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Sąjungos žurnalui – 90
Juozas SMILGEVIČIUS

1926 m. kovo mėnesį dienos šviesą išvydo mūsų Sąjungos žurnalo „Žemė-
tvarka ir hidrotechnika“ pirmtako žurnalo „Matininkas“ pirmasis numeris. Tad 
pažymime žurnalo leidybos 90 metų jubiliejų. Šios sukakties nemenkina tai, 
kad 1940-1988 metais jis nebuvo leidžiamas. 

Pradėti leisti savo žurnalą buvo vienas svarbių 1918 m. susikūrusios Lietu-
vos matininkų profesinės sąjungos, kuri 1926 m. vienijo jau 250 narių, siekių. 
Žurnalo, tada vadinamo laikraščiu, vedamajame straipsnyje „Mūsų siekimai“ 
buvo sakoma: „... mes, įvairūs specialistai (inžinieriai, matininkai, hidrotechni-
kai ir kt.), dirbantieji žemės tvarkymo darbą, negalime toliau būti be spausdinto 
žodžio... laikraštis duos progos mūsų specialistams supažindinti plačiąją visuo-
menę ... apie mūsų darbus“. 

Tik prieš aštuoneris metus atsikūrusios nepriklausomos Lietuvos ūkio būklė 
buvo nelengva. Šalis iš praeities beveik nepaveldėjo jokios pramonės, kaimas taip 
pat nestokojo ekonominių problemų, o žemės reforma buvo tik pradėta. Stigo ir spe-
cialistų bei apskritai išsilavinusių žmonių. Tad ir žurnalo leidybos pradžia nebuvo 
lengva. Žurnalą rengti buvo pradėta dar 1925 m. pavasarį, o išleisti buvo siekiama 
tų pačių metų vasarą Kaune, bet susidūrus su daugeliu kliūčių to padaryti nepavyko. 
Tuo metu Lietuvos matininkų profesinėje sąjungoje buvo nemažai pasyvių narių, 
ieškančių iš jos tik naudos, buvo nemažai nesantaikos, asmeniškumų, kai kurie na-
riai net siūlė ją likviduoti. Buvo padaryta ir klaidų: visi matininkai ir kultūrtechni-
kai, dirbę Žemės tvarkymo departamente, buvo verčiami būti Sąjungos nariais. Ir 

tuometis matininkų darbo 
režimas buvo nepalankus 
bendriems darbams. Jie 
nuo ankstyvo pavasario 
iki vėlyvo rudens dirbda-
vo išsisklaidę įvairiuose 
Lietuvos kampeliuose 
matuodami žemę, o ryšio 
priemonių nebuvo. Tad 
Sąjungos veikla suaktyvė-
davo tik žiemos metu, kai 
matininkai susirinkdavo 
Kaune į braižyklas.

 Pirmasis žurnalo nu-
meris buvo plonutis, tik 32 



2 

JUBILIEJUS

psl. sąsiuvinėlis žaliu viršeliu. Jo poligrafinė kokybė atspindėjo laikmečio technines 
galimybes. Numerį redagavo tuometinis Sąjungos pirmininkas matininkas Stasys 
Renigeris, turėjęs ūkį netoli Panevėžio, tad pirmojo numerio leidybos vieta nurody-
tas Panevėžys, nors spausdintas buvo Kaune.

Technines leidybos problemas sprendė inžinierius Marijonas Chmieliauskas, tuo 
metu buvęs Panevėžio apskr. žemės tvarkytoju. Vėliau žurnalas buvo leidžiamas 
Kaune.

Tai, kad žurnalas pasirodė 1926 m., buvo didelis M. Chmieliausko, vėliau il-
gus metus vadovavusio Sąjungos veiklai ir žurnalo leidybai, nuopelnas. Štai kaip 
po penkerių metų leidybos pradžią žurnale (1931, Nr.1) aprašo matininkas Stasys 
Liutkevičius:

„Valdyba sušaukė specialų posėdį žurnalo leidimo reikalu. Valdyba... priėjo iš-
vados, kad žurnalo leisti nepajėgs ir buvo linkusi atidėti leidimą tolimesniam laikui. 
Inž. Chmieliausko optimizmas situaciją išgelbėjo. Jis pareiškė, kad nepaisant visų 
kliūčių, žurnalą reikia leisti. ...Buvo nutarta 1926 m. pradžioje žurnalą leisti. ...Inž. 
M.Chmieliauskas apsiėmė tvarkyti technikos skyrių – faktinai organizuoti visą žur-
nalo leidimo darbą.“ 

Pirmajame numeryje išspausdinti vėliau plačiai žinomų specialistų ir moksli-
ninkų Stepono Kolupailos, Zenono Bačelio, Medardo Ratauto straipsniai, kuriuose 
rašoma apie Lietuvos niveliaciją, žemėtvarką ir žemės reformą. Aptariami žemė-
tvarkos įstatymų leidimo klausimai, aprašyti matavimo darbai Vokietijoje. Tais pa-
čiais metais įvykęs Sąjungos narių suvažiavimas pagrįstai konstatavo, kad žurnalas 
„... jungs matininkus, išmėtytus įvairiuose Lietuvos kampuose į vieną šeimą ir padės 
nušviesti mūsų vargus, sunkią tarnybą...“ 

Nelengvai klostėsi leidyba ir vėliau. Antrasis 40 psl. žurnalo numeris buvo iš-
leistas tik po pusmečio. 1927-1928 m. žurnalą redagavo jaunas matininkas Liudas 
Straukas. 1927 m. buvo išleisti trys plonučiai 20-24 psl. numeriai, o 1928 m. vienas 
„Matininko“ numeris. Jau tuo metu vienas aktyviausių žurnalo autorių buvo Ze-
nonas Bačelis, kurio publikacijos pasirodydavo kiekviename numeryje. Be žemės 
reformos bei žemės tvarkymo problemų, jis nagrinėjo net žemės nusausinimo pagr-
eitinimo klausimą (1927 m. Nr.2)

Palaipsniui padėtis pradėjo gerėti. Sąjunga sustiprėjo 1928 m. pavasarį į jos vei-
klą įsitraukus melioratoriams hidrotechnikams, dirbusiems tame pačiame Žemės 
ūkio ministerijos Žemės reformos valdybos Žemės tvarkymo departamente. Jų pa-
reigybė buvo pervadinta į kultūrtechnikų. Sąjungos pavadinimas buvo pakeistas į 
Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungą. Buvo pakeistas ir žurnalo pavadini-
mas į „Matininkų ir kultūrtechnikų balsą“, tačiau tokiu pavadinimu buvo išleisti tik 
du numeriai. 1929 m. rugpjūčio mėnesį žurnalas (Nr. 3) jau išėjo „Žemėtvarkos ir 
melioracijos“ pavadinimu ir tokiu pavadinimu buvo leidžiamas iki šalies okupacijos 
1940 m. Nuo 1930 m. žurnalas buvo leidžiamas reguliariai, kasmet pasirodydavo 
po 4 numerius, o vėliau buvo leidžiami net 6 numeriai. Iš esmės išsiplėtė žurnalo 
publikacijų pobūdis.
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Štai kaip žurnalo publikacijų pažangą apibūdino matininkas Matas Martinaitis 
žurnalo 1936 m. Nr.1, pažymint leidybos dešimtmetį:

„... jo turinys pasidarė žymiai platesnis, o gvildenami klausimai pasižymėjo 
savo moksliškumu ir aktualumu. Šiandien žurnalu jau domisi ir mielai jį skaito ne 
tik matininkai ir kultūrtechnikai...“.

Nuo 1928 m. žurnalą daugelį metų redagavo matavimų (geodezijos) inžinierius 
M. Chmieliauskas (1886-1970), kuris 1928 m. buvo paskirtas Žemės ūkio ministe-

rijos Žemės reformos valdybos Žemės reformos departa-
mento direktoriumi.

Kiekviename žurnalo numeryje buvo spausdinama jo 
parengta išsami ir argumentuota medžiaga įvairiais žemės 
tvarkymo klausimais. Jo darbo žurnalo stiprinimo labui ne-
įmanoma pervertinti. Labiausiai jo pastangų dėka žurnalas 
tapo solidžiu, reguliariai leidžiamu, specialistų mėgstamu 
žurnalu, kuriame buvo gvildenamos aktualios to laikotar-
pio žemės tvarkymo, melioracijos, geodezijos problemos. 
Tik paskutiniuosius 1940 metų 2 ir 3 numerius redagavo 
geodezijos inžinierius Arvydas Guogis.

Paskutiniuoju žurnalo leidybos tarpukario Lietuvoje 
laikotarpiu buvo daug J. Stanišauskio, V. Taujenio publi-
kacijų melioracijos, J. Daniliausko, Z. Bačelio – žemės 

tvarkymo klausimais. Beveik kiekviename numeryje yra prof. S. Kolupailos publi-
kacijų aktualiais hidrologijos ir hidrometrijos klausimais. Aktyviai leidyboje daly-
vavo ir ekonomistas V. Balčiūnas, kuris, nors ir nebuvo Sąjungos narys, dažname 
numeryje pateikdavo svarbios medžiagos. Žurnale pradėjo publikuotis jauni inži-
nieriai A. Guogis, J. Čeičys, L. Bajorūnas, J. Deksnys. Matome ir aktyviai veikusių 
profesinės veiklos baruose jau pokario laikotarpiu matininkų ir kultūrtechnikų Mato 
Martinaičio, Aleksandro Dikčiaus, Antano Kiaušo, Roberto Matulionio publikacijų.

Tarpukario Lietuvoje leisto žurnalo redaktoriai:

Leidybos metai, Nr. Pavadinimas Redaktorius

1926, Nr.1 „Matininkas“ Stasys Renigeris 

1926, Nr.2, 3 „Matininkas“ Marijonas Chmieliauskas 

1927-1928 „Matininkas“ Liudvikas Straukas 

1928-1929 (Nr.1 ir 2) „Matininkų ir kultūrtechnikų 
balsas“ Marijonas Chmieliauskas 

1929-1940 (Nr.1) „Žemėtvarka ir melioracija“ Marijonas Chmieliauskas 

1940 (Nr.2, 3) „Žemėtvarka ir melioracija“ Arvydas Guogis

Ilgametis tarpukario 
žurnalo redaktorius  
Marijonas Chmieliauskas
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Kiti tarpukaryje (1926-1940 m.) leisto žurnalo redaktoriai

Tačiau pasaulio politi-
kos įvykiai viską sugriovė. 
1940 metų birželį Lietuvą 
okupavus sovietams neuž-
ilgo (rugsėjo mėnesį) buvo 
likviduota ir Sąjunga, ir 
žurnalas. Beveik penkias-
dešimt metų šalies hidro-
technikai ir žemėtvarki-
ninkai užsiėmė profesine 

veikla neturėdami viešos tribūnos. Tuometis Respublikinis žemėtvarkos projektavi-
mo institutas rankraščio teisėmis leido metinį leidinį „Žemėtvarka“, bet jis negalėjo 
atstoti žurnalo. 

Tik 1989 m. Sovietų Sąjungai griūvant LŽHI buvo atkurta, o tų pačių metų ru-
denį buvo išleistas pirmasis atkurtojo žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ numeris. 
Atkurtasis žurnalas jau leidžiamas dvigubai ilgiau negu tarpukario Lietuvoje (tada 
jis ėjo 13,5 metų, o atkurtasis jau 26-erius metus).

Žurnalo leidybos atnaujinimo klausimas buvo pradėtas nagrinėti kartu su Są-
jungos atkūrimo idėja. 1989 m. kovo 10 d. LŽŪA įvyko Sąjungos atkūrimo ini-
ciatyvinės grupės susirinkimas. Jame apie leidybos atnaujinimą pirmasis kalbėjo 
P. Punys, iš anksto apklausos būdu išsiaiškinęs nuomones, kaip žurnalas turėtų 
vadintis, koks būtų jo periodiškumas ir pan. Buvo nuspręsta žurnalą leisti atkūrus 
Sąjungą.

1989 m. balandžio 23 d. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechni kos inžinierių są-
junga buvo atkurta. Atkuriamojo suvažiavimo patvirtintose Sąjungos veiklos kryp-
tyse buvo numatyta pradėti leisti žurnalą „Žemėtvarka ir melioracija“. 1989 m. ge-
gužės 5 d. vykusiame LŽHIS tarybos posėdyje buvo sudaryta organizacinė grupė 
žurnalui leisti. Jos nariais buvo patvirtinti K. Sivickis (vadovas), A. Mitrikevičius, 
V. Mikšys, V. Čeginskas, A. Kusta, A. Žilinskas, P. Aleknavičius, V. Morkūnas. 
1989 m. rugpjūčio 24 d. LŽHIS taryba patvirtino būsimojo žurnalo redakciją bei 
redaktorių kolegiją.

Pirmąją 3 tūkst. rb finansinę paramą žurnalui leisti suteikė Pasvalio MSV (virši-
ninkas J. Stulga). o susivienijimas „Lietuvos melioracija“ (pirmininkas J. Jakima-
vičius) parėmė leidybą 30 tūkst. rb. Reikėjo gauti popieriaus, išspręsti kitas ūkines 
problemas. Jos buvo išspręstos padedant tuometiniam Respublikinio vandens ūkio 
projektavimo instituto vyriausiajam inžinieriui Petrui Daugirdui, kuris instituto pa-
talpose Kaune įkurdino ir redakciją.

1991 m. redakcija persikėlė į Vilnių. Dvejus metus ji buvo įsikūrusi Respu-
blikinio inžinerinio centro „Me lioservisas“ (direktorius P. Daugirdas) patalpose. 

S.Renigeris                    L.Straukas                     A.Guogis
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Atkurtojo žurnalo leidybos pra-
džia buvo šiek tiek panaši į „Mati-
ninko“ leidybos pradžią. Ir iš So-

vietų Sąjungos jungo išsilaisvinusios Lietuvos padėtis 
pradiniu laikotarpiu buvo nelengva. Neišspręstos orga-
nizacinės problemos, ekonominiai sunkumai ilgai lydėjo 
atkurtąją „Žemėtvarką ir melioraciją“. Kelerius pirmuo-
sius metus žurnalas dar tik kūrėsi, keitėsi redaktoriai, 
žurnalas dar ieškojo savo braižo, t.y. publikacijų pobū-
džio. Literatai Arvydas Lapukas, po to Jonas Endrijaitis 
redagavo žurnalą po vienerius metus. 

Leidybos stabilizacija susijusi su ilgamečio jo vy-
riausiojo redaktoriaus Vytauto Mikšio (1930-2002) dar-

bu. Jis redagavo žurnalą dešimtį metų, jo dėka nusistovėjo žurnalo publikacijų 
tematika, buvo sutelktas kompetentingų autorių būrys. 

Štai kaip žurnalo redakcija krei-
pėsi į skaitytojus išleidžiant pirmąjį 
atkurtojo žurnalo „Žemėtvarka ir me-
lioracija“ numerį:

„...žurnalo reikia todėl, kad su-
sikaupė daug problemų, kad lai-
kas galų gale kitiems paaiškinti 
ir patiems išsiaiškinti ... kaip 
Lietuvos žemę reikia tvarkyti... 
Stengsimės neužsisklęsti tiktai 
siaurų profesinių problemų rate. 
Ketiname žurnale suteikti tribū-
ną ir mokslininkui, ir gamybi-
ninkui, ir ūkininkui...“

JUBILIEJUS

Kurį laiką redakciją priglaudė Valstybinis Vilniaus vandens ūkio projektavimo 
institutas (direktorius Z. Staniulis). Vėliau iki 2001 m. vasaros redakcija dirbo fir-
mos „Lietuvos melioracija“ patalpose (generalinis direktorius A. Mitrikevičius). 
Po to atėjo eilė žurnalo leidyba pasirūpinti žemėtvarkininkams. Tad nuo 2001 
m. rudens redakcija dirba Žemėtvarkos instituto (dabar Valstybės žemės fondas) 
patalpose. 

Atkurtojo žurnalo redaktoriai 

V.Mikšys                             J.Smilgevičius   

V. Vasiliauskaitė

A.Lapukas                          J.Endrijaitis 
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Atkurtojo žurnalo vyriausieji redaktoriai:

Leidybos metai, Nr. Pavadinimas Redaktorius
1989 (Nr.1), 1990 (Nr.1, 2) „Žemėtvarka ir melioracija“ Arvydas Lapukas 
1990 (Nr.3, 4), 1991 „Žemėtvarka ir melioracija“ Jonas Endrijaitis 
1992-2001 (Nr.1, 2) „Žemėtvarka ir melioracija“ Vytautas Mikšys
2001 (Nr.3, 4)-2013 „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ Juozas Smilgevičius
Nuo 2014 Nr.1 „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ Vanda Vasiliauskaitė

Žurnalo leidyba rūpinosi ir vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojai. Kol žurnalą 
redagavo literatai, jų darbas buvo ypač svarbus. Šias pareigas ėjo Petras Daugirdas 
ir Pranas Aleknavičius, vėliau kurį laiką Benjaminas Dubickas, po to 1996-2001 m. 
vėl Pranas Aleknavičius. 2001-2009 m. šias pareigas ėjo Vytautas Skuodžiūnas, o 
2009-2013 m. Romualdas Survila.

 Žurnalo vyr. redaktoriaus pavaduotojai (1990-2013 m.)

V.Kęstutis

P.Aleknavičius            P.Daugirdas                  V.Skuodžiūnas        R.Survila

 Daugelį metų žurnalą leisti padėjo Sąjungos atsakingasis sekretorius, vėliau ėjęs 
redakcijos sekretoriaus pareigas Vytautas Kęstutis. Žurnalo leidybos klausimais vi-

sad rūpinosi Sąjungos vadovai, jos tarybos nariai.
Žurnalo menine išvaizda iš pradžių rūpinosi Nijolė 

Saltonaitė, vėliau daugelį metų - Dailės akademijos profe-
sorius Jonas Gudmonas. Taupant lėšas dabar tokių specia-
listų paslaugų atsisakyta. Kalbos klausimus prižiūrėjo re-
daktorės stilistės Danutė Skuo džiūnienė, vėliau Algimanta 
Jatkonienė. Deja, jų abiejų jau nėra tarp mūsų. Dabar pu-
blikacijų lietuvių kalbą prižiūri redaktorė stilistė Viktorija 
Zvicevičienė. Ilgą laiko tarpą žurnalą maketavo VŽI dar-
buotojas Tomas Matkevičius, dabar šį darbą atlieka Rasa 
Ramukevičienė.

Pirmuoju atkurtojo žurnalo leidybos laikotarpiu buvo nemažai žymių moksli-
ninkų J. Burneikio, V. Vainausko, J. Macevičiaus mokslinio pobūdžio publikacijų, 
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jame aktyviai bendradarbiavo žemėtvarkos ir melioracijos veteranai J. Pečiūra, A. 
Samas, B. Pupinis, A. Gliožaitis, P. Karbauskas, daug jaunesnės, jau pokario spe-
cialistų kartos R. Aleknos, A. Dirsės, A. Žalnieruko, B. Kasparaičio, V. S. Kaza-
kevičiaus, A. Tautvydo publikacijų. Per visą atkurtojo žurnalo leidybos laikotarpį 
gausu S. Staliūno, J. Miliaus, R. Tumo, L. Katkevičiaus, A. Ciūnio, Z. Rimkaus, 
V. Šaulio, K. Sivickio, V. Morkūno, A. S. Šileikos, A. Lukiano, J. Juškausko ir kitų 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų publikacijų. Deja, laikas negailestingas, 
ir ne vienas paminėtųjų žurnalo bičiulių jau iškeliavo Anapilin.

Ilgą laikotarpį (iki 2001 m. antrojo pusmečio) atkurtasis žurnalas buvo leidžia-
mas senuoju „Žemėtvarkos ir melioracijos“ pavadinimu. Tačiau palaipsniui daugėjo 
manančių, kad šis pavadinimas neatspindi šios srities specialistų veiklos įvairovės. 
Aktyviausias pavadinimo pakeitimo iniciatorius buvo LŽŪA docentas dr. P. Punys. 
Dėl žurnalo pavadinimo pakeitimo buvo ilgai diskutuota, ir tik Sąjungos konferenci-
joje, vykusioje 2001 m. pavasarį, buvo nuspręsta pakeisti žurnalo pavadinimą į „Že-
mėtvarka ir hidrotechnika“. Beveik tuo pačiu metu, 2001 m. vasarą, pasikeitė ir redak-
toriai: žurnalo leidybos rūpesčius perėmiau aš su Vytautu Skuodžiūnu. O nuo 2014 

m. pradžios žurnalo 
leidybai vadovauja 
žemėtvarkininkė ir 
žurnalistė Vanda Va-
siliauskaitė. 

Pavadinimo pa-
keitimas įpareigojo 
redakciją daugiau 
dėmesio skirti hidro-
technikos tematikai. 
Viena tokios tema-

tikos krypčių buvo hidroenergetikos plė-
tra, tačiau neužilgo upių tvenkimas buvo 
uždraustas. Tad hidrotechnikos klausimų 
nagrinėjimas sumenko. Žinoma, melio-
racijos klausimai visada nagrinėjami. Juk 
pagrindiniai žurnalo skaitytojai yra speci-
alistai, dirbantys melioracijos įmonėse ar 
šioje srityje. Daugelį metų pagrindinis ak-
centas žemės tvarkymo srityje buvo žemės 
nuosavybės atkūrimas, vadinamas žemės 

reforma. Dabar, kai ši reforma kaime daug kur iš esmės baigta, didėja dėmesys že-
mės sklypų konsolidavimo ir kitoms žemės naudojimo problemoms aptarti. Žurnalą 
leidžia Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, tad jos veikla vi-
sad plačiai nušviečiama. Galime pasididžiuoti, kad mūsų Sąjunga yra tarp nedauge-
lio visuomeninių organizacijų, turinčių reguliarų leidinį. Tačiau pagrindinis akcentas 

D.Skuodžiūnienė       A.Jatkonienė             V.Zvicevičienė

T.Matkevičius       R.Ramukevičienė
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teikiamas žmonėms. 
Žemėtvarkos ir hi-
drotechnikos spe-
cialistų gyvenimo 
ir darbo aktualijų 
stengėmės niekada 
nepamiršti. 

Daugelį metų 
žurnalas buvo lei-
džiamas nespalvotas.

Tik 2010 metais 
išleidome pirmąjį 
spalvotą numerį. Tai 
nemažas ir tuometi-
nio Sąjungos tary-
bos pirmininko Au-
driaus Petkevičiaus 
nuopelnas. Siekiant taupyti buvo sumažinta žurnalo apimtis, šiek tiek pasikeitė ir 
žurnalo formatas.

Prabėgus 90 metų žurnalo leidybos tikslai nepasikeitė. Ir dabar žurnalas siekia 
konsoliduoti žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų bendruomenes, padėti jų nariams 
bendrauti, nušviesti profesinės veiklos įvykius ir problemas. Žiūrint apibendrin-
tai ir tarpukaryje leisto, ir dabartinio žurnalų tematika panaši, t.y. juose aprašomi 
žemėtvarkos, melioracijos, hidrotechnikos klausimai. Tačiau laikmetis pasikeitė, 
pasikeitė Lietuva, skiriasi ir žemėtvarkininkų, ir hidrotechnikų (anuomet vadintų 
kultūrtechnikais) darbų pobūdis ir jų sprendžiamos problemos. Tada, labai stokojant 
lietuviškos techninės literatūros, žurnale buvo daug techninio ir mokslinio pobūdžio 
publikacijų, daug dėmesio skiriama fotografijos menui. Dabar gi viso to nereikia, 
nes apstu specialios literatūros. 

Tačiau neturėtume iš aukšto žiūrėti į tuometinių matininkų ir kultūrtechnikų 
darbus, jų sprendžiamas problemas ir tuo pačiu į žurnalo publikacijų turinį. Juk 
po keliasdešimt metų mūsų ainiai lygiai taip pat žiūrės į mūsų darbus ir į žurnalo 
publikacijas.

