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Apie melioracijos darbus kalbasi Panevėžio r. Žemės ūkio 
sk.  vyr. specialistai Algis Dzikas ir  Antanas Berežanskis
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- Daugelis melioracijos 
sistemų įrengtos daugiau 
nei prieš pusšimtį metų, 
tad nenuostabu, kad jos ne-
befunkcionuoja taip, kaip 
turėtų, - sako Panevėžio ra-
jono savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas A. Dzikas. Pasak 
jo, šiandien apie 70 proc. me-
lioracijos griovių yra blogos 
būklės, būtina rekonstruoti 
apie 6 tūkst. ha sausinimo 

sistemų. Visgi būtiniausi darbai yra daromi. Žmonės, kurių žemėse būtina atlikti 
melioracijos darbus, yra susibūrę į melioracijos statinių naudotojų asociacijas, jų 
rajone įregistruota septyniolika.

Didelę reikšmę gerinant melioracijos statinių būklę turi Europos Sąjungos lėšos. 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos veiklos sritį ,,Žemės ūkio 
vandentvarka“ Panevėžio rajone įgyvendinta 17 projektų, parama taikyta melioraci-
jos statiniams rekonstruoti. Įvykdžius juos sausinimo sistemų būklė pagerinta 1900 
ha plote.

Pagal priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įvykdyti drenažo sistemų atnau-
jinimo projektai Skaistgirių kaime ir Geležių miestelyje. Pasak A. Dziko, drenažo 
būklė Panevėžio rajono gyvenvietėse itin bloga. Taip yra todėl, kad prieš penkias 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Sutvarkytas kanalas

Drenažo remonto darbai Panevėžio rajone



14 

dešimtis metų įrengtas drenažas 
buvo skirtas laukų sausinimui, tačiau 
ilgainiui tose vietose kūrėsi gyven-
vietės, buvo įveisti sodai, įrengtos 
komunikacijos ir pažeistas drenažo 
sistemų vientisumas. Situacija kas-
met tik prastėja.

Tarp prioritetinių melioracijos 
darbų rajone - Ramygalos, Upytės, 
Panevėžio, Paįstrio, Raguvos, Kar-
sakiškio, Vadoklių, Velžio seniū-
nijų sausinimo sistemos griovių ir 
juose esančių statinių remontas bei 
priežiūra, valstybei nuosavybės tei-
se priklausančių drenažo rinktuvų 
remontas gyvenvietėse, upelių bei 
griovių priežiūra. Melioracijos stati-
nių remontui ir priežiūrai skirta 384 
tūkst. eurų.

Melioracijos sistemų ir hidro-
techninių statinių eksploatacijai skirta 13 tūkst. eurų. Atlikti darbai - Skaistgirių, 
Bernatonių, Berniūnų vandens kėlimo siurblinių bei Stepanonių, Žibartonių, Pažibų 
užtvankų priežiūros darbai.

Šiemet pagal veiklos sritį ,,Žemės ūkio vandentvarka“ buvo įgyvendinti du savi-
valdybės projektai: vienas jų skirtas griovių, kitas - Švaininkų užtvankos (Smilgių 
sen.) rekonstravimui. Tokio tipo užtvankos rekonstrukcija rajone iki šiol nebuvo 
vykdoma.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas A. Dzikas paminėjo, kad valstybės 
lėšomis gerą melioracijos būklę rajono laukuose sunku užtikrinti, ir pasidžiaugė, 
kad tai supranta stambesnieji ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės. Jie turi technikos ir 
ieško būdų, kaip pagerinti laukus, kuriuose patys dirba. Esama pavyzdžių, kai patys 
pataiso ir nedidelius drenažo gedimus, ir griovius pavalo. Kalbėdamas apie melio-
racijos statinių naudotojų asociacijų veiklą, A. Dzikas prisiminė, kad jos ne visada 
buvo aktyvios. Kol atsirado pirmoji asociacija rajone, Žemės ūkio skyriaus specia-
listams teko metus kitus žemdirbius agituoti įvairiais būdais. Kaip vieną postūmių 
šiame darbe melioracijos specialistai mato tai, kad asociacijų veiklą remia rajono 
savivaldybė, prisidėdama 5 proc. lėšų. Tai sudaro nemažą sumą, - apie 18 tūkst. 
eurų vienam projektui. A. Dzikas pastebėjo, kad Europos Sąjungos fondų parama 
melioracijai gali pasinaudoti tik stambūs ūkininkai arba žemės ūkio bendrovės, o 
smulkiesiems ūkiams tai sunkiau prieinama, nes reikia turėti nemažai nuosavų lėšų.

2007-2013 metais visos teiktos paraiškos buvo patenkintos, paramos intensyvu-
mas buvo 90 proc. (90 proc. - ES parama, o 10 proc. prisideda pareiškėjas). Šiuo 

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

VŽF melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudo-
jimo valstybinės priežiūros inspektorius Jonas Banys 
(tranšėjoje) tikrina žvyro sluoksnio storį drenažo profilyje 
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metu paramos intensyvumas - 
80 proc., o pareiškėjas turi 
prisidėti 20 proc., tai nemažas 
skirtumas. Kaip bus su 2014 - 
2020 metų finansavimu - kol 
kas neaišku, nes įsigalioja 
nauja balų vertinimo sistema.

Tarp pasitaikančių proble-
mų Žemės ūkio skyriaus spe-
cialistai paminėjo ir kylančias 
derinant projektus su gam-
tosauga. Kad ir dėl užtvan-
kos - hidrotechninio statinio 
rekonstrukcijos darbų. Balan-

dį pradėję rūpintis, leidimą 
darbams melioratoriai gavo 
tik liepos mėnesį. Užtvanka - 
hidrotechninis statinys, jį 
patikėjimo teise valdo savi-
valdybė, gi vanduo priklauso 
Medžiotojų ir žvejų draugi-
jai, būtina jų atsiklausti, jei 
nori užtvanką rekonstruoti. 
Teko spręsti reikalus - kaip 
bus su žuvimi. Abi pusės 
kėlė savus reikalavimus, 
daugybę raštų teko rašyti ir 
laukti išvadų. Tai, žinoma, 
atsiliepė darbų spartai.

- Nepaisant buvusių truk-
džių galutiniu rezultatu esa-
me patenkinti, - apžvelgda-
mas neseniai baigtos tvarkyti 
Švaininkų užtvankos terito-
riją kalbėjo A. Berežanskis.

Melioracija - svarbi že-
mės ūkio gamybos infras-
truktūros dalis, ji būtina regi-
onuose, kur vyrauja lygumos 
ir gruntinio vandens lygis 
yra aukštas. 
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Švaininkų užtvanka (Smilgių sen.) prieš ir po rekonstrukcijos

„Rangovų darbo rezultatais esame patenkinti“, - 
sako Panevėžio r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus  

vyr. specialistas Antanas Berežanskis
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Alkevos projektas
Doc. dr. Midona DAPKIENĖ 

ASU Hidrotechninės inžinerijos institutas 

Portugalija yra labiausiai nuo Lietuvos nutolusi Europos valstybė, esanti 
Iberijos pusiasalyje greta Ispanijos. 2015 metų spalio pabaigoje teko lankytis 
šioje šalyje, viliojančioje savo nuostabia gamta, architektūra ir tradicijomis. Pa-
gal ERASMUS + dėstytojų mainų programą skaičiau paskaitas Bežos (portug. 
Beje) politechnikos instituto studentams bei dalyvavau tarptautiniame semina-
re, skirtame vandens sistemoms. 

 Bežos miestas įsikūręs šalies pietuose, Alentežo (portug. Alentejo) regione, to-
dėl viena iš tarptautinio seminaro dienų buvo skirta šio regiono vandens proble-
moms ir jų sprendimo būdams. Alentežo regionas užima trečdalį Portugalijos te-
ritorijos, jame yra žemas demografinis tankis (5 proc. šalies gyventojų), gyventojų 
skaičius mažėja ir yra daug vyresnio amžiaus žmonių. Bendras vidaus produktas 
vienam gyventojui čia yra mažesnis negu šalies vidurkis. Alentežas garsėja savo 
giedru dangumi – čia būna net trys tūkstančiai saulėtų valandų per metus. Tačiau 
mūsų akimis žiūrint yra ir kita puikaus klimato medalio pusė – karšti saulės spindu-
liai negailestingai degina regiono žemę.

Vandens stygius - opi šalies problema. Šiuo metu 60 proc. požeminio vandens 
išteklių jau išnaudota, o paviršiniai vandens ištekliai tik 10 proc. Ši vandens trū-

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Alkevos arkinė užtvanka 



17

kumo problema sė-
kmingai sprendžiama 
įgyvendinus vadina-
mąjį Alkevos (portug. 
Alqueva) daugiatikslį 
projektą, kuris turi 
tiesioginį poveikį Be-
žos, Evoros, Setubalo, 
Portalegres ir kitoms 
regiono apskritims. 
Aplankėme Alkevos 
hidromazgą, kuris 
pastatytas užtvenkus 
Gvadjanos (portug. 
Guadiana) upę. Įte-
kanti į Atlanto vandenyną Gvadjanos upė šaliai yra svarbus vandens šaltinis. Jos 
ilgis 744 km, vidutinis debitas 70 m³/s, baseino plotas per 60 tūkst. km2. Alkevos 
hidromazgo specialistai supažindino mus su jo statybos istorija, konstrukcijos ypa-
tybėmis ir nauda šalies ūkiui.

Alkevos projekto pagrindiniai uždaviniai buvo:
● užtikrinti vandens poreikius drėkinimui, jei sausra truktų  

ne mažiau kaip trejus metus paeiliui;
● garantuoti vandens tiekimą gyventojams, pramonei  

ir žemės ūkiui Alentežo regione;
● gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių;
● gerinti turizmo paslaugų ir rekreacijos kokybę.
Įgyvendinant projektą pirmiausia buvo pastatytas Alkevos hidromazgas. Už-

tvankos statybos darbai pradėti šaliai vadovaujant prezidentui Antonio de Oliveira 
Salazar, tačiau 1978 m., po Gvazdikų revoliucijos, jie buvo nutraukti. XX a. pasku-
tiniame dešimtmetyje Alkevos užtvankos statybos darbai buvo atnaujinti. 2002 m. 
pradėta pildyti vandens saugykla, 2004 m. pradėjo veikti pirmoji hidroelektrinė, o 
2006 m. vandens saugykla užpildyta. Arkinės betoninės užtvankos aukštis – 96 m. 
Tai ne aukščiausia užtvanka Portugalijoje, tačiau vandens saugykla yra didžiausia 
ne tik šalyje, bet ir visoje Vakarų Europoje, jos plotas – 250 km². Neseniai (2013 m.) 
pradėjo veikti antroji hidroelektrinė, padvigubinusi instaliuotą galią iki 520 MW.

Hidromazgo darbuotojų teigimu, didelis iššūkis statant užtvanką buvo vieno kai-
mo, atsidūrusio aukštutinio bjefo teritorijoje, iškeldinimas. Tai buvo daroma pirmą 
kartą Portugalijos istorijoje. Keli šimtai kaimo gyventojų, daugiausia vyresnio am-
žiaus, nenorėjo palikti gimtųjų vietų. Visgi šią problemą pavyko išspręsti. Vos už 
dviejų kilometrų buvo pastatyta nauja moderni gyvenvietė su bažnyčia, mokykla, 
poilsio zonomis. Taip pat įrengtas muziejus, kurio ekspozicija primena senojo kai-
mo žmonių gyvenimą.

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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 Vanduo iš Alkevos 
vandens saugyklos yra 
paskirstomas visame 
regione. 23 km žemiau 
šios užtvankos buvo 
pastatyta Pedrogao už-
tvanka (prie to paties 
pavadinimo gyvenvie-
tės). Šios užtvankos 
statybos tikslas – sufor-
muoti tvenkinį Alkevos 
žemutiniame bjefe (Al-
kevos elektrinė veikia 
hidroakumuliacinės 
elektrinės principu) bei 

tiekti vandenį Ardilos ir Pedrogao posistemėms. Prie užtvankos veikia mini hidro-
elektrinė. 

 Pagrindinė siurblinė yra prie Alkevos vandens saugyklos. Alamos siurblinė ima 
vandenį iš Alkevos tvenkinio ir tiekia jį to paties pavadinimo posistemei. Kitos dvi 
siurblinės – Pedrogao Kairiojo kranto ir Pedrogao Dešiniojo kranto – tiekia vandenį 
atitinkamai Ardilos ir Pedrogao posistemėms. Pagrindinei infrastruktūrai taip pat 
priklauso pirminiai ir antriniai vandens tiekimo tinklai, siurblinės, tarpinės užtvan-
kos, rezervuarai, kelių tinklas.

Taigi, antrinį Alkevos vandens tiekimo tinklą sudaro trys posistemės, kurių ben-
drai drėkinama teritorija Alentežo regione apima apie 120 tūkst. hektarų:

● Alkevos posistemėje vanduo iš Alkevos vandens saugyklos drėkina apie 63,9 
tūkst. hektarų teritoriją;

● Ardilos posistemėje Pedrogao Kairiojo kranto siurblinė tiekia vandenį iš Pedro-
gao tvenkinio apie 30,8 tūkst. ha drėkinamos žemės;

● Pedrogao posistemėje Pedrogao Dešiniojo kranto siurblinė tiekia vandenį iš šio 
tvenkinio 24,5 tūkst. ha teritorijai drėkinti.

Alkevos projekto infrastruktūra ir pagrindiniai konstrukciniai rodikliai:

Infrastruktūros elementas Konstrukciniai rodikliai

Alkevos užtvanka Vieta: Gvadjanos upė
Maksimalus aukštis 96 m. Keteros ilgis 458 m

Pagrindinė Alkevos  
hidroelektrinė

Antroji Alkevos  
hidroelektrinė

Instaliuota galia: 260 MW
2 turbinos/siurbliai: Francio tipo, vertikalios ašies,  
reversinės
Vieta: atskiras statinys Gvadjanos upės dešiniajame krante

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA
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Alkevos rezervuaras
Ilgis 83 km; plotas 250 km²
Kranto linijos ilgis 1160 km
Maksimalus tūris 4150 hm3; naudingas tūris 3150 hm3

Pedrogao užtvanka Vieta: Gvadjanos upė
Maksimalus aukštis 43 m; keteros ilgis 473 m

Pedrogao rezervuaras Ilgis 23 km; plotas 11 km²; kranto linijos ilgis 118 km
Maksimalus tūris 106 hm3; naudingas tūris 54 hm3

Pedrogao mini hidroelektrinė Instaliuota galia 10 MW (2 Kaplano turbinos po 5 MW)

Alamos siurblinė

Vieta: Alkevos vandens saugykla
Aukštis: 40 m
Našumas 42 m3/s; Slėgio aukštis 80 m
Galia 42 MW

Dešiniojo kranto siurblinė

Vieta: Gvadjanos upė (Pedrogao užtvankos  
žemutiniame bjefe)
Našumas 19 m3/s; Slėgio aukštis: 60 m
Galia 16,1 MW

Vieta: Gvadjanos upė (Pedrogao užtvankos  
žemutiniame bjefe)
Našumas 12 m3/s; slėgio aukštis 80 m;
Galia: 12,1 MW

Pirminis vandens tiekimo 
tinklas

Bendras ilgis: 380 km
Užtvankos ir tvenkiniai: 45; Kaupimo baseinai: 10
Siurblinės: 15; Mini HE: 5 (11 MW)

Antrinis vandens  
tiekimo tinklas

Drėkinama teritorija: 119,8 tūkst. ha
Siurblinės: 37; Užtvankos ir tvenkiniai: 23
Vamzdynų ilgis: 1577 km

Projekto įgyvendinimas ne tik įgalino vystyti žemės ūkį pilnu pajėgumu, bet 
ir užtikrino gyventojų aprūpinimą vandeniu. Anksčiau daugelio Alentežo regiono 
miestelių gyventojams vanduo buvo tiekiamas vos tris valandas per dieną. Šiuo 
metu iš keturių rezervuarų – Monte Novo, Alvito, Roxo ir Enxoe – vanduo neper-
traukiamai tiekiamas 200 tūkst. gyventojų dvylikoje regiono apskričių. 

 Įgyvendinus tokį grandiozinį projektą, neišvengiamai kilo ekologinių proble-
mų. Viena jų – Alkevos vandens saugyklos krantų erozija, nes vidutinis sezoninis 
vandens lygio kritimas yra apie 5 metrai, tačiau ekstremaliai sausais metais jis gali 
kristi iki 13 m. Daugiausia dėl pasklidosios taršos iš aplinkinių dirbamų teritori-
jų saugykla priskiriama prie eutrofikuotų vandens telkinių. Ženkliai daugėja uodų 
vandens saugyklos pakrantėse. Įrengus užtvanką buvo sunaikintos kai kurių retų 
gyvūnų natūralios buveinės, dėl to kilo pavojus erelių, šikšnosparnių, šernų, eu-
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ropinių laukinių kačių, šeškų, Iberijos lūšių išlikimui šiame regione. Beje, vieną 
šikšnosparnių populiaciją pavyko išsaugoti, perkėlus ją į kitą vietą prieš jų ,,gim-
tosios“ olos užtvindymą. Gvadjanos upėje gausu žuvų, jų migracijos per užtvanką 
problema išspręsta įrengus žuvų pralaidą (keltuvą).

 Dar viena problema - socialinių ryšių praradimas tarp netoli esančių kaimų ir 
miestelių gyventojų, nes iki tvenkinio įrengimo žmonės vieni kitus lengvai pasiek-
davo pėsčiomis arba dviračiais. Taip pat kai kuriuos gyventojus gąsdina galimi už-
tvankų gedimai ir jų pasekmės.

Alkevos projekto inspiruotos problemos buvo analizuotos tarptautinio seminaro 
metu. Kalbėta apie vandentvarką ir aplinkosaugą projekto įgyvendinimo teritorijo-
je: degraduojančių šaltinių mažinimą; taršos į vandens telkinius mažinimą ir van-
dens kokybės gerinimą; efektyvesnių drėkinimo technologijų taikymą, siekiant sau-
goti vandens išteklius; vandens ekosistemų priežiūrą, prevencijos priemonių prieš 
invazines rūšis įgyvendinimą ir kt.

Milžiniška vandens saugykla, tyvuliuojanti tarp laukų ir kalvų su lygiomis ei-
lėmis augančiais alyvuogių medžiais ar vynuogynais negali nežavėti. Alentežo 

žmonės šiuo tvenkiniu 
labai didžiuojasi ir be jo 
jau neįsivaizduoja savo 
gyvenimo. Kaip pasakojo 
kolegos, karštuoju periodu 
vandens telkinį užplūsta 
gaivos ir vandens pramogų 
išsiilgę regiono gyvento-
jai. Tvenkinyje plaukioja 
visokiausi laivai, laiveliai, 
jachtos, valtys, vyksta įvai-
riausios varžybos. Naujie-
na – nameliai ant vandens, 
kuriuos galima išsinuomoti 
ir poilsiauti. 

Net ir vėsesnį spalį 
buvo malonu pasivaikščio-
ti po apylinkes ir pasėdėti 
vandens saugyklos pakran-
tėje įsikūrusiame restora-
nėlyje, paragauti puikaus 
vietinio vyno ir pasivaišin-
ti tradiciniais sūdytos men-
kės patiekalais bei ypatin-
guoju Iberijos kumpiu.
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Žuvininkystės ir akvakultūros 
technologijų studijų bazės plėtra

Algimantas PATAŠIUS, Alvydas ŽIBAS 
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Lietuvoje žuvų auginimas užda-
rose apytakinėse sistemose neišplė-
totas. Didžiausios šios ūkio šakos 
problemos susijusios su nepakanka-
ma specialistų kvalifikacija įvaldyti 
sudėtingas žuvų auginimo technolo-
gijas. Tai lemia mažą žuvininkystės 
įmonių pelningumą.

Šiam sektoriui reikalingi aukštos 
kvalifikacijos specialistai, geban-
tys savarankiškai spręsti teorinius ir 
praktinius žuvininkystės ir akvakul-
tūros ūkių projektavimo, statybos, 
technologijų ir priežiūros klausimus. 
Įvertinus tai, Aleksandro Stulgins-
kio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete, turinčiame ilgametę patirtį 
vykdant studijų programas, kuriose įtraukti akvakultūros srities studijų dalykai, nuo 
2014 m. pradėta vykdyti nauja I pakopos (bakalauro) studijų programa ,,Žuvininkys-
tės ir akvakultūros technologijos“ (visa programa ir jos dalykai tiesiogiai skirti akva-
kultūros specialistams rengti). Fakultete yra gera bendroji studijų infrastruktūra, yra 
16 specializuotų laboratorijų (jose sumontuoti ir naudojami apie 100 laboratorinių 
stendų bei laboratorinių įrenginių), mokymui naudojama unikali lauko mokomoji 
hidrosistema su hidrotechnikos statiniais ir 4 hidromazgai ant Graužės upelio. 

Siekiant naujosios studijų programos geresnės kokybės nuspręsta turimą studijų 
bazę papildyti technologiniu požiūriu moderniu specialiai žuvims veisti ir augin-
ti skirtų uždarų akvakultūros sistemų komplektu. Šiam tikslui pritaikytos patalpos 
ASU III rūmuose, laboratorijų korpuse, įsigyta įrangos bei žuvininkystės sektoriaus 
darbuotojų praktinio mokymo medžiagos. Dėl ženklių investicijų poreikio paskes-
niems studijų pagerinimo etapams atidėtas tvenkininės žuvininkystės studijoms 
naudotinų hidromazgų ir jų elementų, mokomosios hidrosistemos modernizavimas, 
mažiau reikalingos šiame etape įrangos ir priemonių įsigijimas bei kitos mažesnės 
svarbos priemonės.

Įgyvendinant projektą „ASU Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų 
bazės plėtra“ buvo: 
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● įrengtas uždarų apytakinių žuvų veisimo ir auginimo sistemų kompleksas 
(žuvų veisimo laboratorija ir žuvų auginimo laboratorija); 

● įsigytos žuvų reproduktorių laikymo tvenkinyje varžos;
● įsigyta žuvų hipofi-

zės išgavimo ir subrendu-
sių žuvų lyties nustatymo 
įranga (ultragarsinio tyri-
mo įrenginys); 

● įsigyta analitinė-ma-
tavimo įranga (vandens 
parametrų matuokliai, mi-
kroskopai); 

● įsigyti baldai labora-
torijai;

● įsigyta kompiuteri-
nės technikos studijoms 
(15 kompl.), knygų bei 
studijų priemonių. 

Įsigyjant šią įrangą bei 
praktinio mokymo me-
džiagą iš dalies atnaujinta 
viena tvenkinių akvakul-
tūros mokymo bazė (lig 
šiol naudota Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto 
studijų programose dėstant 
tokius dalykus kaip ,,Tven-
kininė žuvininkystė“).

Projekto įgyvendini-
mas leis pasiekti aukštą 
rengiamų universitetinio 
išsilavinimo žuvinin-
kystės ir akvakultūros 
specialistų kvalifikaciją, 
prisidės prie žuvininkys-
tės sektoriaus konkuren-
cingumo, skatins žuvi-
ninkystės ir akvakultūros 
uždarose apytakinėse sis-
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temose plėtrą, gausins žuvininkystės produkciją. Įdiegtos techninės galimybės ug-
dys naują žuvininkystės sektoriaus darbuotojų kartą, kuri susipažins su ekonomiš-
kai efektyvia uždarų recirkuliacinių sistemų žuvininkyste ir akvakultūra nuo žuvų 
veisimo iki prekinių žuvų užauginimo ir apdorojimo. Naujoje studijų bazėje stu-
dentai galės stebėti ne tik Lietuvoje paplitusių, bet ir naujai introdukuojamų rūšių 
žuvų augimą. Čia bus sprendžiamos dažnos žuvų šėrimo ciklo nustatymo, žuvų 
prieaugio priklausymo nuo vandens kokybės parametrų (azoto junginių, ištirpusio 
deguonies kiekio, vandens temperatūros, pH, skendinčių medžiagų kiekio ir t.t.) ir 
kitos problemos. Įgytos žinios padės ūkiuose užauginti optimalų kiekį kokybiškos 
žuvų produkcijos, kels Lietuvos žuvininkystės sektoriaus ekonominius rodiklius. 

Projektas buvo įgyvendinamas pagal numatytą grafiką. 2015 m. spalio 13 d. 
iškilmingai atidarytas uždaras žuvų veisimo ir auginimo akvakultūros sistemos 
kompleksas. Šventėje dalyvavo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, vice-
ministrė Lina Kujalytė, Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM direktorė Indrė Šidlaus-
kienė, šios tarnybos direktorės pavaduotojas Aidas Adomaitis, žemės ūkio mokslo 
tarybos nariai, Olštyno vidaus vandenų instituto prof. Miroslaw Szezepkowski, kiti 
garbūs svečiai. ASU strateginio valdymo ir investicijų skyriaus vedėjas Alvydas 
Žibas supažindino su žuvų veisimo ir auginimo sistemų kompleksu ir pristatė pa-
grindinį šio projekto konsultantą Vytautą Mockų, kurio idėjos įgyvendintos šiame 
komplekse. 

Studijas ASU pasirinkę būsimieji akvakultūros specialistai tiesiogiai dalyvaus 
žuvų veisimo ir auginimo procesuose, gebės naudotis modernia uždaros žuvų veisi-
mo ir auginimo sistemos įranga, projektuoti, įrengti bei eksploatuoti hidrotechnikos 
statinius, bus sudarytos galimybės susipažinti su alternatyviomis bei papildomomis 
žuvininkystės sektoriaus veiklomis - akvaproduktų laikymu ir prekiniu paruošimu, 
sportine ir rekreacine žūkle ir kt.
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Aplinkosauga kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektuose

Prof. Pranas ALEKNAVIČIUS

Žemėtvarkos projektai yra viena iš priemonių įgyvendinti teisės aktų 
reikalavimus aplinkos apsaugos srityje. Žemės tvarkymo ir aplinkos ap-
saugos priemonių derinimo tvarka galiojo per 50 metų trukusį žemės su-
valstybinimo laikotarpį ir jau 25-erius metus trunkantį Nepriklausomybės 
laikotarpį.

Palyginimui: ikireforminiu laikotarpiu žemė buvo laikoma išskirtiniu gamtos 
ištekliumi, bendraliaudiniu turtu, ir todėl jos tvarkymas vyko valstybės lėšomis ir 
valstybinės žemėtvarkos priemonėmis. Žemės ūkio naudmenos ir apsauginiai miš-
kai įstatymuose buvo įteisinti kaip išskirtinės reikšmės gamtos ištekliai; juos ma-
žinti, paverčiant kitomis naudmenomis buvo galima tik ypatingais atvejais ir tik 
kompensavus žemės ūkio gamybos ar miškų ūkio nuostolius.

Žemės nuosavybės atkūrimo laikotarpiu įstatymai reikalauja tam tikrų žemės 
naudojimo apribojimų, kurie privalomi ir žemės savininkams. Šių įstatymų reika-
lavimai ir įpareigojimai pagrįsti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis:

● 46 straipsnis: „... Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai 
tautos gerovei.“

● 54 straipsnis: „Valstybė ... prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atku-
riami ir gausinami gamtos ištekliai...“

Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimuose akcentuojama vertingų žemės 
ūkio naudmenų tausojimo ir tinkamo žemės naudojimo svarba:

● „Žemės, kaip riboto gamtos ištekliaus, racionalaus naudojimo užtikrinimas 
yra viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė“ (2005-
05-13; 2006-03-14). 

● „Pažymėtina, kad racionalus žemės naudojimas yra neatsiejamas nuo jos ap-
saugos, inter alia nuo derlingos dirbamos žemės, kraštovaizdžio išlaikymo... <...>. 
...žemės ūkio paskirties žemė yra išskirtinės vertės ribotas gamtos išteklius...“ 
(2006-03-30). 

Pripažinus, jog žemės tinkamas naudojimas yra viešasis interesas, o žemės ūkio 
paskirties žemė yra išskirtinės vertės ribotas gamtos išteklius, tuo pačiu pagrindžiami 
ir žemės naudojimo apribojimai. Žemės įstatymo 21 straipsnyje nurodyti reikalavi-
mai: naudoti žemę pagal nustatytą paskirtį, laikytis nustatytų specialiųjų žemės nau-
dojimo sąlygų, laikytis teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, 
racionaliai naudoti ir tausoti žemę, mišką, vandenį ir kitus gamtos išteklius, įgyven-
dinti priemones dirvožemio apsaugai nuo erozijos ir nualinimo bei aplinkos apsau-
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gos priemones (kad 
neblogėtų aplinkos 
ekologinė būklė), 
ariamoji žemė, kurios 
dirvožemio našumas 
didesnis už vidutinį 
šalyje, taip pat žemė, 
kurioje yra eksploa-
tuojamos melioraci-
jos sistemos, turi būti 
naudojama taip, kad 
nesumažėtų jos plotas 
(išskyrus ekologiškai 
nuskurdintas gam-
tinio karkaso teritorijas) ir nepablogėtų dirvožemio savybės, žemės naudmenų 
plotai, kuriuos sudaro dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę turintys ir ekolo-
giškai vertingi miškai bei medžių ir krūmų želdiniai, taip pat pelkės, akmenynai, 
natūralios pievos ir ganyklos, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose ..., 
turi būti naudojami atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus.

Visi šie reikalavimai žemės sklypui ar žemės naudotojo valdai konkretizuojami 
žemėtvarkos planavimo dokumentuose. Racionaliausia, kai tokie projektai rengia-
mi ne žemės sklypui, o ūkio kaip gamybinio teritorinio vieneto visai žemės valdai. 
Tuomet šiai teritorijai bus galima išspręsti tokius Žemės įstatymo 39 straipsnyje 
išvardintus klausimus: kraštovaizdžio formavimo priemones, žemės ūkio naudme-
nų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemones, pagrindinių vidaus kelių, kurių 
reikia žemės ūkio veiklai, išdėstymą, melioracijos statinių statybą, rekonstrukciją 
ir remontą, žemės plotus, kuriuos tikslinga apsodinti mišku, suformuoti panašias 
savybes turinčius dirbamos žemės laukus (agroūkinius sklypus) ir nustatyti reko-
menduojamą jų naudojimą.

Šiuo metu ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto darbo grupė vykdydama 
mokslinius tyrimus yra parengusi dviejų ūkių (Prienų ir Telšių rajonų) bandomuo-
sius kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ūkio žemės valdai pertvarkyti. Juos ren-
giant panaudoti žemės informaciniai erdvinių duomenų rinkiniai, žemės naudojimo, 
deklaravimo, apskaitos medžiaga bei įvairaus lygmens teritorijų planavimo doku-
mentai. Vietovėse atlikta žemės naudojimo būklės analizė, įvertinti specialistų pa-
siūlymai. 

Projekto parengiamųjų darbų metu parengtos tekstinės dalies kartogramos ir 
aprašymai. Kartogramose ūkio naudojama žemė apibūdinama nurodant: kiekybi-
nius ir kokybinius rodiklius apie nuosavybės formą, dirvožemį, žemės melioracinę 
būklę, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei patvirtintų teritorijų planavimo 
sprendinius.
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Projektavimo 
metu atliktas že-
mės ūkio naudme-
nų zonavimas pagal 
geriausią jų ūkinių 
savybių panaudoji-
mą žemės ūkio au-
galų auginimui. Su-
formuoti panašias 
savybes turintys 
laukai (agroūkiniai 
sklypai), kuriuose 
galima būtų auginti 
agrotechnikai vie-
narūšius pasėlius. 

Numatytos žemės sklypų gerinimo priemonės: rūgščių dirvų kalkinimas, dirvože-
mių agrocheminių savybių gerinimas, sausinimo sistemų pagerinimas bei dirvo-
žemio apsaugos priemonės. Pateikiami siūlymai apleistų žemių transformavimui į 
atitinkamas žemės ūkio naudmenas.

Ūkiams, kuriuose faktinis intensyviųjų kultūrų plotas didesnis nei rekomenduo-
jama pagal racionalią pasėlių struktūrą, išnagrinėtos galimybės padidinti žoliniais 
pašarais šeriamų gyvulių (karvių, kitų galvijų, avių) skaičių, pakeičiant pasėlių 
struktūrą taip, kad būtų mažiau dirvą alinančių kultūrų. 

Projekte sprendžiami ekologinės įvairovės padidinimo klausimai. Pagal že-
mės sklypų kontaktinio perimetro ilgį su sąlyginai natūraliomis naudmenomis, 
tenkančiomis ploto vienetui, sprendžiamas apsauginių želdinių bei natūralių ar 
sąlyginai natūralių naudmenų išsaugojimo bei padidinimo poreikis. Planuojamas 
miškų įveisimas.

Projekte teikiami pasiūlymai žemės ūkio techninei infrastruktūrai pagerinti. Vie-
na iš sąlygų racionaliam žemės naudojimui užtikrinti – gera melioracijos įrenginių 
ir žemės ūkio gamybai reikalingų kelių būklė. Reikalingos priemonės pažymėtos 
projekto pagrindiniame brėžinyje ir aprašomos projekto tekstinėje dalyje. 

Galimybės panaudoti projekto medžiagą: operatyviniam žemės ūkio gamybos 
organizavimui, tręšimo planų sudarymui; dirvų kalkinimo projektų parengimui, di-
ferencijuotam nuardytų dirvožemių pagerinimui, vietinės reikšmės kelių ir sausini-
mo sistemų įrenginių būklės pagerinimo planavimui. 

Rajonai, kuriuose santykinai stabiliausias žemės naudojimas ir didesnės galimy-
bės rengti tokius kaimo plėtros žemėtvarkos projektus:

I zona, kurioje yra palankiausios sąlygos prekinei augalininkystės produkcijai 
auginti: Jonavos, Kėdainių, Šakių, Vilkaviškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo ir Ma-
žeikių; 
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II zona, kurioje yra palankiausios sąlygos gyvulininkystei plėtoti: Skuodo, Šilu-
tės, Kalvarijos, Kelmės, Šilalės, Tauragės, Rietavo ir Telšių; 

III zona (tarpinė), kurioje yra palankiausios sąlygos mišriai ūkių specializacijai 
plėtoti: Raseinių, Marijampolės, Kupiškio, Rokiškio, Jurbarko ir Anykščių. 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą dabartinėse Lietuvos ribose buvo apie 4,3 mln. ha 
naudojamų žemės ūkio naudmenų, šiuo metu – apie 2,8 mln. ha. Skaičiuojant pagal 
laikotarpius statistiniai duomenys rodo, jog iki 1990 m. šių plotų sumažėjo 800 
tūkst. ha, o per 25 Nepriklausomos Lietuvos metus – beveik tiek pat, t. y. 700 tūkst. 
ha. Tuo tarpu miškų ir krūmų plotai nuo pokario laikų (1948 m.) iki šiol padidėjo 
apie 900 tūkst. ha (nuo 1434 tūkst. ha iki 2327 tūkst. ha). Siekiant šias neigiamas 
tendencijas sustabdyti, siūloma papildyti Žemės įstatymą taip:

1) įstatymo 2 straipsnyje įrašyti naują sąvoką dėl derlingojo dirvožemio: „Der-
lingasis dirvožemis – paviršinis humusingas žemės sluoksnis, tinkamas žemės ūkio 
augalams augti. Tai – gamtos jėgų ir žmogaus ilgametės ūkinės veiklos rezultatas, 
neatkuriamas gamtos išteklius, kurio išsaugojimas ir racionalus naudojimas yra 
viešasis interesas. Žemės savininkui derlingasis dirvožemis nuosavybės teise pri-
klauso tik tiek, kiek tai susiję su jo naudojimu žemės ūkio augalų, miško ar kitų 
sodinių auginimui.“;

2) papildyti įstatymo 25 straipsnį 6 dalimi įrašant: „Žemės ūkio paskirties arba 
miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esanti žemė su derlinguoju dirvožemiu turi 
būti naudojama taip, kad nemažėtų žemės ūkio naudmenų, miškų ir laukų apsaugi-
nių želdinių plotas ir nepablogėtų jo dirvožemio savybės. 

Esant poreikiui pagal visuomenės aprobuotus teritorijų planavimo dokumentus 
pakeisti šių žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą paskirtį arba žemę 
panaudoti statyboms bei kitokiai veiklai, susijusiai su derlingojo dirvožemio nuėmi-
mu, teritorijų planavimo dokumento rengimo organizatorius arba žemės savininkas 
už žemės ploto su derlinguoju dirvožemiu sumažinimą turi sumokėti į valstybės biu-
džetą piniginę kompensaciją.

Kompensacijos dydis ir mokėjimo tvarka už miško žemės pavertimą kitomis 
naudmenomis nustatomi vadovaujantis Miškų įstatymo 11 straipsniu, o už žemės 
ūkio paskirties žemėje esančių žemės naudmenų su derlinguoju dirvožemiu (išsky-
rus miško žemę) ploto sumažinimą – vadovaujantis Vyriausybės nutarimu. Apskai-
čiuojant kompensacijos dydį, žemės vertė nustatoma atkuriamosios vertės metodu, 
įskaitant dirvožemio sukultūrinimo išlaidas ir žemės ūkio veiklai sukurtos infras-
truktūros įtaką žemės rinkos kainai.“

 
Redakcijos pastaba. Publikacijoje sutrumpintai išdėstytas autoriaus praneši-

mas seminare „Darni plėtra ir aplinkosauga teritorijų planavime“, vykusiame 2015 
m. rugsėjo 25 d. Aleksandro Stulginskio universitete.
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Lietuvos kraštovaizdžio architektų 
sąjungos 20-mečio forumas 

Steponas DEVEIKIS 
Sąjungos asocijuotas narys

Straipsnio autorius, energingas, lengvai valdantis plunksną aukštaitis 
nuo Raguvos ir Raguvėlės, daugelį metų bendradarbiauja su mūsų žur-
nalu, jame paskelbė 40 straipsnių kraštotvarkos, kraštovaizdžio architek-

tūros bei turto vertinimo 
temomis, pristatė žy-
mių užsienio ir Lietuvos 
kraštovaizdžio architek-
tų darbų. 2015 m. lap-
kričio 18 d. Steponas 
šventė 60 metų jubiliejų.

Jis pats taip apibūdina 
savo profesiją ir veiklą:

“Kai būnu paprašytas 
įvardinti savo profesiją, pir-
miausia turėčiau nurodyti 
diplome įrašytą miškų ūkio 

inžinieriaus kvalifikaciją (LŽŪA, 1978). Tačiau dirbau dendrologu VU botanikos 
sode, želdynų projektuotoju (1985), Žemėtvarkos projektavimo institute projektų 
vyriausiuoju inžinieriumi. Tad galėčiau nurodyti – žemėtvarkininko, žemėtvarkos 
inžinieriaus profesiją, tačiau daugiau buvau ir dirbau jos vadybos, kraštovaizdžio 
architektūros ir želdininkystės srityse. Paskui, 1994 m., tapau nekilnojamojo (ir 
kitokio) turto vertintoju, su kolegomis kūrėme Lietuvos turto vertintojų asociaciją. 
Universitetuose dėsčiau ir dėstau turto vadybos, ekonomikos ir vertinimo daly-
kus. Tapau asocijuotu Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos nariu (2013).“ 

Mielą kolegą sveikiname Jubiliejaus proga, linkime kūrybinės energijos 
įgyvendinant sumanymus, daug džiaugsmo bei sėkmės asmeniniame gy-
venime. Ir ateityje laukiame Jūsų minčių žurnalo puslapiuose.

Redakcija
.
2015 m. spalio 29 d. Aplinkos ministerijoje į trečiąjį Kraštovaizdžio architektū-

ros forumą susirinko per 130 dalyvių – gražus būrys kolegų iš šalies universitetų, 
kolegijų, savivaldybių administracijų, projektavimo ir želdinimo įmonių. Keturi 
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organizatoriai – Aplinkos ministerija, veiklos dvidešimtmetį mininti Lietuvos kraš-
tovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), Klaipėdos ir Vilniaus Gedimino technikos 
universitetai – sutelkę savo intelektinius išteklius parengė ir išleido solidų šio fo-
rumo mokslo darbų leidinį „Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir 
sinergija“. Renginį ir forumo leidinį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, 
parėmė UAB „Klaipėdos želdiniai“, UAB „Megaplantas“, kiti juridiniai asmenys. 

Forumo atidarymo ir plenarinėje sesijoje aplinkos ministro sveikinimo žodžius 
ir palinkėjimus perdavė ministro patarėjas, Architektūros riteris (2014) Algirdas 
Žebrauskas. Jis vėliau forumo dalyviams pristatė savo pranešimą „Septynių kalvų 
miestas prie ežero“ – čia apie Telšius ir jų estetinį, erdvinį, urbanistinį, kraštovaiz-
dinį sąlytį ir santykį su Masčio ežeru, urbanistinės rekreacinės aplinkos formavimo 
patirtį. Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento di-
rektorius Vidmantas Bezaras pranešimu „Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptys 
ir kraštovaizdžio architektų profesijos iššūkiai“ aptarė kraštovaizdžio formavimo 
patirtį ir ateities uždavinius, palinkėjo kraštovaizdžio architektams atsakingų darbų. 

LKAS pirmininkas Alvydas Mituzas įžanginiame pranešime „Išorinis ir vidinis 
žvilgsniai į LKAS dvidešimtmečio kelią“ apžvelgė svarbiausius LKAS veiklos eta-
pus ir įteikė LKAS žymenį (Nr. 9) „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architek-
tūrai“ Klaipėdos universiteto profesoriui, architektui ir kraštovaizdžio architektui 
dr. Petrui Grecevičiui. Aplinkos ministerijos padėkos už aktyvią veiklą kraštovaiz-
džio architektūros baruose LKAS dvidešimtmečio proga įteiktos Mildai Aidukaitei, 
Indrai Bieliūnaitei, Vaivai Deveikienei, Liucijui Dringeliui, Alvydui Mituzui, Regi-
mantui Pilkauskui, Vaidai Vaitkutei-Eidimtienei. 

Taiklių įžvalgų ir pastebėjimų, palinkėjimų forumo dalyviams kraštovaizdžio 
architektams pasakė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros 
departamento vadovas, miesto vyriausiasis architektas Artūras Blotnys. Jis įteikė 
Vilniaus miesto mero padėkas LKAS nariams Jurgai Silvijai Večerskytei-Šimeliū-
nei, Steponui Deveikiui ir Alvydui Mituzui. A. Blotnio įžvalgos buvo adresuotos ir 
savivaldybių politikams, dažnai užmirštantiems kraštovaizdžio architektūros svarbą.

Plenarinę sesiją gražiai užbaigė solidus ir išmintingas geografo, VU Gamtos 
mokslų fakulteto prof. habil. dr. Pauliaus Kavaliausko pranešimas „Kraštovaizdžio 
grožio apsaugos sistemos problema teritorinėje aplinkosaugoje“. Jo straipsnis apie 
kraštovaizdžio estetinių išteklių apsaugą turėtų tapti programinėmis nuostatomis 
tiek Vyriausybės, tiek savivaldybių lygmens dokumentuose. 

Pirmoji teminė sesija „Kraštovaizdžio architektūros raidos bruožai – pamokos 
ateičiai“ buvo daugiau orientuota į kraštovaizdžio kultūrinių vertybių apsaugos pro-
blemas. Ilgametis LKAS narys, Kauno technologijos universiteto prof. habil. dr. 
Jurgis Bučas glaustai pristatė savo naują knygą apie Trakų istorinio nacionalinio 
parko vertybes ir jų apsaugos, suvokimo, emocinių potyrių aspektus. Kolegų dr. 
Liucijaus Dringelio ir dr. Evaldo Ramanausko straipsnis ir pranešimas „Lietuvos 
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miesteliai – jų būklė, tvarkymas, kraštovaizdžio architektūros sprendiniai“ skirti 
skaudžiai „europinių pinigų ir urbanistinės estetikos“ santykio temai mažuose Lie-
tuvos rajonų miesteliuose, kur pertvarkytose, perkurtose (atkurtose?) aikštėse pasi-
reiškia plikbajorių užmojai ir meninės, urbanistinės pajautos stoka.

Prof. dr. Petras Grecevičius su bendraautoriais forumo leidinyje ir savo praneši-
me „Gamta ir žmogus japonų sodo kompozicijoje: filosofija, estetika, technologijos“ 
apžvelgė japonų kultūros apraiškas. VGTU doktorantė Vaiva Deveikienė analizavo 
viešojo parko vaidmens miesto planavime raidos nuo XIX a. pabaigos aspektus. 
Dendrologas dr. Laimutis Januškevičius apžvelgė Druskininkų miesto parkus ir 
skverus, pateikė jų dendrologinį ir kraštovaizdinį (architektūrinį?) įvertinimą. 

Leidinyje kraštovaizdžio architektūros raidos, istorijos tema yra ir daugiau teks-
tų. Apžvelgiama persų sodų meno tradicijos raida (V. Deveikienė, S. Deveikis, A. 
Myško-Žvinienė). Daug dėmesio skirta Edouardo André (1840–1911) ir jo sūnaus 
René André (1867–1942) kūrybinei mokyklai ir darbams, apžvelgiami konkrečių 
paveldo objektų – Palangos parko Lietuvoje, skvero Puatjė mieste Prancūzijoje – 
renovacijos projektai. Kraštovaizdžio architektūros raidos analizės požiūriu įdomūs 
yra Baltarusijos mokslų akademijos akademiko dr. Aleksandro Lokotko, graikų 
autorių kolektyvo Marios Amaniadou-Tzimopoulou, Pagiotos Mouratidou, Sofijos 
Tzimopoulou straipsniai rusų ir anglų kalba.

Antrosios teminės sesijos „Kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąveika 
ir strategijos“ pranešimai nagrinėjo kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos pro-
jektų sprendinių sinergijos problematiką. Miestų gyvenamosios aplinkos analizei 
ir problematikai skirti Vilniaus universiteto autorių dr. Junonos Bumelytės, prof. 
dr. Birutės Galinienės, Valiaus Serbentos straipsnis apie kvartalinę (mikrorajonų) 
daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją ir VGTU autorių kolektyvo (Vytautas 
Palevičius, K. Jakovlevas-Mateckis, Audrius Barauskas) straipsnis apie lengvųjų 
automobilių stovėjimo vietų tvarkymo problemas Vilniaus daugiabučių namų te-
ritorijose. Hidrologinius gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos aspektus forumo 
leidinyje ir pranešime nagrinėjo jungtinis autorių – mokslininkų ir projektuotojų, 
nekilnojamojo turto plėtotojų – kvartetas: Laimonas Januška, dr. Zenonas Kaunas, 
Rimvydas Kazickas, Vytas Zabilius. Ši tema galėtų būti plėtojama iki konkrečių 
vandentvarkos ir statybos techninių reglamentų parengimo.

Net aštuoni autoriai (dr. Giedrė Godienė, Ona Samuchovienė, prof. dr. Jūratė 
Kamičaitytė-Virbašienė ir kt.) analizuoja ir demonstruoja kompleksinį požiūrį į ke-
lių kraštovaizdžio formavimą. Leidinyje dėmesio skiriama ir vėjo jėgainių vizuali-
nio poveikio analizei (dr. Jono Abromo ir prof. dr. Petro Grecevičiaus straipsnis). 
Miestų susitraukimo sukeliamų kraštovaizdžio pokyčių problemą forumo leidinyje 
siekia identifikuoti VGTU prof. dr. Gintaras Stauskis ir architektūros magistras To-
mas Skripniūnas.

Kiti antrosios teminės sesijos pranešimai pasižymėjo netradiciniu požiūriu ir si-
nergijos paieškomis. Antropologė dr. Loreta Martynėnaitė pateikė kraštovaizdžio 
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antropologinių interpretacijų ir 
požiūrių įvadą, apžvelgdama 
Lietuvos gėlių darželių konstra-
vimo ypatumus. Prof. habil. dr. 
Konstantinas Jakovlevas-Ma-
teckis pristatė miesto ir krašto-
vaizdžio architektūros sąveikos 
rezultatų ir jų meninių bruožų 
formavimosi raidos renesanso ir 
baroko epochose trumpą retros-
pektyvą ir įžvalgas. Jo straipsnis 
aprėpia gerokai ilgesnį raidos lai-
kotarpį – nuo V a. prieš m. e. iki 
XIX a.

Jaunųjų autorių Justinos Mu-
liuolytės ir Tado Jonauskio įžval-
gos „Kolektyviniai sodai kaip urbanistinės struktūros segmentas“ gražiai užbaigė 
trečiojo LKAS jubiliejui skirto kraštovaizdžio architektūros forumo pranešimų ri-
kiuotę ir tarsi nutiesė žaliosios urbanistinės minties ir kraštovaizdžio architektūros 
sinergijos giją, taip reikalingą sprendžiant sodininkų bendrijų teritorijų urbanizavi-
mo ir ekologines problemas. 

Kraštovaizdžio architektūros forumų leidiniuose neužmirštamas ir profesijos 
ugdymo, specialistų rengimo ir tobulinimo klausimas. Šįkart leidinyje aptariami 
akademinio ugdymo ir nuolatinio profesinio augimo derinimo kraštovaizdžio ar-
chitekto profesijoje aspektai, taip pat dailės, fotografijos ir kraštovaizdžio architek-
tūros plenerų kaip tarpdisciplininio bendradarbiavimo ir meninės raiškos ugdymo 
mokyklos fenomenas (V. Binkis, V. Deveikienė). Kraštovaizdžio architekto veiklos 
mokslinę analizę gražiai pratęsia dr. Inos Dagytės-Mituzienės straipsnis apie komu-
nikacinius scenarijus kraštovaizdžio architektūros sprendiniuose.

Kraštovaizdžio architekto, architekto būtis ir profesinė kūryba neįsivaizduojama 
be ją lydinčios estetinės patirties, kuri labiausiai sietina su individualiais meninės 
kūrybos procesais ir jų rezultatais. Suvokimo, percepcijos požiūriu kraštovaizdžio 
architektūros objektų stipriausios ir glaudžiausios sąsajos yra su daile, menine fo-
tografija, kitais menais. Todėl neatsitiktinai ir šiame kraštovaizdžio architektūros 
forumo mokslo darbų leidinyje, kaip ir ankstesniuose (2010 ir 2013 m.), tęsiama 
tradicija pristatyti meninių akcijų, tapybos plenerų įspūdinguose kraštovaizdžiuose 
kūrinius. Šį kartą eksponuojami dviejų kraštovaizdžio architektūros, dailės ir foto-
grafijos plenerų „Genius loci – Vietos matymas“ Anykščiuose (2014) ir Rokiškyje 
(2015), taip pat LKAS kelionių 2015 m. kūriniai.

Forumo leidinio „Apžvalginių straipsnių, aktualijų, kronikos“ dalyje daug dė-
mesio skiriama kraštovaizdžio architektūros kūrėjams ir jų darbams – seniesiems 

Šilutiškis kolega Egidijus Vidrinskas taip užfiksavo Krašto-
vaizdžio architektūros forumo‘2015 akimirką: „Pranešimą 

skaito prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas Mateckis“

KONFERENCIJOS, SEMINARAI
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Kaimo plėtra teritorijų planavimo 
dokumentuose

Rita PALČIAUSKAITĖ 
VĮ VŽF Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo  

skyriaus viršininkė

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa 
(toliau – programa) buvo parengta 2012 m. Ji buvo 
rengiama vadovaujantis naujojo laikotarpio Europos 
Sąjungos reikalavimais ir nuostatomis bei suderinta 
su pagrindiniais strateginiais ES ir Lietuvos doku-
mentais. Rengiant Lietuvos kaimo plėtros progra-
mą buvo daug konsultuotasi su Seimu, Vyriausybe, 
atitinkamomis ministerijomis ir įstaigomis. Nebuvo 
nuošalyje paliktos žemdirbių kaimo bendruomenių, 
aplinkos apsaugos ir kitos nevyriausybinės organi-
zacijos. Europos Komisija programą patvirtino 2015 
m. vasario 13 d. 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Europos (E. Redontas, R. André, W. Robinsonas 
ir kt.) ir šiuolaikiniams Lietuvos (L. Čibiras, E. 
Brundzaitė-Baltrus, P. Grecevičius, A. Mituzas) 
kraštovaizdžio architektūros žmonėms, biblio-
grafijos šaltinių apžvalgai. Publikuojami biblio-
grafijos apie LKAS garbės ženklo „Už nuopelnus 
Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“ aštuonis 
laureatus apmatai. Tradiciškai apžvelgiama Klai-
pėdos konferencijų „Miestų želdynų formavimas“ 
seka ir turinys.

Forumo leidinį dar galima įsigyti LKAS būsti-
nėje, vėliau bus išleista jo elektroninė versija. Šis 
kraštovaizdžio architektūros forumo mokslo dar-
bų leidinys, tikimės, bus naudingas ir žemėtvar-
kos, kraštotvarkos, hidrotechnikos specialistams, 
jis padės geriau suprasti vieniems kitus ir kurs Lietuvos kraštovaizdžio formavimo, 
kraštovaizdžio architektūros specialistų veiklos ir bendradarbiavimo gaires. 
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Kaimo plėtra, ku-
rios tikslas siejasi net 
su 24 Lietuvos kai-
mo poreikiais, tokiais 
kaip: draugiško ūki-
ninkavimo skatini-
mu ir gamtosaugos 
inovacijų diegimu, 
žemėnaudų racionali-
zavimu, melioracijos 
sistemų atnaujinimu, 
žemės konsolidacija ir 
kitais. 

Didelė parama 
įgyvendinant progra-
mą yra žemėtvarkos 
teritorijų planavimo 
dokumentai. Šių pla-
navimo dokumentų 
sistemą sudaro: spe-
cialiojo teritorijų pla-
navimo žemėtvarkos 
dokumentai ir žemės 
valdos projektai. Spe-
cialiojo teritorijų pla-
navimo žemėtvarkos 
dokumentus sudaro: 
žemėtvarkos schemos 
ir kaimo plėtros že-
mėtvarkos projektai. 
Žemės valdos projektai pagal tikslus ir uždavinius skirstomi į: žemės reformos 
žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams projektus bei žemės konsolidacijos projektus. 
Žemės naudojimo planavimas ir modeliavimas pateikiamas rengiant bendruosius, 
specialiuosius ir detaliuosius planus. Specialieji planai apima tokias sritis: saugo-
mų teritorijų planavimą ir tvarkymą, gyvenamųjų vietovių, įvairių apsaugos juos-
tų bei kitų ribų nustatymą, kraštotvarkos planavimą, infrastruktūros ir kitų objektų 
planavimą, žemėtvarkos planavimą bei žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
planavimą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pagal rengimo tikslus skirsto-
mi į: projektus miškui įveisti ne miško žemėje, projektus ūkio žemės valdai per-
tvarkyti, projektus ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas 
(fragmentas)

 Sasnavos miestelio bendrasis planas (fragmentas)
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statinių statybos vie-
tai parinkti bei kitus 
žemės ūkio ir kaimo 
plėtros projektus. 

Planavimo ly-
gmenyse kartografinė 
medžiaga rengiama: 
valstybės - M 1:100 
000 – 1: 400 000, sa-
vivaldybės - M 1:20 
000 – 1:50 000, vie-
tovės – 1:500 – 1:10 
000.

Teritorijų pla-
navimas atliekamas 
pasitelkiant daugybę 
duomenų apie kon-
krečią vietovę, jos 
žemės našumą, dirvo-
žemius, melioracijos 
būklę, rekreacinius ir 
estetinius kraštovaiz-
džio išteklius, apie 
esamą ir perspektyvi-
nį žemės naudojimą, 
specialiąsias žemės ir 
miško naudojimo są-
lygas ir kt. Lietuvos 
Respublikos žemės 
išteklių informacinių 
rinkinių duomenys 

yra vieni iš svarbiausių. Planavimui pasitelkiami ir šalies žemės išteklių stebėsenos 
duomenys. Duomenys apie apleistas žemes sudaro galimybę planavimo dokumen-
tuose taikyti žemės valdų gerinimo priemones.

Teritorijų planavimo dokumentai – reali parama teikiant paraiškas tam tikrai kai-
mo plėtros paramai gauti. Šie dokumentai talkina rengiant metines įgyvendinimo 
ataskaitas ir bendrąją vertinimo ataskaitą. 

Redakcijos pastaba. Publikacijoje išdėstytas autorės pranešimas seminare 
„Darni plėtra ir aplinkosauga teritorijų planavime“, vykusiame 2015 m. rugsėjo 
25 d. Aleksandro Stulginskio universitete.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Valymo įrenginių apsaugos zona (fragmentas)

Saugomų teritorijų tvarkymo planas
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Profesijos prestižą kuriame patys
 Vanda VASILIAUSKAITĖ 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių (LŽHIS) sąjungoje aukš-
čiausias profesinių nuopelnų žemėtvarkos bei melioracijos srityse įvertinimas - 
garbės nario vardo suteikimas. Toks vardas suteikiamas pabrėžiant indėlį į pro-
fesinę veiklą ir aktyvų darbą Sąjungos veikloje. Per dvidešimt šešerius metus 
nuo Sąjungos atkūrimo LŽHIS garbės nario vardas buvo suteiktas trylikai as-
menų.

Apie tai, kas šiandien aktualu mūsų profesijos broliams, ką jie mano apie 
žemėtvarkos bei melioracijos prestižą, kaip vertina specialistų reikalingumą da-
bartiniame gyvenimo etape ir kokias mato problemas bei jų sprendimo būdus, 
su žurnalo skaitytojais mintimis dalijasi pastaraisiais metais LŽHIS garbės nario 
vardą pelniusieji kolegos.

Lietuvos melioracijos įmonių  
asociacijos pirmininkas dr. Kazys SIVICKIS

- Puikiai išmanote melioratorių kasdienybę ir pro-
blemas, inicijuojate ir kviečiate kolegas į konferencijas, 
seminarus bei kitokius susitikimus su valdžios atstovais. 
Kokie profesiniai rūpesčiai šiandien Jums labiausiai kelia 
nerimą?

- Melioracijos įmonės gyvena ne vien melioracija. Jos 
užsiima įvairiapuse statybos verslo veikla. Dėl lėšų trūku-
mo melioracijai jų dalis bendroje asociacijos įmonių rangos 

darbų programoje vidutiniškai sudaro vos 6-7 proc., o atskirais metais iki 12 proc. 
Todėl įmonių veiklos rezultatus daugiausia lemia sėkmė bendrųjų statybos darbų 
konkursuose ir laimėtų objektų kainos.

Visose statybose būna pakilimų ar didelių nuosmukių, kurie ir sukelia tam ti-
krų problemų. Ta prasme sudėtingi buvo ir šie metai, nes praėjusio 2007-2013 m. 
finansinio laikotarpio statybos objektai pastatyti, o 2014-2020 m. laikotarpio ES 
lėšos atskirose statybų šakose dar nenaudojamos, tad kai kurios įmonės priverstos 
mažinti darbuotojų skaičių. Panaši situacija bus ir 2016 m. pirmą pusmetį. Platesnės 
galimybės statyboms atsiras tik 2016 m. rudenį, tačiau prieš tai jau bus likę gilūs 
randai įmonių ekonomikoje. Asociacijos įmonės šiemet. pirmą pusmetį beveik iš-
laikė bendrą 2014 m. pasiektą rangos darbų lygį. Per pusmetį jos atliko darbų už 48 
mln. eurų.. Tai šiek tiek mažiau nei 2014 m. per tą patį laikotarpį.

- Kokias pastebite ES paramos lėšų panaudojimo melioracijoje problemas?
- Panaudoti ES lėšas melioracijoje nėra jokių problemų. Kiek jų skiriama, visos 
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sėkmingai panaudojamos. Esminė problema ta, kad ES lėšų melioracijos statinių 
rekonstravimui labai trūksta. Mūsų šalyje drenažo sistemų kasmet rekonstruojama 
6 kartus mažiau negu reikėtų. Vienintelis lėšų šaltinis šiems darbams atlikti – tik ES 
lėšos. Nežiūrint to, kad ES paramos lėšų melioracijai arba žemės ūkio vandentvarkai 
trūksta, jos 2014–2020 m. finansinį laikotarpį dar mažės, lyginant su 2007–2013 m. 
Atrodo, kad problema ,,užkonservuota“ ir nieko negalima padaryti, tačiau kaimynai 
randa išeičių. Latvijoje ir Estijoje į melioracijos statinius žiūrima pagarbiau negu 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, Latvijoje 2014 – 2020 m. vidutiniškai 1 ha sausinamų žemių 
ES lėšų skirta 1,6 karto, o Estijoje 2 kartus daugiau nei Lietuvoje.