Žurnalas gyvas jo autorių ir padedančių jį leisti kolegų dėka. Autorių ratas metams 
bėgant keičiasi. Daugelį metų tarp aktyviausių autorių buvo neseniai išėjęs Anapi-
lin Vytautas Byla, su redakcija bendradarbiauja ir nemažai kitų specialistų. Tarp jų 
hidrotechnikai Petras Punys, Midona Dapkienė, Kazys Sivickis, Antanas Gudaitis, 
Mindaugas Gudžiūnas, Vytautas Bubėnas, veteranai Matas Grigonis, Antanas Lukia-
nas, Bronislovas Ruplys. Žemėtvarkos tematikos publikacijų rekordininkas yra Pra-
nas Aleknavičius. Retai kuriame numeryje nerasime jo išsamių analizių ir pasiūlymų 
žemės tvarkymo klausimu. Dažnai sulaukiame ir Kazio Maksvyčio, Vilmos Dauga-
lienės, Virginijos Gurskienės, kraštotvarkininko Stepono Deveikio publikacijų. 
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Apie atkurtojo 1989 m. žurnalo pasiekimus ir problemas buvo ne kartą rašyta. 
Paskutiniuoju laikotarpiu žurnale matome nemažai publikacijų iš įvairiuose ofici-
aliuose forumuose ar mokslinėse konferencijose bei seminaruose nagrinėtų temų. 
Tačiau aktualių šiandieninių žemėtvarkos ar hidrotechnikos specialistų darbo pro-
blemų aptarimo nepakanka. Specialistai, dirbantys valstybės valdymo institucijose, 
vengia diskusijų profesiniais klausimais. O atstoti gyvą žodį sausos šių institucijų 
ataskaitos, kuriose daugiausia giriamasi nuveiktų darbų gausa ir svarba, negali. Jose 
daug svarbios informacijos, bet ji pateikiama nuobodžia forma. Per menkai nušvie-
čiama ir hidrotechnikų, dirbančių melioracijos įmonėse, kasdienė veikla. O juk jie 
dažnai dirba įdomius darbus, stato sudėtingus statinius. Todėl norėtųsi didesnės 
Sąjungos narių iniciatyvos supažindinti specialistų visuomenę su atliktais darbais. 
Taigi žurnalas, kaip Sąjungos narių bei hidrotechnikų ir žemėtvarkininkų bendruo-
menių veiklos veidrodis ir tribūna nėra toks, kokio norėtųsi, tad tobulinti žurnalo 
turinį rezervų yra daug.

Tam tikrų problemų sukelia ir tai, kad redakcijos darbuotojai dirba išsisklaidę: 
vyriausioji redaktorė V. Vasiliauskaitė dirba Panevėžyje, redaktorius A. Patašius - 
Kaune, R. Survila ir J. Smilgevičius bei redaktorė stilistė V. Zvicevičienė - Vilniuje, 
kur įsikūrusi redakcija. Žurnalas maketuojamas Kaune (maketuotoja R. Ramukevi-
čienė). Prie dabartinių komunikacijos priemonių tai nėra didelė kliūtis, bet gyvas, 
betarpiškas bendravimas ir galimybė pasitarti ar pasiginčyti apsunkinti.

Žurnalo sklaida dėl jo mažo tiražo yra nepakankama, jis nepasiekia daugelio 
specialistų. Pernelyg didelė yra numerio kaina. Nėra abejonės, kad ją sumažinus, 
žurnalas taptų populiaresnis. Deja, kol kas einama priešinga kryptimi. Yra patenkin-
tų, kad paskutiniaisiais metais žurnalo leidybos išlaidos sumažėjo. Vis dėlto, vargu 
ar reikėtų tuo labai girtis: juk tai pasiekta iki minimumo sumažinus redaktorių darbo 
apmokėjimą. Ne vieno redakcijos darbuotojo amžius seniai viršijo pensinį, tad greit 
iškils ir redakcijos atnaujinimo klausimas. Gaila, bet jaunesnės kartos specialistų, 
norinčių ir sugebančių užsiimti tokia veikla, nematyti. Tad Sąjungos taryba turė-
tų labiau rūpintis ne tik išlaidų mažinimu, bet ir leidybos perspektyva. Kažkodėl 
Sąjungos vadovai vengia detaliau supažindinti redakciją, o tuo pačiu ir Sąjungos 
narius, su tarybos veikla, jos priimamais sprendimais. Juk vienas viešinimo būdų – 
publikacijos žurnale. Antai, tarpukaryje leisto žurnalo puslapiuose rasime net deta-
lias Sąjungos finansinės veiklos ataskaitas. Dabar to nėra. 

Tobulėjant ryšių technologijoms, keičiasi ir komunikacijos būdai. Kai kurie lei-
diniai yra tapę tik internetiniais. Vis dėlto klasikinis t.y. popierinis leidinys, skirtin-
gai nuo vienadienio internetinio, turi išliekamąją vertę. Antai, 1940 m. sovietinis 
saugumas sunaikino Sąjungos archyvus, tad vienintelis informacijos šaltinis apie 
tuometę Sąjungos veiklą – publikacijos žurnale. Tas pats ir dabar, visi ieško in-
formacijos ne Sąjungos archyvuose (kurie nežinia kur ir kaip saugomi), o žurnale. 
Viliuosi, kad jo leidyba bus tęsiama, ir 2026 m. mūsų darbų tęsėjai galės pažymėti 
jau žurnalo leidybos šimtmetį. 
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Žmogui gera ten, kur jis vertinamas
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Šalia kelio Kupiškis - Subačius, Lėvens kairiajame krante, įsikūrusi Noriūnų 
gyvenvietė, dar vadinama melioratorių miesteliu. Pavadinimas išlikęs nuo tada, 
kai šalia senosios gyvenvietės 1968 m. buvo pradėta statyti Melioracijos staty-
bos montavimo valdybos (MSMV) gyvenvietė. Per daugelį metų ne kartą keitusi 
pavadinimą, jaukiuose Noriūnų dvaro rūmuose, kuriuos supa 10 ha parkas, 
dabar čia įsikūrusi UAB „Nodama“.

Įmonės vadovas Juozas Puzonas optimistiškai kalba apie kolektyvo žmo-
nes bei jų darbus ir džiaugiasi, kad per pastaruosius metus pavyko suburti 
darbštų kolektyvą, kurio dauguma jaunimas.

Gero žodžio apie UAB „Nodama“ negaili ir Lietuvos melioracijos įmonių aso-
ciacijos vadovas Kazys Sivickis: „Nodama“ - stiprėjanti ir veiklą plečianti įmonė 
ne tik pagal darbų mastą, bet ir pagal darbų rūšis. O kur geresnė įmonė, kur 
sumanesnis vadovas, ten ir jaunimo ateina daugiau“, - sako jis.

Savo istoriją UAB „Nodama“ skaičiuoja nuo 1958 m., kai Kupiškio rajone buvo 
įkurta Skapiškio melioracijos mašinų stotis. 1959 m. ši stotis buvo perkelta į No-
riūnus ir pavadinta Kupiškio melioracijos mašinų stotimi. 1963 m. ji reorganizuota 
į melioracijos statybos valdybą. 1991 m. vadovaudamasi Įmonių rejestro įstatymu, 
Kupiškio rajono valdyba įregistravo Kupiškio valstybinę melioracijos įmonę, kurią 
privatizavus 1993 m. susikūrė AB „Limeka“. 1996 m. ji buvo pertvarkyta į UAB 
„Nodama“, veikiančią iki šiol. Šiuo metu įmonė yra solidi statybų firma, sukaupusi 
didelę materialinę - techninę bazę, joje darbų sezono metu dirba apie 100 žmonių.

Pirmasis gamybinis pasitarimas „Nodamoje“ šiais metais 
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 Iš Daugų (Alytaus r.) kilęs ir 
prieš tris dešimtis metų tuometėje 
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą baigęs dabartinis 
UAB „Nodama“ vadovas J. Pu-
zonas savo darbo karjerą pradėjo 
Kupiškio VMĮ meistru. Metams 
bėgant sėmėsi patirties, brendo 
kaip specialistas. Nuo 1999 m. jis 
vadovauja šiai įmonei ir juokauja, 
kad pradėjęs nuo guminių batų, 
turėjo galimybę išbandyti darbus 
daugelyje gamybos sričių.

„Nodama“ atlieka įvairius darbus Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Šiaulių apskri-
tyse, dalyvauja konkursuose ir važiuoja dirbti ten, kur pavyksta konkursus laimėti. 
Gal todėl, pasak J. Puzono, kolektyvas turi darbo. Praėjusiais metais pagal atliktus 
darbus „Nodama“ išlaikė ankstesniųjų metų lygį, jie vertinami bemaž 3 mln. eurų. 
Melioracijos darbai įmonėje sudaro apie 10 procentų. Be jų, įmonė atlieka kelių, ga-
tvių, geležinkelių tiesimo, rekonstrukcijos bei remonto darbus, gyvenviečių tinklų 
renovaciją, stato siurblines bei kitus inžinerinius statinius. Įmonės žmonėms tenka 
valyti ežerus bei tvenkinius, tvarkyti aplinką.

Praėjusiais metais įmonės specialistai rekonstravo sporto aikštynus Nemunė-
lio Radviliškyje, Anykščiuose, Pabradėje. Jie sutvarkė futbolo, krepšinio, tinkli-
nio aikšteles, sumontavo įrangą, įrengė bėgimo takus, lietaus vandens surinki-
mo latakus, vandens nuleidimo į miesto lietaus nuotekų tinklus linijas, sutvarkė 
aplinką bei pėsčiųjų šaligatvius.

UAB „Nodama“ vadovui Juozui Puzonui  
pavaldiniai įteikė draugišką šaržą 

UAB „Nodama“ įsikūrusi Noriūnų dvaro rūmuose 
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Viena naujesnių darbo sričių - šilumos trasų renovacija. Pernai tuos darbus „No-
dama“ vykdė sykiu su UAB „Panevėžio montuotojas“. Panevėžiečiai atliko suviri-
nimo, kupiškėnai - kasimo, vamzdynų užpylimo ir kitus darbus. J. Puzonas paminė-
jo ir Ginkūnų k. (Šiaulių r.) kapinių drenažo rekonstrukciją. Darbų metu teko pakloti 
1,5 km naujo drenažo. Jis buvo įrengiamas 3 m gylyje, kad atitiktų specifinius reika-
lavimus tokiam drenažui. Tai nebuvo paprasta, teko dirbti saugantis, kad nenuvirstų 
paminklai, neįgriūtų kapavietės. Su šiuolaikiška technika, pasak J. Puzono, viską 
įmanoma padaryti.

Kalbėdamas apie praėjusių metų darbus J. Puzonas paminėjo Degesynės dur-
pyno (Rokiškio r.) sausinimo bei siurblinės įrengimo darbus. Vos juos pradėjus, 
teko keisti darbų eigą. Pagal projektą buvo numatytą išpumpuoti 5 tūkst. m3 van-

dens, tačiau teko didinti darbų apimtis 
ir išpumpuoti daugiau kaip 1 mln. m3. 
Keitėsi darbų sąmata, teko susirasti ga-
lingesnius vandens siurblius. Juos ku-
piškėnai atsivežė net iš Rygos. Tada jau 
per minutę buvo išpumpuojami 8 kubai 
vandens, per parą - 24 tūkst. kubų. Ir su 
šiuo iššūkiu įmonės vyrai susidorojo.

UAB „Nodama“ dirba šeši darbų 
vadovai (vyriausiajam jų - vos per še-
šiasdešimt, kiti penki - 25 - 30 metų 
amžiaus vyrai), visi jie - A. Stulgins-
kio arba Vilniaus Gedimino technikos 
universitetų auklėtiniai, išaugę šiame 
kolektyve, čia atlikę praktikas. Ir šiuo 
metu dviems A. Stulginskio universite-
to studentams (vienas jų panevėžietis, 
kitas - iš Noriūnų (Kupiškio r.) įmonė 
apmoka studijas. Baigę jie turėtų papil-
dyti šio kolektyvo gretas.

„Kolektyvas labai draugiškas, suta-
riame, pas mus nėra jokios hierarchijos, jaunimas nebijo klausti ir aiškintis dalykų, 
kurie jiems neaiškūs“, - sako J. Puzonas. Ir priduria, kad dirbant ir gyvenant provin-
cijoje jaunus specialistus privalu patiems išsiugdyti, mokėti neblogus atlyginimus, 
nes iš didmiesčių - Kauno ar Vilniaus jokiu pyragu jų nepriviliosi.

 Įmonės vadovas pasakoja, kad studentams, atėjusiems po pirmojo ar antrojo 
studijų kurso, duoda paragauti darbininko duonos, po trečiojo - leidžia dirbti su 
nivelyru, o jau po ketvirtojo - leidžia imtis rimtų darbų.

Dešimtus metus šioje įmonėje dirba jaunas ir perspektyvus A. Stulginskio uni-
versiteto auklėtinis Paulius Petkevičius, jam patikėtos gamybos direktoriaus parei-
gos. Po trečiojo studijų kurso į kolektyvą jį pakvietęs J. Puzonas Pauliaus darbu yra 

MŪSŲ GYVENIMAS

Degesynės durpyno siurblinės statyba 
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patenkintas ir laiko jį „dešiniąja“ savo ranka, 
nes iki tol kolektyve neturėjo vyresniojo inži-
nieriaus, atsakingo už gamybą. Pradėjęs darbo 
veiklą meistro pareigose, po metų tapęs darbų 
vadovu, dabar kuruojantis gamybos reikalus, 
Paulius sako esąs patenkintas, kad dirba būtent 
šiame kolektyve. Jo darbų akiratyje - bendrieji 
statybos darbai, melioracija bei hidrotechni-
nių statinių statyba, kelių, geležinkelių, gatvių 
įrengimas, inžinerinių tinklų tiesimas, vandens 
objektų įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai.

„Nodama“ yra apsirūpinusi nauja moder-
nia technika, turi naujų buldozerių, ekskavato-
rių, savivarčių automobilių parką. Trūkstamą 
techniką įmonė nuomoja. Kalbėdamas apie 
darbus, J. Puzonas pamini darbščius savo ko-

lektyvo vyrus, puikius mechanizatorius, buldozerininkus, nes prie šios technikos 
vairo bet ko nepasodinsi.

„Virginijus Prakas - šaunus buldozerininkas, jo darbo patirtis apie 30 metų, dirba 
našiai ir atsakingai. Ekskavatorininko Vytauto Samuolio panaši darbo patirtis, šioje 
įmonėje dirbo ir jo tėvas. Tokiais žmonėmis galima pasitikėti, jie atsakingi, gerai 
prižiūri techniką“, - sako J. Puzonas.

Įmonės vadovas pamini Rolandą Velutį, Žydrūną Daugėlą, Kornelijų Baltakį... 
Šiems jauniems vyrams, dirbantiems kartu su ilgamečiu darbų vadovu Mindaugu 
Strakšiu, galima patikėti bet kokius darbus. Sako galįs būti ramus, kad darbai bus at-
likti kaip reikiant. O dar kai kolektyve yra ir geri žemkasiai, trinkelių klojėjai - dide-
lių rūpesčių nebūna. 
Tik kad išlaikytum 
jaunus žmones, pa-
sak J. Puzono, privalu 
juos vertinti, ugdyti 
ir mokėti neblogą at-
lyginimą. Jeigu vasa-
ros darbams priėmęs 
žmones rudenį juos 
paleisi - nebesugrįš.

Gražios tradicijos 
ir bendri laisvalaikio 
interesai vienija šio 
kolektyvo žmones. 
Pats vadovas - slidinė-
jimo entuziastas, prieš 

UAB „Nodama“ gamybos direktorius 
Paulius Petkevičius 

Bendrovės atliekami geležinkelio pylimo remonto darbai 
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gerą dešimtmetį subūrė 
bendrų pomėgių turin-
čius kolegas. Pradžioje 
baltas slidžių trasas ku-
piškėnai buvo pamėgę 
Latvijoje, dabar jau ne 
vienerius metus važiuo-
ja į Alpes - Austrijoje, 
Italijoje, Šveicarijoje. 
Nenustebkite sutikę 
„Nodamos“ direktorių 
J. Puzoną sykiu su ben-
draminčiais ir avinčius 
pačiūžas ant Kupiškio 

marių ledo. Vyrai sako mėgstą išnaudoti visus žiemos teikiamus malonumus.
Jaunas UAB „Nodama“ kolektyvas aktyviai dalyvauja profesinėse šventėse ir 

renginiuose, kuriuos kasmet organizuoja Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjunga bei Lietuvos melioracijos įmonių asociacija. „Nodamos“ darbuo-
tojai turi gražių tradicijų ir galimybių pasireikšti ir savajame kolektyve.

Kai kalbėjomės jaukiame įmonės vadovo kabinete, už lango spaudė sausio šal-
tukas, o čia pat esančio seno parko medžiuose būriavosi gražuolės rausvaskvernės 
sniegenos. Paklaustas apie artimiausius norus, UAB „Nodama“ vadovas nedvejoda-
mas pasakė: „Labiausiai norėčiau, kad visi darbuotojai būtų sveiki ir kad jie norėtų 
dirbti šioje įmonėje“.

Girdint ir matant, kaip vadovas bendrauja su kolektyvo nariais ir kaip šie sutaria 
tarpusavyje, abejonių nekyla, ir supranti, kad žmogui gera ten, kur jis vertinamas.

MŪSŲ GYVENIMAS

Stasio Skrebio ir UAB „Nodama“ archyvo nuotraukos

Adomynės gyventojai patenkinti išvalytu tvenkiniu ir nauju tilteliu  

Laisvalaikio minutė
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HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Ką nuveikėme 2015 metais 
Antanas GUDAITIS 

VĮ Valstybės žemės fondo  
Melioracijos skyriaus vadovas

  

VĮ Valstybės žemės fondui yra pavesti svarbūs uždaviniai melioracijos 
srityje. Šiuos darbus atlieka mūsų skyrius.

Viena svarbių užduočių yra melioracijos darbų ir melioracijos statinių 
naudojimo valstybinė priežiūra. Ji atliekama vadovaujantis Melioracijos 
įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Pavyzdiniais melioracijos dar-
bų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatais.

Per 2015 m. atlikta 12 rajonų savivaldybių veiklos melioracijos srityje komplek-
sinių patikrinimų. Buvo įgyvendinama daug melioracijos sistemų naudotojų aso-
ciacijų projektų, tad ypatingą dėmesį skyrėme melioracijos statinių statybos darbų 
kokybei. Nustačius netinkamą darbų kokybę, tikrinimo aktuose buvo teikiamos pas-
tabos ir privalomi nurodymai rangovams bei techniniams prižiūrėtojams. Vis dėlto 
informaciją apie trūkumų ištaisymą gauname ne visada.

Tyrėme skundus dėl blogos melioruotų plotų ir melioracijos statinių būklės. Jų 
daugiausia dėl paviršinio vandens užliejamų gyvenviečių arba sugadintų drenažo 
rinktuvų, iškasus kūdras. Reikia konstatuoti, kad kasant dirbtinius vandens telkinius 
dažnai nesilaikoma techninių sąlygų ir dėl to gadinamos melioracijos sistemos. Kad 
būtų galima sudrausminti melioracijos statinių gadintojus, mūsų nuomone, reikalin-
gas atskiras straipsnis Administracinių teisės pažeidimų kodekse.

 Yra ir kitų problemų. Savivaldybių melioracijos specialistai ne visada įsigilina 
ir interesantams tinkamai išaiškina teisės aktų nuostatas, valstybės pagalbos me-
lioracijai galimybes, dėl to skundai keliauja į aukštesnes instancijas. Kita vertus 
savivaldybėse vis dar trūksta melioracijos specialistų. Būna ir kurioziškų atvejų. 
Ištyrus situaciją vietoje, kartais paaiškėja, kad skundėjas net nežino, jog jo žemė 
nemelioruota. Kartais pasitaiko klaidų Registrų centro išduodamose pažymose.

2015 m. vasarą seminare savivaldybių administracijų melioracijos specialistams 
bei melioracijos įmonių vadovams, vykusiame Žemės ūkio ministerijoje, buvo ap-
žvelgti atlikti melioracijos darbai, jų kokybės bei valstybinės priežiūros ir geogra-
finių informacinių technologijų (GIS) taikymo melioracijoje klausimai, svarstyta, 
kaip įgyvendinama 2014 - 2020 m. KPP priemonė „Žemės ūkio vandentvarka“. 

Buvo akcentuotos valstybinės priežiūros metu nustatytos negatyvios tendenci-
jos rekonstruojant melioracijos statinius. Būtent, kad rengiant projektus nepakanka-
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mai ištyrinėjama 
drenažo būklė, o 
statybininkai ne 
visada kreipia dė-
mesį į naudojamų 
medžiagų tinka-
mumą. Šiandien 
viena svarbiausių 
problemų yra tin-
kamos technikos 
drenažui įrengti 
stoka. Pusė drena-
žo rekonstruojama 
naudojant viena-

kaušius ekskavatorius, dėl to grunto iškasama 3-5 kartus daugiau nei daugiakaušiais 
ekskavatoriais. Be to, įrengiant drenažą daugiakaušiais ekskavatoriais projektinis 
drenų nuolydis išlaikomas tiksliau, kadangi reguliuojamas automatinėmis sistemo-
mis. Tuo tarpu dirbant vienakaušiais ekskavatoriais projektinio nuolydžio išlaikymo 
kontrolė atliekama vizualiniais matavimais, todėl daugiau klaidų, o projektinis nuo-
lydis ne visada užtikrinamas.

Seminare daug dėmesio buvo skirta tvenkinių hidrotechnikos statinių remontui. 
Pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių centrinio banko duomenis, valsty-
bei nuosavybės teise priklauso 351 hidrotechninis statinys, jų balansinė vertė 39,5 
mln. eurų. Šį turtą patikėjimo teise valdo ir prižiūri savivaldybės. Pagal konstruk-
cines ypatybes ir parametrus šie statiniai priskiriami ypatingųjų statinių grupei, o 
jų būklė prasta (vidutinis nusidėvėjimas viršija 60 proc.). Nemaža dalis tvenkinių 
hidrotechnikos statinių yra blogos ar avarinės būklės, kelia grėsmę aplinkai, gy-
ventojams ir jų turtui. Dauguma jų pagal vandens tėkmę yra aukščiau miestų ir gy-
venviečių, todėl avarijos gali sukelti neprognozuojamų padarinių. Daugelį šių sta-
tinių būtina tvarkyti nedelsiant. Savivaldybės turėtų dalyvauti įgyvendinant Kaimo 
plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, 
teikdamos paraiškas blogos būklės hidrotechnikos statiniams atnaujinti. 

Yra ir kitas kelias problemai spręsti. Kadangi dėl lėšų stokos šių statinių ne-
galima eksploatuoti, kaip to reikalauja teisės aktai ir priežiūros taisyklės, siekiant 
išvengti užtvankų griūčių būtų tikslinga tokius hidromazgus privatizuoti arba re-
natūralizuoti, t.y. vandenį iš griūvančių tvenkinių išleisti, hidrotechnikos statinius 
išardyti, o teritoriją sutvarkyti.

 Seminare buvo pateikta informacija, kaip vykdomas melioruotos žemės ir me-
lioracijos statinių apskaitos grafinės duomenų bazės kūrimo planas. Pagal šį planą 
intensyvinami Respublikos teritorijos M1:2000 žemių melioracijos statinių vekto-
rinių duomenų rinkinio MEL_DR2LT rengimo darbai. Jie atlikti ketvirtadalyje te-

Seminaro metu
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ritorijos, darbus numatoma baigti 2016 m. pabaigoje.Tačiau dalį atliktų darbų gali 
prireikti taisyti arba daryti iš naujo. Tokia situacija susiklostė dėl to, kad į rinką 
atėjo naujos įmonės, kurios skaitmenizavimo darbus atlieka neturėdamos patirties 
ir atestuotų šios srities specialistų. 

2015 m. rugsėjo 30 d. baigėsi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos 
priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ vei-
klos srities „Žemės ūkio vandentvarka“ įgyvendinimas. Vasarą penkiolikoje projek-
tų buvo nustatytas darbų atsilikimas nuo grafiko. Melioracijos valstybinės priežiū-
ros inžinieriai inspektoriai kontroliavo, kad šie projektai būtų užbaigti ir pripažinti 
tinkamais eksploatuoti iki nustatyto termino. Visi projektai buvo užbaigti iki 2015 
m. spalio 30 d. 

Žemės ūkio ministerija kartu su Valstybės žemės fondu lapkričio –gruodžio mė-
nesiais organizavo regioninių seminarų ciklą aktualiems melioracijos ir gamtosau-
gos klausimams aptarti. Juose savivaldybių administracijų atstovai pristatė meliora-
cijos darbų ir melioracijos statinių priežiūros organizavimo patirtis savo rajonuose 
ir savivaldybėse. Seminarų dalyviai buvo supažindinti su 2015 - 2017 m. meliora-
cijos programos aktualijomis, taip pat su Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. 
programos priemonės „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pirmo paraiškų rinkimo 
rezultatais ir trūkumais. Buvo aptarta ir melioracijos projektinės dokumentacijos 
duomenų vektorizavimo bei atributinių duomenų rengimo pagal Mel_GIS specifi-

Kaip ir visi statiniai drenažas turi būti laiku remontuojamas
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kaciją eiga savivaldy-
bėse. Iš viso įvyko 8 
tokie seminarai, juose 
dalyvavo 215 melio-
racijos ir žemės ūkio 
specialistų. 