- Kaip vertinate melioracijos statinių perdavimą žemės naudotojų nuosavybėn?
- Manau, atėjo laikas visą drenažą perduoti sausinamų žemių savininkams. Tuo 

labiau, kad didesnė jo dalis jau dabar privati. Valstybei priklauso tik didelio skers-
mens (>12,5 cm) drenažo rinktuvai. Perdavus likusį drenažą žemių savininkams, 
būtų mažiau painiavos organizuojant jo priežiūrą, o ir patys ūkininkai bei žemės 
ūkio bendrovės jau yra pakankamai pajėgūs skirti dalį pajamų drenažo remonto bei 
rekonstravimo darbams. Tik tai turėtų daryti profesionalai, nes kitaip gręsia sistemų 
sudarkymas. Bėda, jog yra išsišokėlių, kurie norėtų sausinamų žemių savininkams 
perduoti visus melioracijos statinius. Tai jau būtų geros idėjos aptepliojimas degutu. 
Magistraliniai grioviai, polderinės sistemos, užtvankos, tiltai ir kiti bendrojo naudo-
jimo hidrotechnikos statiniai turi priklausyti valstybei. Pavieniai ūkininkai, manau, 
negali užtikrinti kvalifikuotos šių statinių eksploatacijos. Pasižiūrėkime, kokia prak-
tika yra kitose ES šalyse, ir viskas bus aišku.

- Koks Jūsų požiūris į pasirinktą profesiją šiandien? Ar patartumėte ją rinktis 
jauniems žmonėms?

- Niekada nesigailėjau ir nesigailiu, kad pasirinkau tokią specialybę. Kas gali 
sutramdyti vandenį ir pagydyti žemę? Tik hidrotechnikos inžinierius. Argi tai neįdo-
mu? Hidrotechnikos inžinieriai turi labai plačias galimybes įsidarbinti visose statybų 
srityse, aplinkosaugos tarnybose, savivaldybėse ir kt. Manau, tai viena iš paklausiau-
sių inžinerinių specialybių, nors abiturientai kartais ją renkasi vangiai. Jauni žmonės 
turi didelių svajonių - vieniems jos pildosi, kitiems nelabai. Renkantis, ką studijuoti, 
pirma vertėtų įsiklausyti į savo paties pomėgius. Jeigu jauti pagarbą inžinieriui, do-
mina vykstantys procesai dirvožemyje ir vandenyse – rinkis hidrotechniką.

Socialinių mokslų daktaras,  
profesorius, žemėtvarkos  
veteranas Pranas ALEKNAVIČIUS

- Ką Jums reiškia LŽHIS garbės nario vardas?
- Garbės nario vardas reiškia ne tik mano indėlio į LŽHIS 

veiklą įvertinimą, bet ir didelę atsakomybę. Turėčiau dėti 
daugiau pastangų tose srityse, kuriose galiu šį tą pasakyti, 
perduodamas savo žinias ir patirtį. Kintant žemėtvarkos sis-
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temos funkcijoms, naujosios kartos darbuotojams naudinga ne tik asmeninė patirtis, 
bet ir apibendrinta žemės tvarkymo darbų analizė.

- Per savo karjeros metus įvairiose pareigose Jums teko spręsti daugybę 
dalykų žemės tvarkymo srityje, dirbti aukštuose postuose, bendrauti su žemės 
nuosavybės laukiančiais piliečiais. Kokių minčių kyla šiandien, matant tų dar-
bų tąsą?

- Įprasti žemės tvarkymo ir naudojimo valstybinio reguliavimo darbai – tarpū-
kinė ir ūkių vidaus žemėtvarka, žemės naudmenų kartografavimas, dirvožemių ty-
rimas ir vertinimas, žemės apskaita ir kadastras – vykdyti prieš daugiau kaip 25 
metus. Po to visa valstybės finansuojama žemėtvarkos įstaigų ir įmonių veikla buvo 
sutelkta tik žemės reformai ir žemės sklypų teisiniam registravimui. Dėl to dalis 
žemėtvarkos funkcijų liko apleista ir jas ne taip paprasta vėl susigrąžinti. Netgi 
įstatymai keičiami taip, kad kuo mažiau vietos liktų racionalaus žemės naudoji-
mo politikai vykdyti. Apie tai, jog žemės ūkio naudmenų plotai labai lengvai gali 
būti panaudoti užstatymui, miško sodinimui ir kitiems tikslams, pakeitus paskirtį ir 
nekompensuojant už neatkuriamo nacionalinio turto – derlingojo dirvožemio pra-
radimą, ir kad žemės ūkio paskirties žemės tvarkymui, jos naudojimo gerinimui bei 
apsaugai kompleksiško turinio kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas yra 
reikalingas ne mažiau, nei miestų teritorijų planavimas, esu jau ne kartą rašęs.

Deja, baigiantis nuosavybės teisių į buvusią privačią žemę atkūrimo etapui, jo-
kios aiškios ilgalaikės programos – konstruktyvios žemės reformos vizijos – nėra. 
Iniciatyva parengti tokią programą turėtų kilti iš žemėtvarkos institucijų, visų pirma 
iš ŽŪM Žemės ir išteklių departamento, Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybės 
žemės fondo vadovaujančių darbuotojų. Vienas bandymas tai daryti buvo: 2004 m. 
parengta Žemės naudojimo strategija (jos projektas išspausdintas žurnalo „Žemė-
tvarka ir hidrotechnika“ 2005 m. Nr. 2 ir 3). Tačiau keičiantis Žemės ūkio ministeri-
jos vadovybei, galimybe tokiu dokumentu įtvirtinti pagrindines žemėtvarkos darbų 
kryptis nepasinaudota, ir jis Vyriausybei liko nepateiktas.

- Susidaro įspūdis, kad pastaruoju metu žemės tvarkymo darbais užsiimančio-
se institucijose (tarp jų ir Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM) vis mažiau 
lieka žemėtvarkos specialistų, jų vietą užima vadybininkai, juristai, kitų profesijų 
žmonės. Ką manote apie tai?

 - Žemėtvarkininkų darbai reglamentuojami gausybe teisės aktų ir jų įgyvendini-
mo organizavimui bei kontrolei sistemoje reikia vis daugiau vadybininkų bei teisi-
ninkų. Žemėtvarkos specialybę turinčių darbuotojų skaičius santykinai mažėja. Dėl 
to kartais prarandamas specifinis darbuotojų požiūris į savo funkcijas ir atsakomy-
bę. Be Žemės ūkio ministerijos nėra kitų institucijų, kurios privalėtų rūpintis žemės 
ūkio naudmenų tausojimu bei gerinimu, žemės ūkio infrastruktūros atnaujinimu, 
ūkių žemės tvarkymo planavimu, valstybės parama konkurencingų ūkių formavi-
mui bei gyvybingoms kaimų bendruomenėms. Tačiau kartais atrodo, kad kai kurie 
valstybės tarnautojai, taip pat ir priimantys sprendimus žemėtvarkos klausimais, 
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dirba galvodami ne apie kaimą, per šimtmečius įsavintos žemės išsaugojimą žemės 
ūkiui ir ją naudojančių žmonių lūkesčius, o apie tai, kaip padėti asmenims, suin-
teresuotiems verslu, statybomis, pajamų iš žemės kaip nekilnojamojo turto objek-
to perpardavimo ar nuomos gavimu, miško įveisimu dirbamoje žemėje, taip pat 
institucijoms, ribojančioms intensyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. 
Neturint profesinių žinių gali būti ne taip sudėliojami akcentai ir teikiami priorite-
tai, ypač žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės ir žemės naudojimo klausimais. 
Nepakankamas racionalaus žemės naudojimo reikalavimų bei visuomenės poreikių 
įvertinimas paaiškinamas ir įpročio inercija: per visą žemės reformos laikotarpį že-
mėtvarkos sistema dirbo tik privačių asmenų naudai, vykdė ir tebevykdo buvusios 
suvalstybintos žemės išparceliavimą pagal būsimų savininkų pageidavimus. Ar visi 
žemėtvarkos įstaigų ir įmonių vadovaujantys darbuotojai turėtų ką išsamiai atsakyti 
į klausimus: kaip rengiant žemėtvarkos projektus arba derinant kitų organizacijų 
parengtus teritorijų planavimo dokumentus įvertinami ir suderinami viešieji ir pri-
vatūs interesai bei teisės aktų reikalavimai tausoti ir tinkamai, racionaliai naudoti 
žemę? kaip savo darbe užtikrinamas viešojo intereso gynimas įteisinant nuosavybėn 
ar naudojimuisi žemę bei saugant ją nuo ūkinių savybių pablogėjimo?

Gal būt šias problemas galima išspręsti keliant darbuotojų kvalifikaciją, tam 
pasitelkiant ASU fakultetų dėstytojus. Tuomet tikėtina, jog dirbamos žemės išsau-
gojimo svarbos įsisąmoninimas ir įtraukimas į kaimo perspektyvas planuojančių 
dokumentų rengimą teigiamai paveiktų bendrąsias žemėtvarkos sistemos veiklos 
kryptis, nepriklausomai nuo specialistų bazinio išsilavinimo.

- Kokiame lygmenyje šiandien žemėtvarkininko profesijos prestižas? Ar tam 
turi įtakos pati žemėtvarkininkų bendruomenė?

 - Profesijos prestižas priklauso nuo to, kokie žemėtvarkininkų atliktų darbų 
rezultatai ir kiek šie darbai pasitarnavo šalies ekonomikai bei žemės naudojimo 
pagerinimui. Nepaisant to, kad žemėtvarkos pagalba šimtai tūkstančių piliečių įgi-
jo individualiai veiklai plėtoti reikalingos nuosavos žemės (sudaryta per 2,1 mln. 
privačios žemės sklypų), žemės ūkio struktūrų pertvarkymas ir žemės reforma vis 
viena susilaukė kritiško įvertinimo. Šių pertvarkų pasekmės neatitaisomos: naudo-
jamų žemės ūkio naudmenų plotas sumažėjo nuo 3,5 mln. ha iki 2,8 mln. ha, galvijų 
ir kiaulių skaičius sumažėjo 2–3 kartus. Aktualu, jog žemėtvarkininkų darbus šiuo 
metu reikėtų vertinti ne pagal tai, kiek ir kurioje vietoje grąžino buvusią privačią 
žemę, pretendentams suprojektavo ir įteisino žemės sklypų, o pagal tai, kaip jie pa-
deda dabartinių žemės naudotojų, ypač žemę deklaruojančių ūkių veiklai. Visuome-
nės požiūris į mūsų profesiją pasikeis tik po to, kai valstybės lėšomis bus rengiami 
žemėtvarkos planavimo dokumentai ir jais vadovaujantis teikiama parama ūkinin-
kaujantiems asmenims (žemės įsigijimui, sausinimo sistemų remontui, apleistų ir 
dirvonuojančių žemių sutvarkymui, vietinės reikšmės kelių pagerinimui, kultūrinių 
pievų įrengimui, rūgščių dirvų kalkinimui). Didesnio pritarimo susilauktų ir žemės 
naudojimo valstybinės kontrolės sugriežtinimas bei visos likusios laisvos valstybi-
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nės žemės sklypų įregistravimas ir įteisinimas žemę galintiems efektyviau naudoti 
asmenims.

Pati žemėtvarkininkų bendruomenė yra susiskaldžiusi, šimtus įmonių, rengian-
čių žemėtvarkos planavimo dokumentus arba atliekančių kadastrinius matavimus, 
suvienyti sunku. Vienas kitas atvejis, kai NŽT tarnautojas ar matininkas darbą atliko 
nekokybiškai arba kai dėl jo savanaudiškos veiklos žemė buvo įsigyta spekuliaci-
niais tikslais, dažnai įgyja rezonansą, tai taip pat menkina žemėtvarkininkų presti-
žą. Manyčiau, kad ugdant principingus specialistus bei siekiant išvengti pažeidimų, 
daugiau galėtų nuveikti ir LŽHIS taryba bei jos teritoriniai padaliniai.

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“  
redaktorius Juozas SMILGEVIČIUS

- Nuo 2001 m. dirbate žurnalo „Žemėtvarka ir hidro-
technika“ redakcijoje, dvylika metų buvote jo vyriausiasis 
redaktorius, gražiai bendraujate ir pažįstate daug jo skai-
tytojų. Ką Jums reiškia šis darbas?

- Ne vienam kolegai esu sakęs, kad dabar savo darbą 
žurnalo redakcijoje vertinu labiau kaip hobį negu amatą. 
Formaliai už 100 eurų per mėnesį atlyginimą privalau dirbti 
tik po dvi valandas per darbo dieną. Realiai tas laikas tampa 
kelis kartus ilgesnis.

Iš tikrųjų redakcijai vadovavau ilgą laikotarpį. Tik du mano pirmtakai leido žur-
nalą panašų laikotarpį. Tai paskutinysis tarpukario Lietuvoje leisto žurnalo „Žemė-
tvarka ir melioracija“ redaktorius Marijonas Chmieliauskas ir Vytautas Mikšys, iš 
kurio perėmiau žurnalo leidybos rūpesčius. Tad žurnalas daugelį metų buvo leidžia-
mas pagal mano viziją. Be abejonės, man padėjo ir padeda tai, kad pažįstu daugelį 
melioracijos specialistų, o ir su dalimi žemėtvarkos specialistų susipažinau jau re-
daguodamas žurnalą.

Norėčiau pakartoti žodžius, išsakytus palikus šias pareigas: „Susigyvenau su 
žurnalu, jo leidybai skyriau visus sugebėjimus, nemažą dalį laisvalaikio, stengiausi, 
kad publikacijos žurnale būtų informatyvios ir įdomios, kad jos, kiek įmanoma, 
atspindėtų šalies hidrotechnikų ir žemėtvarkininkų gyvenimo aktualijas. Gerai pa-
tyriau, kad nuo vyriausiojo redaktoriaus supratimo, iniciatyvos ir pastangų labai pri-
klauso visas leidinio veidas. Ir man pačiam darbas žurnalo redakcijoje davė daug: 
suteikė galimybę žengti kartu su gyvenimu, vertė neužsisklęsti vien tik asmeninių 
problemų rate. Pagrindinę žurnalo publikacijų kryptį: atspindėti žemėtvarkos ir hi-
drotechnikos specialistų veiklos realijas, pasakoti apie jų nuveiktus darbus, profe-
sinė bendruomenė be balsavimo pripažino teisinga. Manau, kad ir ateityje žmogus, 
hidrotechnikos ar žemėtvarkos specialistas turėtų būti pagrindinis žurnalo publika-
cijų objektas.“ 
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Deja, nesmagu konstatuoti, kad paskutiniuoju laikotarpiu publikacijų, supažin-
dinančių su specialistų darbo ir gyvenimo aktualijomis, žurnalo puslapiuose labai 
sumažėjo.

Laikas eina, jaunesniais netampame, tad palaipsniui mažinu savo dalyvavimą 
leidyboje. Būtų gerai, kad atsirastų jaunesnių kolegų, kurie imtųsi šio darbo, bet kol 
kas tokių nematyti.

- Gerai žinote LŽHIS istoriją. Kaip vertinate Sąjungos veiklą? 
- Yra kolegų, kurie norėtų, kad Sąjunga būtų nuolat kovojanti, oponuojanti val-

džiai bei siūlanti jai geresnius sprendimus melioracijos ar žemėtvarkos klausimais. 
Tačiau turint galvoje, kad jos nariai dirba ir valdymo institucijose, tai nėra realu. 
Galų gale LŽHIS - visuomeninė organizacija, jos vadovai Sąjungos veiklai gali 
skirti tik laisvalaikį. Jos veiklos metodai nusistovėję ir jokių revoliucijų čia nesu-
kursi. Manau, kad Sąjungos prezidentas, viceprezidentai, Sąjungos taryba dirba 
normaliai, pagal turimas galimybes. Vis dėlto ne vienas Sąjungos narys norėtų, kad 
tarybos veikla būtų daugiau nušviečiama žurnale. Tą sunku padaryti, nes redakcija 
nežino tarybos sprendimų, negauna jos posėdžių protokolų. Iš tikrųjų, tokie doku-
mentai turėtų būti skelbiami ne tik žurnale, bet ir LŽHIS internetiniame puslapyje. 
Didesnis tarybos veiklos viešinimas, jos sprendimų skaidrumas tikrai nepakenktų.

Kai kas nori, kad Sąjunga labiau gintų jos narius. Tačiau neretai žiniasklaidoje 
išgirstame apie įvairius korupcijos atvejus. Tai kaipgi ginti Sąjungos narį kai neaiš-
ku, ką pasakys teismas?

Man labiau prie širdies mintis, kurią kažkada išsakė prof. A.Maziliauskas: „Są-
junga yra bendravimo būdas“. Ir dar: „neklauskite ką man davė Sąjunga, o klauskite 
savęs, ką aš daviau Sąjungai“. Tik, žinoma, Sąjungos skyrių ir grupių vadovai turėtų 
neužmiršti savo narių, o ypač veteranų. Sudėtingiau yra pernelyg dideliuose Sąjun-
gos skyriuose, kurių nariai kartais dirba visai kitame rajone negu skyriaus vadovas. 
Tokius skyrius derėtų skaidyti.

- Esate savo profesijos patriotas. Kaip ir daugelis kolegų žinote, kad lėšų meli-
oracijai trūksta, kokias problemas dar matote šioje srityje?

- Nesu „aklas“ patriotas. Netgi galvoju, kad kai kurių anksčiau įrengtų nenašiose 
dirvose melioracijos sistemų reiktų atsisakyti.

O melioracijoje problemų iš tikrųjų daug, ir gaila, kad daugelis jų nesprendžia-
mos. Kartais išvis „nušienaujama į lankas“. Viena priežasčių - nevykę melioracijos 
prioritetai. 

Antai daug lėšų dabar skiriama tvenkinių hidrotechnikos statinių remontui, nors 
visi kažkada drėkinimo tikslams įrengti tvenkiniai dabar nieko bendro neturi su 
melioracija. Šie tvenkiniai, turėtų būti perduoti savivaldybėms, nes jie tarnauja tik 
rekreacijai.

Prieš porą metų ministerijoje niekas nepasipriešino nevykusioms Valstybės kon-
trolės išvadoms ir reikalavimams visas lėšas skirti melioracijos griovių šlaitų šie-
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navimui. Drenažas griūva: „tai nesvarbu“. Gaisro metu reikalaujama „ne pastatą 
gesinti, o tik plauti jo langus“.

Visiška painiava su melioracijos statinių nuosavybe ir jų apskaita. Drenažas, 
esantis žemės savininko nuosavybe, dabar ne savarankiškas turtas o tik žemės skly-
po priklausinys. Pvz., 10 cm skersmens drenažo rinktuvas priklauso žemės savinin-
kui, tad neturi vertės, o 15 cm skersmens yra valstybės nuosavybė ir turi savo vertę. 
Apskritai, melioracijos statinių kaip valstybės turto vertė dabar neturi nieko bendra 
su realiais kaštais jiems įrengti. Apskaitoma jų vertė daugelį metų nekinta, o darbų 
kainos nužingsniavo toli į priekį. Tad balansinė statinių vertė, ko gero, yra penkis ar 
daugiau kartų mažesnė negu turėtų būti. O ji yra pagrindas kurti įvairioms meliora-
cijos programoms. Kadangi pagrindas netikęs - ir programos nerealios.

Sustojo viso drenažo perdavimas žemės savininkams. Prieš porą metų pareng-
tas įstatymo projektas įstrigo. Nesprendžiamas melioracijos magistralinių griovių, 
aplinkosaugininkų traktuojamų kaip natūralūs upeliai, normalaus eksploatavimo 
klausimas. Tai ateityje gali lemti, kad derlingiausiuose rajonuose dideli žemės plotai 
bus nepakankamai sausinami.

Galima būtų išvardyti ir daugiau problemų šioje srityje. Atrodo, kad melioraci-
jos problemų buvusieji ir esami žemės ūkio ministrai neaprėpia, nes viską užgožia 
pieno supirkimo kainų, subsidijų, kiaulių maro ir panašūs „degantys“ klausimai. Vis 
dėlto galime pasidžiaugti, kad didelė dalis prieš daugelį metų našiausiose Lietuvos 
dirvose įrengto drenažo normaliai veikia. Tik gaila, kad jam remontuoti ar rekons-
truoti galimybių nėra daug.

Jau derlius aruoduose
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Tiksliai pažymėti vietovardžius- 
neatšaukiama priedermė

Dr. doc. Filomena KAVOLIUTĖ 
Vilniaus universitetas

 
Būtina atkreipti dėmesį ne tik į gyvenamųjų 

vietovių vardų, bet ir į kitų vietovardžių išsau-
gojimo bei vartojimo šiuolaikiniame gyvenime 
problemiškumą, kuris kyla dėl kelių priežasčių. 
Viena susijusi su netolimoje praeityje (septin-
tąjį – devintąjį dešimtmečiais) vykdytais kar-
dinaliais kraštovaizdžio ir bendruomenių per-
tvarkymais, lėmusiais gyventojų pasikeitimą, 
kai vietovėse sumažėjo senbuvių - vietinių ša-
kninių gyventojų, galinčių vietovardžius ne tik 
perduoti iš lūpų į lūpas gyvai, bet ir tas vietas 
parodyti. Antra – tai, kad labai didelė istorinių vietovardžių dalis yra prarasta 
tuos pertvarkymus vykdant, nes buvo sunaikinti patys objektai – vardus turėję 
maži laukai, keliukai, miškeliai, pelkutės, o kanalizuoti upeliai ,,pasimetė“ tarp 
daugybės naujai iškastų kanalų. Dėl šių priežasčių geresnes išlikimo sąlygas ir 
didesnę galimybę toliau gyvuoti - būti žinomi ir toliau vartojami - turi planuose, 
žemėlapiuose užrašytieji vietų vardai. Dažniausiai tai hidronimai, kadangi upės 
ir ežerai yra privalomas planų, žemėlapių, kartoschemų kartografinio pamato 
elementas, o kiti toponimai žymimi ypač retai. Trečioji priežastis – paties karto-
grafuotojo suinteresuotumas (ar ne) vietovardžius užfiksuoti. 

Paprastai kartografuojama laikantis nustatytų reikalavimų, tarp kurių toponi-
mams retai atsiranda vietos, net jei vardus turinčių objektų kiekio neriboja mastelis. 
Tai priklauso ir nuo žemėlapį sudarančio žmogaus – kartografo, žemėtvarkininko 
individualumo, kadangi kartografinį vaizdą kuriantysis remiasi ne tik instrukcijo-
mis, taisyklėmis, bet pasitelkia ir savo žinias, supratimą, kaip tas kartografinis pro-
duktas turi atrodyti ir kokia bus jo vertė. Pats atrenka ir apibendrina objektus, pats 
nusprendžia, kas svarbu ir turi būti pažymėta, o kas – ne, tad gali būti praleista ar 
pažymėta iš dalies.

 Vietovardžiai planuose ir žemėlapiuose. Labai mažai yra planų, kuriuose be 
privalomos informacijos pažymėti ir vietovardžiai. Tarpukariu atliekant žemės re-
formą vietovių pavadinimai nebuvo renkami ir kartografuojami, tačiau ir to meto 
matininkų darbuose – kaimų išskirstymo vienkiemiais planuose (M 1:5000) tokių 
atvejų pasitaiko. Dažniau pažymėtais vietovardžiais išsiskiria, pavyzdžiui, Petro 
Balkevičius sudaryti planai. 1921-1939 m. jis dirbo Žemės tvarkymo departamente 
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matininku. Jo sudarytas Rokiškio apskrities Raikėnų kaimo Pandėlio valsčiuje pla-
nas – tikras lobis ne tik etnografams. Plano įkarpos specialioje grafoje išradingai 
įterpti laukų vardai. Iš jos, o tiksliau, šios neabejotinai plataus akiračio asmenybės 
dėka sužinome ne tik kuris kaimo laukas kuriam ūkininkui buvo paskirtas, matome 
jų vietas kaimo teritorijoje, bet ir sužinome, kokiu vardu jis buvo vadinamas. Tai-
gi 1922 m. iš gatvinio kaimo vienos šeimos Raikėnuose kėlėsi gyventi į Žalkalnį, 
Pagoję, kitos – į Serbintiškį, Zalandiškį, Semeniškį, Lapuniškį lauką, į Avietiškį, Il-
gutiškį, Malduniškį, Bendriuniškį, dar kitos - į Bijuniškį, Pivoniškį, Balandiškį, Vila-
niškį, Ąžuoliškį lauką, įsikūrė Apaštiniame, Sietuvos, Pakrantės, Kudrelės, Šaltinio 
laukuose, kūrė namus Didžiokiemyje, Vandanavoj, Augustinave, Vingeliavoj, Jur-
ginave, Gulbišky, Valiunišky, Majorišky, Naujavietėje. Buvo dar Aušrinės laukas, 
Lakštutės laukas, Pasaulė. Išsaugoti vietovardžiai apibūdina ne tik kraštovaizdį, bet 
nemažai pasako ir apie pačius ,,užvardintojus“. Žemės vardai išduoda žmonių pas-
tabumą, gamtinės aplinkos pajautimą, netgi meilumą savo žemei. Vietovardžiai – 
tai savotiška toje vietovėje gyvenusių bendruomenių charakteristika, kurios užfik-
savimas – lyg paminklo joms pastatymas.

P. Balkevičiaus sudarytame Pandėlio valsčiaus Rumpiškėnų kaimo plane nuro-
dyti griovių vardai: Pakluoninis griovys, Padaržinis griovys, Apaščios griovys. Jie 
aiškiai parodo, kurioje kaimo dalyje būta tikrųjų – gamtinių Apaščios versmių, nes 
aukštupiuose iškasus kelis kanalus jos darosi sunkiai atsekamos. Jei pavadinimų 
nėra, upių ištakos nustatomos laikantis hidrografinio principo – upės versmėmis 
laikomas ilgiausias intakas (griovys, kanalas), suteikiant jam tos upės vardą, nors 
gamtinės versmės yra buvę kitur.

Senųjų bendruomenių vartoti vietovardžiai tarpukariu (1935-1936 m.) buvo su-
rašyti kalbininkų užsakymu, ir šį didžiulį darbą atliko mokytojai. Svarbiausia buvo 
vietovardžius užrašyti, todėl kartografiškai jie nebuvo fiksuojami. Šis neįkainoja-
mas tautos Žemės Vardynas dabar saugomas Lietuvių kalbos institute. Tarp mo-
kytojų, kaip ir tarp matininkų, pasitaikydavo susipratusių, kad surašytų ir kaimų 
planuose pažymėtų vietovardžių išliekamoji vertė yra didesnė, todėl retkarčiais prie 
anketų pasitaiko pridėtų kaimų planų su pažymėtomis vardų vietomis. Pavyzdžiui, 
Eržvilko valsčiuje Raseinių apskrityje vardus užrašinėjęs Kavolių pradinės moky-
klos mokytojas J. Giedraitis prie Pavidaujo I kaimo anketos pridėjo ir kaimo planą, 
sudarytą jam talkinusio studento St. Pažereckio, kilusio iš ten. 

Užrašytų vietovardžių pasitaiko ir pavieniuose tarpukariu sudarytų lietuviškų 
topografinių žemėlapių lapuose. Mastelis 1:25000 nėra pats tinkamiausias vietovar-
džių užrašymui, ypač vaizduojant tankiai gyvenamas teritorijas, tačiau kai kuriuose 
miškingas vietoves apimančiuose lapuose yra nemažai vietų vardų. Vietovardžių 
gausa išsiskiria, pavyzdžiui, karo topografo majoro Asminavičiaus 1936 m. sudary-
tas Kazlų Rūdos miško masyvo žemėlapis. Čia pateikti pievų, raistų vardai: Lygioji 
pieva, Mozūrinė pieva, Kastinė pieva, Alksnelė, Biragai, Jurkšovaras, Klipkaviš-
kių – Dunburių pieva, pieva Perlaistis, Plikpievė, Grįstelės plynė, Langinė plynė, 
Šakninė plynė, Kalnų plynė, Lygiaraistis, Ilgabalė, raistas Degėsiai, Rūdynas, Nen-
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drynas, Raudonplynė, Rūkštinbalis, Ežerų plynė, Kūjų raistas, Pasaulio plynė, Ledų 
plynė. Surašyti visi liekaninių ežerėlių vardai: Kelnių akys, Šilų galų akys, Vidutinis, 
Meškadraskio akis ir Ežerėliai.

Nemažai vietovardžių pažymėta Valstybinio žemėtvarkos projektavimo instituto 
(dabar – Valstybės žemės fondas) sudarytuose planuose. Nuo pat įkūrimo pradžios 
1961 m. ši visą valstybės žemėtvarką stambiu masteliu vykdžiusi institucija, jos 
vadovų, vyriausiųjų specialistų supratingumo dėka, kreipė dėmesį ir į vietovardžių 
kartografavimą. Dešifruojant planus (M 1:10000) bei atliekant kitus žemėtvarkos 
darbus vietovėse buvo pildomi ,,Vietovardžių ir gamtos bei kultūros paminklų žinia-
raščiai“ (knygelės). Jų pradžioje patalpintuose metodiniuose nurodymuose sakoma: 

,,Kokie vietovardžiai surašomi? Mokslui svarbūs visi vietovardžiai, todėl visus 
ir reikia rinkti ir užrašyti. Reikia surinkti visus gyvenamųjų ir negyvenamųjų vietų 
vardus, lietuviškus ir svetimos kilmės, tiek gražius, padorius, tiek ir vulgarius. Jeigu 
kokia vieta vadinama keliais vardais, reikia surašyti juos visus, pažymint, kuris var-
das vartojamas dažniau, kuris yra oficialiuose dokumentuose. Tose vietose, kurios 
turi nelietuviškus vardus, reikia paklausinėti senų žmonių, kurie atsimena dar ir 
senuosius lietuviškus vardus.“ 

Vėlesnėje redakcijoje, greičiausiai kalbininkų prašymu, papildyta: ,,Tiksliam 
vietovardžių užrašymui nepakanka išgirsti, kaip jį taria vienas žmogus, reikia įsi-
klausyti, kaip jis ištariamas bent keleto vietos žmonių, kurie tame pačiame kaime 
gimę ir augę ar ilgesnį laiką gyvenę. Vietovardžio kirčiuotas skiemuo (vietos tarme) 
pabraukiamas (žiniaraštyje). Vietovardžiai surašomi žiniaraštyje, schemoje ir foto-
plane. Be to, schemoje išbraižomos kaimų ribos, o fotolpanuose prie kraštinių so-
dybų rašomos gyvenamų vietovių pavadinimų santrumpos, kad būtų aišku, kokiam 
kaimui priklauso kokia sodyba. Reikia surašyti: ...“ ir pateikiami visų vietovardžių 
grupių pavyzdžiai. 

Laikytis metodikoje nurodytos rekomendacijos - išklausti, įsiklausyti ,,bent ke-
leto vietos žmonių, kurie tame pačiame kaime gimę ir augę ar ilgesnį laiką gyvenę“ 
griežtas išdirbio normas vykdantiems buvo sudėtinga, nes tam reikėjo labai daug 
laiko, o tuos vardus žinančių jau reikėjo ieškoti. Tad su apgailestavimu reikia pripa-
žinti, kad nepaisant to meto žemėtvarkininkų gražių pastangų, planuose sužymėta 
tiktai kelintoji prieškariu užrašytų vietovardžių dalis, nes iš atitrauktos nuo žemės ir 
išsivaikščiojančios kartos jiems pavyko sužinoti gerokai mažiau.

Hidronimai-privalomasis kartografinio pamato elementas. Vietovardžių 
kartografavimas reikalauja išskirtinio atidumo. Planuose, žemėlapiuose lengviau-
siai pastebimos hidronimų klaidos. Tai atsiranda dėl kelių priežasčių: dėl sudarytojų 
nepakankamo įsigilinimo ar neatidumo. Kartais tai susiję su besikeičiančiu krašto-
vaizdžiu, o kartais su savotišku vietos gyventojų ,,pasimetimu“ - istorinės atmin-
ties trūkinėjimu. Kad kartografuoti vietovardžiams reikia itin didelio kruopštumo ir 
tikslumo, iliustruoja keletas pavyzdžių. 

Į vakarus nuo Tverų yra Užpelių kaimas, pro kurį tekantis kanalizuotas upelis 
vadinamas Pala. Jei kaimas vardą gavo nuo upelio, kaip esantysis už Palos, tai turė-
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tų vadintis Užpaliai, tačiau kaimas vadinamas Užpeliais, o tai reiškia, kad upelis va-
dinosi Pela. Šitaip upė buvo vadinama XIX šimtmetyje: ,,Пелла“ – pažymėta 1865 
m. žemėlapyje, ,,Pila“ – užrašyta V. Juzumo rankraštyje „Žemaičių vyskupijos ap-
rašymas“ (lenkų kalba) greta kitų didžiųjų Tverų parapijos upių. Pela (Piela – vok.) 
ji buvo vadinama ir 1921 m. vokiškame topografiniame žemėlapyje, tačiau 1935 m. 
lietuviškame topografiniame žemėlapyje jau rašoma – Pala. Neįsiklausymas, gal 
atidumo trūkumas sumaišė garsus ir dabar tik kaimo vardas primena tikrąjį upės 
vardą. O jis greičiausiai toks jai duotas dėl to, kad per pelkynus tekanti jos aukštupio 
vaga buvo sekli ir pilna silpnos srovės neišnešamų sutrūnijusios organikos ,,pelų“. 
Ir upei jį davė, ko gero, ne Žilaičių kaimo, bet kaimyninio Gomantlaukio žmonės, 
gyvenantys prie jos, todėl kitapus, t.y. už upės į rytus miškuose atsiradęs kaimas ir 
buvo pavadintas Užpeliais. Žilaičių kaimui Užpeliai taip pat kaimyninis, bet šių va-
kariniame pakraštyje ta iš šiaurės atitekanti upelė XIX šimtmetyje buvo vadinama 
Gerviniu, Gervinu – Гервинис, Гервинас. Jo ištakos kalvyne, Zorūbų kaimo šiau-
rinėje dalyje, nuo kur šlaitu jis leidžiasi į vakarus ir suka į pietus link Užpelių. Ger-
vinio vardas į Pelą, greičiausiai keitėsi Užpelių kaimo pietryčiuose, vadinamajame 
Dunãjuj – lygioj, šlapioj vietoj, kur paviršiuje - juodžemis, kur buvo beržynai, pie-
vos, kur išsiliedavo Gervinio sunešti ir iš Surgedų (kalvyno papėdėje susitelkiančių 
balų) sklindantys polaidžių, potvynių vandenys. Klaida, matyt, padaryta vykdant 
žemės reformą ir sudarinėjant parceliuojamo Užpelių palivarko (buvo tarp Žilaičių 
ir Užpelių kaimų) prijungimo prie Žilaičių kaimo planą. Iš jo klaidingas pavadini-
mas, matyt, buvo perkeltas į topografinį, o paskui ir į vėlesnius žemėlapius. Nuo 
tada Pala imta vadinti ir kanalizuotą Gervinio žemupį. 

Tverų apylinkų hidrografinis tinklas. Dar didesnė painiava yra su Aitra, kuri 
taip pat prasideda Tverų apylinkėse. Šią maišalynę sunku net suprantamai nusakyti. 
Taigi, XX amžiaus žemėlapiuose randame Aitrą arba prasidedančią Tverų miestelio 
pietiniame pakraštyje, sutekėjus Aitralės ir Sartupio kanalams, arba už 2 km nuo 
Tverų, susijungus Aitralei ir Laukei, į kurią čia pat įteka Navada. 1934 m. Eidinin-
kų dvaro plane (M 1:5000) pažymėta Navadą turėjus du vardus – Návada ir Senoji 
Aitra. Senoji Aitra buvo minima jau ir XVII šimtmetyje: ,,skiriu /.../ šienaujamos 
pievos prie senosios Aitros upės valaką, abipus tos upės su pievomis, vadinamomis 
Nevadais“. Nevadai – molinga, buvusi užmirkusi ir nuolat patvinstanti lyguma, ku-
rioje, sumažėjus paviršiaus nuolydžiui, išsiliedavo sunešami vandenys. Šios derlin-
gos, anuomet dvarui priklausiusios pievos buvo sausintos XVII šimtmetyje, o gal ir 
anksčiau, grioviais nuvedant atsirandantį perteklinį vandenį į gilintą, tiesintą Aitros 
vagą. Dėl to pievos imtos vadinti Nevadais, o Aitros aukštupys pramintas Návada, 
t.y. nuvedančiąja, arčiau reguliuotų versmių Kaupų kaime vadinta Navaduku. Taigi 
prieš kelis šimtmečius reguliuotą Aitros aukštupį praminus Návada, senasis Aitros 
vardas nebuvo visai pamirštas, bet jį atminė ne visi. Užmiršusieji arba naujai atėju-
sieji laikė, kad Navada (t.y. senasis Aitros aukštupys) įteka į Laukę, o ši į Aitrą. Nuo 
tada Aitros aukštupiu imta laikyti kanalą, ateinantį nuo Tverų miestelio pusės. Šito-
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kia upių vardų seka pateko į tar-
pukario topografinį žemėlapį (M 
1:10000) bei kitus, įskaitant ir 
šiuolaikinius žemėlapius (www.
geoportal.lt; www.maps.lt). 

Vyresnieji tveriškiai iš vai-
kystės prisimena, kad pro Lo-
paičių piliakalnį tekantį upelį 
jie vadina Pilių upaliu, Pilsu-
piu (žinias pateikė A. Maslaus-
kas 82 m. amžiaus). Išteka jis 
į šiaurę nuo piliakalnio miške 
esančioje dauboje. Žemiau pi-
liakalnio iš vakarinėje pusėje 
esančios Ožkos pievos daubos 

į Pilių upalį - Pilsupį įteka Laukinis upelis. Abiejų sutelktinė srovelė leidžiasi 
kalvyno papėdėn ir miestelio rytinėje pusėje XIX šimtmetyje buvo vadinama Va-
lakna, nes ten yra buvę Tverų miestelio valakai. XX šimtmečio pirmoje pusėje 
išsikėlus į vienkiemius ir valakus panaikinus, Valaknos vardas buvo pakeistas į 
Aitrą, ištakomis nurodant Pilių upelio vagą, bet tveriškių imta vadinti Aitrale, 
dėl jos mažumo. Laukinio ir Pilsupio upelių vardų vyresni vietiniai žmonės dar 
nepamiršo, o iš kitur atėjusieji juos abu vadina Aitralėmis. Dabartiniuose žemėla-
piuose Aitrale vadinamas Laukinio upelis (www.maps.lt; www.geoportal.lt), lyg 
jis neturėtų savo vardo. 

Vyresniųjų tveriškių vaikystėje Pilsupiu buvo vadinamas ir kitas nuo Tverų kal-
vyno (pro Patverio rytinę pusę) nusileidžiantis upelis. Netoli jo gretimame lauke 
yra IX-XII amžiumi datuojamas kapinynas. Toks upelio vardas užrašytas 1939 m. 
Patverio dvaro plane ir to meto topografiniame žemėlapyje. Septinto dešimtmečio 
Tverų kolūkio dirvožemio plane jis įvardintas Griežos upeliu (nors su Greižos pelke 
ryšio neturi), o po dviejų dešimtmečių jau Sartupiu. Sartupiu, Sartale jis vadina-
mas ir dabartiniuose žemėlapiuose, nors tokio upelio tveriškiai sakosi nesą girdėję. 
Tai greičiausiai kalvyno vakarinio šlaito kanalizuotų upelių vardai: vienas jų pe-
riodiškai tekėdavo iš Greižos pelkės, kitas srauniai teka plačia tarpukalvių dauba 
Zorūbų kaime. Su Pilsupiu - Grieža - Sartupiu / Sartale norisi tapatinti ir V. Juzumo 
„Žemaičių vyskupijos aprašyme“ XIX šimtmetyje minimą Kroklį/ą, tekantį ,,per 
miestelį“, kurio nuolydis siekia net apie 2000 cm/km. Pastarasis vardas matyt su-
sijęs su aukštupyje buvusio ir nesuvaldyto tvenkinio prasiveržimu, kur ir dabar yra 
patvenktas didžiausias apylinkių tvenkinys. Prasilaužimą liudija pagilinta pralauža 
Pilsupio slėnyje ir mineralinių nuosėdų sluoksnis jo žiotyse, palaidojęs dubumos 
dugno pakraščio durpes (atkastos 2015 m. vedant miestelio kanalizacijos trasas). 

Taigi nuo kalvyno nusileidusi Aitralė - Valakna (Aitra) bei Pilsupis - Krokla 
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(Greiža – Sartalė / Sartupis) dubumos dugne jungiasi į vieną vagą, kuri XIX šim-
tmetyje buvo vadinama Dugna, nes teka per plokščią buvusį užpelkėjusį dubumos 
dugną. Ties Tverais paviršiaus aukščių skirtumas tarp dubumos ir kalvyno viršaus 
siekia apie 90 m. Kaip jau minėta, Dugna XX a. viduryje buvo pervadinta į Aitrą, o 
dabar vadinama Aitrale. 

Visas šitas vardų margumynas tampa aiškus tik gerai išsiklausinėjus senųjų vie-
tos gyventojų (šakninių autochtonų), įsigilinus į gamtinę teritorijos aplinką ir į kar-
tografinę bei literatūrinę medžiagą. Senuosius vandenvardžius nesunku išsaugoti, 
tik reikia supratimo ir noro, ir jie gražiai visi gali sutilpti žemėlapiuose.

Nerimą kelianti praktika. Šį vardų klaidžiojimą galima pratęsti kitomis gau-
siomis klaidomis iš naujausių žemėlapių. Pavyzdžiui tose pačiose Tverų apylinkėse 
esančio Varleisčio ežerėlio vardo ,,atidavimą“ paskutiniajam kolūkiniam tvenkiniui, 
paliekant šį ežerėlį žemėlapiuose bevardžiu (www.maps.lt; www.geoportal.lt), nors 
dar visai nesenuose kadastrinių vietovių žemėnaudų planuose, sudarytuose Valsty-
binio žemėtvarkos instituto, aiškiai pažymėta jog tai yra tvenkinys (2 pav.). Arba 
jau minėto Pilsupio upelio vardo atidavimas sovietmečiu dubumos pelkynuose – 
Liūgnuose iškastam kanalui, dabar jungiančiam Aitralę (Dugną) su Pela (Gerviniu) 
ir Minijos baseiną su Jūros baseinu (www.maps.lt; www.geoportal.lt). Taigi dabar 
naujasis, vos prieš kelis dešimtmečius atsiradęs Pilsupio kanalas ,,rodo“, kad vardą 
jam davusi pilis galėjo stovėti pelkynų Liūgnuose, išlikusiuose iki pat XX a. vidurio 
su ten vaikščiojusiomis žaltvykslėmis, o ne kalvyno terasoje, kur yra XII a. kapiny-

Ežerai žemėnaudos plane (M 1:10000, RŽPI, 1977); ir topografiniame žemėlapyje (M 1:50000, 
Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1997).
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nas ir arealo dirvožemiai nuo intensyvios ūkinės veiklos yra stipriai nuardyti. Toks 
neapgalvotas vardo perkėlimas į kitą vietą iškreipia tuo vardu nešamą informaciją, 
kuri kraštą ir kraštovaizdį tyrinėjantiems žmonėms yra labai svarbi. To nesuprati-
mas, nesuvokimas pažeidžia svarbiausią kartografinį principą – informaciją perteik-
ti teisingai - ir atima iš kitų taip reikalingas patikimas žinias. 

Ežerai žemėnaudos plane (M 1:10000, RŽPI, 1977); ir topografiniame žemėla-
pyje (M 1:50000, Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1997).

 Gausūs vietovardžių ,,klaidžiojimai“ šiuolaikiniuose žemėlapiuose savo vieto-
vardžiams neabejingus vietinius žmones piktina, o kitiems kelia šypseną. Būtent ši-
taip vertinamas ir Avinėlio ežero Alantos apylinkėse Molėtų rajone ,,vaikščiojimas“ 
žemėlapiuose (www.geoportal.lt; www.maps.lt). Alantiškis geologas J. Satkūnas 
straipsnyje ,,Užburti lobiai Alantos kalvose ir kloniuose“ tyrinėdamas vietovės pa-
leogeografinę raidą ir jos ryšį su vietos legendomis, ,,Geologijos akiračiuose“ rašė: 
,,Įdomu pastebėti, kad vietos žmonių žinomas Avinėlio ežeras dabartiniuose žemė-
lapiuose yra vadinamas Runionių ežeru. /.../ Kitas būdingas glaciokarstinės kilmės 
ežero pavyzdys – netoliese esantis Varliakio ežerėlis. Jis žemėlapiuose vadinamas 
Avinėlio vardu. Taigi Avinėlio ežeras yra tikra paslaptis: jis ne tik kad ,,nukritęs iš 
dangaus“, bet dar ir žemėlapiuose bando pasislėpti skirtingais pavadinimais“. Ar-
cheologo P. Tarasenkos aprašytos legendos vietovę išžvalgęs geologas daro išvadą: 
,,Taigi atrodo, kad tikrasis Avinėlis ir yra teisingai vietos žmonių žinomas ir vadi-
namas“ (ten pat). 

Suprantama, neklysta tas, kuris nieko nedaro, bet tokio gausumo klaidos ofi-
cialiuose, autoritetingų valstybės institucijų autorinėmis teisėmis pažymėtuose 
žemėlapiuose visų pirma liudija nedovanotiną planų, žemėlapių sudarinėtojų ne-
atsakingumą, atlikto darbo atmestinumą ir primena visų laikų planų, žemėlapių kū-
rėjų – matininkų, žemėtvarkininkų, kartografų neatšaukiamą priedermę - objektus 
pažymėti tiksliai, o vardus užrašyti teisingai, nes klaidingai planuose, žemėlapiuose 
pažymėta informacija virsta dezinformacija, t.y. sąmoningu klaidinimu. To planuo-
se, žemėlapiuose neturėtų būti. 

Vietovardžių kultūrinė prigimtis daro juos padidinto dėmesio reikalaujančiais 
kartografuojamais objektais, bet tą jų kultūrinį išskirtinumą reikia suvokti, todėl 
su vietovardžių (kaimų, upių, ežerų, miškų vardų) netiksliu pažymėjimu susijusios 
klaidos verčia susimąstyti ir apie savo valstybės žemės vardų vertės šiuolaikinį su-
pratimą, išsaugojimo – nesaugojimo prasmę, visuotinio kultūrinio susipratimo sto-
ką. Norėtųsi išgirsti nuomones žemėtvarkininkų, kartografų, įvairių institucijų ir 
įvairaus rango valdininkų, manančių kitaip, nei kad ištaisyti klaidas yra pernelyg 
sudėtinga, kadangi tai reikalauja daug darbo ir nėra pinigų tam darbui apmokėti, o 
ir kultūriniu požiūriu tai nėra labai svarbu, nes mažėja gyventojų, viskas keičiasi 
ir tai yra natūralūs procesai. Gal naujas detalus valstybės teritorijos dešifravimas 
vietovėje ir archyvinių duomenų sugretinimas, atliekamas profesionalių kultūriškai 
neabejingų asmenybių, padėtų išsaugoti šią sparčiausiai nykstančią mūsų kultūros 
paveldo rūšį.
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Senovės hidrotechnikos statiniai 
Viduržemio jūros salose

Kelionių po Viduržemio 
jūros Kretos, Rodo ir Kipro 
salas metu galėjau susipažin-
ti su senovėje, dar prieš mūsų 
erą, pastatytų hidrotechnikos 
statinių likučiais. Viduržemio 
jūros salos pasižymi sausu 
klimatu. Čia tik žiemos metu 
iškrenta kiek daugiau kritulių 
– 130 - 140 mm. Vasarą kritu-
lių labai mažai (apie 10 mm), 
o oro temperatūra siekia vi-
dutiniškai net 30 laipsnių. Šių 
salų gyventojams apsirūpini-
mas vandeniu buvo gyvybiškai 
svarbus. Archeologai aptiko 
įvairių hidrotechninių statinių liekanas. Jos daro didžiulį įspūdį. Juk neturėdami nei 
technikos, nei gerų matavimo prietaisų ar medžiagų, meistrai, kurių vardai neišliko, 
įrengė gerai veikusias vandentiekio ir kanalizacijos sistemas. Panašias sistemas di-
desni Vakarų Europos miestai įsirengė tik po keleto tūkstančių metų.

KELIONĖS

Lietinguoju periodu vanduo būdavo 
sukaupiamas saugyklose kalnuose
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Kretos saloje hidrotechniniai 
statiniai aptikti senovės Knoso 
mieste, kuris buvo pastatytas apie 
1900 m. pr. m. e. Mino civiliza-
cijos klestėjimo laikotarpiu. Nuo-
traukose matomi hidrotechniniai 
statiniai atrasti Knoso rūmų teri-
torijoje. Į rūmus vanduo atitekė-

Knoso rūmų, pastatytų apie 1700 m. 
pr. m. e., fragmentas

 Akmeninis latakas

Šiais akmeniniais latakais tarp 
pastatų Knoso mieste  kanalizacijos 

vandenys tekėjo į jūrą

davo moliniais vamzdžiais iš van-
dens saugyklų, esančių apie 8 km 
nuo Knoso. 
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Vandens fontano prie šventyklos 
Kamiro mieste liekanos

VIII a. pr. m. e. dorėnų pastatyto 
Rodo saloje  Kamiro miesto liekanos

Vandens rezervuarai, iš kurių lietinguoju peri-
odu sukaupti vandenys buvo tiekiami žemiau 
esančiam Kamiro miestui

Tokiais keraminiais vamdžiais tekėjo 
vanduo iš saugyklų Kamiro mieste  
VIII a. pr. m. e.

Rodo sala  buvo apgyventa ne-
olito amžiuje. XVI a. pr. m. e. į 
Rodo salą atsikėlė miniečiai. VIII 
a. pr. m. e. salą užėmė dorėnai, 
prasidėjo heleniškasis periodas, 
kurį nuo 357 m. pr. m. e. 25 me-
tams nutraukdavo persai ir kiti 
užkariautojai. Gyventojų džiaugs-
mui nuo 332 m. pr. m. e. Aleksan-
dras Makedonietis salą atkariavo 
graikų pasauliui. Mūsų eroje sa-
los priklausomybė keitėsi daugelį 
kartų. Rodo miesto uosto įtvirtini-
mus pastatė Hospitaljerų ordinas 
XIV a. pradžioje. ►
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Kipro sala. Saloje įsikūrė 
graikai XII a. pr. m. e., kai 
Trojos karo metu audrin-
ga jūra atbloškė jų laivus 
prie Kipro krantų. Pafoso 
mieste yra graikų meilės 
ir grožio deivės Afroditės 
mitinė gimtinė. Jai Senaja-
me Pafose buvo pastatyta 
šventykla. IV a. pr. m. e. 
Kiprą jau valdo romėnai.

Nuotraukose matyti 
Pafoso archeologijos par-
ko ir Karalių kapavietės 
beveik 3000 metų senumo 
hidrotechnikos statiniai.

Uosto vartuose, pro kuriuos įplaukdavo laivai, nuo 280 m. pr. m. e. stovėjo pasaulio 
stebuklas – milžiniška bronzinė Rodo koloso skulptūra (deja, neišlikusi).

Rodo uostas

Senoji Pafoso gyvenvietė – archeologijos pa-
minklas, įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą. Čia XII a. pr. m. e. iškilo didinga Afroditės 
šventykla.
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1. Vandentiekio ir kanalizacijos linijos 
Pafoso mieste

4. Karalių kapavietės Pafose, įtrauktos į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Katakom-
bos išskaptuotos vientisose uolose po žeme. 
Karalių kapai skirti didikams ir jų šeimoms

3. Šulinys kapavietėje, skirtas naudoji-
mui pomirtiniame gyvenime

2. Maudymosi baseinas

KELIONĖS

Parengė Romualdas Survila

3

1 2

4
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Ko verta Lietuvoje vykstanti  
žemės konsolidacija?

Dr. Giedrius PAŠAKARNIS 
UAB „HNIT Baltic“ projektų vadovas 

Netobula teisinė bazė, procesą organizuojančių, prižiūrinčių ir jame 
dalyvaujančių įstaigų įsitraukimo neapibrėžtumas ir kompetencija, pro-
fesinės bendruomenės požiūris ir žemės savininkų švietimo stoka finale 
atveda prie tokių žemės konsolidacijos projektų rezultatų, kurie mažai 
kuo skiriasi nuo pastarosios, vis dar nesibaigiančios žemės reformos. 
Tai liudija ne viena spaudoje pasirodanti publikacija, kuriose skundžiasi 
tiesioginiai šių projektų naudos gavėjai – žemės savininkai. Po tokios 

„pažinties“ žemės savininkai įvardija, kad šio že-
mės tvarkymo instrumento nauda išties abejotina. 
Perskaičius tokias publikacijas, natūraliai kyla klau-
simas – kas yra daroma, kad būtų geriau ir pana-
šios problemos nebesikartotų? 

Matininkai, turintys pirmųjų žemės konsolidacijos 
projektų rengimo patirties, atkreipia dėmesį, kad po 2008 
m. baigtų 14 žemės konsolidacijos projektų vyko jų re-

zultatų aptarimas. Jo metu pateikta teisinės bazės tobulinimo siūlymų ir buvo pra-
šoma Nacionalinės žemės tarnybos (toliau NŽT) ir Žemės ūkio ministerijos teisinės 
bazės spragas pašalinti iki naujų projektų pradžios. Deja, su faktiškai tais pačiais 
trūkumais jau pabaigti 39 žemės konsolidacijos projektai, parengti iš Kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos periodo. Be to, be jokio pasiektų rezultatų įvertinimo ir 
probleminių klausimų aptarimo profesinėje bendruomenėje pradedami nauji 2014-
2020 m. periodo projektai. Gerai prisimenu vieną pastabą, kurią 2008 m. įvardijo 
absoliučiai visi projektų rengėjai: įtvirtintas reikalavimas, kad projekto byla būtų 
rengiama 2 originalais ir dar daromos 2 kopijos (iš viso 4 popierinės bylos). Toks 
perteklinis popierizmas projektą daro visiškai nedraugišką aplinkai. Kaip bebūtų, 
ši problema yra tik labai maža dalis to, kas turėtų būti peržiūrėta. Panagrinėkime 
pastaruosius žemės konsolidacijos projektus detaliau.

Pirmiausia, biurokratinis aparatas lyginant su 2005-2008 m. nė kiek nesumažė-
jo, net padidėjo, nes apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departa-
mentus pakeitė VĮ „Valstybės žemės fondas“ (toliau VŽF). O padidėjo dėl to, kad 
žemės konsolidacijos projektai buvo prižiūrimi VŽF (teritoriniuose padaliniuose 
ir centre), taip pat NŽT (teritoriniuose padaliniuose ir centre). Kaip bežiūrėtume, 
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tarpinės tikrinimų grandys daro įtaką skaidrumui. Daugelis kalbintų žemės konso-
lidacijos projektų rangovų teigė, kad prie apskričių dirbti buvo net paprasčiau, nei 
su naujuoju organizatoriumi, kuriam sunkiai sekėsi vadovauti. Apie tai rašė vieno 
vykdyto žemės konsolidacijos projekto rangovas žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotech-
nika“ 2013 m. Nr.2 straipsnyje „Žemės konsolidavimo projektų rengimo tvarką rei-
kia tobulinti“.

Antras dalykas, kuriam vis dar nerandu paaiškinimo, kaip VŽF parinko žemės 
konsolidacijos projektus rengti teritorijose, kuriose:

- Suvaržyti žemės sklypai. Pvz., Vilkaviškio r. savivaldybės Pilviškių, Klausučių 
seniūnijų Alksnėnų, Sūdavos kadastro vietovių dalių žemės konsolidacijos projekte 
buvo daug įkeistų žemės sklypų. Apie kokias kompleksines pertvarkas, pagerinimus 
galima galvoti ir kalbėti, kai daugelio žemės savininkų teisės, vykdant žemės konso-
lidacijos projektą, jau yra suvaržytos?! Vienintelis dalykas, ką galima padaryti to-
kioje teritorijoje, tai tik atlikti žemės sklypų kadastrinius (geodezinius) matavimus. 
Norėčiau sužinoti, kokia reikiama kaimo infrastruktūra buvo sukurta, kiek padidėjo 
vidutinis žemės sklypo dy-
dis ir pan.

- Į projektą įtraukti 
pavieniai žemės sklypai 
(Paveikslas Nr. 1). Paste-
bima dvejopa situacija: 1) 
į patvirtintą projekto teri-
toriją jau buvo įtraukti nu-
tolę pavieniai sklypai, 2) 
projekto vykdymo eigoje, 
projekto dalyviai dėl vie-
nokių ar kitokių priežas-
čių pasitraukė iš projekto. 
Ieškant paaiškinimo, kodėl 
prieš patvirtinant teritoriją 
įtraukiami nutolę pavieniai 
žemės sklypai (net naujai 
parinktose teritorijose tai 
matyti), mano nuomone, 
atsakymas glūdi siekyje 
parodyti geresnius kiekybi-
nius rodiklius – kiek įmanoma daugiau žemės sklypų ir dalyvių, tačiau rezultatai 
būna kuklūs (Paveikslas Nr. 2) . Neatmestinas variantas – interesai, t.y. tikėtina, kad 
įtraukiami žemės sklypai priklauso organizatoriaus ar NŽT darbuotojams, kuriems 
kadastriniai matavimai būtų atliekami nemokamai. Suprantama, kad projekto vyk-
dymo eigoje galima iš suplanuotos teritorijos išbraukti kai kuriuos sklypus, bet tik 

Paveikslas Nr. 1. Patvirtinto žemės konsoli-
dacijos projekto teritorija Ukmergės rajone
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ne tiek, kad projekto teritori-
ja liktų kiaura kaip rėtis. Kai 
projekto teritorijoje sklypai 
tokie išsibarstę, nieko kito 
nepadarysi kaip tik geode-
zinius matavimus, nes nėra 
jokių šansų išspręsti melio-
racijos įrenginių tvarkymo, 
vietinių kelių tinklo pertvar-
kymo ar kitų kompleksiškai 
sprendžiamų klausimų.

- Iš anksto įregistruoti 
laisvos valstybinės žemės 
sklypai. VŽF, neįvertinęs 
kiekvieno į projektą įtrauk-
to žemės sklypo viršpločio 
ar ploto trūkumo, projekto 
pradžioje įregistravo laisvos 
valstybinės žemės sklypus ir 
deklaravo, kad daugiau lais-

vos valstybinės žemės sklypų teritorijoje nebus. Kaip ir buvo galima tikėtis, išma-
tavus kiekvieną žemės sklypą, iš rastų viršpločių susidarė nauji laisvos valstybinės 
žemės sklypai. Šis beprasmis suregistravimas, už kurį VŽF be konkurso gavo pini-
gus, iš esmės surišo projektų rengėjų rankas, kurie teoriškai galėjo visą laisvą vals-
tybinę žemę pagal NŽT (arba organizatoriaus) pageidavimą sukelti į vieną didelį 
patrauklų žemės sklypą arba panaudoti žemės reformos klaidoms taisyti. Taip pat 
papildomai prie kiekvieno laisvos valstybinės žemės sklypo, susidariusio iš rasto 
viršpločio, reikėjo formuoti servitutus, kad būtų galima privažiuoti prie šio sklypo. 
Be to tai prisidėjo prie projekto teritorijos fragmentiškumo.

- VŽF atliekamas teritorijos analizavimas apskritai atrodo mistiškas, nes, kaip 
rašo „Ūkininko patarėjas“ straipsnyje „Žemės konsolidacijos projektas šokiravo 
Rietavo ūkininkus“, žemės konsolidacijos projekto pabaigoje dalyvius pradėjo vers-
ti pirkti nustatytus ploto viršpločius, priešingu atveju grasino, kad viršpločius pa-
liks, o valstybę formins kaip sklypo bendraturtį. Žemės savininkams, kurie nesutiko 
išsipirkti viršpločių ir nenorėjo tapti sklypo bendraturčiais su valstybe, paprašius 
juos išbraukti iš jiems nenaudingo projekto, buvo gąsdinama, kad reikės atlyginti 
žalą dėl nepagrįsto pasitraukimo iš projekto. Aišku viena, jeigu analizei buvo įsi-
gyti duomenys (iš esmės užtenka kadastro sklypų), tai buvo galimybė įvertinti, kam 
žemės truks, o kam susidarys viršplotis. Tuo labiau, kad VŽF teritorijoje jau vykdė 
matavimus, kai registravo laisvos valstybinės žemės sklypus. Valstybės žemės fon-
dui analizuojant teritoriją reiktų atkreipti dėmesį ir į nuosavybės fragmentiškumą, 
t.y. keliems žemės savininkams priklauso kiekvienas žemės sklypas. Pagal tai iškart 
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Paveikslas Nr. 2. Įdomu kokių pertvarkų naujame finansavimo 
periode laukia žemės savininkas kuris į preliminarią žemės 
konsolidacijos projekto teritoriją Klaipėdos r. sav. Šiūparių 
kadastro vietovėje įtraukė žemės sklypą „apendicitą“?
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paaiškėtų būsimo projekto rezultatai - ar tikrai bus konsolidacija, ar tik žemės sklypų 
suskaidymas, t. y. dar didesnis fragmentiškumas. Toks išankstinis vertinimas būtų in-
vesticijų apsauga. Jeigu projekto teritorijoje yra daug žemės sklypų, kuriems trūksta 
ploto, daug bendraturčių tai būtų signalas suabejoti tokio projekto nauda. 