Jau daugelį metų 
skyrius atlieka me-
lioruotos žemės ir 
melioracijos statinių 
apskaitos darbus. Šių 
darbų sudėtis ir tvarka 
nustatyta Žemės ūkio 
ministerijos patvir-
tintomis taisyklėmis. 
Darbus, kaip paslau-
gą, finansuoja rajonų 
savivaldybių admi-
nistracijos. Atlieka-
me visų nuosavybės 
formų melioruotos 
žemės ir melioracijos 
statinių kompiuterinę 
apskaitą pagal kadas-
tro vietoves, rajonus 
ir visą valstybę, pa-
laikome ir tobuliname 
centrinį šių duomenų 
banką, prireikus ko-
reguojame duomenis. 
Kas mėnesį apskaitos 

duomenis melioracijos statinių vertine ir kiekine išraiška pateikiame rajonų savival-
dybių administracijoms. Taip pat kas mėnesį surenkame ir apdorojame operatyvinę 
informaciją apie valstybės biudžeto lėšomis atliktus melioracijos darbus, ją teikia-
me Žemės ūkio ministerijai ir savivaldybių administracijoms.

Skyriaus darbuotojai konsultuoja savivaldybių melioracijos specialistus dėl 
melioruotų žemių apskaitos, eksploatavimo, melioracijos statinių remonto ar re-
konstrukcijos darbų pripažinimo tinkamais naudoti, teikia techninę pagalbą pritai-
kant geografines informacines sistemas melioracijoje, analizuoja naujai rengiamų 
teisės aktų ir naujų melioracijos srities normatyvų projektus, teikia pasiūlymus ar 
išvadas. 

 Po tvenkinio avarijos...

Bebrų „melioratorių“ užtvanka griovyje 
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Į žemės reformą atsigręžus
Dr. Pranas ALEKNAVIČIUS

Per 25-erius metus žemėtvarkos darbams vadovaujančios instituci-
jos – Žemės ūkio ministerijos departamento arba ministerijai pavaldžios 
tarnybos pavadinimas keitėsi penkis kartus, direktoriai – 12 kartų, t.y. kie-
kvienas jų dirbo vidutiniškai tik po 2-jus metus. Tačiau funkcijos ir svar-

biausios darbų kryptys išliko tos pačios.
Jubiliejaus minėjimas visuomet yra proga atsigręž-

ti į darbų pradžią. Kai pradėjome žemės reformą, pa-
grindiniai tikslai buvo žemės įteisinimas nuosavybėn ir 
naujai susikūrusių ar persitvarkiusių ūkių aprūpinimas 
žeme. 

Vertinant žemėtvarkos sistemos darbus pagal pirmą 
uždavinį pažymėtina, kad jie pavyko geriau. Tai daugiau 
techniniai veiksmai – suformuoti ir vietovėje paženklinti 

žemės sklypus, parengti kadastro duomenis bei juridinę medžiagą jų teisiniam re-
gistravimui. Kitaip tariant, tai buvusios suvalstybintos žemės išparceliavimas išda-
lijant ją apie 1 milijonui asmenų įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Reformos 
pradžioje, intensyviausių darbų laikotarpiu, 1994–1996 m. vidutiniškai per metus 
privačios žemės plotas didėjo po 345 tūkst. ha, arba daugiau kaip po 1 tūkst. ha per 
dieną. Vėliau reformos mastai kasmet menko. Maždaug nuo 2007 m. privačios že-
mės plotas per metus didėjo tik po 80 tūkst. ha. Registrų centro duomenimis, 2016 
m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registre buvo 2,12 mln. privačios žemės sklypų, 
kurių bendras plotas – 4,31 mln. ha. Iš to skaičiaus sodininkų bendrijų privatizuotų 
žemės sklypų skaičius buvo 218,2 tūkst. (14,7 tūkst. ha), ūkininkavimui naudotinos 
žemės ūkio paskirties žemės sklypų – 1,21 mln. (3,47 mln. ha), miškų ūkio paskir-
ties žemės sklypų – 190,83 tūkst. (693,2 tūkst. ha), vandens ūkio paskirties žemės 
sklypų – 385 (2,95 tūkst. ha), konservacinės paskirties žemės sklypų – 84 (146 ha), 
kitos paskirties žemės sklypų – 499,22 tūkst. (128,0 tūkst. ha), iš jų namų valdų 
žemės sklypų – 467,06 tūkst. (105,40 tūkst. ha).

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM duomenimis, iki 2016 m. sausio 1 d. 
šalies kaimo vietovėje atkurtos nuosavybės teisės į žemę, mišką ir vandens telkinius 
775,5 tūkst. piliečių į 4 004,2 tūkst. ha plotą, iš to skaičiaus priimta 660,6 tūkst. 
sprendimų 3 374,4 tūkst. ha grąžinti natūra arba perduoti nuosavybėn neatlygintinai 
lygiaverčiu plotu ir 115,8 tūkst. sprendimų išmokėti kompensacijas (išperkant 648,5 
tūkst. ha). Be to, kaimo vietovėje privatizuota bei išnuomota 625,9 tūkst. ha asme-
ninio ūkio žemės (nustačius gyventojų asmeninio ūkio žemės sklypus 298,5 šeimų, 
naudojančioms 637,2 tūkst. ha, iš to ploto įteisinta nuosavybėn atkuriant nuosavy-
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bės teises arba pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis 577,1 tūkst. ha 
(267,4 tūkst. asmenų), išnuomota – 48,9 tūkst. ha (23,6 tūkst. asmenų).

Parduota 345,4 tūkst. ha laisvo fondo valstybinės žemės ūkio paskirties žemės 
(iš 29,0 tūkst. žemės ūkio veiklos subjektų (25,3 tūkst. fizinių asmenų ir 0,7 tūkst. 
juridinių asmenų) paduotuose prašymuose pirkti 461,4 tūkst. ha žemės ūkio paskir-
ties žemės parduota 345,4 tūkst. ha (75 proc. prašomo ploto). 

Žemės reformos pradžioje sėkmingiausiai vyko sodininkų bendrijų žemės ir 
namų valdų žemės sklypų privatizavimas. Dauguma sodų sklypų buvo nupirkti 
1994–1996 m. – kasmet po 37 tūkst., dabar yra 218 tūkst. sklypų, liko apie 1 tūkst. 
arba vieneriems metams darbo. Namų valdų žemės sklypų privatizavimas intensy-
viausiai vyko iki 2010 m. – savininkų skaičius didėjo po 25–35 tūkst. per metus. 
Šiuo metu yra 463 tūkst. privačios namų valdų žemės sklypų, liko privatizuoti apie 
18 tūkst. valstybinėje žemėje naudojamų sklypų, taigi, pagal dabartinį darbų inten-
syvumą darbo liko tik 2-jiems metams.

Žemės privatizavimo dinamika Lietuvoje 1992–2015 m. 

Rodikliai
Laikotarpis (metai) Iš viso

1992-
2015 m.

 1992-
1993

 1994-
1996

 1997-
2000

 2001-
2003

 2004-
2006

 2007-
2010

2011-
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Metų skaičius 2 3 4 3 3 4 5 24

Visa privati žemė, tūkst. ha:
- laikotarpio 
 pradžioje 0,0 140,1 1 175,9 2 279,4 3 032,5 3 571,2 3 903,2 x

- padidėjimas 
 per laikotarpį 140,1* 1 035,8 1 103,5 753,1 538,7 332,0 394,8 4 306,3

- vidutiniškai
 per metus

apie 
100 345,3 275,9 251,0 179,6 83,0 80,6 179,4

Privati žemės ūkio paskirties žemė (be sodininkų bendrijų sodų), tūkst. ha:
- laikotarpio 
 pradžioje 0,0 133,0 1 050,0 1 901,9 2 444,2 2 861,3 3 115,0 x

- padidėjimas 
 per laikotarpį 133,0 917,0 851,9 542,3 417,1 253,7 352,3 3 467,3

- vidutiniškai 
 per metus

apie 
90* 305,7 213,0 180,8 139,0 63,4 70,5 144,5

Privati miškų ūkio paskirties žemė, tūkst. ha:
- laikotarpio 
 pradžioje 0,0 0,0 91,4 344,3 516,5 610,1 666,5 x

- padidėjimas 
 per laikotarpį - 91,4 252,9 172,2 93,6 56,4 27,7 693,2

- vidutiniškai
 per metus - 30,5 63,2 57,4 31,2 14,1 5,5 28,9

Sodininkų bendrijų narių privatizuoti sodų sklypai, – sklypų skaičius tūkst.:
- laikotarpio 
 pradžioje 0,0 66,9 176,6 197,4 203,5 208,3 213,8 x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
- padidėjimas
 per laikotarpį 66,9 109,7 20,8 6,1 4,8 5,5 4,4 218,2

- vidutiniškai
 per metus

apie 
50* 36,6 5,2 2,0 1,6 1,4 0,9 9,1

Privati namų valdų ir kitos paskirties žemė (savininkų skaičius tūkst.):
- laikotarpio
 pradžioje 0,0 15,1 121,9 210,0 279,5 386,1 489,5 x

- padidėjimas
 per laikotarpį 15,1 106,8 88,1 69,5 106,6 103,4 94,5** 584,0**

- vidutiniškai
 per metus

apie 
10* 35,6 22,0 23,2 35,5 25,8 18,9** 24,3

Pastabos: * privati žemė pradėta teisiškai registruoti tik 1992 m. pabaigoje;
           ** priimtas kitos paskirties privačios žemės sklypų ir jų savininkų skaičiaus
            santykis – 1: 1,17.

Žemės privatizavimo darbų mažėjimą rodo ir Registrų centro duomenys apie 
Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus: vidutiniškai per metus 
2004–2006 m. laikotarpiu buvo įregistruojama po 153,8 tūkst. sklypų, 2007–2008 
m. laikotarpiu – po 85,8 tūkst. sklypų, o 2009–2015 m. laikotarpiu – nuo 44,7 iki 
55,1 tūkst., vidutiniškai – po 49,5 tūkst. žemės sklypų.

Pagrindinės žemės reformos problemos buvo ir tebėra pertvarkant žemės ūkio 
paskirties žemės naudojimą. Ūkių kūrimas ir racionalių žemės valdų projektavimas 
žemėtvarkos pagalba teisės aktuose buvo numatyti ir galiojo tik 7 metus – 1989 m. 
priimtame Įstatyme dėl valstiečio ūkio ir 1991 m. Žemės reformos įstatyme bei ati-
tinkamuose Vyriausybės nutarimuose. Tačiau 1997 m. pertvarkyti įstatymai suteikia 
pirmumą nuosavybės teisę į žemę atkuriantiems asmenims prieš šios žemės naudo-
tojus (maža išimtis – tik dėl asmeninio ūkio žemės sklypų). Apie ūkių žemės valdų 
formavimą žemės reformos metu, kai žemės pertvarkymo galimybės yra reformą 
pradėjusios valstybės kompetencijoje, net nekalbama. O juk žemės ūkio paskirties 
žemė neturėtų būti vertinama sklypais. Deja, daug kam ir dabar dirbamos žemės 
lauko dalis – žemės sklypas – yra tik nekilnojamojo turto objektas, tinkamas savi-
ninkui gauti pajamas iš jo panaudojimo užstatymui arba iš jo perpardavimo, nuo-
mos ar kitų sandorių. Tuo tarpu žemdirbiams žemė – pagrindinė gamybos priemonė 
žemės ūkyje, ūkio kaip gamybinės teritorinės sistemos svarbus elementas. Šioje 
sistemoje visi pagrindiniai komponentai (pastatai, technika, gyvuliai, laukai, ke-
liai) turi būti tarpusavyje suderinti pagal rūšis, apimtis ir išsidėstymą. Todėl naujai 
susikūrusiems ar persitvarkiusiems ūkiams buvo svarbu, kad reformos metu gautų 
ne sklypus, o tinkamai suformuotas ūkių valdas, kurių ribose jie turi pirmumo teisę 
šią žemę įsigyti nuosavybėn bei ją naudoti. Tačiau, kadangi jau 18 metų žemdirbiai 
teisiškai sulyginti su žemės ūkio paskirties žemę galinčiais įsigyti ne ūkininkavimo 
tikslais kitais asmenimis – žemės rinkos dalyviais, tenka konstatuoti tokias neigia-
mas žemės reformos pasekmes:
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Nepakankamas ūkių 
apsirūpinimas nuosava 
žeme. Žemės ūkio veikla 
užsiimantys asmenys šiuo 
metu nuosavybės teise turi 
tik apie 60 proc. savo nau-
dojamos žemės. Iš viso Lie-
tuvoje yra 555 tūkst. žemės 
savininkų (be sodų bendri-
jų narių), tačiau deklaruoja 
žemę tik apie 140 tūkst. ūki-
ninkaujančių subjektų. Tai-
gi, įstatymų leidėjai antrąjį 
žemės reformos uždavinį – 
aprūpinti ūkius žeme – pa-
liko spręsti patiems ūkiams. 
Apytiksliais skaičiavimais, 
visi savininkai nuosavybės 
teise turi 3,5 mln. ha žemės 
ūkio paskirties žemės, iš jų 
dabartiniai ūkiai – tik apie 
2 mln. ha. Iš to ploto žemės 
reformos įstatymų vykdy-
mo tvarka (atkuriant nuosa-
vybės teises arba perkant iš 
valstybės) jie gavo tik apie 1 

mln. ha. Savo ūkio reikmėms jie pirko iš kitų žemės nedirbančių asmenų apie 1 mln. 
ha ir dar turės iš jų įsigyti iki 1,5 mln. ha (kasmet po 50–80 tūkst. ha). Tai per sekan-
čius 25 metus pareikalaus apie 3 mlrd. eurų ūkių lėšų, kurios galėjo būti panaudotos 
gamybos poreikiams, ūkių ekonomikai stiprinti ir konkurencingumui didinti. Be to, 
ūkiai už nuomojamą privačią žemę savininkams dar kasmet sumoka žemės nuomos 
mokestį, – ši suma šalyje iš viso per metus yra apie 50 mln. eurų didesnė, nei sa-
vininkų valstybei mokamas žemės mokestis. Taigi, apie pusė lėšų, pagal Lietuvos 
kaimo plėtros programą išmokamų už deklaruotas žemės ūkio naudmenas žemdir-
biams, atitenka kitiems žemės savininkams.

Pradinė žemės reformos idėja buvo suprojektuoti ūkių žemės valdų ribas, šiose 
ribose ūkiams grąžinti ar parduoti žemę, o iš pardavimo gautas lėšas valstybė turėjo 
panaudoti kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę pretendentams, kurie ne-
galėjo grįžti ūkininkauti. 

Ūkių valdas sudarančių žemės sklypų išsimėtymas, kadangi ūkiai pirkdavo ar 
išsinuomodavo žemę tik ten, kur sutikdavo žemės savininkas arba kur buvo priei-
nama kaina. 
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Mūsų ūkių val-
dos atrodo kaip 
prieš šimtus metų, 
dar prieš sutvar-
kius kaimus vala-
kų reformos metu. 
Toks žemės nau-
dojimas žemėtvar-
kos požiūriu yra 
neracionalus, nes 
dėl didelių atstumų 
į laukus ir smul-
kių laukų didesnės 
išlaidos mechani-
zuotiems darbams 

ir tuo pačiu didesnė produkcijos savikaina. Tikėtis, kad šią problemą išspręs žemės 
konsolidacijos projektų rengimas, neverta: pagal dabartines šių projektų rengimo ir 
finansavimo apimtis per 7 metus gali būti sutvarkoma teritorija, lygi tik 1 procentui 
žemės ūkio paskirties žemės ploto Lietuvoje.

Melioracijos darbų ir per šimtmečius įdėto žemdirbių triūso dėka sukurtų 
žemės ūkio naudmenų švaistymas – neatlygintinis panaudojimas miško įveisimui, 
kitos paskirties statiniams, apleidimui piktžolynais, krūmynais ir miško augalija. Prieš 
I pasaulinį karą, dabartinėse Lietuvos ribose buvo 4,3 mln. ha žemės ūkio naudmenų, 
tarpukario laikotarpiu – netgi šiek tiek padidėjo, po to per 50 metų sumažėjo 800 tūkst. 
ha, o per 25 metus nepriklausomoje Lietuvoje naudojamų žemės ūkio naudmenų plo-
tas sumažėjo dar 600–700 tūkst. ha. Įsavinus apleistas ir dirvonuojančias žemes, turė-
tume iškelti sau uždavinį – pasiekti ir išsaugoti stabiliam naudojimui bent jau 3 mln. 

ha žemės ūkio nau-
dmenų.

Ką galima pa-
siūlyti šioms pro-
blemoms spręsti 
antruoju, konstruk-
tyviosios žemės 
reformos laikotar-
piu? Tiek Žemės 
ūkio ministerijos 
Žemės ir išteklių 
politikos departa-
mentas, tiek Na-
cionalinė žemės 
tarnyba turėtų pa-

Ne ką geriau atrodo ir kaimynų latvių žemėnauda

Žemės valdų išsimėtymo pavyzdys
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kovoti už žemėtvarkos sistemos įtaką agrarinių teritorijų tvarkymui. Kol kas, deja, 
tokį tvarkymą planuoja rengdami teritorijų planavimo dokumentus ir savaip regu-
liuoja žemės naudojimą tik gamtosaugininkai, miškininkai, urbanistai ir miškų įvei-
simu arba statybomis suinteresuoti žemės savininkai. Viskas, ką jie po suplanavimo 
paima užstatymui, užsodinimui ar natūralizavimui yra dirbamos žemės laukai ar ki-
tos žemės ūkio naudmenos. Manyčiau, kad ministerija dar nepanaudojo visų savo 
galių formuoti racionalaus žemės naudojimo politiką.

Mano nuomone, reikėtų parengti teisės aktų pakeitimus ir argumentuotai pagrįs-
ti žemės reformos lėšų panaudojimo poreikį šiems tikslams:

1. Teisiškai nustatyti žemės reformos darbų pabaigą ir baigiamųjų darbų turinį. 
Tuo tikslu tikslinga papildyti Žemės reformos įstatymo 4 straipsnį („Žemės refor-
mos vykdymo sąlygos“), įrašant, kad žemės reforma užbaigiama suformavus žemės 
sklypus likusioje valstybinėje žemėje ir juos įregistravus Nekilnojamojo turto ka-
dastre ir registre. Taigi, visų tokių žemės sklypų naudojimo identifikavimui ir ribų 
sutvarkymui reikėtų paskutinį kartą parengti žemės reformos žemėtvarkos projektus 
(baigiamuosius). Dar galima įrašyti ir tokius privalomus reikalavimus atlikti kie-
kvienoje seniūnijoje žemės reformos lėšomis ūkių žemės valdų inventorizavimą ir 
pilno turinio žemėtvarkos schemų parengimą. Tik po to galima būtų tvirtinti žemės 
reformos darbų užbaigimą konkrečioje administracinėje teritorijoje.  

2. Esant lėšų rengti Žemės įstatymo 38 straipsnyje numatytas žemėtvarkos sche-
mas, reikėtų pasinaudoti galimybe nustatyti ūkių žemės valdų perspektyvines ribas 
ir teisės aktuose tuo pasinaudoti: Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme su-
teikti prioritetą ūkio savininkui jo žemės valdos perspektyvinėse ribose įsigyt nuosa-
vybėn ar išsinuomoti perleidžiamą kitų asmenų privačią žemės ūkio paskirties žemę.

3. Siekti, kad dauguma ūkių, kurių naudojamos žemės ribos stabilios, pasireng-
tų pilno turinio kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (t. y. projektus ūkio žemės 
valdai pertvarkyti). Ūkių suinteresuotumui padidinti galėtų padėti Žemės įstatymo 
39 straipsnio 6 dalies nuostatos realizavimas konkretizuojant, kaip paramos žemės 
ūkio ir kaimo plėtrai priemonės derinamos su žemėtvarkos projektų  sprendiniais. 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme numatytos paramos žemės ūkio ir kaimo plėtrai 
priemonės turi būti derinamos su kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendiniais, kai 
jose numatoma:
1) konkurencingų ūkių žemės valdų formavimas;
2) žemės ūkio naudmenų gerinimas;
3) apželdinimas mišku, kitos kraštovaizdžio formavimo  
   priemonės ir gamtos išteklių apsauga;

4) ekologinis ūkininkavimas;
5) kaimo infrastruktūros plėtra;
6) alternatyvi žemės ūkio veikla.
4. Siekiant išsaugoti kuo daugiau žemės ūkio naudmenų su derlinguoju dirvo-

žemiu, atkurti 2000 m. Seime panaikintą Žemės įstatymo nuostatą dėl žemės ūkio 
gamybos nuostolių kompensavimo, kai žemės ūkio naudmenos paverčiamos kito-
mis naudmenomis.
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Nacionalinės žemės tarnybos  
prie ŽŪM veikla

Įgyvendindama valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo srityje, 
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2015 m. nuosekliai tęsė suplanuotus darbus. 
Buvo tęsiamas nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimas 
miesto teritorijose bei kaimo vietovėse, intensyviai sudarinėjamos valstybinės 
žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartys. Buvo itin sustiprinta kadastro duo-
menų patikra, intensyviai atliekama žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Vyk-
dyta matininkų, geodezininkų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų 
veiklos priežiūra, NŽT tęsė veiklą geodezijos, erdvinės informacijos ir kartogra-
fijos srityse.

Vykdant projektą „Lietuvos erdvinės informacijos (LEI) infrastruktūros paslau-
gų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“ įgyvendinti 
privalomieji reikalavimai, nustatyti INSPIRE direktyvos ir po jos 2012-2015 m. 
priimtuose dokumentuose bei padidintas valstybinių erdvinių duomenų naudojimo 
efektyvumas, sukūrus 5 naujas interaktyvias viešąsias el. paslaugas. Patobulinta Že-
mės informacinės sistemos (ŽIS) programa mobiliesiems įrenginiams. Programą su 
ŽIS teikiamomis paslaugomis yra įsidiegęs 721 unikalus vartotojas. ŽIS Žemės bei 
miškų pardavimo ir nuomos aukcionų teminiame erdviniame duomenų rinkinyje 
paskelbti 947 žemės ir miškų sklypų nuomos aukcionai (iš jų 162 įvyko). Nuose-
kliai palaikyti bei plėtoti valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai, atnaujinta 1/3 
Lietuvos teritorijos ortofotografinių žemėlapių, sudarytas ir išleistas Lietuvos naci-
onalinio atlaso II tomas.

2015 metų skaičiai

963

metų pabaigoje NŽT dirbo darbuotojai, iš jų 717 - valstybės tarnau-
tojai, 246 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Apie 25 proc. darbuotojų vyrai, apie 75 proc. – moterys. Vidutinis 
darbuotojų amžius ~ 44 m.

50 Lietuvoje veikė NŽT teritorinių skyrių.

30,07 mln. eurų surinkta į valstybės biudžetą už asmenims parduotą vals-
tybinę žemę.

13 331 atlikti žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimai.

8 378 priimti sprendimai dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę miestuose 
ir kaimo vietovėse atkūrimo.



26 

ŽEMĖTVARKA

135 521 visoje Lietuvoje patikrinta žemės sklypų kadastro duomenų bylų. 

13 746 atliktos žemės sklypų kadastro duomenų patikros.

6 320 atlikta valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra.

129 išduoti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai.

170 išduota matininko kvalifikacijos pažymėjimų.

164 išduoti kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos planavimo 
dokumentus.

1 055 teikiama elektroninių paslaugų LEI portale.

1 881 registruoti nauji LEI portalo vartotojai.

0,73 mln. naudotojų apsilankė LEI portalo žemėlapių naršyklėje.

1,3 mln. suteikta LEI portalo naudotojams erdvinių duomenų, informavimo 
bei užklausimų apdorojimo elektroninių paslaugų. 

42 364

gauta 2014–2015 m. (iš jų 2014 m. – 21 060) žemės savininkų pra-
nešimų apie sprendimus parduoti privačius žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus 

31 227
išduota pažymų apie pirmumo teisę įsigyti privačios žemės ūkio 
paskirties žemės, iš jų 2014 m. – 15 653.

5 653

gauti nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. (2014 
m. – 1377) žemės savininkų pranešimai apie sprendimus parduoti 
privačius miškų ūkio paskirties žemės sklypus. 

4 156

nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. (2014 m. – 
892) išduota pažymų įgyvendinant Miškų įstatymo 41 straipsnio 
nuostatas 

1,03 mln. 
vienetų NŽT gaunamų ir sudaromų dokumentų apyvarta.

Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Vienas svarbiausių NŽT darbų – piliečių 
nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimas. Per metus priimti 
8 378 sprendimai dėl piliečių nuosavybės teisių atkūrimo. Iš jų 5 867 sprendimai 
priimti kaimo gyvenamosiose vietovėse ir 2 511 sprendimai miestų teritorijose. 
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2010–2015 m. priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens 
telkinius atkūrimo kaimo vietovėse ir miestų teritorijose

Daugiausia sprendimų atkurti nuosavybės teises į miestuose valdytą žemę 2015 
m. priėmė NŽT Vilniaus miesto, Kauno miesto, Palangos, Panevėžio ir Druskininkų 
skyriai.
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Iki 2016 m. sausio 1 d. didžiuosiuose šalies miestuose ir kurortuose piliečių nuo-
savybės teisės į iki nacionalizacijos turėtą žemę atkurtos taip: Vilniaus m. – 47,78 
proc.; Kauno m. – 89,84 proc.; Klaipėdos m. – 100 proc.; Marijampolės m. – 99,99 
proc.; Telšių m. – 99,52 proc.; Šiaulių m. – 95,92 proc.; Panevėžio m. – 93,42 proc.; 
Druskininkuose – 98,33 proc. ir Palangoje – 80,81 proc. prašymuose nurodyto plo-
to. 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, miestų teritorijose liko atkurti nuosavybės 
teises 7,67 tūkst. piliečių į 4,40 tūkst. ha žemės.

Dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo kaimo vietovėse 2015 m. priimti 
5 867 sprendimai. Daugiausia sprendimų priimta NŽT Vilniaus rajono skyriuje (954 
sprendimai), tačiau daug nuveikė ir Varėnos, Kauno rajono, Ignalinos ir Visagino 
skyriai. Iki 2016 m. sausio 1 d. kaimo vietovėse piliečių nuosavybės teisės į žemę, 
mišką ir vandens telkinius atkurtos į 4,00 mln. ha žemės, t. y. 99,56 proc. prašy-
muose nurodyto ploto. Kaimo vietovėse nuosavybės teises liko atkurti 11,41 tūkst. 
piliečių į 17,89 tūkst. ha žemės (iš jų negrąžinta natūra 2,04 tūkst. piliečių 4,15 
tūkst. ha žemės).

Žemės grąžinimo darbai, išskyrus kai kurias priemiesčių teritorijas, iš esmės 
baigti 44 teritorinių skyrių (Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Jonavos, Joniškio, 
Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdi-
jų, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, 
Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Tauragės, Tel-
šių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilkaviškio ir Zarasų rajonų savivaldybių 
bei Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kauno miesto, Kazlų Rūdos, Ma-
rijampolės, Pagėgių, Palangos miesto ir Rietavo savivaldybių) kaimiškosiose vie-
tovėse. Minėtose teritorijose nuosavybės teisių į žemę atkurta daugiausia – daugiau 
kaip 99 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto. 

Atkurta žemės nuosavybė kaime
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Valstybinės žemės pardavimas. 2015 m. į valstybės biudžetą už asmenims par-
duotą visų paskirčių valstybinę žemę įplaukė 30,07 mln. eurų. Fiziniai ir juridiniai 
asmenys iš valstybės įsigijo 345,43 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės. 

Nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimas miestų  
teritorijose (proc. nuo piliečių prašymuose nurodyto ploto)

Privačios žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Nuo 2014 m. sausio 1 d. 
iki 2015 m. gruodžio 31 d. NŽT išdavė 31 227 pažymas apie pirmumo teisę įsigyti 
žemės ūkio paskirties žemės (4 971 atvejais pirmumo teise pageidavo pirkti žemės 
sklypo naudotojas; 7 498 – besiribojančio žemės sklypo savininkai). 2014 m. NŽT 
išdavė 15 653 tokias pažymas (1 867 atvejais pirmumo teise norėjo pasinaudoti že-
mės naudotojai, 3 619 atvejų - besiribojančio žemės sklypo savininkai).

Per 2015 m. išduoti 5 692 leidimai įsigyti žemės ūkio paskirties žemės (iš jų: 1 
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užsienio piliečiui ir 4 sutuoktiniams (4 užsienio piliečiams kartu su Lietuvos pilie-
čiais), o per 2014 m. išduotas 5 481 leidimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemės (iš 
jų 1 užsienio piliečiui ir 3 sutuoktiniams (3 užsienio piliečiams kartu su Lietuvos 
piliečiais). 

Privačios miškų ūkio paskirties žemės pardavimas. Pagal Miškų įstatymo 41 
str. nuostatas nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. NŽT išdavė 4 156 
pažymas (2014 m. - 892 pažymas). 

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės laikinas naudojimas. Per 2015 m. 
laikinam naudojimui buvo suteikta 38,8 tūkst. valstybinės žemės sklypų (71,8 tūkst. 
ha plote sklypai suteikti 21,2 tūkst. asmenų). 2015 m. laikinai žemės ūkio paskirties 
žemę naudojo 28 proc. daugiau asmenų nei 2012 m., tačiau 2 proc. mažiau nei 2013 
m. ir 5 proc. mažiau nei 2014 m. 

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Per 2015 m. atlikta 13 331 žemės nau-
dojimo valstybinės kontrolės patikrinimas, surašyti 452 administracinio teisės pa-
žeidimo protokolai, iš kurių 394 su įrašytu administraciniu nurodymu, o likusieji 
58 buvo surašyti arba netaikant administracinio nurodymo (pažeidėjai nesutiko su 
administraciniu nurodymu, prašė jo netaikyti, nebuvo Administracinių teisės pažei-
dimų kodekso 2601 straipsnyje nurodytų pagrindų), arba administracinis nurodymas 
per nustatytą laiką buvo neįvykdytas ir tapo negaliojantis.

Žemės konsolidacija. Valstybės žemės fondo duomenimis, 2007 - 2013 metais 
žemės konsolidacijos projektai vykdyti 46 229 ha teritorijoje dalyvaujant 4 486 
žemės savininkams. Vidutiniškai viename žemės konsolidacijos projekte dalyvavo 
apie 115 žemės savininkų, vidutinis projekto teritorijos dydis – apie 1185 ha. Tuo 
laikotarpiu parengti 39 žemės konsolidacijos projektai: I etape – 23 projektai, aprė-
piantys 26 000 ha; II etape – 16 projektų, aprėpiančių 24 000 ha.

2015 metų sausio 1 d. duomenimis, 38 žemės konsolidacijos projektai jau įgy-
vendinti ir galutiniai mokėjimo prašymai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – 
NMA) pateikti iki spalio 30 d. Paskutinis – Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos 
žemės konsolidacijos projektas įgyvendintas ir NMA galutinis mokėjimo prašymas 
pateiktas 2015 lapkričio 30 d.

Daugiausia žemės konsolidacijos projektų įgyvendinta Telšių (8), Mažeikių (5), 
Kelmės (4) rajonuose. Pertvarkius žemės sklypus ir įgyvendinus visus 39 žemės 
konsolidacijos projektus, žemės sklypų skaičius sumažėjo 1276 vnt., t. y. 13 proc. 
I etape prieš pertvarkymą buvo 5044 žemės sklypai, po pertvarkymo – 4251 žemės 
sklypas; II etape – prieš pertvarkymą buvo 4957, po pertvarkymo – 4474 žemės 
sklypai. 

NŽT koordinavo šių žemės konsolidacijos projektų rengimo procedūras – de-
rino planavimo užduoties žemės konsolidacijos projektui rengti sąvadus, derino 
įsakymų dėl žemės konsolidacijos projektų teritorijos ribų pakeitimo projektus, 
derino žemės konsolidacijos projektus, nagrinėjo suinteresuotų asmenų siūlymus, 
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tikrino žemės konsolidacijos 
projektų atitiktį teisės aktų reika-
lavimams, tvirtino, tikrino žemės 
sklypų kadastro duomenų bylas, 
priėmė sprendimus pertvarkyti 
pagal žemės konsolidacijos pro-
jektą suformuotus žemės skly-
pus, teikė parengtus dokumentus 
teritoriniam registratoriui.

Sprendimų suteikti teisę 
naudoti žvejybos plotus vals-
tybiniuose žuvininkystės van-

dens telkiniuose priėmimas. NŽT teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi aukcio-
nų, kuriuose suteikiama teisė naudoti žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės 
vandens telkiniuose, rengimo nuostatomis, patvirtintomis Vyriausybės 2013 m. 
sausio 16 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Aukcionų, kuriuose suteikiama teisė naudoti 
žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, rengimo nuostatų 
patvirtinimo“, vykdo aukcionus dėl teisės naudoti žvejybos plotus. 2015 m. buvo 
priimti 32 sprendimai suteikti teisę naudoti žvejybos plotą. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM informacija

Redakcijos pastaba. Informacija spausdinama sutrumpinta. 
Jos tęsinys žurnalo 2016 m. Nr.2.

Žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio pristaty-
mas žemės savininkams

Patvirtinto žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio pavyzdys (Skuodo r. Ylakių sen. Nausė-
dų kad. vietovės Trumplaukės, Daktarų, Medsėdžių, Baltrimų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos 
projektas)
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Sureguliuotų upių vagų atkūrimo 
metodai ir priemonės

 
Ramūnas GEGUŽIS, Raimundas BAUBLYS 

Aleksandro Stulginskio universiteto 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Reguliuojant natūralias upes jų va-
gos buvo pagilintos, pakeistas jų nuoly-
dis, panaikinti vingiai. Tai leido perteklinį 
vandenį greitai pašalinti nuo sausinamų 
plotų. Tačiau sureguliavus natūralias 
upių vagas suprastėjo sąlygos kurtis ir 
vystytis gamtinei įvairovei. Be to, suma-
žėjo vaga tekančio vandens savaiminio 
apsivalymo galimybės. 

 Siekiant atkurti ištiesintų upių mor-
fologines, hidraulines ir ypač ekologines sąlygas artimas natūralioms tikslinga upes 
renatūralizuoti. Renatūralizuojant upes suformuojamos palankesnės sąlygos natūra-
liai augalijai ir gyvūnijai formuotis ir kurtis. Todėl renatūralizacija yra būtina palan-
kesnės ekologinės aplinkos formavimosi sąlyga 

Tuo tikslu galima pasinaudoti užsienio šalių patirtimi, nes jau keli dešimtmečiai 
Europoje ir kituose žemynuose įgyvendinami upių atkūrimo projektai. 

Daugeliu atvejų upių atkūrimas, arba renatūralizacija, leidžia visiškai arba bent 
iš dalies sugrąžinti žmogaus veiklos paveiktų upių morfologinius parametrus ir eko-
logines funkcijas į buvusią nesutrikdytą būklę.Upių atkūrimo pagrindiniai tikslai 
yra grąžinti sutrikdytą gamtinę pusiausvyrą, padidinti gamtinę bioįvairovę bei pa-
gerinti vandens kokybę.

Siekiant sureguliuotų upių morfologinių, hidrologinių parametrų atkūrimo bei 
ekologinės būklės pagerinimo, išskiriamos dvi upių atkūrimo sąvokos – tai natūra-
lizavimas ir renatūralizavimas. Natūralizavimas – tai sudarymas sąlygų sureguliuo-
toms upėms ir upeliams savaime apaugti augmenija bei susidaryti natūraliam vagos 
profiliui. O procesą, dirbtinai sudarant sąlygas upeliui natūralizuotis ar kitaip žmo-
gui dirbtinėmis priemonėmis atkuriant gamtinę pusiausvyrą, galima vadinti dirbtine 
natūralizacija arba renatūralizacija.

Peržvelgus įvairių šalių (Jungtinės Karalystės, Danijos, Suomijos, Latvijos, 
Austrijos, Australijos) patirtį, bei Lietuvos mokslininkų darbus, kuriuose įvairiais 
aspektais (hidrauliniu, upelių šlaitų apauginimo medeliais ir krūmais, bebrų veiklos 
įtakos, vandens kokybės ir kt.) aptariami reguliuotų upelių natūralizacijos klausi-
mai, išskiriami 4 upių atkūrimo būdai:

R.Gegužis                         R.Baublys
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■ savaiminė natūralizacija – tai upių ar kitų dirbtinių vandentėkmių  
savaiminis apaugimas augmenija bei vagos profilio natūralus susiformavimas; 

■ švelnioji natūralizacija – savaiminis vagos atsikūrimas, šiuos procesus  
prižiūrint ir koreguojant žmogui; 

■ dalinė renatūralizacija – kai vaga atkuriama naudojant įvairias  
bioinžinerines priemones; 

■ visiška renatūralizacija – kai reguliuota vaga performuojama,  
įrengiant vingius, užutėkius bei panaudojant bioinžinerines priemones

Paprasčiausias ištiesintų upelių atkūrimo būdas - savaiminė natūralizacija - tai 
leidimas upelio šlaitams apaugti krūmais ir medžiais šio proceso nereguliuojant 
žmogui. Stambieji augalai stelbdami smulkesnę augmeniją šlaito papėdėje išlaiko 
švarią upelio vagą. Šlaite augantys medeliai ir krūmai savo šaknimis sustiprina upe-
lio šlaitus, taip neleisdami šlaitams bei jų papėdėms deformuotis. Šlaite augantys 
medeliai ir krūmai savo šaknimis sustiprina upelio šlaitus taip neleisdami šlaitams 
bei jų papėdėms deformuotis. Upelio vaga suformuoja savigrindą, o šlaite augantys 
krūmai ir medeliai apriboja upelio vagos meandravimą bei stabdo erozinį tėkmės 
poveikį. Ištiesintuose upeliuose per ilgą laiką nusistovi natūrali dinaminė pusiaus-
vyra tarp tėkmės poveikio ir vagos stabilumo. Tuomet vagos deformacijos (plovi-
mas, užnešimas nešmenimis) būna lėtos arba visai nevyksta. Natūralizuojant ištie-
sintus upelius ši pusiausvyra palaipsniui grįžta. Tokiu būdu, nekoreguojant vagoje 
vykstančių procesų, upelyje natūraliai susiformuoja gamtinė pusiausvyra.

Šis būdas nieko nekainuoja, yra natūralus, tačiau procesas gali užtrukti kelias-
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dešimt metų. Visdėlto 
šlaituose augančių krū-
mų ir medžių šaknys 
gali užkimšti drenažo 
žiotis, o šlaituose au-
gančios stambiastiebės 
žolės ir krūmai gali 
lengvai išplisti į greta 
esančius dirbamus lau-
kus ir pievas. Savai-
minės natūralizacijos 
metodą galima pritai-
kyti visuose drenažu 
nusausintuose plotuo-
se, tinkamai pritaikant 
drenažo sistemas.

Pastaruoju metu vis dažniau yra naudojamas terminas „švelnioji natūralizacija“. 
Šiuo atveju yra leidžiama upelio vagoje vykti natūraliems gamtiniams procesams, 
tačiau visą šį procesą prižiūri ir koreguoja žmogus. Naudojant šį natūralizacijos 
metodą vagos ruožai rankiniu būdu pavalomi nuo sąnašų, pašalinama augalija. 

Vienam šlaitui leidžiama apaugti 
miško augalija, o nuo kito šlaito 
ji pašalinama, kad būtų išlaikytas 
reikiamas vagos pralaidumas ir 
būtų lengviau ją valyti ir prižiū-
rėti. Šio metodo pagalba galimas 
ištiesintų upelių meandravimo 
atkūrimas, panaudojant tiek pa-
čią tėkmės energiją, tiek šlaituose 
augančią augaliją.

Taikant šį metodą stambioji 
šlaitų augalija užgožia mažes-
niąją, todėl vaga išlieka švari ir 
pralaidi.Vaga savaime pradeda 
formuotis, žmogui tereikia pri-
žiūrėti, kad nevyktų žymios de-
formacijos. taigi ir priežiūros 
darbų reikia nedaug. Tačiau, nau-
dojant šį metodą, iškyla pavojus 
drenažui, nes jo žiotys gali būti 
užkemšamos medžių ir krūmų 
šaknimis, todėl tokiuose ruo-

APLINKOSAUGA

Vagos šlaitų apaugimas stambiastiebiais augalais

Savaiminis Šventutės upelio vagos formavimasis
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žuose būtina pakeisti drenažo žiotis neperforuotais plastmasiniais vamzdžiais. Šį 
metodą galima plačiai pritaikyti Lietuvos sąlygomis, nes tai nereikalauja didelių 
investicijų, o tik nuolatinės ištiesintų upelių priežiūros. 

Tuo tarpu renatūralizacija – tai ištiesintų upelių dirbtinis atkūrimas sugrąžinant 
jiems artimas natūraliai gamtinei aplinkai sąlygas. Šiuo atveju artimos natūralioms 
morfologinės sąlygos sukuriamos dirbtinai: suformuojami vingiai, krantai sustipri-
nami natūraliomis ir dirbtinėmis priemonėmis. Taip sudaromos palankios sąlygos 
įsikurti gyvūnams ir augti augalams, upės vaga sugrąžinama į kiek galima natūra-
lesnę būklę. Galimi du ištiesintų upių dirbtinio vagų atkūrimo (renatūralizacijos) 
metodai - dalinio ir visiško atkūrimo. 

Dalinis vagos atkūrimas – tai upės vagos atkūrimas naudojant įvairias bioin-
žinerines priemones (kar-
klų gyvakuolius, akmenų 
metinius, žabinius ir kt.) 
ir tėkmės energiją. Šiomis 
priemonėmis žmogus su-
daro sąlygas sureguliuotai 
vagai formuotis gamtinėms 
sąlygoms artimesne lin-
kme, tuo pačiu ir gamtinei 
įvairovei.

 Šio metodo pagalba 
tikslas pasiekiamas grei-
čiau nei taikant savaiminę 
ar švelniąją renatūraliza-
ciją, tačiau jam reikia di-
desnių investicijų - tiek 
finansinių, tiek darbo jėgos 
ir laiko sąnaudų. Šis metodas plačiai taikomas Vakarų Europos valstybėse, tad atsi-
žvelgus į kitų šalių patirtį jį galima taikyti ir Lietuvoje.

Visiškas vagos atkūrimas – tai vingių, užutėkių ir natūralios vagos elementų, 
reikalingų gamtinei įvairovei gausinti, suformavimas dirbtinėmis priemonėmis. Vi-
siškai atkuriant vagą ji performuojama įrengiant vingius, užutėkius bei panaudojant 
jau minėtas bioinžinerines priemones.

Naujai suformuota vaga su vingiais, užutėkiais, salelėmis sudaro ypač palankias 
sąlygas vandens augalijai ir gyvūnijai. 

Sąlygos maksimaliai priartinamos prie upės būklės prieš jos tiesinimą. Pasikei-
tus hidrologinėms ir hidraulinėms sąlygoms dirbtinai sukurtose buveinėse tiek gy-
vūnai, tiek augalai įsikuria gana greitai. Metodas gana brangus, jam reikia daug lėšų 
ir darbo sąnaudų, tačiau pradedamas vis plačiau taikyti upių atkūrimo projektuose 
įvairiose pasaulio šalyse: Australijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Suo-
mijoje ir kitur. Šis metodas yra efektyviausias, ir jo rezultatai pastebimi gana greitai. 

APLINKOSAUGA

Dalinis upės vagos atkūrimas panaudojant augalus, akmenų meti-
nius, šakų paklotus ir kitas bioinžinerines priemones
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Sureguliuotų upių vagų atkūrimo priemonių pagrindinis tikslas yra atkurti natū-
ralius procesus vagoje, siekiant sukurti biologinę įvairovę upių vagose ir pakrančių 
zonose bei stabilizuoti nešmenų režimą. Dirbtinai įrengtos konstrukcijos nulemia 
morfologinių ir hidrologinių tėkmės charakteristikų pokyčius ir sudaro upės forma-
vimosi sąlygas, artimas natūralioms. Upių atkūrimo projektuose taikomos įvairios 
bioinžinerinės priemonės: žolinė ir sumedėjusi augalija, pavieniai akmenys, akme-
nų metiniai, akmenų slenksčiai, rąstai, žabiniai, medžių nuovartos, kelmai.

Žolės ir sumedėjusi augalija. Sumedėjusios augalijos ruožas šalia upelių 
yra efektyvus biogeninių medžiagų filtras. Tanki pakrantės augalija suformuoja pa-
lankesnę terpę gyvūnų buveinėms 
atsirasti ir sudaro šešėlį vagai, taip 
sumažindama upės vandens tempe-
ratūrą, o vėsesniame vandenyje pa-
daugėja deguonies. Žolinė ir sume-
dėjusi augalija, auganti upės vagoje 
ar vandens lygių svyravimo zonoje 
lėtina tėkmę ir skatina nešmenų 
kaupimąsi o šie savo ruožtu daro 
netiesioginį poveikį rėvų, sietuvų ir 
vingių formavimuisi.

Akmenys. Lengvai pritaikomi 
įvairaus nuolydžio ir greičio tėkmė-
je. Jie atsparūs didesnei tėkmei ir 

APLINKOSAUGA

Pavienių akmenų išdėstymas upės vagoje

Krašuonos upelio atgaivinimas Utenoje
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yra ilgaamžiai. Į vagą palei pakrantę įmesti pavieniai didesni akmenys suformuoja 
įvairesnes sąlygas vagoje: susidaro rėvos, sietuvos, kurios vėliau prisideda prie vin-
gių formavimosi. Vagos įvairovė skatina žuvų veisimąsi ir migraciją. 

Akmenų metiniai - tai tėkmę formuojančios priemonės, leidžiančios ją nukreipti 
nuo eroduojamo kranto priešingo kranto link, formuoti vingius. 

Šios konstrukcijos prisideda prie buveinių atkūrimo, o kartu prie žuvų gausini-
mo ir įvairovės padidinimo. Akmenų metiniai ir akmenų slenksčiai verčia vandens-
tėkmę maišytis, todėl padeda prisotinti ją deguonimi.

Medžių konstrukcijos, naudojamos upių renatūralizavimo projektuose, tai 
rąstai, žabiniai, šakos, medžių nuovartos, kelmai išdėstyti upės vagoje. Tai viena 
dažniausiai naudojamų priemonių upių atkūrimo projektuose. Jų pritaikymas ga-
limas esant įvairioms sąlygoms 
morfometrinėms sureguliuotos 
upės sąlygoms. Naudojamos 
kaip tėkmę nukreipiančios, su-
spaudžiančios priemonės, iš jų 
formuojami slenksčiai. Taip pat 
naudojamos kai siekiama natū-
raliai suformuoti vagos vingius 
bei apsaugoti krantus nuo tė-
kmės erozinio poveikio. Už me-
dinių konstrukcijų kaupiantis 
sąnašoms formuojasi augalijos 
masyvai, taip atsiranda pakran-
tės ir vandens gyvūnų buveinės.

Susikaupus sąnašoms ir 
įsitvirtinus augalijai, jose su-
sidaro šešėlis, kuris sumažina 
vandens temperatūrą, o inten-
syvesnė tėkmė ties įrengtais ža-
biniais vandenį geriau prisotina 
deguonies.

Apibendrinant sureguliuotų 
upių atkūrimo metodus ir prie-
mones galima teigti, kad Lietuvos sąlygomis tinkamiausia yra dalinė upių rena-
tūralizacija, kartu naudojant įvairias bioinžinerines priemones. Tai lemia didesnis 
atsikūrimo efektyvumas ir metodo ekonomiškumas. Taikant šį metodą kartu su re-
guliuotų upių atkūrimo projektuose naudojamomis priemonėmis būtų galima su-
formuoti gyvajai gamtai palankias sąlygas, o tai padidintų vandens ir priekrantės 
gyvūnų įvairovę ir gausą.

Rąstų panaudojimas upių vingiams formuoti
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Kraštotvarkos grandys
Steponas DEVEIKIS 

LŽHIS asocijuotas narys

Tie, kurie šiame straipsnyje ieškos profesinio stabilumo, kraštotvarkos 
ar žemėtvarkos, kraštovaizdžio architektūros specialisto patvirtinimų, ko 

gero nusivils. Tai veikiau „žmogaus be profesijos“, 
piliečio komentaras ir mintys apie žemėtvarką ir 
kraštotvarką.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šalies teritorijų 
planavimas ir kraštotvarkos organizavimas tapo svarbia 
atsikūrusios valstybės metodologine, moksline ir prakti-
ne problema, kuriai nemažai dėmesio buvo ir tebėra ski-
riama profesinėje ir mokslinėje spaudoje. Rašo geografai 

(prof. P. Kavaliauskas, dr. D. Veteikis ir kt.), urbanistai (prof. J. Vanagas, prof. P. 
Juškevičius, L. Janulienė, M. Pakalnis ir kt.), aplinkosaugininkai (dr. R. Pakalnis), 
gamtos ir kultūros paveldo specialistai (prof. J. Bučas ir kt.). Teritorijų planavimo, 
kraštotvarkos, žemėtvarkos optimizavimo interesai reikalauja ne tik įvardyti esa-
mas ar buvusias spragas bei problemas, bet ir turėti moksliškai pagrįstas nuostatas 
dėl kraštotvarkos vidinės struktūros, jos dalyvių kompetencijos. Prisipažinsiu, šį 
straipsnį norėjosi pavadinti klausimu-teiginiu „Žemėtvarka – svarbiausioji krašto-
tvarkos dalis?“. Susilaikiau... Pakalbėsiu apie keletą, mano nuomone, svarbiausių 
aspektų kraštotvarkos ir žemėtvarkos grandinėje. 
Metodologinės prielaidos ir sampratos

Kaip teigia prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas, vienas įdomiausių šiuolaiki-
nio kraštotvarkos ir apskritai tikrovės pažinimo paradoksų yra atskirų to pažinimo 
sričių, krypčių ar šakų samprata, kur ne tik gimstantys nauji ar besiformuojantys 
integraliniai jo dariniai, bet ir, atrodytų, klasikinės, tūkstantmetes tradicijas turin-
čios šakos (tarp jų geografija ir architektūra) nėra iki galo išsiaiškinusios savo pri-
gimtinės esmės, kompetencijos ribų ir realių praktinių galimybių. Ypač sunkiai ir 
skausmingai sprendžiami atskirų pažinimo sričių tarpusavio santykio klausimai, kur 
dažnai galioja stipresniojo teisė, nepagrįstos pretenzijos, istoriškai susiklosčiusios, 
nors ir neteisingos tradicijos.