Trečia, Europos ŽŪ fondas kaimo plėtrai skelbia, kad Europa investuoja į kaimo 
vietoves, tačiau įsigilinus, kaip vyksta žemės konsolidacija, kyla klausimas, kam 
šios investicijos neša didžiausią naudą. Padarę investicijas tik į geodezinius ma-
tavimus, žemės savininkai negalės atlikti apčiuopiamų pertvarkų per tikrus žemės 
konsolidacijos projektus (kas dabar vyksta, sunku pavadinti žemės konsolidacija), 
nes teisės aktai draudžia žemės konsolidacijai grįžti į tą pačią teritoriją. Jei rezultatai 
mažai kuo skirsis nuo pastarosios žemės reformos, sakyčiau, tai vėl bus neigiamas 
įrašas dviems kartoms apie mums šį ganėtinai naują žemės tvarkymo instrumentą. 
Norėtųsi, kad VŽF išsklaidytų visas abejones projektų vertingumu, pateikdamas 
ataskaitą apie į kiekvieną projektą įdėtas lėšas (išskaidant kiek VŽF ir kiek rangovui 
kainavo duomenų įsigijimas, vertinimas, projektavimas, matavimai ir kt. darbai) ir 
gautą naudą (apčiuopiami rezultatai). Manau, kad tokios ataskaitos parodytų, ko 
išties verta žemės konsolidacija. Jeigu bus reali vertė, tai bus ir politikų palaikymas, 
ir nekils jokių abejonių žemės savininkams dėl dalyvavimo (nebeliks „skylėtų“ 
projektų). Kai dabar nėra jokio apčiuopiamo atsiskaitymo už projekto rezultatus, 
organizatorius ir rangovai tame mato lengvus pinigus. Noriu atkreipti dėmesį, kad 
VŽF paramos paraiškoje Nacionalinei mokėjimo agentūrai įsipareigojo kiekviena-
me projekte siekti daug žadančių projekto priežiūros rodiklių (kuo daugiau išspręstų 
problemų):

● kaimo infrastruktūros plėtros problemų sprendimo; 
● žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku;
● vietos plėtros strategijos įgyvendinimo;
● siekti kitų žemės ūkio, kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslų bei 

uždavinių.
Man, kaip ir daugeliui kitų profesinės bendruomenės atstovų, rūpi pamatyti ne 

kiek sklypų pamatavo, o kokia dalis šių skambių rodiklių buvo pasiekta. 
Kitas dalykas – neskaidri projektų rengimo kaštų skaičiavimo metodika. Vie-

šajam pirkimui VŽF kiekvienai projekto teritorijai pateikė projekto rengimo kaštų 
„lubas“, dėl kurių konkurse varžėsi rangovai, norintys rengti šiuos projektus. At-
kreiptinas dėmesys, jog 2013 m. labai daug teritorijų (10 iš 16) konkursui paskelb-
tos su maksimaliai galima parengimo kaina. VŽF atstovai atskleidė, kad kai kuriose 
projektų teritorijose įgyvendinimo kaštai turėjo būti net du kartus didesni už maksi-
maliai galimą parengimo kainą, tačiau į konkursą išleisti su perpus mažesne kaina 
(o dar rangovas susimažino savo darbų kainą norėdamas laimėti viešąjį pirkimą). 
Tai liudija, kad įgyvendinimo kaštų skaičiavimo metodika yra neskaidri. Tokie pro-
jektai, kurių parengimo kaštai viršijo maksimaliai galimą kaina, turėjo net nepatekti 
į konkursą arba turėjo būti atskirti į du atskirus projektus, nes ir taip buvo aišku, 

NUOMONĖS



58 

kad rangovai mažins kainą 
siekdami laimėti konkursą. 
Apie kokią kokybę tada ga-
lima galvoti ir kalbėti?

Išanalizavus žemės 
konsolidacijos projektų 
aiškinamuosius raštus, pa-
stebėta, kad žemės savinin-
kų lūkesčiai iš žemės kon-
solidacijos labai kuklūs. 
Panašu, kad organizatorius 
žemės savininkų tinkamai 
neinformavo apie galimybę 
per projektą parengti įvai-
rius sprendinių techninius 
projektus (pvz, pastatams, 
keliams). Taip pat paste-
bėtas akivaizdus skirtumas 

tarp oficialios informacijos ir to, kas skelbiama vietos spaudoje, kur apie tą patį pro-
jektą rašoma apipinant jį skambiais šūkiais, nepakartojamais siektinais rezultatais 
ir tuo pačiu labai žemiškais motyvais (Paveikslas Nr. 3). Dabartiniu metu, daugelio 
matininkų nuomone, su visiškai nesutvarkyta konsolidacijos projektų rengimo ir 
įgyvendinimo įstatymų baze einama tik pasipinigauti, t.y. atliekant tikslius žemės 
sklypų kadastrinius matavimus tose pačiose žemės sklypų ribose, kitaip tariant vyk-
dant riboženklių renovacijos projektą.

Šiuo metu teisinėje bazėje nėra nurodymo, kiek prie vieno projekto turėtų dirbti 
projektuotojų, turinčių kvalifikacinį leidimą rengti žemės konsolidacijos projektus. 
Teoriškai vienas projektuotojas, turintis kvalifikacinį leidimą rengti žemės konso-
lidacijos projektus, galėtų laimėti visų respublikoje organizuojamų žemės konso-
lidacijos projektų rengimą. Taigi kokio nors dėmesio ir įsigilinimo į vietovės pro-
blematiką būtų sunku tikėtis. Mano nuomone, nuo pradžios iki galo prie kiekvieno 
projekto turėtų dirbti po du projektuotojus. Žemės savininkai praneša, kad rengiant 
dabar baigtus projektus yra buvę atvejų, kai viena kompanija projektavo nebuvusi 
lauke (nesusipažinusi su teritorija), kita vykdė kadastrinius matavimus pagal neį-
gyvendinamą sprendinių brėžinį, todėl nuolat reikėjo daryti projekto pakeitimus. Ši 
situacija žemės savininkams sukėlė pasipiktinimą, nes viena buvo pasakota orga-
nizatoriaus, kita projektuotojo, o dar kita parodė tie, kurie ženklino suprojektuotus 
žemės sklypus.

Skaidrumo taip pat trūksta ir kituose projekto rengimo etapuose, nes pvz. teisi-
nėje bazėje neapibrėžta, kiek už laimėtą sumą projektui parengti gali būti papildo-
mai pritraukta naujų projekto dalyvių. Teisinė bazė leidžia priimti naujus projekto 
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Paveikslas Nr. 3. Vietos spaudoje atskleidžiama kas  
iš tiesų vykdoma per žemės konsolidacijos projektus
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dalyvius iki žemės 
vertinimo, o tai reiš-
kia, kad nuo projek-
to pradžios iki nusta-
tytos datos projekto 
teritorija gali padi-
dėti dvigubai ar net 
teoriškai apimti visą 
rajoną, o projektuo-
tojas už tuos pačius 
pinigus, kur laimėjo 
projektą, turėtų vis-
ką parengti. To netu-
rėtų būti. Į projektą 
turėtų būti įtraukia-
mi tik tie sklypai, 
kuriuos VŽF anali-
zavo (t.y. tikrino, ar netrūksta ploto, ar nėra suvaržymų ir pan.).

Valstybės žemės fondas, gavęs prašymus organizuoti žemės konsolidacijos pro-
jektą, atlieka parengiamuosius darbus, t. y. už projektui skirtus pinigus įsigyja įvai-
rius reikiamus duomenis. Tad kodėl VŽF parinkęs žemės konsolidacijos projekto 
rangovą, neperduoda jam surinktos ir analizuotos medžiagos (Paveikslas Nr. 4), nes 
rangovas dabartiniu atveju privalo įsigyti visus duomenis iš naujo. Už tuos pačius 
duomenis mokant du kartus švaistomos lėšos, kurios galėtų būti efektyviai naudo-
jamos teritorijos pertvarkymui ar reikiamos infrastruktūros sukūrimui. Sutinku, kad 
nuo parengiamųjų darbų iki rangovo parinkimo praeina beveik metai laiko, tačiau 
yra visos galimybės pirkti tik pasikeitusius duomenis, o jų įsigijimo kaštai sudarytų 
tikrai ne tokią didelę dalį. 

Teko kalbėtis su žemės konsolidacijos sprendinių brėžinį derinančiomis įstaigo-
mis. Jų požiūriu, šie projektai niekuo nesiskiria nuo žemės reformos žemėtvarkos 
projektų. Be to labai trūksta bendradarbiavimo ir aiškumo, ką per projektą galimą 
pasiekti, nes organizatorius kreipiasi tik formaliai dėl planavimo sąlygų išdavimo. 
Kitas su projektu susijęs susitikimas būna tik tuomet, kai projekto rangovas jau 
atneša derinti parengtą žemės konsolidacijos sprendinių brėžinį. Pasigendama ak-
tyvaus siekio maksimaliai pertvarkyti teritoriją. Žemės konsolidacijos projekto api-
brėžimas iš esmės leidžia tikrai daug ką padaryti, kad kaime išties būtų gera gyventi 
ir dirbti dabarties ir ateities kartoms, tačiau pradžioje reiktų konsoliduoti visų žinias, 
sėsti prie bendro stalo ir spręsti problemas kompleksiškai. Kad projektai vyko ne 
taip, kaip tikėjosi organizatorius, rodo neįtikėtinas žemės konsolidacijos projektų 
pabaigos terminų lankstumas, kurį ŽŪM keitė daug kartų. Šešiolika žemės konso-
lidacijos projektų, pradėtų rengti 2013 m., turėjo būti pabaigti 2015 06 30, tačiau 
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Paveikslas Nr. 4. Valstybės žemės fondo 2012-2014 m. 
finansinės ataskaitos
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terminas buvo nukeltas į 2015 09 30, vėliau į 2015 10 30 (pakeista 2015 09 23) ir 
galiausiai į 2015 11 30. Puikiai suprantu, kad projektų teritorijos didelės, dalyvauja 
daug žemės savininkų, kurie dėl įvairių žmogiškųjų aplinkybių pasitraukia iš pro-
jekto, tačiau riziką būtų galima sumažinti iki minimumo. Pvz., jau projekto pradžio-
je reikėtų paskatinti vyresnius žemės savininkus perrašyti į projektą įtrauktas savo 
žemes jaunesniems palikuonims ir t.t.

Jau laikas pradėti žiūrėti į naują etapą ir tikėtis permainų. Pirmąsias jau galima 
pastebėti 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos krypties „Parama žemės 
konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklėse, kuriose numatyta naujos finansuojamos 
veiklos – viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas (...paplūdimių, 
parkų, sporto aikštelių, aikščių ar kitų rekreacinio, turizmo, kultūrinio, aplinkosau-
ginio ar panašaus pobūdžio teritorijoms priskirtų žemės sklypų sutvarkymas, že-
mės paviršiaus formavimas, trinkelių klojimas, apželdinimas, tvenkinio iškasimas 
ir kt.) bei įrengimas viešosios infrastruktūros objektų, skirtų viešosioms erdvėms 
aptarnauti (automobilių stovėjimo aikštelių, suoliukų, pavėsinių ir kt., išskyrus pas-
tatus, statyba, bei privažiuojamojo kelio įrengimas ar rekonstrukcija...). Kaip be-
būtų, aktyvios ir gyvybingos bendruomenės tokio pobūdžio pertvarkas jau seniai 
atlieka per savivaldybių septynioliktą programą ir vietos bendruomenių savivaldos 
programą. Jei jau kalbama apie infrastruktūros kūrimą ir pertvarkas, sakyčiau prio-
ritetas turėtų vis dėlto būti nukreiptas į didžiausius kaimo skaudulius, susijusius su 
infrastruktūra – kelių būklės gerinimą ir melioracijos sistemų tvarkymą t.y. tai, kas 
turi didžiausią išliekamąją vertę bei didina žemės vertę. Noriu atkreipti dėmesį, kad 
Vakarų Europos šalyse šie dalykai tvarkomi prioritetine tvarka, o tik po to kuriami 
kiti elementai, reikalingi kaimo žmonėms. Tikiu, kad nesinorėtų į naujai įrengtus 
sporto aikštynus važiuoti apgailėtinos būklės keliu, o atvykus pamatyti, kad aikšty-
ne telkšo užmirkęs plotas dėl melioracijos gedimo. Kitas dalykas - kas po pertvarkų 
pasirūpins viešosios erdvės priežiūra? 

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekte minimas žemės sklypų 
tvarkymas, kur kalbama apie urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų žemės konso-
lidacijos projektų rengimą. Norėčiau, kad kiekvienas sau sąžiningai atsakytų į klau-
simą – kokių rezultatų tikimasi iš žemės konsolidacijos mieste, jei tokius rezultatus 
turime kaime? Manau pats laikas ne skelbti naujų žemės konsolidacijos projektų 
pradžią, o sėsti profesinei bendruomenei su kitais žemės konsolidacijos projektų 
dalyviais prie bendro stalo aptarti, kas buvo blogai pereitame etape, ištaisyti teisinės 
bazės spragas, atnaujinti žemės konsolidacijos strategiją, pradėti išsamią ir skaidrią 
viešinimo kampaniją, o tada jau laukti pirmųjų tikrų, savo apibrėžimą atitinkančių 
žemės konsolidacijos projektų.

 Redakcijos pastaba. Publikacijoje išdėstyta autoriaus nuomonė, išsakyta jo 
pranešime seminare „Darni plėtra ir aplinkosauga teritorijų planavime“, vykusia-
me Aleksandro Stulginskio universitete 2015 m. rugsėjo 25 d. Manome, kad yra ir 
kitokių nuomonių šiuo klausimu ir kviečiame jas išsakyti žurnalo puslapiuose,

NUOMONĖS
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Natūralių upių reguliavimas  
Lietuvoje

Ramūnas GEGUŽIS, Raimundas BAUBLYS 
Aleksandro Stulginskio universiteto 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 
Lietuva gali didžiuotis tankiu, gana tolygiai pasiskirsčiusiu upių tinklu. Juo gro-

žimės keliaudami ir iškylaudami, taip artimiau susipažindami su Lietuvos gamta. 
Tačiau įvairiapusė žmonių ūkinė veikla, tokia kaip upių gilinamas ir jungimas ka-
nalais, tiesinimas ir vertimas grioviais, reguliavimas bei tvenkimas gerokai pakeitė 
natūralų upių vagų tinklą Lietuvoje.

Tarpukaryje daugėjant žemės ūkio produkcijos didžiosiomis Lietuvos upėmis 
buvo plukdoma vis daugiau krovinių. Radosi poreikis gerinti vandens kelių būklę. 
Siekiant juos geriau pritaikyti laivybai buvo įvairiomis priemonėmis reguliuojamos 
didžiosios upės - Nemunas ir Nevėžis. Pavyzdžiui, 1932 metų Nevėžio reguliavimo 
projekte staigiuose upės posūkiuose buvo numatyta sureguliuoti upės trasą pašali-
nant vingius ir ištiesinant vagą. Dabartiniu metu iš buvusių natūralių vingių yra likę 
tik neryškūs jų kontūrai ir senvagės. 

NUOMONĖS

Nevėžio upė (tarp 48 ir 50 km.) iki reguliavimo (1932 m.) ir po reguliavimo (2012 m.)

Tačiau didžiausią poveikį upėms ir upeliams padarė žemių sausinimo darbai, ku-
rie Lietuvoje intensyviausiai vyko XX a. 7-8 dešimtmečiais, kuomet buvo plečiami 
žemės ūkio paskirties laukai. Per keletą dešimtmečių daugelis natūralių upių buvo 
ištiesintos, paverstos melioracijos grioviais ir kanalais. Kaip vienas iš pavyzdžių 
pateikiami Šatrijos upės natūralios ir ištiesintos vagos ruožai. (2 pav.) Natūrali upės 
vaga, darydama didesnius ir mažesnius vingius, teka krūmais ir medžiais apaugusiu 
slėniu, tuo tarpu reguliuotoje atkarpoje upė teka tiesiu lyg styga kanalu.

Iki 2015 m. buvo įrengta 63,4 tūkst. km griovių, iš jų apie 46 tūkst. km -sure-
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guliuotos upės ir upeliai. Apskaičiuota, jog sureguliuotos upių ir upelių vagos šiuo 
metu užima 82,6, o gamtinės – tik 17,4 bendro upių tinklo.

Panaši situacija ir kitose Europos valstybėse, taip pat Australijoje bei Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Šiose šalyse taip pat tik nedaugelis upių liko nepaveiktos žmo-
gaus veiklos. Jos buvo tiesinamos, gilinamos, nukreipiamos, patvenkiamos ir pritai-
komos žmonių naudai, sumažinant potvynių galimybes. Pavyzdžiui, Jungtinėje Kara-
lystėje sureguliuota apie 89 proc. upių, Danijoje ir Vokietijoje - net apie 98 % upių .

Iki 1970 m. Danijoje didžioji dalis sausinimo sistemų buvo įrengiamos siekiant 
kuo didesnės žemės ūkio produkcijos. Todėl daugelis natūralių upių ir upelių buvo 
ištiesinti ar kanalizuoti, o pievos, pelkės ir seklūs ežerai nusausinti. 1960 m. Skjern 
upės žemupyje beveik 40 km2 pelkių buvo nusausinta ir paversta dirbamais laukais, 
sureguliuotas 19 km upės Skjern vagos ruožas. Upė Brede (Danija) buvo suregu-
liuota 1950 m. Upės vaga paversta tiesiu kanalu, o jo dugnas sužemintas. Tokiu 
būdu buvo sudarytos sąlygos praleisti didesnius vandens kiekius upės vaga.

Upių reguliavimas ne tik iš esmės pakeitė Lietuvos upių ir upelių tinklą, bet ir 
upių vagų ribas bei formą, šlaitų struktūrą, kranto linijos formą, dugno substratą, 
pakito tėkmės hidraulinės sąlygos. Po ištiesinimo upelių vagos tapo taisyklingos 
trapecijos formos vandens nuleidžiamaisiaias grioviais. 

NUOMONĖS

Natūrali vingiuota upės vaga (a) ir sureguliuota upės vaga (b), paversta melioracijos grioviu
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Kai kuriais atvejais dėl upių vingių naikinimo vagos persistūmė net 150–220 
m nuo anksčiau buvusių natūralių vagų. Antai, reguliuota Varmės upelio atkarpa 
(Ventos baseinas) nutolo net iki 230 m nuo senvagės.

Ištiesinus upių vagas, net iki 1,5–2,0 kartų padidėjo jų išilginiai nuolydžiai, o 
kartu ir vandens greičiai bei nešmenų debitas. Ištiesintų upių ir upelių aukštupiuose 
dėl greitos tėkmės padidėjus vandens plaunamajai jėgai intensyviai vyksta erozijos 
procesai, kurie lemia vagų platėjimą bei seklėjimą. Tuo tarpu ištiesintų upių ir upe-
lių žemupyje vaga dumblėja. Todėl ištiesintuose upeliuose bei upėse su monotoniš-
ka, greita tėkme ir uždumblėjusia vaga susidaro blogos sąlygos žuvims bei kitai ich-
tiofaunai įsikurti ir gyventi. Be to, ištiesinus upes pagreitėja vandens tėkmė vagoje, 
sumažėja vandens apsivalymo galimybė. Kaupiantis maistingosioms medžiagoms, 
susidaro palankios sąlygos vystytis vandens augalams. Tačiau maistinėmis medžia-
gomis prisotintame vandenyje padidėja deguonies suvartojimas, o tai jau kenkia 
vandens gyvūnijai. Todėl keičiantis fiziniams – cheminiams parametrams keičiasi ir 
vandens gyvūnijos gyvavimo sąlygos. 

Upių ir upelių tiesinimo metu buvo sunaikinta iki tol buvusi vandens ir pakran-
čių augalija bei vandens gyvūnija, kuriai atsikurti trukdė ir vėliau vykdyti sausinimo 
sistemų priežiūros darbai. Ištiesinus upelius apie juos buvo iškirsti krūmai ir me-
džiai, juos pakeitė žolinė augalija. Vagų šlaitų šienavimas ir dugno valymas neleido 
atsikurti buvusiai vandens augalijai. Tuo tarpu pašalinus akmenis, įvirtusių medžių 
liekanas, kurie yra svarbūs ichtiofaunos dauginimuisi bei gyvenimo sąlygoms, kei-
tėsi ir buveinės, kas turėjo įtakos vandens gyvūnijos pokyčiams. Todėl tikėtina, jog 
upių ir upelių ištiesinimas, nulėmęs buveinių sunaikinimą, paskatino kai kurių van-
dens gyvūnijos rūšių sumažėjimą ar net išnykimą.

Taigi būtina atkreipti dėmesį į šią, iš pirmo žvilgsnio nepastebimą, tačiau labai 
aktualią problemą ir remiantis užsienio šalių daugiamete patirtimi, atgaivinti su-
reguliuotas upes ir upelius. Tai būtų nauda ir gyvajai gamtai, ir kraštovaizdžiui, ir 
visiems gamtos puoselėjimui neabejingiems žmonėms.

NUOMONĖS
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Lietuvos melioratoriai Smolenske 
Juozas SMILGEVČIUS

Gūdžiais sovietiniais laikas Rusijos Smolensko srities ir Lietuvos partinės 
valdžios susitarė, kad Lietuvos melioratoriai padės sausinti ir kultūrinti našius, 
bet apleistus šios srities laukus. Vietinės melioracijos organizacijos buvo sil-
pnos, dirbo nekaip, o Lietuvoje kasmet buvo nudrenuojama po šimtą tūkstan-
čių hektarų. Taip 1972 m. buvo įkurta Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos 
Sartų kilnojamoji mechanizuota kolona melioracijos darbams Smolensko sri-
tyje. Buvo įsipareigota kasmet atlikti melioracijos darbų už 3 mln. tuometinių 
rublių (dabartine valiuta apie 8 mln. eurų). Per šios kolonos darbo laikotarpį 
įmonei ir konkretiems darbams vadovavo daug iš Lietuvos atsiųstų melioracijos 
specialistų. Apie kai kuriuos jų ir apskritai apie šios įmonės veiklos specifiką šis 
pasakojimas.

Sartų kilnojamoji mechanizuota kolona buvo taip pavadinta tuometinio Lietuvos 
melioracijos ir vandens ūkio ministro Jono Veličkos siūlymu susiejant su garsaus 
Sartų ežero pavadinimu. Jos darbo pobūdis ryškiai skyrėsi nuo melioracijos įmonių, 
tuomet vadintų melioracijos statybos valdybomis (MSV), veiklos Lietuvoje. Tuo-
metinės MSV melioracijos darbus dirbo paprastai savuose rajonuose. Jų darbuotojai 
buvo vietiniai žmonės, ryte vežami į melioracijos objektus, o vakare parvežami. 
Poilsio dienas jie praleisdavo su šeimomis, savo namuose, t.y. turėjo normalų tuo-
metinio lygio laisvalaikį.

Sartų kolona per visą jos veiklos laikotarpį buvo susieta su kiekviena Lietuvos 
melioracijos įmone, kurios turėjo siųsti jai darbų sezonui melioracijos specialistus 
ir kvalifikuotus mechanizatorius. Juk beveik niekas nepuldavo savo noru važiuoti 
dirbti kažkur į Rusiją, gyventi atskirai nuo šeimos. Todėl kiekvienai Lietuvos me-
lioracijos įmonei kasmet būdavo nustatoma užduotis, kiek ir kokių mechanizatorių 
ar kitokių specialistų ji turi pasiųsti į koloną. Jų reikėdavo 250-300 (tik vairuo-
tojai, mechaninių dirbtuvių ir aptarnaujančio ūkio darbuotojai buvo vietiniai). Di-
desnėms, pajėgesnėms Lietuvos melioracijos įmonėms (Panevėžio, Šilutės, Kauno, 
Šiaulių) užkraunama našta buvo tikrai didelė: kasmet jos turėdavo pasiųsti per 20 
specialistų ir mechanizatorių. Ši užduotis būdavo nemažas galvos skausmas MSV 
vadovams. Juk žmonės ne idėjomis buvo gyvi, o gerų darbuotojų trūko ir namuose. 
„Tautų draugystės, broliško bendradarbiavimo“ šūkiai tiko tik susirinkimams. Re-
aliai veikdavo tik materialiniai paskatinimai. Paprastai vadovai geruoju įkalbėdavo 
savo darbuotojus padirbėti bent vieną vasarą Smolensko žemėje, už tai prižadėdami 
kokių nors gėrybių, kad ir pagerinti buities sąlygas arba grįžusiam mechanizatoriui 
skirti naują techniką. Padėdavo ir tai, kad siunčiamiems darbuotojams komandiruo-
tės laikotarpiu kiekvieną mėnesį būdavo išmokama pusė jų gauto savoje įmonėje 
atlyginimo. Tam tikra paskata buvo ir tai, kad gerai dirbantis pasiųstasis asmuo ten, 
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Smolenske, turėjo šansų gauti vadinamąją paskyrą naujam automobiliui „Žiguli“. 
Anais laikais tai buvo didelis deficitas. 

Į koloną iš Lietuvos atvykdavo gerų specialistų, darbščių žmonių, siekusių už-
dirbti gerus pinigus. Bet žymiai daugiau būdavo tokių, kuriems „stiklelis“ buvo 
svarbesnis. Neretai jie netikėtai grįždavo į Lietuvą, o vietoj jų tekdavo siųsti kitą 
žmogų. Tokie silpno charakterio žmonės kėlė daug rūpesčių ir kolonos darbuoto-
jams, vadovams. Iš esmės dėl girtuokliavimo būdavo ir nelaimingų atsitikimų. 

Pirmuoju kolonos vadovu buvo paskirtas Jonavos MSV viršininkas hidrotech-
nikos inžinierius Kazimieras Vyčas. Patyręs vadovas, prieš 
tai daugelį metų dirbęs keliose melioracijos įmonėse, praėjęs 
darbo melioracijoje praktiką darbų vykdytojo, vyriausiojo in-
žinieriaus pareigose. Turėjęs polinkį į nestandartinius spren-
dimus, jis, kolegų nuostabai, ėmėsi naujos įmonės kūrimo 
tolokai nuo Lietuvos rūpesčių. O jų buvo apstu. Juk reikėjo 
įsikurti beveik plynoje vietoje Smolensko mieste. Tik 1983 
m., t.y. po dešimties metų, Lietuvos statybininkai pastatė 
naują gamybinę bazę. Iki tol visa technika net žiemos metu 
buvo remontuojama lauko sąlygomis.

K. Vyčas vadovavo kolonai dvejus metus. Jam išvykus, 
kurį laiką įmonei vadovavo inžinierius mechanikas, atvykęs 
iš Panevėžio, Stasys Janauskas. Po to vadovavimą kolonai 
perėmė trisdešimtmetis hidrotechnikos inžinierius Dainius 
Narvidas, tuo metu ėjęs Melioracijos ir vandens ūkio minis-
terijos Respublikinio melioracinės statybos tresto Gamybinio 
skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas, o prieš tai įgijęs 
geros gamybinės patirties Šilutėje, kur septynetą metų buvo 
MSV darbų vykdytojas (pagal dabartinę gradaciją – statybos 
vadovas). Darbo drausmė kolonoje buvo neypatinga, tad D. 
Narvidas, žmogus griežto, sakyčiau, pernelyg aštraus charak-
terio, dėjo daug pastangų jai gerinti. Tai jam kainavo nemažai 
sveikatos. 

D. Narvidui 1976 m. grįžus į Lietuvą, vadovavimo ko-
lonai rūpesčius perėmė Plungės MSV vyriausiasis inžinie-
rius Edmundas Jankevičius, taip pat trisdešimtmetis hidro-
technikos inžinierius. Įmonei jis vadovavo ketverius metus. 
Mokantis bendrauti su vietine ir savos ministerijos valdžia, 
taip pat su kolektyvo nariais, E. Jankevičius daug padarė, kad 
Sartų kolona dirbtų stabiliai, vykdytų gamybines užduotis, 
kad jos padaliniuose būtų bent minimali tvarka ir drausmė 
(normalios nepavyko pasiekti niekam). 

Tuo metu dirbau ministerijos gamybiniame skyriuje, ir viena mano užduočių 
buvo siųsti žmones iš MSV į koloną. Tad padėtį joje žinojau neblogai. Dažnai tek-

Kazimieras Vyčas

Dainius Narvidas

Edmundas Jankevičius
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davo raginti MSV vadovus pasiųsti į koloną dirbti kitą žmogų, vietoj anksčiau siųs-
to (atleisto už pravaikštas ar apskritai pabėgusio namo) Su šia mano funkcija susijęs 
ir epizodas dėl ministerijos darbuotojų gaunamų deficitinių paskyrų lengviesiems 
automobiliams „Žiguli“. Srities valdžia, siekdama paskatinti Lietuvos meliorato-
rius, kasmet skirdavo (suteikdavo teisę nusipirkti) kolonai 20 tokių automobilių. 
Daiktas tais visuotinio deficito laikais buvo visų geidžiamas, tad nenuostabu, kad 
vienas kitas automobiliukas atitekdavo ir ministerijos darbuotojams (ministerijos 
vadovai reguliavo šį procesą). Bene 1978 m. ir man išpuolė „laimė“ iš Smolensko 
parsivaryti Žiguliuką. Vėliau, ten kolonoje kilus nesantaikai, reikalai šiek tiek buvo 
paviešinti (žinoma, ne spaudoje), ir netgi man, nebuvusiam komunistų partijos na-
riu, teko rašyti pasiaiškinimą Centro komitetui kokiu pagrindu, nedirbdamas kolo-
noje, nusipirkau jį. Tad ministro pavaduotojo A. Vlasovo kabinete, jam diktuojant, 
parašiau trumpą paaiškinimą dėl šio reikalo. To užteko.