Kraštotvarka, arba teritorijų planavimas ir projektavimas, yra bene sudėtingiau-
sia visuomenės veiklos sritis, kurioje persipina daugelio mokslinio ir meninio pa-
žinimo krypčių interesai ir vyksta savotiška jų atstovų konkurencija pretenduojant 
į lyderio vaidmenį šioje inžinerinį tvarkomąjį pobūdį turinčioje srityje (Kavaliaus-

KRAŠTOTVARKA
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kas, 1986; 1992). Tai neišvengiamai veda prie įvairių rūšių profesinio egocentrizmo 
formavimosi, kai pasireiškia vienos iš sudėtinių kraštotvarkos dalių perdėtas su-
reikšminimas, savo vaidmens ir galimybių pervertinimas.

Terminas „kraštotvarka“ suformuluotas dar 1970 m., kai miškininkas ekonomis-
tas A. Končius juo įvardijo kompleksinį teritorinį planavimą. Iki šiol jis vartojamas 
nevienareikšmiškai, nes šį terminą itin populiarinę mokslininkai (A. Končius, P. 
Kavaliauskas, A. Basalykas, V. Stauskas, J. Bučas ir kt.) traktuodavo jį kiek skir-
tingai. Ženklesnė vartosenos stabilizacija buvo pasiekta tik įtraukus šį terminą į 
Teritorijų planavimo įstatymo 1995 ir 2004 m. redakcijose reglamentuotų sąvokų 
sąrašą, kur buvo įtvirtinta prof. P. Kavaliausko suformuluota samprata, apibrėžiant 
kraštotvarką kaip kompleksinio ir specializuoto teritorijų planavimo junginį. Naujo-
joje 2013 m. priimtoje Teritorijų planavimo įstatymo redakcijoje reglamentuojamų 
sąvokų sąrašas buvo tendencingai „urbanizuotas“ ir kraštotvarkos terminui vietos 
jame nebeliko. Suprantama, tai vėl sudaro sąlygas šio termino sampratos diversifi-
kacijai. 

Anot prof. P. Kavaliausko, kraštotvarka priskiriama inžinerinės veiklos sričiai, 
apimančiai materialios aplinkos, jos reiškinių bei objektų keitimą, pertvarkymą 
ir naujų kūrimą. Kraštotvarka yra sudėtinė gamtinės ir visuomeninės inžinerijos 
rūšis, kryptingai jungianti įvairių gamtos ir visuomenės bei geografijos mokslinių 
disciplinų taikomuosius skyrius, teritorijos tvarkymui skirtų natūrizuotų ar ekono-
mizuotų ūkinių disciplinų (miškininkystės, aplinkos inžinerijos, agrarinės ekonomi-
kos ir pan.) dalis bei savo kūrinius materializuojančių meno šakų (kraštovaizdžio 
ir pastatų architektūros, dizaino, dailės) pažintinį potencialą. Kaip sakyta, tai yra 
sudėtingiausias gnoseologinis kompleksas, kurį, tenkindama savo poreikius, yra 
sukūrusi žmonija. Toks platus integracinis pobūdis neleidžia jos priskirti kuriai 

Biržų miesto viešųjų erdvių (želdynų) sistemos idėjos schema
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nors vienai mokslinio ar meninio pažinimo sričiai, kad ir kaip kam nors to norėtųsi. 
Gnoseologinis kompleksiškumas yra fundamentalus teritorijų planavimo atributas, 
kraštotvarkos darbų kokybės užtikrinimo pirminė sąlyga (Kavaliauskas, 2013). Vis 
dėlto gyvenimo praktika ir planų rengimo technologijos ypatumai vertė kraštotvar-
ką, kaip taikomojo pažinimo ir kūrybos kompleksą, metodiškai diferencijuotis tiek 
planavimo objekto – teritorijos – geografinės apimties (dydžio), tiek šio objekto 
geografinės tipologijos (planuojamos erdvinės aplinkos ar funkcijos pobūdžio) po-
žiūriais.

Kaip vienas iš kraštotvarkos skirstymo variantų, suvienodinus terminų formą, 
galimas toks paralelinis dvieilis kraštotvarkos tipologinis diferencijavimas (Kava-
liauskas, 2013): 

A. Pagal teritorijos apgyvendinimo bendrąjį pobūdį: 
1. Miestotvarka (urbanistika, ekistika) 
2. Kaimotvarka (ruralistika).
B. Pagal pagrindinio planavimo objekto pobūdį: 
1. Žemėtvarka 
2. Miškotvarka 
3. Vandentvarka ir krantotvarka 
4. Pelkėtvarka 
5. Technotvarka (inžinerinių technologinių kompleksų ir tinklų planavimas) 
6. Aplinkotvarka (aplinkosaugos ir kraštovaizdžio planavimas).

Galimas ir literatūroje sutinkamas dar vienas paralelinis kraštotvarkos tipologi-
nio diferencijavimo variantas pagal prioritetinę planuojamų teritorijų paskirtį: urba-
nistinė kraštotvarka, gamybinė kraštotvarka, rekreacinė kraštotvarka, konservacinė 
kraštotvarka, militarinė kraštotvarka ir pan. 

Profesinis egocentrizmas ir specialistų rengimas
Prof. P. Kavaliauskas (2013) yra puikiai aptaręs ir įvardijęs profesinio egocen-

trizmo apraiškas kraštotvarkoje. Anot jo, kraštotvarkoje ypač aktyviai reiškiasi ar-
chitektūrinis urbanistinis egocentrizmas, kai urbanistais dažnai linkstama vadinti 
tik architektus, ir visa svarbiausioji integrali kraštotvarkos kryptis – urbanistika, 
apimanti gerokai platesnę sritį nei architektūra – pakišama po architektūros egida. 
Kitas paplitusio profesinio egocentrizmo kraštotvarkoje atvejis – ekonominis ego-
centrizmas. Jei architektūrinis egocentrizmas trukdo racionaliai pagal kompetenciją 
pasidalinti teritorijų planavimo tematiką, jo organizacinius išteklius ir komplikuoja 
normalų planavimo specialistų rengimą, tai ekonominis egocentrizmas yra siejamas 
su vienų iš kompleksinės kraštotvarkos kriterijų – ekonominių – svarbos perver-
tinimu ir jiems teikiamu aprioriniu prioritetu priimant sprendinius. Kraštotvarkos 
praktika rodo, kad toks dažnai dar ir su technokratizmu susijęs ekonominis požiūris, 
neišvengiamai veda prie gyvenamosios aplinkos nualinimo, dehumanizavimo, este-
tinio skurdinimo bei sukelia ekologinės krizės grėsmę (Kavaliauskas, 2013).

Visavertis kompleksinės kraštotvarkos specialistas, galintis pagrįstai pretenduoti 
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į jos vadovo poziciją, privalo daugiau ar mažiau nusimanyti visose kraštotvarkos 
metodologinio branduolio disciplinose, o tokių specialistų rengimas, atestavimas 
turėtų užtikrinti to gnoseologinio branduolio pažinimą ir taikymą praktikoje. Deja, 
dabartinis teritorijos planavime ar jo priežiūroje pretenduojančių dirbti specialis-
tų rengimas ir jų atestavimas dažniausiai būna gana vienpusiškas, akcentuojantis 
urbanistinę architektūrinę ir teisinę problematiką. Ateiti kitokio, platesnio, profilio 
kraštotvarkininkams smarkiai trukdo įsigalėjęs architektūrinio egocentrizmo reci-
dyvas (Kavaliauskas, 2013). Atrodo, kad toks recidyvas trukdo ir pačių architektų, 
ypač kraštovaizdžio architektų rengimo procesą, kai šalutines profesijas ir specia-
lybes bei jų programas stengiamasi pavadinti kilniu architektūros (kraštovaizdžio 
architektūros) vardu. 

Nepaisant mūsų architektūros ir urbanistikos patriarcho prof. K. Šešelgio de-
klaruotų nuostatų, aiškiai skiriančių architektūrą, urbanistiką ir rajoninį (rajonų/
regionų/šalių) planavimą kaip skirtingas, nors ir susijusias sritis, planavimo ir pro-
jektavimo praktikoje šios sąvokos dažniausiai traktuojamos bei realizuojamos pagal 
architektūrinio profesinio egocentrizmo dvasią (Kavaliauskas, 2013). Kraštotvar-
kos kontekste svarbios išlieka aiškios veiklos sričių (ir mokymo, specialistų ugdy-
mo) apibrėžtys, kurias prof. P. Kavaliauskas (2013) apibūdina taip:
1) kraštovaizdžio planavimas – strateginiais ir teritorijų planavimo dokumentais 

išreikšti ir patvirtinti į ateitį orientuoti veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, to-
bulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį; 

2) kraštovaizdžio projektavimas – specialiais dokumentais išreikšti ir patvirtinti į 
ateitį orientuoti veiksmai, kuriais siekiama organizuoti konkrečių kraštovaizdžio 
objektų bei mikroerdvių naudojimą, apsaugą, formavimą, tobulinimą ar atkūri-
mą. Apima gamtotvarkos, paveldotvarkos, sodybų tvarkymo, inžinerinio tvarky-
mo, želdynų ir kitų rekreacinių mikroerdvių tvarkymo projektavimą; 

3) kraštovaizdžio formavimas – kraštovaizdžio politikos krypčių įgyvendinimo 
veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį ir 
kurie apima kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo prie-
mones; 

4) kraštovaizdžio architektūra – taikomasis kraštovaizdžio erdvių formavimo me-
nas, kuriantis žaliųjų ir urbanizuotų plotų kompozicinę struktūrą, pastatų bei sta-
tinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo atskirais 
elementais; 

5) kraštovaizdžio geografija – mokslas, tyrinėjantis kraštovaizdžio morfologinę 
sandarą, jame vykstančius geoekologinius procesus ir pagrindžiantis kraštovaiz-
džio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo sprendinius.

Kraštovaizdžio architektūros objektu laikytina kraštovaizdžio erdvinė išraiš-
ka, o tikslas – estetiškai šią išraišką sutvarkyti. Taigi kraštovaizdžio architektūra, 
pagal klasikinę anglosaksinę sampratą, savo prigimtimi yra išorinių (atvirų) erdvių 
(angl. outdoor spaces) formavimo menas, kurio uždavinys yra suteikti gamtinėms 
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ir technogeninėms kraštovaizdžio morfostruktūroms išbaigtą psichologiškai priim-
tiną erdvinę išraišką. Taip formuluojama architektūrinė paradigma galėtų atstovau-
ti kraštovaizdžio percepcinio pažinimo bei formavimo nuostatoms (Kavaliauskas, 
2013). Panašią sampratą kraštovaizdžio architektūrai, tiesa, orientuotą daugiausia į 
sodų ir parkų meną, taikė ir mūsų šios disciplinos klasikai (A. Tauras, I. Daujotaitė).

Žemėtvarkos specialistai, kurių rengimo tradicijos Aleksandro Stulginskio 
universitete yra gilios ir šiuolaikiškos (kaip, beje, ir miškininkų ar hidrotechnikos 
specialistų), gali gana lengvai persiorientuoti į platesnio gnoseologinio branduolio 
veiklą. Teritorijų planavimo dalykai šiems specialistams pažįstami ir gali būti plėto-
jami. Tenka sutikti su taikliu architekto prof. E. Staniūno pastebėjimu, kad teritorijų 
planavimas vis dar laikomas architektūros sritimi, kurioje nėra architektūros. Teri-
torijų planavimas yra ir žemėtvarkos sritis. 

Žemėtvarka – svarbi teritorijų planavimo grandis
Teritorijų planavimo ir Žemės įstatymai įteisino gana solidų žemėtvarkos pla-

navimo dokumentų statusą. Kaimo vietovėse, miesteliuose žemėtvarkos planavimo 
dokumentai atstoja teritorijų planavimo dokumentus, supaprastina planavimo pro-
cedūras, didina žemėtvarkos specialistų atsakomybę visuomenėje. Pacituosiu keletą 
apibrėžčių iš Žemės įstatymo (kai kurios 2 straipsnio dalys ir 37 straipsnis):

„[...] 27. Žemės valdos projektas – žemėtvarkos planavimo dokumentas, nustatan-
tis žemės sklypo (sklypų) formavimą, pertvarkymą, paėmimą visuomenės poreikiams, 
konsolidaciją, taip pat naudojimo sąlygas (paskirtį, apribojimus, servitutus ir panašiai).

28. Žemėtvarkos projektas – žemėtvarkos planavimo dokumentas, kuriame išdės-
tyta kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija ir konkrečios tvarkymo 
priemonės.

29. Žemėtvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumen-
tas, kuriame valstybės, savivaldybės ar vietovės lygmeniu įvardijami kaimo vietovių 
žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai. 

[...]
37 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema
1. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistemą sudaro:

1) specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai;
2) žemės valdos projektai.

2. Specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentams priskiriami:
1) žemėtvarkos schemos;
2) kaimo plėtros žemėtvarkos projektai.

3. Žemės valdos projektai pagal tikslus ir uždavinius skirstomi į:
1) žemės reformos žemėtvarkos projektus;
2) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
3) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus;
4) žemės konsolidacijos projektus.

4. Žemėtvarkos schemos rengiamos pagal kaimo gyvenamųjų vietovių žemės naudme-
nų tvarkymo bendrąsias gaires ir prioritetus šio Įstatymo 38 straipsnyje nustatyta tvarka.
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5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, nurodyti šio Įstatymo 39 straipsnyje, ren-
giami tame straipsnyje nustatyta tvarka, siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės nau-
dmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir sufor-
muoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.

6. Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami Žemės reformos įstatymo nusta-
tytais atvejais ir tvarka.

Ankstesnių redakcijų Teritorijų planavimo įstatymu įteisinta sklypų (o ne kvar-
talų) detaliojo planavimo sistema leido puikiai uždirbti architektams ir urbanistams 
detaliųjų planų rengėjams, bet devalvavo urbanistikos teorinę ir praktinę mintį, su-
kėlė jos negalią ir bėdų. Žemėtvarkos planavimo dokumentai irgi turi neprarasti 
kompleksinio požiūrio, siekti kompleksinių kaimotvarkos sprendinių, saugoti vie-
tovių savitumą, vertingąsias savybes. 

Naujoji, nuo 2014 m. sausio 1 d. galiojanti, Teritorijų planavimo įstatymo re-
dakcija suteikė daug pasitikėjimo žemėtvarkai, pripažino ją tvirta kraštotvarkos 
sistemos sudėtine dalimi. Tą pasitikėjimą reikia pateisinti nuolatiniu darbu ir meto-
dologiniu augimu.

Miesto-sodo tradicijos puoselėjimas
Miesto-sodo fenomenas, pradėtas brito E. Howardo pačioje XIX a. pabaigoje, 

tebėra aktualus ir įgauna naujų krypčių. Daugiausia jos siejamos su ekomiestų, eko-
kvartalų ir miesto parkų kūrimu, agrarine veikla mieste. Vis plačiau kalbama ir ra-
šoma apie ekologinę kraštovaizdžio urbanistiką (angl. Landscape Urbanism; pranc. 
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urbanisme végétal). Miestų planuotojai ir projektuotojai raginami naujai atrasti 
miesto viešąsias erdves, deguonį ir vietos išteklius generuojančią, o ne naikinančią 
veiklą, atsižvelgti į gyventojų vertybes ir keisti vis labiau įsigalintį vartotojišką gy-
venimo būdą. 

Miesto-sodo tradicijos puoselėjimas, ekologinė kraštovaizdžio urbanistika yra 
toji profesinė slinktis, kur žemėtvarkos, rekreacinės miškininkystės, kraštovaizdžio 
architektūros, urbanistikos specialistai turi rasti sau darbo ir duonos (su sviestu). 
Anglijos miestų ir regionų planuotojų asociacija, įkurta 1899 m., parengė rekomen-
dacijas, kaip kurti šiuolaikinius miestus-sodus ir priemiesčius. Tam reikalinga aiški 
vizija ir žemės vertės didinimas bendruomenių naudai, savivaldybių žemės ir kito 
ilgalaikio turto nuosavybė, taip pat estetiškas ir kūrybiškai suprojektuotas būstas 
su sodais, darbo vietos šalia gyvenamųjų kvartalų arba galimybė lengvai pasiekti 
darbo vietas, galimybė auginti maistą bendruose sklypuose, bendri žalieji plotai, 
vadinamasis žaliasis žiedas urbanistinei driekai užkirsti, lengvai pasiekiami parkai, 
pasižymintys biologine įvairove. Galiausiai – aukštos kokybės sodai ir daržai, me-
džiais apsodintos gatvės. Vietos kultūros, poilsio ir prekybos infrastruktūra turi būti 
pasiekiama pėsčiomis, taip pat reikalinga integruota ir prieinama viešojo transporto 
infrastruktūra. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad miesto-sodo principai mums, kaip ir visai Eu-
ropai, yra gerai žinomi, tačiau esame beviltiškai įstrigę laike. Situaciją aštrina greiti 
ir netolygūs pasikeitimai socialinės raidos, aplinkos formavimo ir valdymo, ekono-
mikos srityse, demografinės (žmonių senėjimas, gyventojų skaičiaus mažėjimas) 
ir urbanistinės tendencijos (miestų nykimas, suburbanizacija, minėta urbanistinė 
drieka), kurios daugiausia kyla dėl ekologinių, socialinių, o bendrąja prasme krašto-
tvarkos klausimų ignoravimo. Problemos taip pat yra susijusios su teritorijų plana-
vimo sistemos virtimu teisinių procedūrų ir teisės aktų rinkiniu, skirtingai nupieštų 
ir neaiškių ženklų kupinais žemėlapiais, kuriuos žmonės ir politikai menkai skaito, 
nevienodai traktuoja. 

Pasaulis kalba apie iš-
maniuosius miestus (angl. 
smart cities), informacinių 
srautų valdymą, kokybi-
nius šuolius aplinkos tar-
šos mažinimo, transporto, 
energijos naudojimo, pro-
jektavimo ir sprendimų 
priėmimo srityse, visuo-
menės informavimo ir ko-
munikacijos sektoriuose, 
o Lietuvos urbanistika 
mokosi (gerai būtų, kad 
mokytųsi) nebe miestų 
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plėtros, o susitrau-
kimo. Ateityje turė-
sime keisti plėtros 
strategijas – vietoj 
ekspansijos į naujas 
teritorijas turėsime 
taikyti tilpimo esa-
muose miestuose ir 
pastatų naudojimo  
įvairovės strategijas. 
Turėsime, pagaliau, 

atsižvelgti į tai, kad kiekviena gyvenanti karta turi savo vertybes, kurios veikia 
miestų, miestelių raidą (plėtrą?). Kviesdami dialogui, gyventojams turėsime suteik-
ti tikslią informaciją. Lietuvoje valstybės lygiu yra iškelti darnios plėtros, būsto 
atnaujinimo uždaviniai. Tačiau visuomenė juos dar ne iki galo supranta, iš dalies 
dėl to, kad neturi tikslios informacijos, gero pavyzdžio, demonstracinio modelio.

Kita kryptis, kuri kiek glumina architektus ir urbanistus – gyventojai vis labiau 
jaučia poreikį mieste auginti sveiką maistą, siūlo, kad žalieji plotai ne tik džiugintų, 
bet ir dirbtų miestiečiams. Mes gi beveik nurašėme, likimo valiai palikome kolek-
tyvinius (sodininkų bendrijų) sodus. Miestuose jie virsta keistais gyvenamaisiais 
rajonais, tačiau pasaulyje dėmesys sveikatai, rekreacijai ir švaraus miesto poreikis 
auga. Ką darysime su šiomis teritorijomis? 2015 m. kraštovaizdžio architektūros 
forume buvo iškeltas šis, kol kas retorinis, klausimas.

Kraštovaizdžio architektai dr. Liucijus Dringelis ir dr. Evaldas Ramanauskas 
šiame forume ir forumo leidinyje pateikė išsamią Lietuvos miestelių tvarkymo ir 
kraštovaizdžio architektūros sprendinių analizę. Kraštotvarkos požiūriu (aspektu) 
tokia analizė kol kas neatlikta. Šie autoriai konstatavo, kad šalyje vyksta tam tikras 
pagyvėjimas tvarkant ir želdinant gyvenamųjų vietovių viešąsias erdves – skverus, 
parkus, aikštes ir kt. teritorijas. Ypač tas procesas pastebimas periferijos mieste-
liuose, seniūnijų centruose Reikia manyti, kad toks viešųjų erdvių tvarkymo bumas 
susijęs su tuo, kad skiriama daugiau dėmesio ir Europos Sąjungos lėšų šalies regi-
onams. Susipažinę su kai kuriais minėto tvarkymo rezultatais, dr. L. Dringelis ir 
dr. E. Ramanauskas (2015) teigia, kad norai gyvenamųjų vietovių aplinką tvarkyti 
ir panaudoti tam skiriamas lėšas yra akivaizdūs; yra nemažai naujai įrengtų poil-
sio vietų, sutvarkytų ir išgrįstų aikščių, pėsčiųjų gatvių, tvarkomų želdynų. Tačiau 
kraštovaizdžio architektai pastebi, kad ne visur pasiekiami vienodi minėtų darbų 
rezultatai. Vienur iš buvusių jaukių skverų padarytos brangia trinkelių danga grįs-
tos, nepatrauklios aikštės plynės, kitur atsirado spalvingi, įvairiais apvadais primar-
ginti takai, dar kitur – apskritai nesuprasta želdinio ar gėlyno paskirtis ir pan. Tik 
nedaugelyje vietovių tenka matyti skoningai ir saikingai sutvarkytas poilsio vietas, 
supančią aplinką. 

Šie autoriai savo straipsnyje ir pranešime pateikė daug kritikuotinų pavyzdžių, 
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kai brangiais projektais nepasiektas tinkamas rezultatas, atvirkščiai, sudarkyta vie-
tovės dvasia, genius loci, darna ir architektūrinė harmonija. Keista, kad nors šis 
Lietuvos miestelių viešųjų erdvių tvarkymo procesas yra įgavęs nemažą mastą, šių 
darbų rezultatai iki šiol nėra reikiamai aptarti ir įvertinti. L. Dringelis ir E. Rama-
nauskas taikliai pastebėjo ir apibendrino - miesteliai yra vietiniai administraciniai 
ir kultūros centrai. Juose kuriamos ir ugdomos vietos tradicijos, kurios sudaro etno-
grafinį savitumą, tapatumą. Todėl tvarkant miestelių viešąsias erdves, vykdant jų 
rekonstrukciją yra būtina atsižvelgti į miestelių savitumą, vietos dvasią. Autoriai, 
siekdami išsiaiškinti, kaip vyksta miestelių viešųjų erdvių (želdynų, aikščių ir kt.) 
tvarkymo ir rekonstrukcijos darbai, atliko miesteliuose vykdytų darbų analizę ir 
vertinimą, kurie parodė, kad minėti darbai atskiruose miesteliuose vyksta nepaten-
kinamai ir rezultatai neatitinka keliamų savitumo išlaikymo ir kraštovaizdžio archi-
tektūros sprendinių reikalavimų.

Tyrimo autoriai pabrėžia, kad vykdomi ir įvykdyti viešųjų erdvių tvarkymo 
darbai dažnai yra žemo profesinio lygio, paviršutiniški, šių darbų projektų autoriai 
nesuvokia erdvių formavimo, savitumo išsaugojimo, funkcinio zonavimo, apželdi-
nimo ir kitų svarbių klausimų sprendimo principų, kurie būtini rengiant tokio pobū-
džio projektus. Tvarkant teritorijas šiuo metu vyrauja dizaineriško pobūdžio darbai, 
kuriuose svarbi forma, linijos, spalvinės dėmės, bet ne esmė ir prasmė.

Anot L. Dringelio ir E. Ramanausko galima teigti, kad šiuo metu kai kuriuose 
miesteliuose atliekami viešųjų erdvių tvarkymo darbai tam tikru mastu yra nega-
tyvaus pobūdžio, nes lėšos, medžiagos, darbo ištekliai panaudojami esamoms ver-
tybėms (susiklosčiusiai erdvinei struktūrai, miestelių savitumui ir urbanistiniam 
masteliui) naikinti, o ne naujoms vertybėms kurti, panaudojant ir tobulinant esamus 
želdynus ir kitas viešąsias erdves.