 O kolonos vadovui E.Jankevičiui vidaus nesutarimai kainavo brangiau. Tuo 
metu įmonėje buvo ir savotiškas partijos „komisaras“ t. y. partinės organizacijos 
sekretorius, nedirbęs jokio kito darbo (vėliau tokie „tranai“ atsirado ir visose Lie-
tuvos melioracijos įmonėse). Po jo skundų dėl vadovo veiklos ir prasidėjo svars-
tymai. E. Jankevičių, apsvarsčius jo „bylą“ komunistų partijos Centro komitete, 
ministerija atleido iš pareigų 1980 metais. Blogai baigėsi ir tam sekretoriui, nes 
ministras J.Velička turėjo įprotį atleisti iš pareigų ne tik padariusį „griekų“ vado-
vą, bet ir skundiką.

1981 m. kolonos viršininku buvo paskirtas hidrotechnikos 
inžinierius Vincas Grucė, iki tol dirbęs ministerijoje, o prieš 
tai buvęs Kupiškio MSV vyriausiuoju inžinieriumi. Ambi-
cingas, jautraus charakterio V. Grucė tęsė pirmtakų darbą iki 
1983 metų rudens. 

Po to jau prasidėjo pačioje kolonoje įgavusių patirties 
specialistų skyrimo vadovais etapas. Jonas Grigas, dzūkas, 
jaunas specialistas, į Sartų koloną siųstas Marijampolės 
(Kapsuko) MSV. KMK ėjo meistro, vėliau darbų vykdytojo, 
po to melioracijos darbų baro vadovo pareigas. Tad kolonoje 
įgijęs geros darbų organizavimo patirties, 1977 m. tapo jos 
vyriausiuoju inžinieriumi. V. Grucei grįžus į ministeriją, jis 
tapo kolonos viršininku ir jai vadovavo iki 1987 metų. Savo 
darbo metus Smolenske J. Grigas, dabar gyvenantis Vilniuje, 
prisimena taip:

„Daug melioracijos darbų atlikdavome Smolensko rajo-
ne. Dirbome ir kituose rajonuose. Počinoko rajone darbams 
vadovavo Eugenijus Antanaitis, atsiųstas pas mus iš Kėdainių 
MSV. Daugelį metų dirbome Duchovščinos rajone, čia pui-
kiai darbams vadovavo šilališkis Jonas Vengalis. Darbai šia-

Vincas Grucė

Jonas Grigas
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me rajone buvo susiję su ryškiais praėjusio karo pėdsakais. Kai kuriuose plotuose 
kulkas buvo galima rankomis semti. Čia labai reikėjo saugotis išlikusių sprogmenų. 
Daug dirbome ir NovoDugino rajone, kur vadovavo jonaviškis Petras Potapovas. 
Beveik per visus kolonos darbo metus srityje kasmet tekdavo sausinti ir kultūrinti 
Gagarino rajono didelio Radiščevo kolūkio žemę. Garsus šio kolūkio pirmininkas I. 
Denisenkovas pažinčių Maskvoje dėka pasiekdavo, kad šio pasižyminčio gerais vei-
klos rodikliais ūkio žemė būtų melioruojama pirmiausia. Suprasdamas melioracijos 
reikšmę, jis ir padėdavo atlikti šiuos darbus. 

Paskutinysis Sartų KMK viršininkas buvo Jonas Vrubliauskas. Prieš tai dir-
bęs Vilniaus MSV darbų vykdytoju, jis bene ilgiausiai iš Lietuvos melioracijos 
specialistų dirbo Smolensko srityje. 1973 m. nusiųstas į Sartų KMK jis dauge-
lį metų vadovavo toli nuo Smolensko, srities užkampyje įsikūrusiam Syčiovkos 
melioracijos darbų barui. Baras, galima sakyti veikė savarankiškai, o jo vadovas 
dėl energingo charakterio įgijo didelį autoritetą tarp vietinių vadovų kaip gebantis 
išspręsti visas problemas. 1988 m. jis buvo paskirtas kolonos viršininku ir vado-
vavo iki jos veiklos pabaigos.

Be abejo, kolonos darbo rezultatus lėmė ne tik vadovai. 
Jiems talkino vyriausieji inžinieriai, kiti specialistai. Pirma-
sis vyriausiojo inžinieriaus pareigas pradėjo eiti panevėžietis 
Rimas Šumskis, po poros metų jį pakeitė Jonas Janilionis iš 
Pakruojo, Vėliau šias pareigas ėjo Jonas Grigas, jį pakeitė Po-
vilas Grigaitis, kuris kolonoje pradėjo dirbti baigęs LŽŪA, 
čia dirbo meistru, po to darbų vykdytoju, buvo ir kolonos vir-
šininko pavaduotoju. Paskutinysis buvo Fiodoras Smirnovas, 
LŽŪA auklėtinis, bendradarbių lietuvių vadinamas Fedia. Jie 
buvo geri specialistai ir vadovai. Bet buvo ir išimčių. Vie-
nerius metus šias pareigas ėjo Valerijus Baškatovas, taip pat 

atsiųstas iš Lietuvos, 1969 m. LŽŪA absolventas. Deja, pasirodė, kad tai žmogus 
neturėjęs atsakomybės jausmo, netinkantis vadovauti, tad greitai buvo atleistas iš 
pareigų.

Siunčiami kolonai vadovauti specialistai taip pat turėjo savų materialinių išskai-
čiavimų, ministerijos vadovai turėdavo pažadėti kuo nors pamaloninti vykstančius 
bent į dvejų metų „tremtį“. Sėkmingas darbas Smolenske buvo vienas iš argumentų 
grįžusį paskirti į aukštesnes pareigas, skirti didesnį butą ir pan.

 Didžiausias darbo krūvis ir atsakomybė teko barų („aikštelių“) vadovams, lau-
kuose melioracijos darbams tiesiogiai vadovavo darbų vykdytojai ir meistrai. Per 
daugelį kolonos veiklos metų joje spėjo padirbėti daug Lietuvos melioracijos spe-
cialistų. Dabartinis Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, tada dar jaunas speci-
alistas, prieš porą metų baigęs LŽŪA, 1977 m. taip pat vadovavo kolonos gamybi-
niam techniniam skyriui. Tiesa, neilgai, nes prisiėjo išvykti tarnauti kariuomenėje. 
Prieš tai, 1974-1975 m. šias pareigas ėjo taip pat panevėžietis, patyręs hidrotechni-
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kas Kazys Binkis. Daugelį metų gamybinio techninio skyriaus viršininko pareigas 
ėjo Lionginas Namajūnas, baigęs LŽŪA 1975 metais.

Sartų kolonoje dirbo ir Vytautas Bubėnas, tuomet dar jaunas specialistas, iki 
tol dirbęs Vilniaus MSV. 1978 m. jis susigundė siūlymu padirbėti Smolensko sri-
tyje vienoje iš tenykščio susivienijimo „Smolensko melioracija“ organizacijų. Bet 
ištvėrė tik pusmetį ir perėjo dirbti į Sartų KMK. Po pusmečio kolonos viršininkas 
E.Jankevičius jį išsiuntė vadovauti Gagarino barui, nutolusiam nuo Smolensko 200 
km. Tad daugelį klausimų jam teko spręsti savarankiškai. Kolonoje jis dirbo pusšeš-
tų metų. 

Šį gyvenimo periodą V.Bubėnas prisimena taip:
„...reikėjo pačiam organizuoti krovinių priėmimą iš geležinkelio stoties, orga-

nizuoti visą darbuotojų buitį bei maitinimą. Darbininkai gyveno kilnojamuose va-
gonėliuose ant ratų, sustatytuose bendroje aikštelėje... Žmonės į koloną buvo siun-
čiami iš visos Lietuvos, jų kontingentas buvo labai įvairus. Buvo ir besislapstančių 
už nusikaltimus, ir profesinių varžybų nugalėtojų. Girtuokliavimo problema buvo 
nuolatinė... Kolonai pradėjus vadovauti Vincui Grucei, daug kas pasikeitė. Iš Lie-
tuvos jau buvo siunčiami geresni žmonės... dėl to ir darbų užduotys buvo vykdomos 
geriau. Vincas Grucė ... įrodė srities valdžiai, kad mane reikia apdovanoti medaliu 
„Už Nejuodžemio zonos įsisavinimą“, keisti nuostatą, kad tik proletariato atstovus 
reikia pagerbti už gerą darbą.“ 

Atskirai reikia paminėti mechanikų darbą. Nuo to, kaip dirbo melioracijos ma-
šinos, priklausė ne tik atlyginimai, bet ir sausinimo užduočių vykdymas. Sovietinė 
technika nepasižymėjo kokybe, o atsiųstieji mechanizatoriai nelabai ją prižiūrėjo, 
tad mašinų gedimai buvo nuolatiniai. Už jų remontą buvo atsakingi pirmiausia barų 
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Edmundu Jankevičiumi aptariamos  Sartų KMK veiklos problemos. 1976 m. nuotrauka
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mechanikai. Tarp 
jų buvę kolonos 
vadovai mini Vir-
ginijų Baltaduonį 
iš Šeduvos, kuris 
vėliau ilgus metus 
buvo kolonos me-
chaninių dirbtuvių 
vedėjas. Daugelį 
metų įmonės virši-
ninko pavaduotoju 
mechanizaci jos 
klausimais buvo 
Alfredas Lauki-
neitis, darbštus 
kompetentingas 
specialistas, pradėjęs darbą kolonoje taip pat eiliniu mechaniku. O prieš tai daugelį 
metų mechanizacijos tarnybai vadovavo Algimantas Pliokštys, atvykęs iš Ukmer-
gės. Mechaniku dirbo Antanas Matuzevičius iš Pasvalio, jis vėliau taip pat buvo me-
chaninių dirbtuvių vedėjas. Adolfas Vrubliauskas, vairuotojas, sugebėjo Smolenske 
baigti mechanizacijos technikumą ir taip pat dirbo mechaniku. Žinoma, kolonoje 
dirbo ir daugelis kitų mechanizacijos specialistų.

Viena svarbiausių kolonos veiklos problemų, be gerų darbuotojų stokos, buvo 
didelis melioracijos objektų išsklaidymas po visą sritį. Teko sausinti ir kultūrinti 
laukus Gagarino ir Syčiovkos rajonuose, nuo kolonos bazės nutolusiuose per 200 
ir daugiau kilometrų. Buvo dirbama ir artimesniuose Novodugino, Stodoliščės, Po-
činoko, Monastyrščinos rajonuose, bet ir toks objektų išsklaidymas sunkino valdy-
mą ir aptarnavimą, mažino darbo efektyvumą. Problema buvo ir gerų kelių stoka. 
Apskritai dalis srities rajonų buvo ir yra mažai apgyvendinti, srities teritorija tik 
ketvirtadaliu mažesnė už Lietuvos, o gyventojų – triskart mažiau.

Sartų KMK melioracijos darbus dirbo pagal mūsų projektuotojų parengtus pro-
jektus. Štai kaip prieš dešimtį metų juos vertino pirmasis kolonos vadovas Kazimie-
ras Vyčas:

„Parengti projektus turėjo Respublikinio vandens ūkio projektavimo institu-
to projektuotojų iš Kauno grupelė. Jai vadovavo Algirdas Grinkevičius. Rusijos 
europinės dalies viduryje nebuvo sureguliuota nė viena upė ar upelis, netyrinėti 
gruntai... Rengiant drenažo projektus susikirto skirtingi požiūriai dėl drenų nuo-
lydžių. Rusijos... instrukcija leido rengti drenažo sausintuvus 0,2-0,3 proc. nuo-
lydžiu. Tuo tarpu Lietuvoje galiojo nurodymas, kad drenų nuolydis negali būti 
mažesnis kaip 0,4 proc. (nes nebuvo mašinų, kurios būtų galėjusios kokybiškai 
įrengti mažo nuolydžio sausintuvus)... A. Grinkevičius drąsiai padidino sausintu-
vų nuolydį. Tai privertė padidinti griovių gylį ir pakėlė sausinimo darbų kainą. Dėl 
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to buvo konfliktų. Tačiau 
buvo įrodyta, kad patikimai 
veikiančio drenažo kitaip 
įrengti neįmanoma.“

Žinoma, Smolensko sri-
tyje tyrinėjimo darbus pro-
jektams parengti atliko bei 
pačius projektus rengė daug 
projektavimo instituto spe-
cialistų. Jų darbus ir proble-
mas mūsų žurnale 2000 m. 
išsamiai aprašė E. M. Hor-
bačiauskas.

Įvairiai susiklostė „smo-
lenskiečių“ likimai jiems 
grįžus į Lietuvą. Kai kurie 
žmonės jau iškeliavo Ana-
pilin. Tarp jų pirmasis vir-
šininkas K. Vyčas, dar ilgus metus dirbęs Rusijoje, buvęs net „Udmurtijos melio-
racijos“ susivienijimo vyriausiuoju inžinieriumi. Nelauktai anksti mirė V. Grucė, 
po darbo Smolenske vėl dirbęs ministerijoje bei ją pakeitusiuose melioracijos su-
sivienijimuose. Iškeliavo Anapilin jonaviškis Aleksas Potapovas daug nuveikęs 
sausinant Gagarino rajono Radiščevo tarybinio ūkio ir kitų rajonų laukus. Daugu-
ma dirbusiųjų specialistų jau pensininkai. E. Jankevičius, trumpai padirbėjęs Kau-
no MSV ir Nemuno baseino tvenkinių valdyboje, daugelį metų dirbo projektuoto-
ju, buvo RVŪPI projektų vyriausiasis inžinierius, daug metų tvarkė melioracijos 
reikalus Kauno apskrityje. J. Grigas grįžęs dirbo ministerijos tiekimo padaliniuo-

se. D. Narvidas, 
grįžes į Lietuvą, 
dirbo ministerijos 
Specializuotų dar-
bų skyriaus vir-
šininku, o vėliau 
nuo 1992 metų 
persikvalifikavo į 
archyvo darbuo-
tojus. Jonas Vru-
bliauskas, prieš 
keletą metų pa-
žymėjęs 70-metį, 
ūkininkauja Pasva-
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lio rajone. P. Grigaitis, 1986 m. buvo paskirtas Trakų MSV viršininku. Pirmasis 
Sartų KMK vyriausiasis inžinierius R. Šumskis grįžęs daugelį metų sėkmingai 
tęsė profesinę veiklą Panevėžio MSV, čia ėjo gamybos skyriaus viršininko bei 
įmonės viršininko pavaduotojo gamybai pareigas. J. Janilionis grįžęs buvo paskir-
tas Pakruojo sausinimo sistemų valdybos viršininku, vėliau daugelį metų dirbo 
projektavimo srityje ir tik neseniai, sulaukęs solidaus amžiaus, baigė profesinę 
veiklą. Kai kurie specialistai, suradę savo „antrąsias puses‘‘ Rusijoje, po kolonos 
likvidavimo pasiliko gyventi Smolenske. Tarp jų F. Smirnovas ir L. Namajūnas

 Daug metų praėjo nuo aprašomų įvykių. Tačiau šiemet dalis bendradarbių susi-
tiko Ramygaloje ir pabendravę linksmoje draugiškoje aplinkoje prisiminė Smolens-
ke praleistus metus.

Per 20 veiklos metų kolona Smolensko srityje nusausino ir sukultūrino 50 tūkst. 
ha žemės, atliko darbų už 78 mln. rublių (apie 220 mln. eurų). Sovietų Sąjungai 
byrant kurį laiką iš inercijos kolona dar veikė. Tačiau Lietuvos Vyriausybė 1992 m. 
pradžioje ją likvidavo. Tolesniam bendradarbiavimui turto, įgyto už Lietuvos Res-
publikos lėšas, pagrindu buvo įkurta bendra Lietuvos-Rusijos įmonė „Sartai“, kuri 
veikė iki 1996 m. Jai teko užsiimti kitokiu verslu.

Prisimenant mūsų darbuotojų ilgametę veiklą Smolensko srityje kultūrinant jos 
laukus kartais į galvą ateina mintis, kad jeigu šie žmonės ir nemaži materialiniai 
ištekliai būtų buvę panaudoti Lietuvoje, dabar turėtume bet 100 tūkst. ha drenuotos 
žemės daugiau. Bet praeities nepakeisi. Be to, turint galvoje atmestiną valstybės 
institucijų požiūrį į melioraciją, vargu ar tai būtų labai svarbu.

ŽMONĖS IR DARBAI
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Dar apie darbą Smolenske

Prie publikacijos žurnale apie Sartų KMK veiklą Smolensko srityje dar 
norėčiau pridurti kai ką apie savo patirtį dirbant ten. Į koloną atvykau 
1976 m. dar būdamas „jaunas specialistas“ (tuo metu tai buvo oficialiai 
nustatytas trijų metų neišdirbusio absolvento statusas). 1975 m. LŽŪA 
įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą, kurį laiką dirbau Marijampolės 
(Kapsuko) MSV. Kolonoje pradėjau nuo meistro pareigų, vėliau tapau 
darbų vykdytoju, melioracijos darbų baro („aikštelės“) vadovu. Einant 
šias pareigas reikėjo rūpintis konkrečių melioracijos darbų vykdymu, jų 
kokybe, žmonių buitimi. Vėliau tapus kolonos vyriausiuoju inžinieriumi, 
t.y. pirmuoju vadovo pavaduotoju, o dar vėliau viršininku, veiklos pobū-
dis labai pasikeitė

Paskirtas kolonos vyriausiuoju inžinieriumi tapau atsakingas už visos organiza-
cijos darbą, darbų kokybę, užduočių vykdymą. Tad daug važinėjau po melioracijos 
objektus, išmėtytus įvairiuose rajonuose. Čia ne tik rūpinausi, kad darbai būtų atlikti 
gerai. Reikėjo palaikyti normalius ryšius su rajonų ir ūkių, kuriuose dirbome, vado-
vais. Geri santykiai padėdavo išspręsti daug problemų.

Mūsų atlikti melioracijos darbai padėdavo vietinių kaimų gyventojams išspręsti 
ir susisiekimo sunkumus. Rusijoje populiarūs rašytojo N. Gogolio dar XIX a. išsa-
kyti žodžiai: „Rusija turi tik dvi problemas: kvailiai ir keliai“ („duraki i dorogi“). 
Vietinių kelių stoka tebėra aštri problema ir dabar, o tada dar labiau. Didžioji dalis 
kaimų neturėjo kelių su paprasčiausia žvyro danga. Buvo gruntkeliai, kuriais su-
sisiekti ypač sunku būdavo pavasarį ir rudenį, kai jie pažliugdavo ir tapdavo ne-
pravažiuojami. Neretai vaikai į mokyklas būdavo vežiojami vikšriniais traktoriais. 
Ne kartą pasitarnavo ir mūsų technika. Vieną moterį iš Syčiovkos rajono kaimo 
gimdyti teko vežti traktoriaus K-700 priekaboje. Tad daugelyje melioracijos objektų 
tada tiesėme kelius, statėme tiltus, pralaidas. Nauji keliai, nors tik su žvyro danga, 
gerokai praskaidrindavo vietinių žmonių gyvenimą. Būdavo daug džiaugsmo, kai į 
kaimą galėdavo atvykti aplankyti giminių lengvaisiais automobiliais.

Melioracijos objektus perduodavome ūkiams naudoti, manau, ne blogiau pa-
ruoštus negu Lietuvoje. Nudrenuotus plotus, atlikę juose kultūrtechninius darbus, 
ne tik suardavome, bet ir pakalkindavome, išberdavome mineralines trąšas ir netgi, 
atsivežę iš vietinių fermų, patręšdavome mėšlu (to net Lietuvoje melioratoriai neda-
rydavo). Tad vietiniams ūkiams belikdavo tik pasėti. Žemė ten labai naši, tad derliai 
po melioracijos būdavo geri. 

Tapus kolonos viršininku, darbo pobūdis dar labiau pasikeitė. Reikėjo bendrau-
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ti su aukšto rango vadovais. Nors tiesiogiai priklausėme Lietuvos melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijai, tačiau buvo daug ir kitų priklausomybių. Reikėjo palai-
kyti ryšius su komunistų partijos Smolensko srities komitetu, rajonų vykdomųjų 
komitetų pirmininkais bei partijos sekretoriais. Visa tai padėdavo išspręsti daugelį 
mūsų veiklos problemų. Tekdavo bendrauti ir su sąjungine Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerija, ypač su Rusijos nejuodžemio zonos Vyriausiąja melioracijos val-
dyba („Glavnečernoziomvodstroi“). Mus labai palaikė latvis Alfredas Viksnė, tuo 
metu buvęs šios valdybos viršininko pirmasis pavaduotojas. Jo paramos dėka, nors 
buvo visuotinio deficito laikai, technikos mums praktiškai netrūko. Ją gaudavome 
iš Rusijos melioracijos organizacijoms skirtų fondų. Tekdavo dalyvauti aukšto ran-
go žemės ūkio ir melioracijos vadovų pasitarimuose. Tad vadovo darbas ten buvo 
ganėtinai įdomus, bet nepasakyčiau, kad lengvas. Į kolonos vadovo kadencijos pa-
baigą 1986 metais mane net apdovanojo „Garbės ženklo“ ordinu. 

Tuo metu kolona dirbo stabiliai, kasmet nusausindavo ir sukultūrindavo per 3 
tūkst. hektarų šlapios žemės. Drenažą rengdavo per 30 daugiakaušių ekskavatorių 
brigadų. Darbo sąlygos drenažui įrengti buvo neblogos: priešingai negu Lietuvoje 
ten beveik niekur nebuvo akmenų. Reikalinga buvo ir kita technika: buldozeriai, 
kelmarovės, traktoriai. Darbų sezono metu vidutiniškai mechanizatoriai uždirbdavo 
300-400 rublių per mėnesį. Tačiau buvo keliolika patyrusių, seniai pas mus dir-
bančių mechanizatorių, kurie padarydavo žymiai daugiau negu kiti. Jie kas mėnesį 
uždirbdavo 600-800 rublių. Tais laikais tai buvo geri pinigai. Bet jie ir padarydavo 
žymiai daugiau negu vidutiniokai. Antai daugiakaušio ekskavatoriaus brigada, ku-
riai vadovavo Jonas Rumbutis (deja, jau miręs), kas mėnesį įrengdavo po 20 km 
drenažo. Tai dukart daugiau negu įrengdavo vidutiniškai tokios brigados ne tik 
mūsų kolonoje, bet ir Lietuvoje.

Su gerais mūsų žmonių atlyginimais (mokėtais už nelengvą darbą toli nuo 
namų) susijusi dar viena kolonos veiklos problema, kurią norėčiau paminėti. Kas 
seka įvykius, žino apie neramų dabartinį gyvenimą Rusijoje, apie daugelio jos 
gyventojų nenorą, kad kas nors gyventų geriau. Manęs tai nestebina, nes ir tais, 
seniai prabėgusiais laikais, nemažai vietinių žmonių buvo kupini pavydo, net nea-
pykantos žmonėms, uždirbantiems daug pinigų. Nebijau pakartoti žodžių, vietinių 
gyventojų daug kartų ištartų lietuvių adresu: „fašistai“. Dažniausiai tie žodžiai 
buvo girdimi dirbusių melioracijos objektuose adresu. Vietinis jaunimas ir kiti 
gyventojai dirbti nelabai mėgo, o pinigų reikėjo. Priešprieša buvo nemaža, nere-
tai santykius tekdavo aiškintis jėgos priemonėmis. Kartais net prireikdavo aukštų 
milicijos pareigūnų pagalbos, kurie padėtų paaštrėjusius santykius nuraminti tei-
siniais argumentais.

Į Sartų koloną iš Lietuvos vykau nusiteikęs dirbti pusę metų, o išdirbau dvylika 
su puse. Čia įgijau patirties visam tolesniam gyvenimui.

Jonas Grigas
Hidrotechnikos inžinierius
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Žurnalo ,,Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2014 m. 2 
numerio rašinyje ,,Pelkę pavertusi nuostabiu parku“ 
pasakojome apie unikalios sodybos Pabiržės mstl. 
(Biržų r.) šeimininkę Aldoną Jaronytę.

Ši moteris išgarsėjo tuo, kad šalia savo namų esan-
čią pelkę pavertė nuostabiu parku. Grožio oazę 86 arų 
žemės sklype moteris kūrė ne vienerius metus. Neskai-
čiuodama darbo valandų, ji daugelį metų darbavosi 
kastuvu, tvirtino tvenkinukų krantus, sodino ir prižiū-
rėjo gėles. Šiandien nepažįstami žmonės suranda šią 
sodybą, užsuka pavieniui ir grupelėmis. Mokiniai, kai-
mo bendruomenių atstovai iš toliausių rajonų, net iš už-
sienio atvažiuoja. A. Jaronytės sodyba įtraukta į Biržų 

krašto turistinius maršrutus, garbaus amžiaus moteris vadinama Biržų krašto šviesuole. 
Jaunavedžiai čia užsuka įamžinti savo vestuvių akimirkas, beržyne prie žydinčių van-
dens lelijų mėgsta fotografuotis. Prieš keletą metų pasirodė knyga ,,Lieknas“ apie gro-
žio puoselėtoją, unikalios sodybos šeimininkę A. Jaronytę. O Julija ir Rimantas Gruo-
džiai sukūrė dokumentinį filmą tuo pačiu pavadinimu apie darbščią vienišą moterį.

Neseniai 84-erių metų senolė savo kieme pamatė vaikštinėjant svetimus žmones. 
Pasiteiravusi, ką jie čia veikia, sužinojo, kad šie tikslina teritorijos ribas ir tai, kad jos 
išpuoselėta žemė jai nepriklauso. Tokia naujiena sveikatos nebeturinčią moterį tiesiog 
pakirto. Ji yra patyrusi dvi operacijas, kamuojama sunkios onkologinės ligos.

Pelkę pavertusi parku, ji sakė mananti dirbanti savo žemėje. Paaiškėjo, kad tik 
dalį to sklypo ji privatizavo už investicinius čekius, kita dalis liko atmatuota, pareng-
tas planas, tačiau sklypas registre nebuvo įregistruotas ir liko neprivatizuotas. Pasak 
dabartinės Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Biržų skyriaus vadovės Aldonos 
Stankevičienės, kai Biržuose žemėtvarkai vadovavo Palmyra Prašmantienė, 1998 
m. buvo padarytas geodezinis A. Jaronytės sklypo planas. Tas plotas, kuris, kaip 
dabar paaiškėjo, neįformintas, buvo įrašytas kaip A. Jaronytės asmeninio ūkio žemė. 
Tačiau A. Jaronytė asmeninio ūkio žemės negalėjo turėti, nes ji niekada nebuvo ko-
lūkietė, tad šios žemės dalies įteisinti negalėjo.

A. Jaronytė kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Biržų skyrių pra-
šydama leisti jai nusipirkti šį žemės sklypą.

„Mes privalome ginti valstybės interesus. Nėra jokio įstatyminio pagrindo leisti A. 
Jaronytei nusipirkti šį žemės sklypą. Ji net nėra ūkininkė, - aiškino A. Stankevičienė. 
Anot žemėtvarkininkų, toji išpuoselėta žemė - valdiška, ir ją gali išsinuomoti ar pirkti 
kas tik nori. Tiksliau, kas yra ūkininkas arba dirba ne mažiau kaip 1 ha žemės. Pagal 
įstatymą A. Jaronytė pirkti tos žemės negali, nes neatitinka minimų kriterijų.

Po tokio atsakymo A. Jaronytė prašė leisti jai naudotis minimu žemės sklypu nuo-

PO TO, KAI RAŠĖME

Jeigu pelkėje varlės tebekurktų...

A.Jaronytė 2015 m.
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mos pagrindais ir gavo Na-
cionalinės žemės tarnybos 
prie ŽŪM Biržų skyriaus 
vedėjos pavaduotojos Ro-
manos Matulionytės pasi-
rašytą raštą, kuriame sa-
koma, kad išnagrinėtas jos 
pateiktas prašymas leisti 
laikinai naudotis valstybi-
nės žemės 0,29 ha plotu.

„Informuojame, kad 
leidimas nebus suteiktas, 
nes prie prašymo pateik-
tame žemės sklypo plane 
nurodytos žemės naudmenos neatitinka Nacionalinės žemės tarnybos tinklalapyje 
skelbiamų laisvos valstybinės žemės plotų ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo 
duomenų“, - rašoma į devintą dešimtį įkopusiai senolei. Remiantis įvairiais įstatymų 
numatytais punktais, A. Jaronytei siūloma kreiptis į Valstybės žemės fondo Panevė-
žio filialo projektuotojus, turinčius leidimą atlikti plano parengimo darbus.

Su parengtu planu A. Jaronytei siūloma kreiptis į Biržų skyrių dėl leidimo laiki-
nai naudotis valstybine žeme. Vargo moteriai primenama, kad Nacionalinės žemės 
tarnybos Biržų skyriaus atsakymą ji turi teisę apskųsti Nacionalinės žemės tarnybos 
direktoriui per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo. Pereiti visą tą biurokra-
tinį mechanizmą sunku būtų net labai stipriam jaunam žmogui.

,,Žinau, kodėl taip yra, A. Stankevičienė ant manęs pyksta. Anksčiau, kai ji dar 
dirbo Biržų regioniniame parke, dažnai užsukdavo ir ne kartą prašė, kad jai užrašy-
čiau sodybą su tvenkiniais. A. Jaronytė neslepia, kad prieš keletą metų A. Stankevi-
čienė jai padėjo planus dėl tvenkinių kasimo suderinti ir mašinų stovėjimo aikštelę 
prie sodybos patvarkyti.

A. Stankevičienės pasiteiravus apie santykius su A. Jaronyte, ji teigė, kad mini-
mas atvejis gerokai „išpūstas“. Ir pridūrė, kad šį reikalą dabar rutulioja Biržų rajono 
savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Kas čia yra teisus - nesiimame spręsti. Tačiau dingojasi mintis apie žmoniškumą: 
jeigu senam ir ligotam žmogui sudėtinguose dokumentų tvarkymo labirintuose laiku 
būtų padėta susigaudyti, viso to šiandien nebūtų. Nebūtų problemos ir tuo atveju, 
jeigu darbščios moters išpuoselėtoje vejoje varlės tebekurtų.

Istorijai Pabiržėje neliko abejingas ir Biržų rajono savivaldybės meras Valdema-
ras Valkiūnas. Jis pavedė savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriau-
siajai specialistei Loretai Munikienei rajono tarybos posėdžiui parengti sprendimo 
projektą, kuriuo žemės sklypas, besiribojantis su privačia A. Jaronytės žeme, būtų 
įtrauktas į neprivatizuojamų sąrašą ir paskirtas visuomenės reikmėms. Lapkričio 26 
d. toks Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas.