O juk žvelgiant iš pasaulinės perspektyvos šiandien turėtume didžiuotis, kad 
Lietuvoje beveik visi miestai, ypač mažieji miesteliai, yra potencialūs miestai-
sodai, kuriuos aplenkė didelių statybų buldozeriai. O žmonės, kitaip nei pasaulio 
didmiesčiuose, turi puikias sąlygas gyventi, dirbti ir ilsėtis, vartoti sveiką maistą. 
Žemėtvarkos, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, o globaliau aprėpiant, 
kraštotvarkos uždaviniai čia tebėra labai svarbūs – planuoti teritorijas ir formuo-
ti jų kraštovaizdį taip, kad jos būtų gyvybingos, tvarios, patogios gyventi ir kurti 
ūkio produktą, išsaugančios savo raidos perspektyvą. Dar kartą prisiminkime, kad 
kraštotvarkos darbų kokybės užtikrinimo pirminė sąlyga ir fundamentalus teritorijų 
planavimo atributas yra gnoseologinis ir praktinės veiklos kompleksiškumas. 
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Dr. Nijolė BASTIENĖ, dr. Valerijus GASIŪNAS 

Aleksandro Stulginskio universiteto  
Vandens išteklių inžinerijos institutas 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendindama projektą „Jūros ir vidaus 
vandenų valdymo stiprinimas – II dalis“ suplanavo pasklidosios žemės 
ūkio taršos mažinimo priemonių (šlapynių, sedimentacijos tvenkinėlių, 
drenažo nuotėkio valdymo sistemų) įrengimą ir išbandymą pilotiniuose 
upių baseinuose. Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Euro-
pos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT02 programą „Inte-
gruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“. Projekto tikslas - įgyvendinti 
vandens būklės gerinimo priemones, įvertinti jų efektyvumą bei pateikti 
gaires tolesniam šių priemonių diegimui šalies mastu. Šį projektą vykdo 
UAB “Aplinkos inžinierių grupė“ bendradarbiaudama su Aleksandro Stul-
ginskio universiteto mokslininkais. 

Žmonijos veiklos poveikis gamtai pastaraisiais dešimtmečiais tapo toks didelis, 
kad gamta nepajėgia to kompensuoti. Visi mes jaučiame klimato kaitą, biologinės 
įvairovės nykimą, gamtos resursų mažėjimą. Ekologinė grėsmė kasmet auga, todėl 
privalome suvokti mus supančios aplinkos trapumą bei savo atsakomybę už pa-
darytas klaidas. Pasinaudodami sukaupta patirtimi, turime tą procesą pasukti kita 
linkme, turime atsakingiau naudoti gamtos išteklius ir tausoti gamtines vertybes.

Dėl intensyvus ūkininkavimo, trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimo 
padaryta ir toliau daroma žala gamtai ir jos ekosistemoms. Didelėje šalies dalyje 
įrengtas drenažo tinklas spartina žemės ūkyje naudojamų organinių ir mineralinių 
trąšų migraciją į paviršinius vandens telkinius, kuriuose biogenų perteklių panaikin-
ti labai sudėtinga. Ekspertų paskaičiavimais, drenuotoje žemėje priklausomai nuo 
žemės dirbimo būdų, žemės ūkio augalų ir drenažo nuotėkio tūrio, tirpių azoto jun-
ginių išplova gali padidėti nuo 1,3 iki 5,0 kartų, o fosforo – 1,1-2,4 kartus, lyginant 
su nedrenuotais plotais. 

Vandens taršos iš drenuotų žemės ūkio plotų sumažinimui kai kuriose šalyse 
pradėti taikyti iš esmės nauji reikalavimai drenažo ir vandens imtuvų aplinkos for-
mavimui. Greta sugriežtintų agrotechninių priemonių, siūlomi įvairūs sprendimai, 
kurių tikslas – neleisti drenažo nuotėkiui tiesiogiai patekti į vandens imtuvus (dirb-
tinės šlapynės, sedimentacijos tvenkinėliai, drenažo nuotėkio valdymo sistemos ir 
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pan.). Tačiau Lietuvoje diegti šias priemones dideliu mastu rizikinga, kol jos nėra 
išbandytos mūsų gamtinėmis sąlygomis, nes užsienio patirtis rodo, kad priemonių 
efektyvumas ypatingai priklauso nuo teršalų apkrovos, baseino charakteristikų, že-
mėnaudos bei hidromorfologinių sąlygų. 

Bandomojo projekto įgyvendinimas padės atlikti reikiamus mokslinius tyrimus, 
jų metu bus ieškoma balanso tarp ekologinių ir ekonominių interesų, skatinami tau-
sojančio ūkininkavimo būdai vienoje svarbiausių ir vertingiausių Vidurio Lietuvos 
gamtinių teritorijų. Jo įgyvendinimas Vyriausybės nutarimu numatytas Nemuno 
baseine. Priemonių įrengimo vieta – Nevėžio pabaseinis - parinkta atsižvelgiant į 
žemdirbystės intensyvumą, taršos apkrovas ir paviršinių vandens telkinių ekologi-
nę būklę. Vykdant melioracijos darbus derlingose Vidurio Lietuvos lygumose buvo 
sunaikinta arba sugadinta apie 24 proc. nuolatinių ir 82 proc. sezoninių šlapynių. 
Nevėžio pabaseinyje yra išlikę mažiausiai natūralių pelkių – tik 0,94 proc. Daugelis 
Nevėžio vidurupio upių, tekančių didelio žemės ūkio intensyvumo teritorijomis, 
priklauso rizikos vandens telkinių baseinams dėl vandens kokybės problemų ir upe-
lių ištiesinimo. Natūralaus gamtinio karkaso sunaikinimas labai sumažino savai-
minio upelių apsivalymo nuo teršalų galimybes. Todėl Nevėžio pabaseinis tampa 
prioritetiniu renkantis potencialias vietas žemės ūkio taršos mažinimo priemonėms 
įrengti ir išbandyti. 

Užsienio literatūros šaltiniai pabrėžia vandensauginių šlapynių reikšmę spren-
džiant paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės problemas. Savitas šlapynių 
vandens bei cheminių medžiagų apykaitos režimas (lėta vandens apytaka, periodi-
nis užtvindymas, nedidelis gylis) sąlygoja joms būdingų augalų bei gyvūnų bendrijų 
formavimąsi. Teigiama, kad biogeninių medžiagų šalinimo efektyvumas šlapynėse 
yra apie 30 proc., o nešmenų – 90 proc., tačiau jis priklauso nuo šlapynės ir prieta-
kos baseino ploto santykio. Kuo didesnis baseinas - tuo didesnė šlapynė turėtų būti 
rengiama. Bet kuriuo atveju šlapynė turėtų užimti daugiau kaip 0,5 proc. jos drenuo-
jamo baseino. Šlapynės yra efektyvesnės įrengiant jas vandentėkmių aukštupiuose, 
sulaikant biogenus netoli juos produkuojančių teritorijų. Šiuo požiūriu pranašesnės 
vietos arčiausiai griovio (upelio) ištakų.

Įvertinus geologinius, hidrologinius, ekologinius ir socialinius-ekonominius 
kriterijus, potencialiai tinkama šlapynei vieta parinkta kairiojo Dotnuvėlės intako 
Stabės upelio (ilgis 6,6 km, baseino plotas 9,9 km2) atkarpoje, kuri melioracijos 
darbų metu buvo ištiesinta ir pagilinta, o natūralus slėnis sunaikintas. Didžiausią 
dalį baseino ploto (82,2 proc.) užima žemės ūkio paskirties žemė, nusausinta už-
daru drenažu. Abu upelio šlaitai intensyviai dirbami, todėl ši vieta netenkina geros 
ekologinės būklės reikalavimų ir patenka į teritorijas, kuriose biologinė įvairovė yra 
sumažėjusi dėl gamtinių buveinių pokyčių, gamtinių išteklių intensyvus naudojimo 
ir žemės ūkio taršos. Prognozuojama, kad įrengta dirbtinė šlapynė turės teigiamą 
poveikį bioįvairovei ir vandens telkinių būklei. 

Kita aplinkosauginė priemonė - sedimentaciniai tvenkinėliai, skirti sulaikyti 
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vandens tėkmei ir nusodinti nešmenis bei prie jų adsorbuotas biogenines medžia-
gas. Jie rengiami eroduojamų plotų paviršinio vandens surinkimo vietose, drenažo 
ištakose ar melioracijos griovių trasose. Visais atvejais yra skatinami biogeninių 
medžiagų transformacijos procesai ir sudaromos sąlygos vandeniui apsivalyti prieš 
patenkant į vandens telkinius.

Praplatinta ir pagilinta griovio vaga (kairėje), pritekančio vandens  
monitoringo postas (dešinėje)

Parenkant potencialias vietas sedimentacijos tvenkinėliams, tikrinama ar jos pa-
tenka į eroduojamų plotų duomenų bazę, įvertinamos techninės galimybės (reljefas, 

Stabės upelis-griovys prieš šlapynės įrengimą (kairėje), akmenų užtvaromis  
pertverta griovio vaga (dešinėje)
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gruntai), įvertinama galima fosforo pernaša ir išplova į paviršinio vandens telkinius. 
Visais parinktais atvejais sedimentacijos tvenkinėliai tarnaus kaip hidrotechninė an-
tierozinė priemonė, skirta saugiam paviršinio nuotėkio nuleidimui ir dirvožemio 
erozijos produktų sulaikymui dirbamos žemės plotuose, kur pasireiškia aktyvi van-
dens erozija – įslėnių vandentakose, kur po liūčių ar pavasarį tirpstant sniegui aria-
majame sluoksnyje formuojasi išgraužos. Tvenkinėliuose taip pat bus sulaikomi ir 
nusodinami teršalai, adsorbuoti dirvožemio dalelių. Tvenkinėlių ploto santykis su 
prietakos baseinu turi būti ne mažesnis kaip 2 proc. Įgyvendinant projektą supro-
jektuoti 3 sedimentacijos tvenkinėliai, užimantys atitinkamai 2, 3 ir 10 arų plotą.

Vienas galimų spren-
dimų, siekiant sumažinti 
biogeninių medžiagų prie-
taką iš žemės ūkio plotų, 
yra įprasto drenažo kons-
trukcijos pertvarkymas 
į reguliuojamo drenažo 
sistemas. Tokiose siste-
mose galima reguliuoti 
gruntinio vandens lygį ir 
sumažinti drenažo nuo-
tėkį bei paspartinti azoto 
transformacijas (denitrifi-
kaciją). Įrengus reguliuo-
jamą drenažą sulaikoma 
ir nemaža dalis drenažo 
vandenyje ištirpusių che-
minių medžiagų, todėl jis 
traktuojamas kaip drena-
žo poveikio aplinkai ma-
žinimo priemonė. 

Vidurio Lietuvos lygu-
mos yra pati tinkamiausia 
vieta, kurioje gali būti 
rengiamos drenažo nuo-
tėkio valdymo sistemos. 
Svarbiausias ribojantis 
faktorius yra lygus relje-
fas (lauko nuolydis netu-

rėtų būti didesnis kaip 1 proc.) ir mažas drenažo nuolydis (tam, kad vienu įrenginiu 
būtų patvenkiamas kuo didesnis plotas). Reguliuojamo drenažo koncepcija leidžia 
drenažui veikti skirtingu intensyvumu, tokiu būdu kontroliuojant ir ištirpusių me-

Sedimentacijos tvenkinėliai, įrengti 2015 m. rudenį prie Kėdainių r. 
Vikaičių ir Montvilonių gyvenviečių
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džiagų išplovimą. Literatūros šaltiniuose teigiama, kad reguliuojant drenažo nuo-
tėkį sulaikoma iki 45 proc. bendrojo azoto ir iki 35 proc. bendrojo fosforo. Tačiau 
reikia pažymėti, kad sulaikymo efektyvumas kinta priklausomai nuo klimatinių ir 
gamtinių sąlygų.

Norint įvertinti aplinkosauginių priemonių efektyvumą, projekte numatytas van-
dens kiekio ir kokybės elementų (suspenduotų dalelių, chlorofilo a, nitratų NO3-N, 
amonio NH4-N nitritų NO2-N fosfatų PO4-P, organinio azoto ir organinio fosforo) 
koncentracijos stebėsena prieš įrengiant priemones, jų įrengimo metu ir jas įrengus, 
taip pat floros ir faunos stebėsena šlapynėje, įvertinant augalų ir gyvūnų rūšinę su-
dėtį ir gausą.

Rezultatai gauti per pirmąjį 
pusmetį, leido įvertinti tiriamų van-
dens telkinių būklę prieš priemonių 
įrengimą. Vandens kiekio stebėse-
nos rezultatai rodo, kad dirbtinės 
šlapynės ant Stabės upelio kons-
trukcija leis sukaupti tam tikrą van-
dens kiekį, tačiau jo apytaka pri-
klausys nuo meteorologinių sąlygų.

2015 m. pavasarį nustatyta bloga 
upelio ekologinė būklė pagal ben-
drąjį azotą (Nb = 6,51-14,5 mg/l) 
stebėsenos taške aukščiau būsimos 
šlapynės. Šiuo laikotarpiu 50-93 
proc. nuo bendrojo azoto sudarė 
nitratinis azotas. Vėliau, bendrojo 
azoto koncentracijoms sumažėjus, 
vyravo organinio azoto forma (54-
89%). Kitos azoto formos (nitritinio 
ir amoniakinio) sudarė vidutiniškai 
1 ir 3% ir lemiamos įtakos upelio 
vandens kokybei neturėjo. Moni-
toringo taške žemiau būsimos šla-
pynės azoto koncentracijų kitimo 
tendencijos buvo panašios kaip ir 
atitekančiame vandenyje. Bloga 
vandens kokybė pagal azotą tęsėsi 
iki gegužės mėn. vidurio. Vėliau 
Nb koncentracijos atitiko geros 
arba vidutinės ekologinės būklės 
klasę.

Drenažo nuotėkio reguliavimo šulinių statyba instituto 
lauko bandymų skyriaus žemėje Kėdainių r.
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Bendrojo fosforo (Pb) koncentracijos upelio vandenyje aukščiau būsimos šlapy-
nės neviršijo geros ekologinės būklės kriterijų. Tačiau vasaros laikotarpiu, nusekus 
vandens lygiui, padidėjo organinio fosforo išsiskyrimas iš upelio dugno nuosėdų 
sluoksnio, kas sąlygojo blogą upelio būklę pagal bendrąjį fosforą. 

Aktyvios vegetacijos laiku nustatytos chlorofilo a koncentracijos rodo padidėju-
sį vandens telkinio, ant kurio bus rengiama šlapynė, eutrofikacijos lygį. 

Potencialiose sedimentacijos tvenkinėlių įrengimo vietose padidintos (1,5-2,0 
kartus didesnės už normines) bendrojo ir nitratinio azoto koncentracijos drenažo 
vandenyje buvo fiksuojamos nuo ankstyvo pavasario iki birželio mėnesio. Akivaiz-
du, kad norint pagerinti vandens imtuvų būklę, reikalingos priemonės, galinčios 
apvalyti drenažo vandenį, todėl vandens sulaikymas drenažo ištakose rengiamuo-
se sedimentacijos tvenkinėliuose leis azotui transformuotis ir vandeniui apsivalyti. 
Kadangi pagrindinė rengiamų sedimentacijos tvenkinėlių paskirtis yra sulaikyti pa-
viršinio vandens tėkmę ir nusodinti eroduojamus nešmenis bei prie jų adsorbuotas 
medžiagas, tikimasi, kad ši priemonė parinktose vietose bus efektyvi mažinant že-
mės ūkio taršą ir gerinant paviršinių vandens telkinių būklę. 

2015 m. pavasarį dauguma drenažo sistemų veikė iki birželio mėnesio pirmo 
dešimtadienio. Vidutinis drenažo nuotėkio modulis nuotėkio valdymo sistemų 
įrengimui parinktame plote buvo qvid = 0,05±0,01 l/s ha, o maksimalus nuotėkio 
modulis qmax = 0,30±0,14 l/s ha. Didžiausios reikšmės siekė 0,95 l/s ha. Beveik visų 
drenažo sistemų vanduo buvo stipriai užterštas azoto junginiais (Nb > 15 mg/l). 
Tai rodo, kad laukai yra pertręšti azotinėmis trąšomis, dalis jų nitratų pavidalu su 
drenažo vandeniu patenka į griovį, o paskui nuteka į greta esantį Graisupio upelį. 
Kadangi laukai nebuvo tręšiami organinėmis trąšomis, bendrojo fosforo koncen-
tracijos vandenyje, ištekančiame iš drenažo sistemų, neviršijo normų. Reikia pažy-
mėti, kad fosforas yra mažai judrus elementas, jo migracija į gilesnius sluoksnius, 
labai ribota. Todėl taikant įprastinę žemdirbystės sistemą, kai augalai tręšiami tik 
mineralinėmis trąšomis, nėra pavojaus, kad šis elementas per dirvožemį pateks į 
drenažo vandenį.

Griovyje-drenažo vandens imtuve drenažo veikimo laikotarpiu nustatyta blo-
ga ekologinė būklė pagal azotą. Įrengus drenažo nuotėkio valdymo sistemas bus 
sumažintas drenažo nuotėkis ir biogeninių medžiagų prietaka į paviršinio vandens 
telkinius.

Aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo projektai rengiami probleminiuose 
vandens telkinių baseinuose žemės ūkio paskirties žemėje. Vietos turi būti parinktos 
taip, kad jų įrengimas neprieštarautų savivaldybės teritorijos bendriesiems planams, 
nepatektų į saugomas ar kultūros vertybių teritorijas ir su jomis nesiribotų. 

Projekte numatytų aplinkosauginių priemonių projektai buvo įgyvendinti 2015 
m. rudenį. Šlapynės ant Stabės upelio (2,4 ha) įrengimo sąmatinė kaina - 137 tūkst. 
eurų, 3 sedimentacijos tvenkinėlių – 5,7-25,7 tūkst. eurų, 10 drenažo nuotėkio val-
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dymo sistemų (21,1 ha plote) – 30,3 tūkst. eurų (kartu su projektavimo išlaidomis). 
Perskaičiavus išlaidas 1 ha, šlapynė kainavo 57,5, o nuotėkio valdymo sistemos – 
1,4 tūkst. eurų, sedimentacijos tvenkinėlių 1 aro kaina svyravo nuo 1,9 iki 2,8 tūkst. 
eurų. Šlapynę suprojektavo E. Nacevičius („Edmeta“), sedimentacijos tvenkinė-
lius - A.Kamziukas (UAB „Aplinkos inžinierių grupė“), o drenažo nuotėkio valdy-
mo sistemas N. Bastienė (ASU).

Azoto koncentracijų kaita griovyje - drenažo vandens imtuve. Ištisinė raudona linija rodo blogą 
ekologinę būklę pagal Nb (>6,01 mg/l), raudona punktyrinė - blogą ekologinę būklę pagal NO3 
N (>4,51 mg/l)

Aplinkosaugos priemonių įrengimas nėra finansiškai atsiperkantis, todėl aki-
vaizdu, kad žemės savininkai nesutiks prarasti dalies dirbamos žemės ir investuoti 
savo lėšų į tokius projektus. Jie turi būti remiami valstybės per kaimo plėtros pro-
gramos priemones, sukurta efektyviai veikianti aplinkosauginių priemonių dotavi-
mo sistema. Tačiau tokių objektų tikslas ne finansinis atsiperkamumas, bet socialinė 
ekonominė nauda.. Pasklidosios žemės ūkio taršos priemonių įrengimas generuoja 
ir indikatyvią naudą, tokią kaip įvairių visuomenės grupių dėmesio atkreipimas į šią 
problemą. 

Projekto pabaigoje bus įvertintas priemonių efektyvumas ekonominiu ir aplin-
kosauginiu atžvilgiu, parengtos rekomendacijos galimiems priemonių įrengėjams, 
pateikiant informaciją apie tinkamų vietų parinkimą, priežiūrą ir stebėseną.. Reikia 
tikėtis, kad šis darbas neliks gulėti valdininkų stalčiuose, o atvers galimybes hi-
drotechnikos specialistams prisidėti prie melioracijos sistemų pertvarkymo, spren-
džiant pasklidosios žemės ūkio taršos mažinimo problemas.
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Paminėtas Melioracijos  
instituto 65-metis

Prof. dr. Antanas LUKIANAS

 2015 m. lapkričio 13 d. Vilainiuose, Kėdainių r., įvyko šventinis renginys, 
skirtas paminėti Melioracijos instituto įkūrimo 65 metų sukakčiai. Jo iniciato-
riai ir organizatoriai – Vilainiuose tebegyvenantys buvę Instituto darbuotojai: 
direktoriaus pavaduotojai dr. Aloyzas Stirka ir Alfonsas Jasiukaitis, buvęs insti-

tuto direktorius dr. Antanas Sigitas Šileika, buvęs ilgametis 
instituto profsąjungos pirmininkas Vygandas Valiukevičius, 
mokslo darbuotojai dr. Valerijus Gasiūnas, dr. Zenonas Stru-
sevičius, eksperimentinio ūkio vyr. agronomas Algimantas 
Dagys. Šia gražia iniciatyva džiaugėsi buvę darbuotojai, į šią 
šventę susirinko per 170 dalyvių.

Susirinkusieji tylos minute pagerbė išėjusių Anapilin atmi-
nimą. Prie namo, kuriame gyveno ir prieš metus Amžinybėn 
iškeliavo ilgametis instituto direktorius habil. dr. Povilas Balza-
revičius, buvo atidengta memorialinė lenta.

Buvę Instituto, Eksperimentinio ūkio ir Konstravimo biuro darbuotojai ilgai 
dalijosi prisiminimais apie labiausiai nusipelniusius žmones, svarbiausius instituto 
darbus. Buvo prisiminta Instituto istorija ir svarbiausi mokslo laimėjimai. Prisimini-
mais dalijosi Instituto direktoriumi 2002-2012 m. dirbęs dr. A. S. Šileika, susitikimo 
organizacinio komiteto nariai, vienas iš Instituto veteranų dr. Antanas Balčiūnas, šių 
eilučių autorius ir kt. 

Susitikimo metu 
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Anksčiau išėjusius iš Instituto 
darbuotojus ypač domino pastarųjų 
metų Instituto veikla ir problemos. 
Apie Instituto darbus Lietuvai at-
kūrus Nepriklausomybę detaliai 
susirinkusius supažindino tuo laiko-
tarpiu institutui vadovavęs dr. A. S. 
Šileika. Apie pokyčius 2013-2015 
m. kalbėjo dr. V. Gasiūnas. Jis supa-
žindino su dabar vykdomais darbais 

sprendžiant aplinkos apsaugos problemas ir da-
bar dar dirbančiais mokslininkais, kurie po įvy-
kusių didelių permainų tęsia mokslinius tyrimus 
jau Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens 

ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Van-
dens išteklių inžinerijos institute.

Kalbėjusieji akcentavo labai 
reikšmingus P. Balzarevičiaus nuo-
pelnus. Jis instituto direktoriumi 
tapo tada, kai prasidėjo Melioraci-
jos instituto perkėlimo iš Kauno į 
Vilainius procesas. Tai buvo didžiu-
lis iššūkis jo gyvenime, nes teko 
įgyvendinti labai sudėtingus uždavinius – Vilainiuose sukurti melioracijos mokslo 
centrą, kuris įgytų pripažinimą. Šį uždavinį jis kartu su kitais Instituto darbuotojais 
sėkmingai įgyvendino. Pradedant perkėlimo procesą Vilainiuose gyveno ir dirbo 
tik vienas mokslinis bendradarbis – buvęs Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikų 
mokyklos direktorius, Vienoje įgijęs aukštąjį išsilavinimą inž. Vladas Daugėla. Jis 
pradėjo pirmuosius lauko bandymus eksperimentiniame ūkyje, šiltai sutikdavo ir 
išlydėdavo iš Kauno kas savaitę darbui atvykstančius mokslininkus, kurių šeimos 
likdavo Kaune. Iš pradžių Institutas įsikūrė dviejuose dviaukščiuose gyvenamuo-
siuose namuose. Juose buvo ir darbo kabinetai, ir laikini gyvenimo būstai savaitės 
darbo dienoms iš Kauno atvykstantiems darbuotojams. Jame dirbo vos 30 žmonių. 

Šiuose rūmuose prabėgo daugelio instituto  
darbuotojų  darbingiausi  metai

P.Balzarevičiaus šeima ir susitikimo organizatoriai 
atidarant memorialinę atminimo lentą

Memorialinė lenta ilgamečiam 
direktoriui 
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Vadovaujant P. Bal-
zarevičiui buvo labai 
intensyviai plėtojama 
Instituto bazė – pasta-
tytas naujas administra-
cinis pastatas, moderni 
hidrotechninė laborato-
rija, įrengta daug eks-
perimentinių-gamybi-
nių objektų įvairiose 
Lietuvos gamtinėse 
sąlygose. Labai daug 
dėmesio buvo skiriama 
buities ir kultūrinėms 
sąlygoms. Buvo pasta-

tyta daug gyvenamųjų namų. Vilainiai tapo stambia gyvenviete, besididžiuojančia 
pačių darbuotojų, vadovaujamų tuometinio direktoriaus pavaduotojo gamybai Sil-
vestro Budrecko ir jo pradėtų darbų tęsėjo A. Jasiukaičio sukurtu gražiu parku, ku-
riame dar ir šiandien mėgsta lankytis netgi kėdainiečiai.

P. Balzarevičius, vadovaudamas Institutui nuo 1959 iki 1999 metų, pelnė pagar-
bą ir dėkingumą, buvo labai tolerantiškas, geranoriškas visų darbuotojų atžvilgiu. 
Kviesdamas darbui Institute ir jaunus aukštųjų mokyklų absolventus, ir patyrusius 
gamybininkus, P. Balzarevičius sugebėjo sutelkti labai draugišką, energingą, darbš-
tų kolektyvą, kuriame vyravo geras mikroklimatas. Tai pabrėžė daugelis šio susiti-
kimo dalyvių, kurie vėl jautėsi tarsi viena šeima, labai šiltai bendravo, nors praeitin 
nugrimzdo jau daugelis metų. 

Institute dirbo daug iškilių asmenybių. Pažymėtini velionio dr. Povilo Aksomai-
čio nuopelnai. Jis buvo kėdainiečių kartu su dotnuviečiu Mykolu Arlausku išrinktas 
į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą ir tapęs Nepriklausomybės 
akto signataru. Prieš 25-eris metus, 1991 m. sausio 13 d., jis kartu su kitais signata-
rais ir laisvės gynėjais buvo mirties akivaizdoje... Iš Albinos Mališauskienės pareng-
tos biografinės apybraižos „Povilas Aksomaitis“ sužinome, kad 1941 m., sulaukęs 
vos 3-jų metukų, Povilas kartu su kitais šeimos nariais buvo ištremtas į Sibirą, Al-
tajaus kraštą. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus žmonės, surinkę be globos likusius 
vaikus, 1946 m. parvežė Povilą į Lietuvą. 1961 m. jis, baigęs Lietuvos žemės ūkio 
akademiją kartu su žmona Ramute atvyko į institutą. Čia pradėjo kultūrinių ganyklų 
drėkinimo tyrimus ir 1967 m. apgynė daktaro disertaciją, 1977-1990 m. buvo Drė-
kinimo skyriaus vedėjas. 1988 m. aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą, buvo išrinktas 
į Kėdainių r. Sąjūdžio tarybą, dalyvavo Sąjūdžio Steigiamojo Seimo darbe. 1988 m. 
buvo išrinktas „Tremtinio klubo‘‘ Kėdainių skyriaus tarybos pirmininku, apdovano-
tas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000 m.). Gyvenimas suformavo Povilą 

Povilas Balzarevičius instituto skaičiavimo centre
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ištvermingą, atkaklų, daug dirbantį teisybės ieškotoją. Jam teko patirti daug išban-
dymų. 1986 m. dėl sunkios ligos jam buvo persodintas donoro inkstas. Jis jau bėgte 
bėgo Lietuvos atgimimo keliu, subūrė Kėdainių krašto tremtinių aktyvą, kuris or-
ganizavo ekspedicijas žuvusių Sibire artimųjų palaikams parvežti. Gedulo ir vilties 
dienai pirmąkart paminėti, surinkus kėdainiečių aukas, garbingiausioje Kėdainių 
kapinių vietoje pastatytas didingas ąžuolo kryžius tremtyje žuvusiems lietuviams 
atminti (žymaus tautodailininko Vytauto Ulevičiaus darbas), o krašto muziejuje pa-
rengta ekspozicija „Kėdainiečiai tremtyje“. 1989 m. jam vadovaujant Baltijos kely-
je iškilo didingas metalinis kryžius, ant piramidės, pastatytos iš kėdainiečių suvežtų 
lauko akmenų, iškalti žodžiai „Tiesa yra tautos stiprybė“, o Kryžių kalne – trečiasis, 
pats gražiausias ąžuolinis kryžius, ant kurio iškaltas kreipimasis į Aukščiausiąjį su 
prašymu: „Viešpatie, apsaugok Lietuvą nuo tremčių“.

Prisimename ir daugiau nuostabių žmonių, ilgesnį ar trumpesnį laiką dirbusių, 
palikusių gilų pėdsaką Instituto gyvenime. Tai ir vienas melioracijos Lietuvoje pra-
dininkų dr. Vladas Šileika, buvę direktoriaus pavaduotojai dr. Kazys Dabužinskas, 
taip pat dr. V. Morkūnas, kuris buvo ne tik mokslo problemų sprendimo, bet ir įvai-
rių kultūrinių renginių organizatorius, pasižymėjęs originaliu humoru, gebėjimu 
šiltai bendrauti su visais darbuotojais. Daug sunkaus darbo atliko buvę padalinių 
vadovai dr. Jonas Gražys, dr. Kęstutis Baškys, dr. Bronius Blažys, dr. Bronius Sau-

kevičius, dr. Vaclovas Skurdenis, dr. 
Juozas Juškauskas, Algimantas Juo-
zapaitis, Juozas Navickas, dr. Jonas 
Komparskas ir daugelis kitų. Tokių 
žmonių dėka Institutas tapo moks-
lo centru Lietuvoje – buvo surengta 
daug įvairiausių konferencijų, se-
minarų, kitų respublikinių, sąjungi-
nių ir tarptautinių renginių. Insitute 
buvo paruošta apie 100 mokslo dak-
tarų, 6 darbuotojai įgijo habilituotų 
daktarų mokslo laipsnius. 

Visais instituto veiklos laikotar-
piais priklausomai nuo žemės ūkio 
gamybos lygio mokslininkai sąži-
ningai stengėsi spręsti aktualiausias 
žemių melioravimo problemas. Vi-
sada buvo glaudžiai bendradarbiau-
jama su žemdirbiais bei melioraci-
jos organizacijų specialistais, buvo 
žinomi jų poreikiai ir problemos, 
stengiamasi pateikti kvalifikuotus 

Prie kryžiaus tremtyje žuvusiems lietuviams
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atsakymus į gyvenimo keliamus uždavinius. Instituto darbai tarnavo melioracijos 
ir žemės ūkio gamybos pažangai ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos. Buvo tampriai 
bendradarbiaujama su kitų šalių mokslininkais. Instituto veiklą visada labai gerano-
riškai rėmė ilgalaikis Lietuvos melioracijos ir vandes ūkio ministras Jonas Velička, 
jo pavaduotojas Gediminas Murauskas, ministerijos Vyriausiosios melioracijos val-
dybos viršininkas Benediktas Tamulaitis ir kt. Labai dalykiškai buvo bendradar-
biaujama su Respublikiniu vandens ūkio projektavimo institutu, melioracijos sta-
tybinėmis ir eksploatacinėmis institucijomis, o vėlesniu laikotarpiu su Žemės ūkio 
ministerija, Aplinkos ministerija bei Aplinkos apsaugos agentūra. 

Institutą galima vadinti ir aukštųjų mokyklų kadrų kalve. Daug darbuotojų papil-
dė įvairius universitetus kvalifikuotais kadrais. Tai Kauno technologijos universitete 
dirbę prof. Juozas Macevičius, prof. habil. dr. Narimantas Ždankus, Vilniaus Gedi-
mino technikos universitete – doc. dr. Kęstutis Baškys, doc. dr. Vaidotas Marčėnas, 
dr. Viktoras Tilindis, dr. Algimantas Šriupša, doc. dr. Jonas Duoba. Likimas lėmė ir 
man 16 metų dirbti VGTU, pakviesti darbui į šį universitetą dr. Valentiną Šaulį (dar 
tebeprofesoriaujantį bei einantį fakulteto Tarybos pirmininko pareigas), prof. habil. 
dr. Saulių Vaikasą, dr. Aleksą Rimidį, dr. Aureliją Rudzianskaitę. Lietuvos edukolo-
gijos universitete darbavosi buvęs instituto mokslinis sekretorius prof. habil. dr. Al-
girdas Račinskas. LŽŪA dirbo prof. habil. dr. Aloyzas Dirsė, dr. Povilas Didjurgis ir 
kt. Alžyre darbavosi Jonas Budrys, Kuboje – Emilis Balodis, dr. Algirdas Morkus, 
Romualdas Grigaliūnas. 

Vilainiai garsėjo ne tik kaip mokslo, bet ir kaip kultūros židinys. Visuomeninę 
veiklą labai skatino ir visada rėmė instituto vadovai, profsąjunga. Šiuose veiklos 
baruose aktyviai darbavosi ir įvairių renginių organizatoriais buvo R. Aksomaitie-

Kaimo kapela „Vilainiai“ 1979 m. 
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nė ir P. Aksomaitis, V. Velikonis, V. Morkūnas, 
V. Valiukevičius ir kiti. Kiek Instituto salėje 
būta gražių renginių, įspūdingų vakaronių – 
susitikimų su žymiais kultūros darbuotojais... 
Institute buvo gana stipri kino studija (jos su-
kurtas mėgėjiškas filmas „Iš žemės į žemę“ ir 
kiti pelnė daugelį diplomų respublikinėse ap-
žiūrose). Institute buvo daug šaunių saviveikli-
ninkų, mūsų kolektyvas buvo tapęs Lietuvos 
melioratorių apžiūros nugalėtojais. Pirmąjį 
saviveiklininkų kolektyvą – estradinį ansamblį 
subūrė dar studijų metais LŽŪA ir viso Kau-
no studentiją šokių vakaruose linksminęs J. 
Duoba. Vėliau iš jo estafetę perėmė Antanas 
Mikalauskas, sukūręs kaimo kapelą, kuri ne 
kartą dalyvavo respublikinėse Dainų šventėse, 
kituose respublikiniuose renginiuose. Aktyvus 
buvo dramos būrelis, vadovaujamas Instituto 
darbuotojo A. Kundroto, moterų ansamblis, netgi mišrus choras. Koncertuota ne 
tik įvairiuose Lietuvos miestuose, bet ir Šiaurės Korėjoje, Armėnijoje, Maskvoje, 
Baltarusijoje. Instituto kaimo kapela (jai iki šiol tebevadovauja kompozitorius A. 
Mikalauskas), iki šiandien išsaugojusi Vilainių vardą, dažnai koncertuoja per Lie-
tuvos radiją ir televiziją, užsienyje – Vokietijoje, Italijoje ir t.t. Ji linksmino ir šio 
susitikimo dalyvius.

Garsėjo ir Instituto sportininkai. Ypač aktyvūs buvo P. Aksomaitis, Juozas Mra-
zauskas, V. Valiukevčius. Vykdavo Instituto vidaus spartakiados, kuriose dalyvau-
davo didžioji dalis darbuotojų. Kol nebuvo sporto salės, net salėje, kuri skirta iškil-
mingiems renginiams, ant parketo, direktoriui leidus, buvo įrengtos 2 badmintono 
aikštelės. Joje vykdavo respublikos čempionatai. Lietuvos badmintono čempionė-
mis yra tapusios Valė Vyšniauskaitė-Zelionkienė ir Janina Grigaitė-Nesterenko. Ins-
tituto badmintono komanda yra dalyvavavusi buvusios Sovietų sąjungos čempiona-
tuose Dniepropetrovske ir Chersone. 

Buvęs ilgametis profsąjungos pirmininkas V. Valiukevičius pasidalijo prisimini-
mais, kaip buvo kuriama Instituto sporto bazė. Tada oficialiai nebuvo skiriama lėšų 
kultūrinės paskirties objektų statybai. Teko ieškoti įvairių kelių, kaip tą bazę sukur-
ti. Teko pasitelkti sovietinio laikotarpio būdingą elgseną, nes tuo laikotarpiu buvo 
įprasta „viena galvoti, kita kalbėti, o trečia – dar kitaip daryti“. Buvo suprojektuotas 
ir pastatytas sąlyginiu pavadinimu Konstravimo biuro mašinų bandymo statinys. 
Vėliau jis tapo sporto sale. Panašiu keliu buvo pastatytas Hidrometrinių prietaisų 
taravimo baseinas, kuris vėliau tapo plaukimo baseinu ir sauna. Šie objektai tapo 

Lietuvos badmintono čempionės Valerija 
Vyšniauskaitė-Zelionkienė  (dešinėje) ir 

Janina Grigaitė-Nesterenko 
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tuo, kuo norėta tik tada, kai dalyvau-
jant gana supratingam Sąjunginės 
melioracijos ir vandens ūkio ministe-
rijos atstovui buvo pasirašyti oficia-
lūs objektų priėmimo eksploatacijon 
aktai. Apžiūrint baigtus statyti objek-
tus šis atstovas kantriai klausėsi aiš-
kinimų apie šių objektų reikalingumą 
moksliniam darbui, bet visgi supratęs, 
kad ketinimai kiti, pasakė: „Molodcy, 
rabotajete s golovoi“ („šaunuoliai, 

dirbate protingai“). Šie objektai, 
juos dabar šiuolaikiškai moder-
nizavus, tapo moderniu Kėdai-
nių sporto centro Vilainių filialu. 
Buvusios Hidrotechninės labora-
torijos patalpose, jas kapitališkai 
rekonstravus, įrengtos dvi teniso 
aikštės su dirbtine danga. Jose 
vyksta įvairūs respublikiniai ren-
giniai. Buvusio Instituto muzie-
jaus, o vėliau jo vietoje įsikūru-
sio Konstravimo biuro patalpose 
įrengta futbolo aikštė, taip pat su 

dirbtine danga. Rekonstruota ir sporto salė. Joje daugelį metų vykdavo respublikos 
krepšinio čempionato varžybos. Dabar, Kėdainiuose pastačius naują, modernią are-
ną, ši salė naudojama jauniesiems krepšinio talentams ugdyti. Visi minėti objektai 
dabar priklauso Kėdainių rajono savivaldybei ir tapo moderniu sporto centru.

Nepriklausomybės metais buvo įrengta šiuolaikinė konferencijų salė su naujau-
sia vaizdo ir garso aparatūra. Panaudojant dalį sutartinių projektų lėšų ir Europos 
Sąjungos paramą buvo renovuotas Instituto pastatas. Dabar dalyje instituto admi-
nistracinio pastato įsikūrė Vilainių seniūnija, Kėdainių kultūros centro Vilainių fili-
alas. Ankstesnėse Dirvožemio laboratorijos patalpose tebeveikia Cheminė analiti-
nė laboratorija, kuri dabar tapo Aleksandro Stulginskio universiteto turtu. Instituto 
administracinio pastato patalpų panaudojimas dar tebėra svarbi spręstina problema. 
O gal šias patalpas būtų galima panaudoti visos Lietuvos melioratorių reabilitacijai, 
sveikatos stiprinimo tikslams? Tai būtų visai prasminga, bet, žinoma, tam reikia 
lėšų, nes tektų atlikti rekonstravimo ir modernizavimo darbus.

Išsiskirstydami linkėjome vieni kitiems – geros sveikatos, giedrios nuotaikos. 
Sieksime vėl susitikti ir pabendrauti...

Tvenkinys ir fontanas tebedžiugina akį

Keičiasi ir metai, ir veidai...
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Matininkas Petras Balkevičius
Filomena KAVOLIUTĖ 
Vilniaus universitetas

Šio žmogaus istorija panaši į visų tos kartos matininkų: darbas pagal cari-
nės, nepriklausomos Lietuvos ir sovietinės valstybės reikalavimus. Tiktai trum-
pas žmogaus gyvenimas išgelbėjo juos nuo matymo, kaip tuose išmatuotuose 
sklypuose įkurtos sodybos (sau ir anūkams) buvo nukeliamos, nušluojamos 
nuo laukų, kaip buvo paniekintas tų žmonių, o kartu ir jų triūsas. Tai ir vieno 
viensėdžio istorija, nes tai jo žmogaus, jame 
gimusio, istorija. Vieno iš kelių tūkstančių 
Lietuvos viensėdžių, kuriuose gyveno lais-
vųjų valstiečių vaikaičiai – nemaža kaimo in-
teligentijos dalis. Jie labiausiai nukentėjo per 
santvarkų virsmus: kad turtingesni, kad turėjo 
gilesnes kultūrines šaknis. Vieno iš daugybės 
viensėdžių, kurių vardus dar ir šiandien naiki-
name. 

Garbinga 90 metų sukaktis nuo žurnalo „Ma-
tininkas“ įkūrimo yra gera proga prisiminti ne tik 
jį kūrusius, bet ir tuos, kuriems jis buvo skirtas. 
O 1922 m. žemės reformą vykdžiusių matininkų 
bendruomenė buvo gausi, ir kiekvienas tų žmo-
nių vertas prisiminimo. Deja, daugelį jų primena 
tiktai šykšti eilutė žinyne ir išlikę jų sudaryti kai-
mų skirstymo vienkiemiais planai, saugomi Cen-
trinio valstybės archyvo Žemės tvarkymo departamento fonde. Pabrėžtinai tvarkingi 
akvarele dažyti brėžiniai, kaligrafiška rašysena ir sudarytojo parašas dešinės pusės 
apačioje, nors kartais pasitaiko ir meniško apipavidalinimo, nes juos braižė skirtin-
gi žmonės: skirtingo amžiaus, būdo, pažiūrų. Raikėnų kaimo plane surašyti laukų 
vardai (Pandėlio vls., 1923 m.) privertė atkreipti dėmesį į jį sudariusio matininko 
Petro Balkevičius pavardę. Lietuvos žemėtvarkininkų žinyne apie jį rašoma: „1921-
1939 m. dirbo Žemės tvarkymo departamente II eilės matininku. Dirbo Panevėžio 
apygardoje“. O koks jis buvo žmogus? Tiesiog susižavėjęs vietovių vardais, nes jų 
grožis patraukia ir skaitančius po devyniasdešimt metų (jie aprašyti 2015 m. 4-me 
numeryje), ar supratęs vietovardžių kultūrinę vertę, išsaugojimo prasmę? 

Ar įmanoma apie jį sužinoti dar ką daugiau?
Smalsumas vertė imtis paieškų, o pavardės tapatumas ir vietovardžiai nukreipė 

mintį į buvusį Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekaną docentą Joną Zem-
valdą Balkevičių (1923-2000), baltistą, vieną iš lietuvių – latvių žodyno autorių. Jis 

Petras Balkevičius – jaunas caro  
Rusijos matininkas
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gimė Gudeliuose Pandėlio valsčiuje, 
taigi, vos už kelių kaimų nuo tais pat 
metais kartografuoto Raikėnų kaimo. 
Sutapimai ir nuojauta neapgavo. Buvę 
jo kolegos prof. A. Piročkinas ir prof. A. Paulauskienė patvirtino – žinomo baltisto 
Jono Balkevičiaus tėtis Petras Balkevičius buvo matininkas - ir padėjo surasti du 
anūkus iš šešių būrio – Petrą Balkevičių, fiziką, mokslų daktarą, Lietuvos lazerių 
asociacijos vykdantįjį direktorių ir Solveigą Gasiūnienę, inžinierę elektrikę, ir užra-
šyti jų prisiminimus apie senelį. 

Matininkas Petras Rudolfas Balkevičius gimė 1885 m. liepos 29 d. Vengriškio 
(Vengeriškio) viensėdyje Juodupės valsčiuje Rokiškio apskrityje. Pagal dokumen-
tus tautybė – latvis. Tėvai – Adomas ir Ieva (Auziņa) Balkevičiai buvo valstiečiai. 
(greičiausiai – laisvieji). Taip manyti leidžia gyvenimas viensėdyje ir buvusi gali-
mybė suteikti vaikams išsilavinimą. Neretos (Latvija) evangelikų liuteronų bažny-
čios krikšto knygose jo gimimo vieta nurodyta Mažųjų Prūselių kaimas. Greičiau-
siai šitaip latviškai buvo įvardinti Prūseliukai; 1950 m. pildytame kadrų įskaitos 
lape jis nurodo, kad pagal tuo metu buvusį administracinį Lietuvos suskirstymą tai 
esąs Prūseliukų viensėdis Čedasų valsčiuje. 1923 m. (per gyventojų surašymą) Juo-
dupio valsčiuje buvo: Prūseliukų kaimas, Prūseliukų viensėdis, Prūselių kaimas bei 
Vengeriškio viensėdis. 1959 m. Prūseliukų viensėdis jau neminimas, tik Prūseliukų, 
Prūselių ir Vengeriškio kaimai. Dabar žinomas tiktai Prūselių kaimas. 

Įgijęs vidurinį išsilavinimą, P. Balkevičius matininko amato 1908-1910 m. mo-

Caro Rusijos kariuomenės 
jefreitorius, 1916 m. 

Užrašas antroje nuotraukos pusėje, 
paliudijantis asmenybę
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kėsi Pskove ir Kaune. Tarnybą pradėjo vadinamosios Stolypino reformos metu ir 
pirmosios jo pareigos 1911-1913 m. buvo Raseinių apskrities Žemiečių suvažia-
vimo, rezidavusio Raseiniuose, matininkas, priklausęs Kauno gubernijos rėdybai. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Kauno gubernijos matininkai su visomis 
darbo priemonėmis buvo evakuoti į Tverės miestą Rusijoje. Ten 1917 metais Lietu-
vos matininkai įkūrė „Lietuvos matininkų sąjungą“. 

Tarnyba carinėje kariuomenėje irgi buvo susijusi su geodezija, kaip ir Pirmojo 
pasaulinio karo metai. 1916 - 1917 metais tarnavo Vladimiro gubernijos Muromo 
mieste techniškoje dalyje, iš kur buvo pasiųstas į karo veiksmų zoną Rumunijoje ir 
nužygiavo iki Vienos. „Tai buvo virš siaubo“, prisiminęs sakydavo ir džiaugdavosi, 
kad nereikėjo nieko nušauti. „Neiššoviau nei vieno šūvio ir nei į vieną žmogų netai-
kiau“. Apsaugojo inžineriniame dalinyje pravertęs geodezininko amatas, reikalin-
gas žemėlapiams braižyti. Jis buvo humanistas, taikus žmogus – prisimena anūkė - 
karas buvo priešiškas jo prigimčiai.

Dar prieš revoliuciją vedė, 1916 m. sulaukė pirmagimio sūnaus Talivaldo. Li-
kęs našliu, po karo vedė rygie-
tę Anną Heleną Klinklavs. Iki 
revoliucijos ši tarnavo vienai 
grafienei priklausiusio dvaro 
pieninės laboratorijoje. Į Rusiją 
ją buvo pasikvietęs vyresnysis 
brolis Peteris, išleidęs į moks-
lus. Traukdamasi į Prancūziją 
grafienė pavedė jai perimti pie-
ninę ir perduoti ją revoliuciniam 
komitetui. Suirutės, plėšiamų 
Maskvos cerkvių kupolų vaiz-
dai įsirėžė atmintyje nepamirš-
tamai.

Po karo šeima iš Maskvos 
pasitraukė į Tambovo srities 

Temnikovo miestą, kur vėl sekė darbas II eilės matininku bolševikinėje Rusijoje. 
Čia šeima susilaukė dukters Mirdzos ir tų pačių 1921 metų rudenį grįžo į savo kraš-
tą. Grįžimas į Lietuvą susijęs su istorija, kai traukiniui sustojus Daugpilyje išlipti 
susiruošusiai žmonai buvo pasakyta, jog lipam ne dabar, kitoje stotyje... Ir taip jie 
atvažiavo į Lietuvą, nors Anna norėjo grįžti į Latviją, į Rygą: ten tėvai, brolis. Apie 
tai pasakodama ji vis pridurdavo, jog šito savo vyrui niekada neatleisianti, kad ap-
gavo, bet istoriją ne kartą girdintiems anūkams atrodydavo, kad močiutė seneliui jau 
seniai buvo atleidusi. Jis labai ją mylėjo. Juodu siejo ypatingas ryšys, kuris, vaikai-
čių ankstyvos vaikystės prisiminimais, atrodo, siejosi su šiltine sirgusių atskyrimu 
barakais. Ar tik ne ten bus užgimusi ta abipusė pagarba vienas kitam?

Su žmona Anna
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Grįžo pas tėvus į Vengriškį ir po poros mėnesių pradėjo dirbti matininku Žemės 
tvarkymo departamente. Grįžimas į Lietuvą, matyt, buvo apskaičiuotas, tikintis len-
gviau gauti darbą, nes čia tebebuvo daugybė neišskirstytų valakinių kaimų. Nuo 
1922 m. vasario įstojo į Lietuvos matininkų profesinę sąjungą. 1923 m. matavo 
Pandėlio valsčiuje, ką liudija minėtasis Raikėnų kaimo planas, buvo apsistoję Gu-
delių kaime, kur gimė jaunėlis sūnus Jonas. 1924 m. išparceliavus Pandėlio dvarą, 
Kurklaičių kaime (1927 m.) prie Apaščios šeimai buvo paskirtas 3 ha žemės skly-
pas, kuriame jie įkūrė savo namus. Laikydamiesi latviškos tradicijos juos pavadino 
„Gaismas pils“ – šviesos rūmai.