Parengė Vanda Vasiliauskaitė

PO TO, KAI RAŠĖME

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
šis sklypas įtrauktas į neprivatizuojamųjų 
sąrašą ir paskirtas visuomenės reikmėms

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
šis sklypas įtrauktas į neprivatizuojamųjų 
sąrašą ir paskirtas visuomenės reikmėms
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Lapkričio 22 d. 
melioracijos vetera-
nui hidrotechnikos 
inžinieriui Edvardui 
Blinstrubiui sukako 
80 metų. Pusę šio 
laikotarpio jis nuo-

širdžiai darbavosi įvairiuose melioracijos 
baruose.

Jubiliatas gimė Raseinių r. Šukiškių k. 
valstiečių šeimoje. Baigęs Raseinių gimna-
ziją, 1954 m. Edvardas įstojo į LŽŪA Hi-
dromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 
1959 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją.

Pagal tuometinę tvarką E. Blinstrubis 
gavo paskyrimą į Skaudvilės MMS. Profesinę 
veiklą pradėjo nuo Ežerupio upelio baseino 
nusausinimo darbų. Dirbo meistru, neužilgo 
tapo darbų vykdytoju, o vėliau MMS vyriau-
siuoju inžinieriumi. Sustambinus rajonus, 
1963 m. jis buvo paskirtas Kelmės MSV vy-
riausiuoju inžinieriumi. Nelengvos buvo šios 
pareigos. Rajono žemės sausinimo užduotys 
didėjo, šie darbai buvo atliekami sudėtingo-
mis sąlygomis, neturint reikiamos bazės, tad 
planinės užduotys ne visad buvo vykdomos. 

O jis buvo atsakingas ne tik už melioracijos 
darbų kokybę, bet ir už planų įvykdymą.

 1976 m. E. Blinstrubis tapo Kelmės 
MEV, organizacijos, tvarkiusios meliora-
cijos darbų planavimą ir finansavimą bei 
sprendusios melioracijos sistemų eksploa-
tavimo klausimus, vyriausiuoju inžinieriumi. 
Dirbo nuoširdžiai ir daug, nes MEV kurį 
laiką koordinavo ne tik Kelmės, bet ir kelių 
kaimyninių rajonų melioracijos įmonių, pa-
dėjusių sausinti rajono žemę, darbą. 1988 
m., kai buvo panaikintos MEV, E. Blinstrubis 
tapo Kelmės MSV Eksploatacijos skyriaus 
viršininku ir toliau rūpinosi rajono meliora-
cijos sistemų eksploatavimu.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ne-
užilgo buvo atkurtos melioracijos tarnybos. 
Jubiliatas nuo 1992 m. dirbo Kelmės r. me-
lioracijos tarnyboje, kuri vėliau įėjo į savi-
valdybės žemės ūkio skyriaus sudėtį. Čia iki 
1998 m. ėjo vyriausiojo inžinieriaus hidro-
techniko pareigas. 

Garbingos sukakties proga linkime Jubi-
liatui geros sveikatos, sėkmės jam ir šeimos 
nariams.

Apolinaras Jasaitis
Juozas Smilgevičius 

Lapkričio 15 d. 
žemėtvarkos vetera-
nas Antanas Gurklys 
šventė garbingą 80 
metų jubiliejų.

Antanas gimė Ku-
piškio r. Žvirblionių 

kaime. Baigė Subačiaus vidurinės moky-
klos 8 klases, 1957 m. – Kauno žemės ūkio 

technikumą. 1969 m. neakivaizdžiai baigęs 
LŽŪA įgijo žemėtvarkos inžinieriaus kvali-
fikaciją.

1957 m. pradėjo dirbti ŽŪM Žemės tvar-
kymo valdyboje Geodezinių darbų skyriuje 
techniku. 1957–1959 m. atliko karinę tarny-
bą. Atitarnavęs trumpai dirbo Šilutės melio-
racinės statybos valdyboje. 1959 –1961 m. 
dirbo techniku Žemės tvarkymo valdybos 

SVEIKINAME

Edvardui Binstrubiui – 80

Antanui Gurkliui – 80
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Panevėžio skyriuje. 1961–2009 m. dirbo Že-
mėtvarkos instituto Klaipėdos ir Panevėžio 
skyriuose inžinieriaus, vyresniojo inžinie-
riaus ir grupės vadovo pareigose. Nuo 2009 
m. pensininkas.

Jubiliatas 52-ejus metus garbingai dar-
bavosi žemėtvarkos srityje. Buvo aktyvus 
sportininkas, ne vieną kartą laimėjęs prizi-
nes vietas šaškių turnyruose instituto ir Pa-
baltijo žemėtvarkininkų spartakiadose.

Būdamas pensijoje užsiėmė bitininkyste, 
mielai darbuojasi sode. Sakoma, kad bitė ne-
myli piktų žmonių. Antanas džiaugiasi, kad 
bitės jo negelia. Mes Jubiliatą pažįstame kaip 
gerą, švelnų, ištikimą ir teisingą žmogų.

Linkim Jubiliatui geros sveikatos, pui-
kios nuotaikos ir daug gražių šviesių dienų.

Buvusių bendradarbių vardu
Jurgis Puniškis

Šį rudenį žemė-
tvarkos veteranas 
Vladas Kuginys pa-
žymėjo savo jubilie-
jinį gimtadienį. Vla-
das gimė 1935 m. 
spalio 20 d. Biržų r. 

Spalviškių k., įsikūrusiame šalia vaizdingos 
Biržų girios. Baigęs Biržuose vidurinę mo-
kyklą, įstojo į LŽŪA. 1959 m. įgijęs žemė-
tvarkos inžinieriaus diplomą pradėjo geode-
zininko darbą Kelių projektavimo institute 
,,Kelprojektas“. Dėl gyvenimo aplinkybių 
1965 m. pakeitė darbą ir persikėlė į Zarasų 
rajoną. Čia jis, dirbdamas rajono vyriau-
siuoju žemėtvarkininku, tolesnį gyvenimą, 
beveik pusę amžiaus susiejo su žemėtvarka. 
Gabus, energingas specialistas neliko nepa-
stebėtas. 1977 m. Vladas buvo paskirtas Že-
mės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdybos 
vyriausiuoju inžinieriumi inspektoriumi.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę žemė-
tvarkos specialistams teko ypač daug rūpes-
čių. Nuo 1992 m. Jubiliatas vadovavo ŽŪM 
Žemės tvarkymo departamento Žemės refor-
mos skyriui. 1994 m. Vladas buvo paskirtas 
laikinai vadovauti visam Žemės tvarkymo 
departamentui. 1995 m. buvo pakviestas į 
Seimo Agrarinį komitetą patarėju. Šias par-
eigas ėjo iki 1999 m. 1999 –2001 m. darbą 

tęsė Žemėtvarkos ir teisės departamente prie 
ŽŪM, o nuo 2001 m. iki išėjimo į užtarnautą 
poilsį (2004 m.) dirbo Seimo nario padėjėju.

Nesvarbu kokias pareigas ėjo, Vladas vi-
suomet jas atlikdavo sąžiningai ir profesio-
naliai. Tuo jis pelnė autoritetą ir pasitikėjimą 
ne tik tarp vadovų, bet ir tarp bendradarbių. 
Žemės reformos įkarštyje jo darbo kabineto 
durys neužsiverdavo nuo lankytojų srauto, o 
po darbo valandų jis kruopščiai nagrinėda-
vo gyventojų prašymus ir skundus, stengėsi 
skyriaus specialistams nurodyti sprendimų 
būdus. Malonu prisiminti bendrą darbą su 
Jubiliatu, malonu bendrauti su šiuo puikiu 
žmogumi, prisimenant, kas padaryta.

Dėl pablogėjusios sveikatos Vladui teko 
atsisakyti savo pomėgio – sodybos puose-
lėjimo. Jo ir žmonos Romutės pastangomis 
sodas visada skendėdavo gėlėse.

Malonu prisiminti ir pasveikinti gera-
norišką, visada taktišką Jubiliatą, gebantį 
išlaikyti harmoningą pusiausvyrą, savo iš-
mintimi pritraukti daugelį žmonių. Sveiki-
name Vladą garbingojo jubiliejaus proga ir 
džiaugiamės jo nuveiktais darbais. Linkime 
sėkmingai įveikti įvairias negalias ir būti 
laimingu artimųjų ir buvusių bendradarbių 
apsuptyje.

Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila

Vladui Kuginiui – 80
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Aštuoniasdešimt 
metų šį rudenį suka-
ko melioracijos vete-
ranui hidrotechnikos 
inžinieriui Algiman-
tui Juozui Venclovai. 

Jubiliato biogra-
fija nesudėtinga, jo gyvenimo kelias tiesus ir 
lygus kaip ir gimtosios Suvalkijos laukai, ku-
rių gerinimui jis paskyrė geriausius gyveni-
mo metus. A.J. Venclova gimė 1935 m. spalio 
14 d. Marijampolės aps. Liubavo vlsč. Trem-
pinių kaime. 1954 m. įstojo į LŽŪA Hidro-
melioracijos ir žemėtvarkos fakultetą studi-
juoti hidromelioracijos. Vėliau Akademijoje 
mokėsi neakivaizdžiai ir įgijo hidrotechnikos 
inžinieriaus diplomą. 

Profesinę melioratoriaus veiklą pradė-
jo 1957 m. Respublikiniame vandens ūkio 
projektavimo institute techniku. Nuo 1960 
m. dirbo buvusioje Kapsuko MSV (dabar 
UAB „Sumeda“). Pradėjo meistru, vėliau 
tapo darbų vykdytoju. Įgijęs geros gamybi-
nės patirties, Jubiliatas, jau žinomas kaip 
gabus, energingas specialistas, 1965 m. 
tapo įmonės gamybinio techninio skyriaus 
viršininku. Nuo tada jam jau teko rūpintis 
visos melioracijos įmonės atliekamais dar-

bais, jų kokybe. 1974 m. buvo paskirtas vie-
nu iš MSV vadovų - viršininko pavaduoto-
ju gamybos reikalams. Šios pareigos buvo 
susijusios su kasdiene įtampa, būtinumu 
spręsti nuolat kylančias didelės įmonės vei-
klos problemas. 1976 m. jis buvo paskirtas 
MSV vyriausiuoju inžinieriumi.- pirmuoju 
vadovo pavaduotoju. Šias atsakingas parei-
gas ėjo iki 1984 metų. Vėliau vėl tapo ga-
mybinio skyriaus viršininku. 2000 metais po 
keturiasdešimties metų darbo įmonėje išėjo 
į užtarnautą poilsį.

Jubiliato draugiškas charakteris, jo sie-
kimas patarti ir padėti jaunesniems kole-
goms buvo žinomas ir vertinamas. Jo veiklą 
ir dabar gerai prisimena įmonės veteranai.

Daugelį metų Venclovų sodyba buvo pri-
pažįstama gražiausia Marijampolės mieste 
ir rajone, pelnydavo prizus už gražiai tvar-
komą aplinką. 

Su žmona Genovaite jie užaugino dukra 
Rasą. Liepos mėnesį Jubiliatas žmoną paly-
dėjo į amžiną poilsį.

Jubiliejaus proga linkime sėkmės ir svei-
katos, ilgų gyvenimo metų.

Buvusių bendradarbių vardu
 Vidas Lukauskas

Algimantui Juozui Venclovai – 80

Neeilinį gimta-
dienį šventė daugelį 
metų savo specia-
lybei skyrusi žemė-
tvarkos inžinierė, 
dabar jau pensinin-
kė, Irena Repšienė.

Irena Repšienė (Kazakevičiūtė) gimė 
1945 m. gruodžio 15 d. Alytaus r. Greikonių 

k. Mokėsi Vanagėlių septynmetėje, vėliau 
Butrimonių vidurinėje mokykloje. 1964 m. 
Irena įstojo į LŽŪA studijuoti žemėtvarkos. 
Įgijusi žemėtvarkos inžinierės kvalifikaciją 
, pradėjo dirbti Respublikinio žemėtvarkos 
projektavimo instituto Kauno kartografijos 
skyriuje inžiniere. Gabi specialistė greit 
įvaldė šio skyriaus atliekamų darbų specifi-
ką. Jai buvo pavedami svarbūs įvairių mas-

Irenai Repšienei – 70



79

telių žemės naudojimo, elektros tinklų, kultū-
ros paminklų žemėlapių, rajonų išplanavimo 
schemų sudarymo ir tikrinimo darbai, tarp 
jų ir 1:300 000 mastelio respublikos dirvo-
žemių žemėlapis. Irena taip pat dirbo pa-
rengiant Panevėžio r. Ėriškių, Kėdainių r. 
„Rytų aušros“ kolūkių, kitų objektų atlasus, 
Respublikos rajonų išplanavimo 1:300 000 
mastelio suvestinį žemėlapį, atliekant kitus 
svarbius darbus. Sąžininga, kruopšti specia-
listė tapo vyresniąja, vėliau vadovaujančią-
ja inžiniere, 1988 m. jai pavesta vadovauti 
kartografų grupei. Šios grupės atlikti darbai 
ne kartą buvo demonstruojami tarprespubli-
kinėse žemėtvarkininkų konferencijose.

Po šalies nepriklausomybės atkūrimo 
šios srities darbų sumažėjo. 2002 m. Irena 
perėjo dirbti į Instituto dirvožemio skyrių, 

čia eidama vyresniosios inžinierės pareigas 
dirbo kuriant šalies dirvožemių duomenų 
skaitmeninę bazę. Po 40 metų darbo Že-
mėtvarkos institute Irena 2009 m. išėjo į 
pensiją.

Irena buvo stropi, kūrybinga darbuotoja. 
Nevengė visuomeninio darbo – buvo Institu-
to jungtinio profsąjungos komiteto pirminin-
ko pavaduotoja. Jubiliatė aktyviai dalyvavo 
saviveikloje, daugelį metų dainavo instituto 
ansamblyje, be jos dalyvavimo neapsieidavo 
šventės ir kiti renginiai. 

Linksmą, komunikabilią Jubiliatę buvę 
kolegos sveikina Jubiliejaus proga, linki ge-
ros sveikatos, tolesnės sėkmės, giedrios nuo-
taikos, daug džiugių akimirkų. 

Romualdas Survila
Vytautas Skuodžiūnas 

SVEIKINAME

Kiekvieni prabė-
gę metai praturtina 
žmogų patirtimi ir iš-
mintimi. Eidami per 
gyvenimą, klumpame 
ir pakylame, džiau-

giamės ir svajojame, nurimstame ir vėl sklei-
džiame sparnus. Šypsomės pasauliui arba 
pykstame ant jo, bet vis tiek tebemylime jį – 
už tai, kad leidžia pajusti gražią laiko tėkmę.

Regina gimė 1955 m. gruodžio 23 d. ne-
paprastai gražiame Dzūkijos krašte, miškų 
apsuptame Nemunaičio kaime ant Nemuno 
kranto, Alytaus rajone. 

1971 metais baigė su pagyrimu Nemu-
naičio aštuonmetę mokyklą. Vidurinę moky-
klą taip pat baigė su pagyrimu. Svajojo tapti 
miškininke. Stojo į LŽŪA Miškų ūkio fakulte-
tą, bet likimas iškrėtė pokštą - neįstojo. Todėl 

ir pasirinko žemėtvarkos studijas. 1979 me-
tais įgijo žemėtvarkos inžinierės kvalifikaci-
ją. Pagal paskyrimą pradėjo dirbti Respu-
blikinio žemėtvarkos projektavimo instituto 
Kauno žemėtvarkos skyriuje inžiniere. Čia 
jai kartu su kitais teko dirbti rengiant ūkių 
vidaus žemėtvarkos ir teritorijų planavimo 
projektus, žemės apskaitos ir kitus darbus. 
Institute ji įgijo praktinio darbo patirties, 
greit tobulėjo. 1991 metais tapo vyresniąja 
inžiniere. Prasidėjus žemės reformai, buvo 
trijų Alytaus rajono apylinkių – Alovės, 
Nemunaičio ir Raitininkų, projekto autorė. 
Projekto autore dirbo iki 1994 metų. Tais 
pačiais metais tapo VŽI Kauno žemėtvarkos 
skyriaus Alytaus grupės vadove. Buvo atsa-
kinga už žemės reformos darbus visame Aly-
taus rajone.

1995 metais buvo pakviesta dirbti Kau-

Reginai Samuolienei – 60
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no rajono Žemėtvarkos ir geodezijos tarny-
bos viršininke. Spręsti žemės reformos pro-
blemas šiame rajone, kur susikerta daugybė 
interesų, buvo nelengva, sprendimus reikėjo 
priimti greitai. Bet dirbti šiame rajone jai 
teko neilgai. 1997 m. apskričių valdytojų 
administracijos buvo pervadintos į apskričių 
viršininkų administracijas. Prasidėjo reorga-
nizacija. Buvo pakviesta dalyvauti konkurse 
Alytaus apskrities viršininko administracijos 
Kaimo reikalų departamento Žemėtvarkos 
skyriaus vedėjos pareigoms užimti. Dzūkija 
jai buvo artimesnė, ir ji konkursą laimėjusi 
pradėjo eiti šias pareigas. 1998 metais Aly-
taus apskrityje įsteigus Žemės tvarkymo de-
partamentą, buvo paskirta jo direktore. 

Regina - linksma, energinga, darbšti 
vadovė. Ji sumaniai organizavo Alytaus, 
Lazdijų, Varėnos rajonų, Alytaus miesto ir 
Druskininkų savivaldybės žemėtvarkos sky-
rių darbą. 

Eidama nelengvu žemėtvarkininkės ke-
liu, kartu su vyru Albertu užaugino ir tvirtai 
ant kojų pastatė dvi dukras Gintarę ir Ro-
bertą, dabar džiaugiasi anūkėle.

Ji aktyvi Lietuvos žemėtvarkos ir hidro-
technikos inžinierių sąjungos Alytaus aps-
krities žemėtvarkos skyriaus narė, dalyvauja 
Sąjungos renginiuose, prisideda prie jų or-
ganizavimo. Mielai bendrauja su veteranais, 
buvusiais kolegomis. Prireikus būna šalia 
džiaugsmo ir liūdesio valandą.

Miela Regina, žmogaus gyvenimas ma-
tuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. 
Jų padarei daug ir gerų. Ir tiek, kiek širdies 
šilumos atidavei kitiems, tiek jos vėliau ir 
sugrįžta. Tegul skubantys metai Tau neša 
džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir 
viltį. Sveikatos ir ilgo gyvenimo!

Alytaus apskrities  
žemėtvarkininkų vardu

Lijana Ramonaitienė

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,  
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus 

ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika„ redakcija
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Oną Kepežėnaitę

Kostę Menkevičienę
Gražiną Sližienę
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Vytautą Leistrumą
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Studijų laikais...
Matas GRIGONIS 

Hidrotechnikos inžinierius

Hidromelioracijos studijas LŽŪA baigiau 1952 metais. Buvome an-
troji laida. Tad nuo aprašomų įvykių studijų metu praėjo per 60 metų. 
Dėl dėstytų disciplinų reikalingumo, dėstymo kokybės būna įvairių nuo-
monių. Tad norėčiau labiau prisiminti praktikas. Jau 
dirbdamas girdėjau posakį „Pirmus du metus studijų 
knygelei dirba studentas, o vėliau knygelė dirba stu-
dentui.“ Tas posakis labai teisingas. 

Dalis dėstytojų vyresniuose kursuose atsakinėjant var-
tydavo studijų knygelę. Egzamino pažymiai stebuklingai 
atitikdavo knygelėje esančių ankstesnių metų vidurkį. Kaž-
kokią neįmantrią discipliną dėstė tą patį fakultetą prieš me-
tus baigusi dėstytoja. Per egzaminą atsakiau į visus klau-
simus. Baigus dėstytoja pasakė, kad negalinti man rašyti 
„labai gerai“, nes atsakymus aš vis tiek kažkur nužiūrėjau. Tad būdavo ir taip. 

Mes mokėmės ne 9 semestrus, kaip prieš ir po mūsų baigusieji, bet 10 semestrų. 
10 semestre buvome užimti pusę savaitės (tris dienas esant šešių dienų darbo savai-
tei). Tose „darbo“ dienose buvome užimti po 6 akademines valandas. Kitu laiku da-
ryk ką nori. Diplominį darbą rašėme vasarą ir diplomus gynėme rugsėjo pabaigoje. 
Auditorijos buvo tuščios ir niekas nekliudė dirbti. 

Tad labiau atmintyje įstrigo praktikos. Vietoje praktiką visuomet atlikdavome 
Zagrados ūkyje, buvusiame netoli Garliavos. Noreikiškėse nė karto per visus studi-
javimo metus nebuvome.

Po antrojo kurso buvome tuometinio projektavimo instituto vadovo paskirti į 
skyrius rajonuose. Penkiese papuolėme į Panevėžį. Viskas būtų lyg ir gerai, tačiau 
instituto vadovybė mus įdarbino, paskirdama neblogą 700 rb mėnesinę algą. Neži-
nau kodėl, bet Panevėžio skyriaus darbuotojai pasipiktino, lyg mes iš jų atėmėme jų 
uždirbamus pinigus. Todėl ko nors paklausus sakydavo: „Jūs akademikai, mokslin-
čiai, tai ne mes.“

Mums su Kaziu išdavė instrumentus, ir skyriaus vadovo vedami dviračiais nuva-
žiavome į mišką, kur aprodė visą plotą (apie 10 ha), reperius, pavedė atlikti ploto nive-
liaciją ir išvažiavo. Apie darbininkus nė kalbos nebuvo. Viską darėme patys. Ir trasas 
prasikirtome ir šakas pašalinome. Ir taip tris valandas vienas būna inžinieriumi, kitas 
darbininku. Užkandam sumuštinių ir tris valandas buvęs darbininkas tampa inžinie-
riumi, o inžinierius - darbininku. Per du mėnesius išniveliavome, padarėme nuotrauką 
ir įteikėme. Gavome charakteristikas ir nežinome, ar tą mūsų darbą panaudojo ar ne.

PRISIMINIMAI
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Į darbą važiuodavome dviračiais. Atsitiktinai darbo vieta buvo apie 3 km nuo 
mano tėvų namų. Tad man labai pasisekė, nes gyvenau pas tėvus. Gavau tada 200 rb 
stipendiją, 700 rb darbo užmokestį ir komandiruotpinigius (5 rb už dieną). Mokėjo 
Akademija. Tad per mėnesį iš viso susidarė 1050 rb. Kai baigęs studijas 1953 m. 
pradėjau dirbti Vyriausiojoje melioracijos valdyboje mano mėnesinis atlyginimas 
buvo 930 rb. Valdybos viršininkas ir vyriausiasis inžinierius gaudavo po 1500 rb. 
Tik vėliau sužinojau, kad, be šių pinigų, jie gaudavo voką su dar 1500 rb, iš kurių 
nebuvo nieko atskaičiuojama. Tai va kada prasidėjo vokelių gadynė. 

Daug įdomesnė išvyka į praktiką buvo po keturių studijų kursų. Aš, G. Muraus-
kas, B. Motiejūnas, A. Mileišis, ir V. Tučas išvykome praktikon į Kijevo srityje ant 
upės Ros statomą hidroelektrinę. Gailėjausi, kad nesutikau važiuoti į Volgos – Dono 
kanalo statybą, kur važiavo V. Lazauskas, K. Simniškis, J. Bobina ir K. Zapalskis. 
Penkto studento iš mūsų kurso ten važiuoti neatsirado, tai kartu išvažiavo trečiakur-
sis A. Morkus. Vilniuje jiems nutiko įdomus dalykas. Traukinys, pagal jų skaičiavi-
mus, turėjo stovėti 30 minučių. Vytautas ir Algirdas išlipo ir nuėjo kažko nusipirkti. 
Jiems beperkant staiga traukinys sušvilpė ir pradėjo važiuoti. Kol jie išbėgo į pe-
roną, tai pamatė tik paskutinį vagoną su uždarytomis durimis. Kažkas jiems patarė 
greitai čiupti taksi ir prašyt vairuotojo, kad paskubėtų iki Naujosios Vilnios stoties. 
Jie taip ir padarė. Naujojoje Vilnioje pavijo traukinį. Tuo metu 1 km taksi kainavo 
ar ne 1 rb (po reformos 1961 m. – 10 kap.). Tai jie sumokėjo ar ne 40 rb (dvigubai). 

Mes į Kijevą išvykome pro Gomelį. Išlipome vienoje stotyje, prie magistralės 
Maskva – Kijevas. Prie stoties ne miestelis, bet lyg toks didelis kolūkis ar tarybi-

Dirvožemio praktikai pasiruošę. Centre prof. V. Ruokis. 1950 m. 
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nis ūkis. Pamatėme 
laukus ariant elek-
triniais traktoriais. 
Tačiau šie traktoriai 
neprigijo, nes visur 
paskui vilkosi ilgas 
kabelis, tai matyt 
turėjo daugiau bėdų 
negu naudos. 

Traukiniai ėjo 
tankiai, tačiau arba 
nestodavo, arba 
nebuvo vietų. Iš-
važiavome tik po 
vidurnakčio ir greit 
pasiekėme Kijevą. Iš ryto nuėjome į valdybą, kuriai priklausė tos hidroelektrinės 
statyba. Įdomu tai, kad kai devintą valandą pradėjo rinktis tarnautojai, jie atrodė lyg 
uniformuoti - visi vilkėjo šviesius drobinius kostiumus. Panašiai ir mes apie 1957 
metus visi buvome apsivilkę kinietiškus šviesius lietpalčius. 

Kitą dieną pasiekėme praktikos vietą. Be ilgų kalbų mums paskyrė didoką ben-
drabučio kambarį, nurodė, ką ir kur dirbsime ir pasakė, kad mokės po 700 rb per 
mėnesį. Ko daugiau reikia? Kadangi statyba vyko kiaurą parą, mes keturiese pa-
siskirstėme, kurie dirbs dieną ir kurie nakties metu. Dirbome prie hidroelektrinės 
pylimo, kuris turėjo patvenkti upę, statybos. Tik Gediminas gavo darbą prie hidroe-
lektrinės pastato. Tačiau dideliu kambariu džiaugėmės neilgai. Po poros dienų mūsų 
kambaryje apgyvendino dar penkis praktikantus iš KPI Elektrotechnikos fakulteto. 
Šie darbavosi prie pagrindinio pastato

Išvažiuojant į Kijevą Akademija neturėjo pinigų stipendijoms ir prižadėjo juos 
atsiųsti paštu. Adresą iš karto pasiuntėme. Tačiau praktikai einant į pabaigą pini-
gus gavome tik dviese: aš ir Bronius. Kiti trys negavo. Pašte aiškino, kad daugiau 
perlaidų nebuvo. Tada paprastu telefonu sunku buvo prisiskambinti, o automatinis 
ryšys buvo tik sostinėse. Vis dėlto vienas mūsų šiaip taip prisiskambino žmonai į 
darbą, kuri dirbo Akademijoje. Po dienos, kitos vėl pasiskambino ir sužinojome, 
kad stipendijos buvo išsiųstos visiems kartu. Negavusieji nuėjo į paštą ir sužinojo 
(nors iki tol neigė), kad perlaidas gavo, tačiau paštas niekaip nesurenka pinigų, kad 
jas išmokėtų. Sužinoję, kad mes už savaitės turime išvažiuoti, iš rajono gavo pinigų 
ir visiems išmokėjo. 

Tuo metu mūsų praktikos tikrinti atvažiavo dėst. V. Kudirka. Tada visi kartu išvy-
kome į geležinkelio stotį. Naktį praleidome stoties perone. Buvo šilta naktis. Iš ryto 
išvažiavome į Kijevą. V. Kudirka liko Kijeve, o mes išvykome į Maskvą. Ją pasie-
kėme po pietų ir nutarėme važiuoti į Timiriazevo žemės ūkio Akademiją prašytis na-

PRISIMINIMAI

Hidrometrijos praktikos metu Nemune.  1950 m. 
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kvynės. Važiuojant 
man Bronius sako, 
kad vienas žmogus 
prie mūsų važia-
vo metro, o dabar 
važiuoja tramva-
jumi. Akademijoje 
be vargo gavome 
nemokamą kam-
barį su keturiom 
lovom. Pakeleivį 
ir pamiršome. Vie-
ną dieną nutarėme 
nueiti į zoologijos 
sodą netoli Balta-
rusijos stoties (me-
tro ir geležinkelio). 
Ten prie laukiančio 
Gedimino priėjo 
milicininkas ir pa-
prašė dokumentų. 
Gediminas parodė 
dokumentus ir pa-
aiškino, ko laukia. 
Matyt, sukėlėme 
susidomėjimą, nes 
atvažiavome trau-
kiniu iš Kijevo, 
kalbėjomės lietu-
viškai ir atrodė-
me šiek tiek kitaip 

negu vietiniai. Prisiminkime, kad tai buvo 1951 metai.
Dar šiek tiek apie mūsų karinius reikalus. Visi karinius mokslus praėjome Aka-

demijoje. Trečiame kurse mums karinio parengimo paskaitos bei užsiėmimai buvo 
šeštadieniais. Kadangi šeštadieniais Centriniuose rūmuose karinė katedra nedirbo, 
8 val. prisistatyti patikrinimui reikėdavo trečiadienį. Vieną ar du kartus nenuėjome. 
Tada iškvietė mus pulk. B. Bitinaitis, apibarė ir pasakė, jog dar kartą neprisista-
čius patikrinimui, lėksime toli (kur tai nepasakė). Vėliau vieną dieną per savaitę 
vaikščiojome į Kęstučio g. rytiniam patikrinimui ir po to į Pieno centro rūmus, kur 
vykdavo paskaitos. Baigiant karinį pasirengimą karinei katedrai jau vadovavo gen. 
A. Čepas. Išlaikėme egzaminus ir buvome pristatyti gauti karinį laipsnį. Per užmar-
šumą ar nesusipratimą niekas iš mūsų nei tada, nei vėliau priesaikos nepriėmėme. 

PRISIMINIMAI

Neišvengiamas buvo ir karinis muštras

Susipažįstame su  Panevėžio MMS atliekamais 
melioracijos darbais. 1950 m. 
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1954 m. sausio mė-
nesį, tik pradėjęs dirbti 
Melioracijos valdy-
boje, buvau pasiųstas 
į kursus, kurie vyko 
Maskvos vandens ūkio 
inžinierių institute. 
Mat buvo pareikalauta, 
kad į juos atvyktų dar-
buotojas su aukštuoju 
mokslu, užsiimantis 
melioracijos sistemų 
eksploatavimu. Pasi-
rodo, toks tik aš vienas 
ir tebuvau. Maskvoje 
šio instituto bendrabu-
tyje apgyvendino mus 
penkis viename kam-
baryje. Trys jų buvę 
frontininkai: du iš Kir-
gizijos, rusas ir žydas, 
ukrainietis iš Stavro-
polio krašto. Ir beveik 
vienmečiai aš ir latvis. 
Sugyvenome tuos tris 
mėnesius draugiškai. 
Man kiek sunkiau ėjo-
si rusų kalba papasa-
koti apie savo kraštą 
ir gyvenimą. Paskaitas 
skaitė daugiausia do-
centai. Ypač hidrotechninę dalį dėstė žymiai aiškiau negu prieš tai mūsų Akademi-
joje. Po akademinę valandą turėjome susitikimus su žymiais to meto melioracijos 
ir hidrotechnikos specialistais mokslininkais akademikais A. N. Kostiakovu ir E. A. 
Zamarinu. E. Zamarinas atrodė energingas, o A.Kostiakovas atrodė suvargęs, ir ta 
valanda trukdavo gal tik 20 min. 

Krito į akis didelis būrys kinų studentų. Visi buvo tvarkingai, tačiau labai vieno-
dai apsirengę. Jie daugiausia bendravo tarpusavy. Kinės buvo gana dailios.

Baigiantis kursams Maskvoje 1954 m. kovo mėnesį vyko lietuvių literatūros ir 
meno dekada. Keletą spektaklių bei tuometinio liaudies ansamblio koncertą teko 
matyti. Uždarymo koncertas vyko Maskvos Didžiajame teatre ir buvo rodomas per 
televiziją.

PRISIMINIMAI

Praktikos metu Kijevo srityje kartu su 
KPI studentais elektrikais. 1951 m. 

Kursuose Maskvoje. 1951 m. 
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Irena Marcišauskienė
 (1933- 2015)

Eidama 82 metus 2015 m. rugsėjo 13 d. staiga mirė žemė-
tvarkos veteranė Irena Marcišauskienė.

Irena gimė 1933 m. spalio 13 d. Rokiškio r. Pasubačio kai-
me. Mokėsi Anykščių r. Viešintų vidurinėje mokykloje, joje 
baigė 9 klases. Materialinės problemos privertė ją 1952 m., bai-
gus matininkų kursus, pradėti žemėtvarkininkės kelią Vilniaus 

srities Žemės tvarkymo ir sėjomainų valdyboje. Dirbdama ji 1958 m. baigė Kauno 
žemės ūkio technikumą, įgijo technikės žemės tvarkytojos kvalifikaciją. 1961 m., 
įkūrus Respublikinį žemėtvarkos projektavimo institutą, tęsė žemėtvarkos darbus 
instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriuje. Šiame skyriuje vyresniąja inžiniere dirbo 
iki 1988 m., kol išėjo į pensiją. 

Žemėtvarkininko darbas pokario Lietuvoje nebuvo lengvas. Nuolatinės koman-
diruotės, gyvenimas kaime pas valstiečius kuriantis kolūkiams, buvo dvasiškai ir 
fiziškai alinantis. Ji matė kaimo nuopuolį, skurdą ir žmonių neviltį dėl ateities. Irena 
mokėjo bendrauti su žmonėmis, buvo geros nuotaikos, neprarasdavo jos ir sudėtin-
gomis bei sunkiomis gyvenimo akimirkomis.

Žemėtvarkai skyrusi 36 savo gyvenimo metus, I. Marcišauskienė dirbo įvai-
rius žemėtvarkos darbus: pradedant žemės naudmenų inventorizavimu ir baigiant 
perspektyvinių žemėtvarkos projektavimo schemų rengimu. Paskutiniaisiais darbo 
Žemėtvarkos institute metais ji dirbo Molėtų rajone, gyveno savo sodyboje Budriš-
kėse. Užaugino du sūnus.

Netekome nuoširdžios kolegės, daug darbų nuveikusios žemės tvarkymo baruose.
Buvusių bendradarbių vardu

Palmira Ačienė
 Vytautas Skuodžiūnas 

Algirdas Morkus
(1930-2015)

2015 metų rugsėjo 16 d., sulaukęs 85-erių metų, po sun-
kios ir ilgos ligos mirė buvęs ilgametis Lietuvos hidrotech-
nikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto darbuotojas, 
technikos mokslų daktaras Algirdas Morkus. 

Velionis gimė 1930 m. vasario 1 d. Kasiulių kaime (Rasei-
nių r.) ūkininkų šeimoje. 1933 m. tėvai Pašušvio kaime (Ra-

dviliškio r.) įsigijo 64 ha ūkį. Čia Algirdas ir augo, pradėjo lankyti Pašušvio pradinę 
mokyklą. Pokario metai šeimai buvo nelengvi. Stengdamiesi išvengti tremties, ap-
sigyveno Kaune. Čia Algirdas 1948 m. baigė I berniukų gimnaziją ir įstojo į LŽŪA 
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Hidromelioracijos fakultetą. 1951 m. Akademijos vadovybė už socialinės kilmės 
nuslėpimą A. Morkų pašalino iš studijų. Tačiau jis nenuleido rankų ir, susiradęs 
giminingą aukštąją mokyklą, dar tų pačių metų rudenį toliau tęsė studijas Maskvos 
vandens ūkio inžinerijos institute. 1953 m. su hidrotechnikos inžinieriaus diplomu 
A. Morkus grįžo į Lietuvą.

Žemės ūkio ministerija jaunąjį specialistą pasiuntė dirbti į Vilniaus teritorinę 
sausinimo sistemų valdybą vyresniuoju inžinieriumi, o 1954-1956 m. jam teko dar 
padirbėti Kretingos teritorinėje sausinimo sistemų valdyboje bei Žemės ūkio staty-
bos, melioracijos ir elektrifikacijos projektavimo institute. 1956 m. reorganizavus 
šio instituto Melioracijos skyrių į savarankišką Lietuvos vandens ūkio projektavi-
mo institutą, Algirdas paskiriamas šio instituto vyresniuoju inžinieriumi ir grupės 
vadovu.

1962 m. Algirdas įstojo į Kauno politechnikos instituto aspirantūrą. Baigęs as-
pirantūros studijas, A. Morkus 1965 m. pradėjo dirbti Lietuvos hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyrimo instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Čia 
1968 m. apgynė disertaciją ir įgijo mokslinį laipsnį. Moksliniam darbui jis paau-
kojo pačius brandžiausius savo gyvenimo metus. A. Morkaus mokslinė patirtis ir 
organizaciniai gebėjimai neliko nepastebėti – jis du kartus (1972-1975 ir 1990-1991 
m.) buvo komandiruotas į Kubą konsultantu vandens ūkio klausimais. Mokslinę 
veiklą kurį laiką derino ir su pedagoginiu darbu – 1986-1988 m. dirbo vyr. dėstytoju 
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 1992 m. išėjęs į pensiją jis ir 
toliau palaikė tamprius ryšius su instituto darbuotojais.

Mes, buvę Algirdo Morkaus bendradarbiai, prisiminsime jį kaip kūrybingą 
mokslininką, malonų žmogų ir nuoširdų bendradarbį. Skaudžios netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučiame jo dukras Ingą ir Neringą.

Aloyzas Stirka,
Kazimieras Gaigalis

Vytautas Snarskis 
(1941-2015)

2015 m. sausio 22 d. po sunkios ligos mirė melioracijos vete-
ranas hidrotechnikos inžinierius Vytautas Antanas Snarskis.

Vytautas gimė 1941 m. rugsėjo 15 d. Simne (Alytaus r.) tar-
nautojų šeimoje. Tėvai, neturėdami nuosavų namų, dažnai keitė 
gyvenamąją vietą, tad ir Vytautui su jaunesne sesute dažnai teko 
keisti mokyklas. 1959 m. baigė Paliepių (tuometinio Ariogalos 

r.) vidurinę mokyklą ir svajojo tapti istoriku, tačiau šeimai sunkiai verčiantis dar 
metus dirbo melioracijoje. Taip Vytautas apsisprendė siekti hidrotechnikos mokslų 
ir 1960 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Patyręs savo-
tiškai klajoklišką vaikystę, Vytautas gan lengvai priėmė studentiško gyvenimo ne-
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priteklius, buvo komunikabilus, dėmesingas draugų bėdoms, o negalėdamas padėti, 
filosofiškai, kartais su ironiška gaidele, paguosdavo. Mielai ėmėsi ir visuomeninės 
veiklos, aktyviai sportavo, šoko tautinius šokius. 

1965 m. Vytautas įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją, tačiau dar me-
tus teko atiduoti privalomajai karinei tarnybai. Grįžęs iš tarnybos atvyko į Šilutę, 
kurioje jau buvo įsikūrusi jo žmona Germa, taip pat LŽŪA absolventė, maisto pra-
monės technologė, ir įsidarbino Šilutės MSV. Čia dirbo iš pradžių meistru, vėliau 
darbų vykdytoju. 1985 m. Vytautas perkeliamas dirbti į polderių eksploatavimo 
organizaciją – Šilutės KMK-3 (dabar UAB ,,Šilutės polderiai“) vyr. inžinieriumi, 
vėliau iki 2005 m. dirbo darbo saugos inžinieriumi. 

Melioracijos darbų vadovo pareigos tuo metu niekam nebuvo lengvos: dideli 
atstumai iki statybos objektų, nuolatinė nervinė įtampa, nes dažnai darbai strig-
davo dėl laiku negautų medžiagų, mechanizmų gedimo ar darbininkų pravaikštų. 
Ir dažniausiai be vilties turėti vasaros atostogas su šeima. Tačiau Vytautas liko vi-
suomeniškai aktyvus: dainavo MSV chore, dalyvavo melioratorių spartakiadose – 
vasarą daugiakovės, ypač dvipūdės kėlimo rungtyse, žiemą – šaškių ir šachmatų 
turnyruose ir ne kartą tapęs jų prizininku, dukart buvo laimėjęs Šilutės rajono šaškių 
pirmenybių čempiono vardą. 

Vytautas su žmona Germa užaugino ir išmokslino du sūnus, Gediminą ir Kęstutį. 
Abu baigė aukštuosius mokslus, vyresnysis tapo miškininku, jaunesnysis įgijo inži-
nieriaus konstruktoriaus kvalifikaciją. Išėjęs į pensiją Vytautas su žmona persikėlė 
į jos tėviškę Pandėlio seniūnijoje (Rokiškio r.), kur ramioj sodyboj galėjo mėgautis 
savo hobiu – šaškių, šachmatų uždavinių ir kryžiažodžių sprendimu. Ir bendrauti 
telefonu su draugais. Prieš metus palaidojęs žmoną, pats po sunkios ligos atgulė 
šalia jos Pandėlio kapinaitėse.

Negrįžtamai nuvilnijo keturiasdešimt melioratoriško darbo metų. Kaip atpil-
das Vytautui už ilgametį darbą liko našūs nusausinti laukai, žaliuojančios pievos, 
juos supantys vandensaugos pylimai ir lygūs keliai pamario žemdirbiams ir mums 
visiems. 

Studijų draugų vardu
Povilas Šukys

Petras Jakštas
 (1943-2015)

2015 m. rugsėjo 13 d. po sunkios ligos mirė melioracijos 
sistemų ir hidrotechnikos statinių projektavimo specialistas 
Petras Jakštas.

Velionis gimė 1943 m. kovo 26 d. Rokiškio r. Stramilių k. 
1969 m. baigęs LŽŪA įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvali-
fikaciją. Tais pačiais metais pradėjo ir savo profesinę projek-
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tuotojo karjerą. Daugelį metų jis dirbo UAB „Šilutės hidroprojektas“ inžinieriumi 
(1969-2005 m.). 2005 m. pradėjo dirbti UAB ,,Projkelva“, 2010 m. tapo šios įmonės 
vyriausiuoju inžinieriumi, parengė darbui ne vieną įmonėje dirbantį jauną speci-
alistą, buvo puikus pasakotojas ir mokytojas, gebantis vaizdžiai perduoti kitiems 
sukauptą patirtį ir žinias. Dirbo negailėdamas savęs, net tada, kai jau buvo laikas eiti 
į užtarnautą poilsį. Jis norėjo būti nuolat tarp žmonių, dirbti tai, ką išmano geriausiai 
- taigi darbą tęsė tol, kol leido sveikata. Petras buvo ne tik geras darbuotojas, bet ir 
geras draugas, juo buvo galima visada pasitikėti.

Velionis buvo nuoširdus ir pareigingas ne tik darbe, bet ir šeimoje, su žmona An-
gele užaugino tris vaikus. Savo laisvalaikį skyrė medžioklei, kultūriniam gyvenimui 
ir knygoms, mėgo keliauti, domėjosi savo giminės istorija.

Išėjo Anapilin puikus melioracijos specialistas, mokytojas ir draugas. Liūdime 
dėl šios netekties. 

Bendradarbių vardu
UAB „Projkelva“ direktorius Steponas Varkalys

Kazys Tonkūnas
 (1931-2015)

2015 m. spalio 2 d. po ilgos ligos mirė žemėtvarkos inži-
nierius Kazys Tonkūnas.

Velionis gimė 1931 m. spalio 4 d. Pasvalio r. Ruškelių 
kaime. Augo gausioje šešių vaikų ūkininko šeimoje. 1949 
m. baigęs Pasvalio gimnaziją, toliau mokslus tęsė LŽŪA 
Žemėtvarkos fakultete, 1954 m. įgydamas žemėtvarkos inži-
nieriaus kvalifikaciją. 1954-1961 m. dirbo Žemės ūkio aero-

fotonuotraukos institute inžinieriumi, grupės vadovu, būrio viršininku. Šio instituto 
pavedimu, teko dirbti ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje bei Latvijoje. 1961-1973 
m. dirbo įvairiose Kauno statybų įmonėse: Kauno statybos treste, „Prammontaže“, 
Gelžbetoninių konstrukcijų treste.

1973 m. pradėjo dirbti Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Kauno 
žemėtvarkos skyriuje vyresniuoju inžinieriumi. Vėliau perėjo dirbti į to paties ins-
tituto Kauno geodezijos skyrių, o nuo 1987 m. iki išėjimo į pensiją 1991 m. dirbo 
instituto Kauno kartografijos skyriuje. 

Velionis užaugino dvi dukras, tapusias medikėmis. Laisvalaikiu mėgdavo žve-
joti, sugebėdavo išvirti nuostabų biržietišką alų. Deja, sunki liga lėmė pasitraukti iš 
gyvenimo. 

Buvusio nuoširdaus draugo ir bendradarbio kurso draugai reiškia nuoširdžią 
užuojautą dukroms ir kitiems artimiesiems.

Studijų draugų vardu
Vytautas Skuodžiūnas 
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Žemėtvarka ir kraštovaizdis  
senovės Lietuvoje

2015 m. pasirodė knyga „Žemėtvarka ir kraš-
tovaizdis senovės Lietuvoje“. Tai 12 autorių 18 
straipsnių rinkinys, kurio sudarytojas prof. P. Ale-
knavičius. Knygos turinys apima ledynmečio lai-
kotarpį, kai mūsų šalį dengė ledynai, suformavę 
mūsų kraštovaizdžio pagrindą, žmogaus ūkinės 
veiklos, pradėjusios keisti kraštovaizdį pradžią bei 
žemėtvarkos „aukso amžių“ – valakų reformą. Nors 
pagal knygos pavadinimą joje rašoma apie senovę, 
tačiau rasime ir nemažai medžiagos apie žemėtvar-
ką Lietuvai esant carinės Rusijos sudėtyje, apie že-
mėtvarką tarpukario Lietuvoje ir jai esant Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. Knyga užbaigiama atkurtos Ne-
priklausomos Lietuvos laikotarpio žemės reformos 
analize ir dabarties problemų pateikimu.

Knyga turėtų sudominti Lietuvos Užnemunės žmones, nes didelė jos dalis apima 
šio Lietuvos krašto žemėtvarkos raidą. Pirmą kartą taip plačiai nušviečiama labai 
turtinga savo patirtimi Užnemunės žemėtvarkos istorija, pateikiama daug naujų, is-
torikų dar nenagrinėtų faktų. Juk ši šalies dalis buvo valdoma net keleto gretimų 
valstybių, suteikusių savitus žemėtvarkos bruožus, kurie skyrėsi nuo kitos Lietuvos 
dalies. Daug dominančių faktų knygoje ras ir žemaičiai, ir aukštaičiai, ir dzūkai. 
Knygoje fragmentiškų duomenų rasime apie kaimyninių kraštų: Mažosios Lietuvos, 
Lenkijos, Gudijos bei Latvijos žemėtvarką.

Knygoje kai kurių autorių temos (ypač apie valakų reformą) kartojasi, tačiau tai 
tik praturtina žemėtvarkos raidos turinį, žvelgiant kitu kampu ir pateikiant įvairias 
išvadas.

Daug vietos knygoje skirta vietovardžiams. Žemėtvarkininkai, atlikdami įvairius 
darbus, nuolat rinko vietovardžius. Jų kilmė įvairi. J. Bagdono straipsnyje „Vietovar-
džiai, kilę iš žemės valdymo, žemės naudojimo ir žemėtvarkos terminų“ nagrinėja-
ma žemėtvarkos terminų pagrindu susiformavusių vietovardžių tema. Šie vietovar-
džiai primena šimtmečiais statytas žemės tvarkymo gaires, kurias rasime įvairiose 
Lietuvos vietovėse.

Kaimo – kraštovaizdžio svarbiausio socialinio-teritorinio vieneto raida aprašoma 
F. Kavoliutės straipsnyje „Lietuvos kaimų kaita XX a“. Tai aktuali ir pamokanti 
tema, nes šiandien brėžiamos naujosios kaimų ribos.

Negalima nesižavėti praeities žemėtvarkos darbais. Gal būt ir šių dienų žemė-
tvarka, praėjus šimtmečiams, nuplovus laiko dulkes, atrodys reikšmingas palikimas.

Romualdas Survila
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Seminaras teritorijų  
planavimo klausimais

Rugsėjo 25 d. Alek-
sandro Stulginskio uni-
versitete įvyko seminaras 
„Darni plėtra ir aplinko-
sauga teritorijų planavi-
me“. Seminaro tikslas – 
susipažinti su aktualiomis 
teritorijų planavimo aplin-
kosaugos ir darnios plė-
tros problemomis bei ap-
tarti jų sprendimo būdus. 
Seminaro rengėjai: Lie-
tuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerija, Aleksan-

dro Stulginskio universitetas ir Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga.

Seminare buvo nagrinėjamos temos: „Žemėtvarkos specialistų rengimas Alek-
sandro Stulginskio universitete“, „Teritorijų planavimo nuostatos, įtakojančios že-
mės naudojimo kaitą“, „Kaimo plėtra teritorijų planavimo dokumentuose“, „Žemės 
naudojimas saugomose teritorijose ir aplinkosauga“, „Žemės konsolidacijos pro-
jektų rengimo ir įgyvendinimo galimybės bei priemonės“, „Žemės konsolidacijos 
proceso ir rezultatų apžvalga“ ir „Žemės konsolidacijos patirtis užsienio šalyse“. 

Žurnale spausdinami keli straipsniai seminaro tematikos klausimais.
Romualdas Survila

Agrocheminių tyrimų laboratorijai - 50
Lapkričio 27 d. Lietuvos agra-

rinių ir miškų mokslų centro Agro-
cheminių tyrimų laboratorijoje 
Kaune įvyko konferencija ,,Inova-
tyvūs dirvotyros ir agrochemijos 
mokslo sprendimai“, skirta Agro-
cheminių tyrimų laboratorijos 50-
ies metų sukakčiai. 

Agrocheminių tyrimų labora-
torija savo veiklą pradėjo 1965 m. 
Nuo 2010 m. sausio 8 d. ji tapo Lie-

Seminaro metu

Dirvožemininkės
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tuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) filialu, vykdančiu mokslinius 
tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Agrocheminių tyrimų laboratorijos veiklos sri-
tis – vykdyti biomedicinos mokslų srities agronomijos ir su ja susijusių biologijos, 
ekologijos ir aplinkotyros, botanikos ir kitų krypčių bei šakų mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą.

Romualdas Survila

Pokyčiai NŽT teritoriniuose skyriuose
Atleista Palangos skyriaus vedėja

Spalio mėnesį iš pareigų buvo atleista Palangos skyriaus vedėja Nijolė Jonikienė.
NŽT centro specialistai, tikrinę šio skyriaus veiklą, nustatė daug reikšmingų 

pažeidimų. Skyriuje gautos kadastro duomenų bylos elektroniniame žurnale buvo 
registruojamos pavėluotai, kai kurios gautos bylos neužregistruotos ir nepatikrintos. 
Šios bylos dažnai buvo tikrinamos pažeidžiant nustatytus terminus, buvo vėluojama 
priimti sprendimus dėl kadastro duomenų pakeitimo.

Kai kurie skyriaus vedėjos sprendimai buvo priimti pažeidžiant sutikimų išdavi-
mo taisykles, nepateikti žemės sklypų savininkų sutikimai dėl papildomų specialių-
jų žemės naudojimo sąlygų šiems žemės sklypams taikymo ir pan. Daug pažeidimų 
arba neveiklumo buvo užfiksuota atliekant valstybinės žemės naudojimo kontrolę. 
Pvz., Šventojoje aptikta per 100 nelegalių, neįteisintų poilsio namelių.

NŽT Palangos skyriaus patikrinimo išvadose rašoma, kad funkcijos šiame NŽT 
skyriuje buvo atliekamos netinkamai, pažeidžiant daugelyje teisės aktų nustatytus 
reikalavimus.

Iš pareigų atleisti Utenos bei Šilutės  
NŽT skyrių vedėjai

NŽT Šilutės ir Utenos skyriai buvo patikrinti rugsėjo mėnesį. Atlikus šių skyrių 
veiklos patikrinimą pagal penkias veiklos sritis, nustatyta, kad Šilutėje – pagal visas 
sritis, o Utenoje – pagal keturias iš penkių, funkcijos atliekamos netinkamai.

Šilutės skyriuje konstatuoti geodezijos ir kartografijos, žemės tvarkymo pla-
navimo, žemės valdymo ir administravimo, personalo valdymo ir turto valdymo 
pažeidimai. Suteikiant gyventojams laikinai naudotis žemės plotus, žemės sklypų 
schemose nenurodomos datos, o schemos rengiamos netvarkingai. Skyrius nein-
formuoja gyventojų apie atsisakymą pratęsti leidimus laikinai naudotis valstybine 
žeme. Patikrinus Šilutės skyriaus vedėjo įsakymus, taip pat nustatyta, kad prideda-
mose schemose nenurodomos datos, todėl vėliau neįmanoma patikrinti, ar specia-
listai laikosi nustatytų terminų ir reikalavimų. Neatliekama ir faktinio žemės nau-
dojimo patikra. 

Utenos skyriuje pažeidimai konstatuoti priimant sprendimus dėl valstybinės že-
mės sklypų nuomos be aukciono, vykdant valstybinės žemės naudojimo kontrolę, 



93

KRONIKA

taip pat personalo valdymo ir turto valdymo srityse. Sutartys su asmenimis buvo 
sudaromos nenurodant jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų unikalių nu-
merių, projektai buvo rengiami per ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį, bylose nėra 
dokumentų, patvirtinančių, kada buvo pranešta interesantams apie nuomos sutarčių 
sudarymo vietą ir laiką, neteisingai nustatomi žemės nuomos sutarčių terminai ir 
pan. Vykdydamas žemės naudojimo kontrolės funkcijas, skyrius netinkamai infor-
mavo gyventojus apie numatomą patikrą, neatliekamos fotofiksacijos, pažeidėjai 
neįpareigojami pašalinti pažeidimų, žemės sklypų savininkams arba jų atstovams 
neįteikiamos tikrintų žemės sklypų aktų kopijos. Ne visi gaunami skundai regis-
truojami.

Nušalinta nuo pareigų Druskininkų  
skyriaus vadovė 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnai pradėjo ikiteis-
minį tyrimą dėl NŽT Druskininkų skyriaus vedėjos galimo kyšininkavimo. Jie 
turi duomenų, kad šio skyriaus vadovė už kyšius padėdavo asmenims sutvarkyti 
tam tikrus dokumentus ir juos konsultuodavo. Jos darbo vietoje buvo atliktos kra-
tos, rasti ir paimti tyrimui reikšmingi dokumentai. Sprendimą nušalinti Druski-
ninkų skyriaus vedėją NŽT direktorė priėmė po to, kai iš STT buvo gauta oficiali 
informacija.

Šis ikiteisminis tyrimas – jau ketvirtasis 2015 m. STT pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl galimų korupcinių nusikaltimų NŽT padaliniuose.

Nuo pareigų nušalinti du Kretingos  
skyriaus specialistai 

NŽT direktorės įsakymais nuo pareigų nušalinti du NŽT Kretingos skyriaus spe-
cialistai. Toks sprendimas priimtas gavus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT), jog minėtiems asmenims ikiteisminio tyrimo byloje yra pareikšti įtarimai 
dėl sukčiavimo. Minėtieji specialistai buvo sulaikyti. Ikiteisminį tyrimą atlieka STT 
Klaipėdos valdyba.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
Vilniaus mieste

Bendradarbiaudami su Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovybe, Specia-
liųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnai pradėjo aiškintis, ar vie-
na privati bendrovė teisėtai Vilniaus mieste išsinuomojo 1,4 ha valstybės žemės 
sklypą, kurio rinkos kaina viršija 0,3 mln. eurų. STT pareigūnai turi duomenų, lei-
džiančių manyti, kad verslo bendrovė nuomos teises į šį sklypą įgijo sukčiaudama. 
Taip pat tiriama, ar į verslininkų sukurtą nusikalstamą schemą nebuvo įtraukti keli 
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai, kurie galimai piktnaudžiaudami tarnyba 
ir klastodami dokumentus prisidėjo prie nusikalstamos veikos. Siekiant išsiaiškinti 
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visas minėto žemės sklypo nuomos aplinkybes, STT pareigūnai atliko kratas ir do-
kumentų poėmius NŽT Vilniaus miesto teritoriniame skyriuje ir privačių asmenų 
gyvenamosiose bei darbo vietose.

NŽT informacija

Pagerbtas žemėtvarkos veteranas
Spalio mėnesį 

žemėtvarkininkai 
pagerbė 85-ojo 
gimtadienio sulau-
kusį žemėtvarkos 
veteraną Vytau-
tą Skuodžiūną. 
Susirinkę buvę 
bendradarbiai iš 
Žemės ūkio minis-
terijos, Nacionali-
nės žemės tarny-

bos, Valstybės žemės fondo bei kitų institucijų gražiai pagerbė asmenį, kurio indėlis 
į šalies žemės tvarkymą yra neabejotinai ženklus. Susitikimo metu prisiminta, ko-
kia patirtis buvo perimta iš tarpukario žemėtvarkininkų, kokie svarūs darbai atlik-
ti pokaryje ir su kokiais iššūkiais susidūrė šių dienų žemėtvarkininkai. Neapsieita 
be ateities prognozių. Dalijantis mintimis raudona gija nusidriekė viltis, kad šalies 
brangiausias turtas bus patikimose ateities kartų rankose, kad jis bus racionaliai 
tvarkomas pasitelkus patirtį ir sukauptas žinias. Vytautui Skuodžiūnui palinkėta ge-
ros sveikatos, išlikti dar ilgus metus tokiam pat aktyviam ir optimistiškam.

Jubiliejinio gimtadienio proga jam buvo įteikti žemės ūkio ministrės padėkos 
raštas, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos, Valstybės įmo-
nės Valstybės žemės fondo, Aleksandro Stulginskio universiteto Geomatikos insti-
tuto sveikinimo adresai.

Romualdas Survila

Išvažiuojamasis LŽHIS tarybos  
posėdis Plungėje

Spalio 9 d. Plungėje įvyko Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos tarybos išvažiuojamasis posėdis. 

 Su Sąjungos finansine padėtimi tarybos narius supažindino finansininkė Ilona 
Džiautienė. Sąjungos prezidentas V.Vaičiukynas kalbėjo apie tai, kad kvalifikacijos 
kursams reikia naujų mokymo programų arba tobulinti esamas. Posėdyje buvo ap-

Vytautas Skuodžiūnas su buvusiais bendradarbiais
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tariamas klausi-
mas dėl 2016 m. 
profesinės šventės 
vietos. LŽHIS vi-
ceprezidentas Al-
girdas Kazlauskas 
pristatė dvi siūlo-
mas vietas Plungės 
rajone prie Platelių 
ežero. Apžiūrėjus 
teritoriją šalia Pla-
telių ežero buvo 
nuspręsta, kad ši 
vieta šventei yra tinkama.

Buvo aptarti žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ turinio, struktūros ir redko-
legijos veiklos klausimai. Nutarta pavesti žurnalo redaktoriui Algimantui Patašiui 
kitam tarybos posėdžiui pateikti redkolegijos veiklos reglamentą ir pasiūlyti pakei-
timus redkolegijos sudėtyje.

Taip pat buvo diskutuota dėl vardinių Sąjungos stipendijų skyrimo ASU Van-
dens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentams. Be to, numatyta surengti mokslinę 
konferenciją žurnalo 90 metų jubiliejui pažymėti, taip pat pradėti rengti leidinį 
apie LŽHIS istoriją ir jos veiklą pažymint šios organizacijos 90 metų jubiliejų 
2018 metais. 

Algimantas Patašius

Paskyrimai
Melioracijos įmonės
Linas Usevičius, g. 1983 m., statybos inžinerijos bakalauras (VGTU, 2010), Pe-

trui Laurinavičiui perėjus į bendrovės valdybos pirmininko pareigas, paskirtas UAB 
,,Jonavos hidrotechnika“ direktoriumi. Anksčiau buvo UAB ,,Torlina“ direktorius.

Juozas Smilgevičius

Apdovanojimai 
Žemės ūkio ministrės padėkos raštai įteikti
Doc. dr. Jonui Mažvilai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agroche-

minių tyrimų laboratorijos skyriaus vedėjui, laboratorijos veiklos penkiasdešimties 
metų sukakties proga;

Robertui Belozarui, UAB „Hidrozona“ (Vilkaviškis) direktoriui, žemdirbių 
šventės proga.

 Romualdas Survila
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