Matuodamas kaimus, gyvendavo pas ūkininkus paeiliui, būdavo gerai maitina-
mas. Kartais Anna važiuodavo padėti. Buvo labai pareigingas ir teisingas. Visi no-
rėjo, kad jis matuotų žemę - pasakojimus iš vaikystė prisimena anūkė. Buvo labai 
pedantiškas, dirbdavo iš lėto. Net ir vėlesniais laikais braižymo plunksnos namuose 
būdavo tvarkingai suvyniotos, užrašyta kada kurios buvo naudotos. Pieštukai nu-
drožti, linija – plonytė kaip voratinklio, skaičiai - kaligrafiški. Jis sakydavo, kad 
matininkas yra ir psichologas. Tais laikais geresnės žemės duodavo mažiau, blo-
gesnės – daugiau, galulaukėse taip pat daugiau, ir žmonėms reikėdavo apsispręsti. 
Skaudžiausias įvykis jo darbe buvo, kai vienas žmogus labai abejojo, kurį sklypą 
jam pasirinkti, nervinosi ir negalėdamas apsispręsti pasikorė. Prisimindamas saky-
davo, kad darbas esą buvęs panašus į tą, kuris aprašytas brolių Kaudzyčių romane 
„Matininkų laikai“ (1879 m.). Ši knyga buvo jų namuose.

Šeimoje kalbėjo latviškai. Buvo tikintys, lankė Neretos evangelikų liuteronų 
bažnyčią. Dalyvaudavo ir Pandėlio bažnyčios, miestelio šventėse. Namas Kurklai-
čiuose buvo dvijų galų, švedišku skardiniu stogu. Supo didelis sodas. Namuose ant 
sienos kabojo namų šventinimo aktas. Kolūkių metais kitoje namo dalyje gyveno 
kolūkio specialistai. 

Antrojo pasaulinio 
karo metus praleido 
Kurklaičiuose. 1941-
1944 m. skirstė dar 
neišskirstytus kaimus 
viensėdžiais (taip nu-
rodė kadrų įskaitos 
lape). Frontui praė-
jus, 1944 – 1948 m. 
dirbo inžinieriumi jau 
sovietinės Lietuvos 
Žemės tvarkymo ir 
sėjomainų valdybo-
je, paskui - Pandėlio 
rajono žemės tvarky-
toju. 1945 m. gruodį 

Užrašai planuose buvo kaligrafiški
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apdovanotas SSSR medaliu už 
šaunų darbą. Buvo nepartinis. 
Savo darbą mylėjo. Į darbą atei-
davo valanda anksčiau. Senasis 
teodolitas namuose buvo laiko-
mas rūpestingai. Šis varinis bliz-
gantis daiktas labai traukė berniu-
kus, todėl senelis kartais leisdavo 
jiems pažiūrėti pro jį į mėnulį.

Net ir senatvėje buvo gražus: 
balta galva, balti ūsai, aukštas. 
Vasaromis mėgdavo nešioti baltą 
lininį švarką, baltą liemenę, kuri 
turėdavo būti labai balta. Labai 
norėjo, kad anūkė puoštųsi, kad 
būtų graži, nes močiutė jaunys-
tėje buvo graži („šeši darželiai“ 
ant skrybėlės ikirevoliucinėse 
jaunystės nuotraukose), bet šią 
labiau domino elektrotechnika. 
Negėrė, nerūkė. Buvo sportiškas. 
Darydavo mankštą, jogos kvėpa-

vimo pratimus. Dar tarpukariu badavimu išsigydė reumatą. 
Buvo labai apsiskaitęs. Mėgo knygas. Skaitydamas paraštėse žymėdavosi pas-

tabas. Mėgo R. Tagorę, domėjosi viskuo, kas susiję su indų filosofija. Kartais pa-
mokydavo anūkus, kaip perteikti savo įtaigą, užhipnotizuoti, pavyzdžiui, mokytoją. 
Buvo rimtas, humorą suprasdavo ne visuomet. Anūkų elgesys turėdavo būti neprie-
kaištingas. 

Atskiras darbas – suskaičiuoti, kiek kaimų jis išmatavo, prie kiek žmonių liki-
mų, formuojant vienkiemiams sklypus, prisilietė. Tie sudarytieji sklypai, matyt, ti-
krai buvo žmonėms priimtini, jeigu šalia jų – raikėniškių, rumpiškėnų, stenioniškių 
gyveno, šalia jų sulaukė senatvės. O lygiai, vienodai išdalinti žemę galima tiktai 
gerai ją pažinus. (Ir, matyt, pažindavo, jei net laukų vardus įsidėmėdavo, kai gerą 
palydovą kuriame kaime turėdavo.) Ir gerbiant žmones, suprantant, kaip ten jiems, 
jų vaikams bus gyventi. Kaimynystėje augusių pandėliškių vaikystės atsiminimais, 
tai buvęs ypatingas žmogus: vyresnieji su juo bendraudavę pagarbiai, kaip kalbama 
su vaistininku ar kunigu. 

1963 m. pradėjus sirgti žmonai persikėlė gyventi pas dukrą į Kauną. Skaudžiai 
išgyveno žmonos mirtį, skausmingai seno. Nemėgo švenčių, jubiliejų. Nors eidavo 
kasdien pasivaikščioti, jam trūko gamtos, reikėjo savo namų. Miestas netiko. My-
limo žmogaus, laukų erdvės ilgesys buvo sunkus. Mirė 1968 m. sausį. Palaidotas 
Kaune Petrašiūnų kapinėse.

P. Balkevičius su vaikais ir anūkais  
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Garbingą 80 metų 
jubiliejinį gimtadienį 
balandžio 1 d. šventė 
buvęs Žemėtvarkos 
instituto dirvožemio 
specialistas Kazimie-
ras Gustaitis. Jubi-
liatas 48-eris savo 

gyvenimo metus susiejo su brangiausiu šalies 
turtu - žeme, tyrė ir kartografavo dirvožemius. 

Kazimieras gimė buvusio Kazlų Rūdos 
(dabar Prienų) r. Skriaudžių apyl. Pavie-
muonio k.. Vaikystė ir paauglystė prabėgo 
gimtinėje. Mokėsi Veiverių vidurinėje mo-
kykloje, o ją baigęs įstojo į LŽŪA. 1959 m. 
įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. 

1959-1962 m. dirbo pagal specialybę 
Prienų r. žemės ūkio įmonėse. 1962 m. pava-
sarį Kazimieras pradėjo dirbti Žemėtvarkos 
projektavimo instituto Dirvožemių tyrimo 
partijoje dirvožemininku. Tyrė ir kartografa-
vo dirvožemius, rinko dirvožemių jungtinius 
pavyzdžius. Per šį laikotarpį jis sukaupė ne-
mažai praktinės patirties apie Lietuvos dir-
vožemius, jų išsidėstymą, fizines, agroche-
mines ir ūkines savybes, dirbo dirvožemių 
bonitavimo ir žemės ekonominio vertinimo 
darbus. 1966 m. reorganizavus instituto Dir-
vožemio tyrimo partiją į Dirvožemio skyrių, 
K. Gustaitis paskiriamas dirvožemininkų 
grupės vadovu. 

1969-1971 m. Jubiliatas dirbo dirvože-
mininku Kuboje, tyrė dirvožemius projektuo-
jamose drėkinimo sistemose. Ten dirbdamas 
neblogai pramoko ispanų kalbą, išstudijavo 
tenykščių dirvožemių savybes, morfologinius 
požymius, dirbdamas kartu mokė vietinius 
specialistus. Grįžęs iš Kubos, K. Gustaitis 
toliau dirbo grupės vadovu instituto Dirvo-
žemio skyriuje, o nuo 1990 m. - skyriaus vy-
riausiuoju specialistu. 

1998 m. K. Gustaitis buvo paskirtas Dir-
vožemio skyriaus viršininko pavaduotoju, o 
1999 m. pavasarį - šio skyriaus viršininku. 
Šiuo laikotarpiu Dirvožemio skyriuje pradė-
ti vykdyti iš esmės naujo techninio lygmens 
darbai - Lietuvos dirvožemio duomenų ba-
zės ir geografinės informacinės sistemos 
GIS kūrimo, nusausintų žemių melioracinės 
būklės bei užmirkimo duomenų banko kūri-
mo ir kiti darbai, pagrįsti skaitmeninėmis 
technologijomis. Iki išėjimo 2010 m. į pen-
siją Kazimieras išugdė būrį gerų dirvožemio 
specialistų. 

Ir išėjus į pensiją jo tenoras skamba 
Kauno miesto „Perkūno“ vyrų chore. Nuo-
taikingą, nuoširdų, nestokojantį humoro Ju-
biliatą sveikiname gražios sukakties proga, 
linkime geros sveikatos ir dar daug gražių ir 
giedrių gyvenimo metų. 

Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila 

Kazimierui Gustaičiui – 80

Aktyviam ir ener-
gija trykštančiam že-
mėtvarkos veteranui 
Jonui Praškevičiui 
sausio 16 d. sukako 
80-tasis jubiliejinis 
gimtadienis. 

Jubiliatas gimė Kaišiadorių r. Kalvių 
k. Mokėsi Kruonio vidurinėje mokykloje. 

1955 m. baigęs Kauno žemės ūkio techniku-
mą pradėjo dirbti Žemės ūkio ministerijos 
Žemės tvarkymo valdyboje techniku žemė-
tvarkininku. Po metų paskiriamas į Varnių 
MTS inžinieriumi žemėtvarkininku. 1958 m. 
panaikinus MTS, dirba Varnių r. žemės ūkio 
inspekcijoje vyresniuoju žemėtvarkininku, 
vėliau vyresniuoju kelių inžinieriumi inspek-
toriumi. 1965 m. paliko Žemaitiją ir pradėjo 

Jonui Praškevičiui – 80
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dirbti vyriausiuoju inžinieriumi žemėtvarki-
ninku Jonavos r. žemės ūkio gamybinėje val-
dyboje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
vadovavo Jonavos r. žemėtvarkos tarnybai.

Rajono žemėtvarkos tarnyba tuomet 
sprendė žemės skyrimo keliams tiesti, pra-
monės įmonėms, ūkių gamybiniams cen-
trams, gyvenvietėms statyti, taip pat ūkių 
pertvarkymo, žemės naudojimo kontrolės 
klausimus. Žemėtvarkos projektavimo insti-
tuto atliekamuose sėjomainų projektavimo, 
žemės apskaitos ir kituose darbuose neap-
sieita be J. Praškevičiaus dalyvavimo, kon-
sultavimo ir paramos. Jubiliatas glaudžiai 
bendradarbiavo su melioracijos organiza-
cijomis, nė vienas melioracijos objektas ne-
buvo priimtas naudoti be Jono parašo. Ilgą 
laiką dirbęs žemėtvarkininku, jis jautėsi ti-
kru Jonavos rajono žemės šeimininku, mokė-
jo sutarti su daugelio organizacijų vadovais 

ir žemės savininkais. Sugebėjo juos įtikinti 
laikytis nustatytų žemės tvarkymo ir žemės 
reformos įstatymų reikalavimų. 

1997 m. Jonui sukako pensinis amžius, 
bet 1998-2001 m. dar dirbo Valstybinio 
žemėtvarkos instituto Kauno žemėtvarkos 
skyriuje. Čia jis sėkmingai darbavosi žemės 
nuosavybės atkūrimo baruose Kaišiadorių 
rajone. Vyresnioji žemėtvarkininkų karta 
puikiai prisimena aktyvią šio žemėtvarkos 
specialisto veiklą. Nė vienas gamybinis ar 
kitoks žemėtvarkininkų pasitarimas nepra-
eidavo be Jono pasisakymų, probleminių 
klausimų iškėlimo, o kartais ir su humoru 
išdėstytų rimtų pasiūlymų. 

Neeilinio gimtadienio proga nuoširdžiai 
linkime Jubiliatui geros sveikatos, daug 
džiugių akimirkų ir stiprybės pasitinkant gy-
venimo iššūkius.

Buvusių kolegų vardu
Romualdas Survila

Kovo 11 d. 70 
metų sukaktį pažymėjo 
daugeliui šalies me-
lioracijos specialistų 
ir Kretingos rajono 
žemdirbių gerai pažįs-
tamas Antanas Būta.

Jubiliatas gimė Žemaitijoje – Skuodo r. 
Margininkų kaime ūkininkų šeimoje. 1964 
m. baigęs Židikų vidurinę mokyklą ir trum-
pai dirbęs Augzelių klube skaityklos vedėju, 
1965 m. pradėjo dirbti Mažeikių MSV – iš 
pradžių darbininku, vėliau techniku. 1966 
m. grįžo į gimtąjį Skuodo r., dirbo Skuodo 
MSV meistru, vėliau darbų vykdytoju. Nuo 
1970 m. buvo Kretingos MSV darbų vykdy-
tojas, vėliau gamybinio skyriaus viršininkas. 
Dirbdamas mokėsi LŽŪA ir 1980 m. įgijo 
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Aktyvaus darbų vykdytojo organiza-
cinius gabumus pastebėjo Melioracijos ir 

vandens ūkio ministerija. 1985 m. jis pa-
skiriamas Šilutės MSV vyriausiuoju inžinie-
riumi. 1987 m. grįžo į Kretingos MSV, ėjo 
vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojo parei-
gas. Prijungus rajonų melioracijos eksplo-
atavimo valdybas prie MSV, buvo viršininko 
pavaduotoju eksploatacijai. Jau po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. pava-
sarį Antanas skiriamas naujai įsteigtos Kre-
tingos r. melioracijos tarnybos viršininku.

1997 m. A. Būta paskiriamas Kretingos 
r. žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju, 
o nuo 2002 m. iki 2010 m. ėjo vyresniojo, 
po to vyriausiojo specialisto pareigas. Pui-
kiai įgudęs dirbti kompiuteriu, turėdamas 
kompiuterinio programavimo, darbo su GIS 
duomenų bazėmis, skaitmeniniais žemėla-
piais pagrindus, Antanas buvo skyriaus me-
lioracijos specialistų mokytojas ir patarėjas 
šioje srityje. Ir dabar dažnai prireikia jo 
konsultacijų.

Antanui Būtai –70
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Išėjęs į užtarnautą poilsį, dar jautėsi 
turįs daug jėgų ir energijos, todėl su melio-
racija neatsisveikino. 2011-2013 m. Antanas 
Būta dirbo melioracijos darbų vadovu UAB 
„Edrija“, o nuo 2013 m. vadovauja koope-
ratinei bendrovei „Kretingos ūkininkas“, 
kuri užsiima melioracijos statinių remonto ir 
priežiūros darbais, eksploatuoja polderius, 
užtvankas. Taip pat Antanas atlieka meliora-
cijos darbų techninę priežiūrą.

Su žmona Aldona užaugino sūnų Saulių, 
žinomą muzikantą. Turi du vaikaičius. Lais-

Sausio 28 d. - pro-
fesoriaus Sauliaus 
Vaikaso septyniasde-
šimtojo gimtadienio 
šventė. Jis pradėjo 
naująjį gyvenimo 
etapą ir iš metų aukš-

tumos jau gali pasigėrėti savo darbo vaisiais, 
pasidžiaugti gražia šeima. 

Sauliaus Vaikaso gyvenimo kelias prasi-
dėjo 1946 m. sausio 28 d. Šiaulių r. Žarėnų-
Latvelių kaime. Čia pradėjo mokytis. 1954 m. 
šeimai persikėlus gyventi į Mažeikių rajoną 
mokėsi Dapšių pradžios, vėliau Pikelių aš-
tuonmetėje ir Židikų vidurinėje mokyklose. 
1963 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakultetą ir 1968 m. su hidro-
technikos inžinieriaus diplomu pagal pasky-
rimą pradėjo dirbti Lietuvos hidrotechnikos 
ir melioracijos mokslinio tyrimo institute jau-
nesniuoju moksliniu bendradarbiu. Su užside-
gimu pasinėrė į mokslinę veiklą, tęsė studijas 
aspirantūroje, savo rankomis pastatė hidrau-
linį Nemuno žemupio modelį. Rasdavo laiko 
ir aktyviam sportui, vadovavo sporto klubui. 

1973 m. Jubiliatas tapo instituto Hidro-
technikos laboratorijos vyresniuoju moks-
liniu bendradarbiu. Buvo vertinamas kaip 
gabus, darbštus ir kūrybingas darbuotojas. 
Jo mokslinė veikla skirta unikalaus gamtinio 

komplekso – Nemuno žemupio tyrimams. Jis 
nagrinėjo Nemuno žemupio apsaugos nuo 
žalingų pavasario potvynių problemas. 1993 
m. S.Vaikasas apgynė technikos mokslų dak-
taro disertaciją „Hidraulinio modeliavimo 
metodo išvystymas ir pritaikymas polderių 
tyrimuose“. Toliau nagrinėdamas Nemuno 
žemupio deltoje vykstančius procesus pa-
rengė ir 2001 m. apgynė habilitacijos darbą 
„Potvynio tėkmių bei nešmenų dinamika ir 
teršalų sklaidos procesai upių slėniuose“. 

Prof. Saulius Vaikasas – produktyvus 
mokslininkas. Jis vienas arba su bendraau-
toriais paskelbė per 200 mokslinių darbų: 
straipsnių tarptautiniuose mokslo žurna-
luose ir leidiniuose, mokslo populiarinimo 
spaudoje, dvi monografijas (viena iš jų iš-
leista užsienio leidykloje), mokomąją knygą. 
Dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų, 
skaitė paskaitas Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto ir A. Stulginskio universi-
teto studentams ne tik lietuvių, bet ir anglų 
kalba. 2007 m. jam buvo suteiktas profeso-
riaus mokslinis vardas. Jis buvo doktoran-
tūros komisijos narys, nuolatinis jaunosios 
mokslininkų kartos ugdytojas, patarėjas ir 
pagalbininkas, yra tarptautinės hidrologų 
(Nordic Hydrology) ir hidraulinių tyrimų 
asociacijos (IAHR) narys. Institute, pasku-
tiniaisiais metais reorganizuotame į ASU 

Profesoriui Sauliui Vaikasui – 70

valaikiu aktyviai dalyvauja visuomeninėje 
veikloje. Būdamas Lietuvos pensininkų są-
jungos „Bočiai“ Kretingos bendrijos pirmi-
ninko pavaduotoju, organizuoja šio kolekty-
vo renginius ir keliones. Be to, Antanas yra 
Kretingos miesto Centro seniūnaitijos seniū-
naitis, tad savo idėjas įgyvendina ir gerinant 
gyvenamąją aplinką. 

Gerbiamas Antanai, linkime ir toliau 
džiaugtis gyvenimu. Sveikatos ir stiprybės 
Tau tolesniame gyvenimo kelyje.

Ženeta Seniūnienė
Leonas Rimeika
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Vandens ūkio inžinerijos institutą, jis dirbo 
daugelį metų iki 2015 m. pabaigos. 

Aktyvi visuomeninė ir mokslinė veikla 
neliko nepastebėta. Jubiliatas apdovanotas 
„Sausio 13-osios atminimo“ medaliu, atmi-
nimo ženklu „Savanoriui, saugojusiam po-
piežių“, jis gavo padėkas už aktyvią moks-
linę veiklą ir Lietuvos kariuomenės kūrimą. 
2010 m. jam suteikta A. Stulginskio universi-
teto mokslo premija už mokslinių publikaci-
jų rinkinį „Vandens savaiminis apsivalymas 
Nemuno deltoje potvynių metu“. 

Kartu su žmona Danute užaugino dvi 

dukras Vaivą ir Ugnę, ypač džiaugiasi ketu-
riais vaikaičiais Linu, Aleksu, Vyčiu ir Gin-
tare. Savo charakteriu Saulius tikras žemai-
tis su filosofiniu požiūriu: tiesus ir atviras, 
ištikimas savo idealams, neabejingas šalyje 
vykstantiems politiniams įvykiams, sportui. 

Septyniasdešimtmečio proga gerbiamam 
Jubiliatui linkime paties svarbiausio – geros 
sveikatos ir būti stipriam kaip uolai priimant 
naujus gyvenimo iššūkius.

Bendradarbių vardu 
Stefanija Misevičienė 

Aurelija Rudzianskaitė

Vilhelmui Haase – 60
Kovo 18 d. Šakių 

r. savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio 
skyriaus vyriausiajam 
specialistui meliorato-
riui Vilhelmui Haase 
sukako 60 metų.

Jubiliatas gimė tremtyje Rusijoje, Kras-
nojarsko krašte. 1957 m. tėvai su mažuoju 
Vilhelmu ir jo sesute grįžo į Lietuvą, ap-
sigyveno Jurbarke, vėliau persikėlė į Ša-
kių rajono Gelgaudiškio miestelį, kuriame 
kūrėsi melioratorių gyvenvietė. Vilhelmas 
augo tarp melioratorių (amžinybėn iške-
liavę Vilhelmo tėvai melioracijai atidavė 
visą gyvenimą), ir jam net nekilo abejonių 
dėl specialybės pasirinkimo. Baigęs Gel-
gaudiškio vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą 
ir 1979 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją.

Grįžęs į Gelgaudiškį, dirbo Šakių MSV. 
Pradėjo nuo techniko pareigų, po metų  tapo 
meistru. 1985 m. perėjo dirbti  į Šakių  MEV. 
Šioje melioracijos organizacijoje iki  1988 
m. buvo Projektavimo skyriaus  viršininkas. 
Vėliau, prasidėjus įvairioms reoganizaci-
joms, 1988-1992 m.  Šakių autokelių valdy-
boje jis ėjo Gamybinio skyriaus inžinieriaus 

pareigas, vėliau dirbo darbų vykdytoju. Pui-
kiai pažįstantis rajoną, išmanantis meliora-
cijos ir kelių statybos technologijas, V. Haa-
se tapo puikiu  šių sričių specialistu. 

Prasidėjus žemės reformai, jis buvo pa-
kviestas dirbti į  Šakių agrarinės reformos 
tarnybą: 1992-1994 m. ėjo žemėtvarkininko 
pareigas. Bet noras užsiimti profesine melio-
ratoriaus veikla  paskatino Vilhelmą  grįžti į 
atkurtą rajono  Melioracijos tarnybą, kurios 
funkcijas po įvairių reorganizacijų perėmė 
savivaldybės žemės ūkio skyrius. Vilhelmas 
turi  didžiulę darbo patirtį, yra   kruopštus,  
reiklus ir itin atsakingas darbuotojas,  nuo-
širdžiai, su tikru užsidegimu rūpinasi mūsų 
rajono melioracijos sistemų   būkle. 

Jubiliatas nuo pat jaunystės dalyvaudavo 
įvairiuose sporto renginiuose, sąskrydžiuose, 
varžybose, melioratorių šventėse, ilgus me-
tus rajono komandose žaidė krepšinį. Kartu 
su žmona Irena užaugino dukrą Medeiną, 
kuri pasekė mamos pėdomis ir tapo teisinin-
ke. Sūnus Hermannas – moksleivis. 

Sveikiname kolegą gražaus jubiliejaus 
proga, linkime neišsenkančios energijos, sti-
prios sveikatos, sėkmės ateities darbuose ir 
laimės asmeniniame gyvenime.

Bendradarbių vardu
Danutė Buteikienė, Rimantas Vaičiūnas

SVEIKINAME
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Ilgamečiam Alek-
sandro Stulginskio 
universiteto Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto Hidrotech-
ninės statybos inži-
nerijos instituto dar-

buotojui hidrotechnikos inžinieriui Antanui 
Vaitiekūnui sukako šešiasdešimt metų.

A. Vaitiekūnas gimė 1956 m. vasario 12 
d. Marijampolės sav. Putriškių k. Nuo 1963 
m. mokėsi Putriškių kaimo pradžios, vėliau 
Padovinio aštuonmetėje. 1974 m. baigęs 
vidurinę mokyklą įstojo į LŽŪA studijuoti 
hidromelioracijos. Studijos  užsitęsė, nes 
1976-1978 m. teko tarnauti sovietinėje ar-
mijoje.

1979 m. Antanas pradėjo dirbti LŽŪA 
Inžinerinių konstrukcijų katedroje laboran-
tu. Dirbdamas neakivaizdiniu būdu baigė 
studijas ir įgijo hidrotechnikos inžinieriaus 
kvalifikaciją. 1986 m. paskirtas Statybinių 
konstrukcijų katedros laboratorijų vedėju, o 
nuo 1988 m. kartu dirbo ir pedagoginį asis-
tento, vėliau – lektoriaus darbą. Skaitė ūkio 
sodybos sutvarkymo paskaitas, vadovavo 
atliekant gruntų mechanikos ir statybinių 
medžiagų laboratorinius darbus Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentams, 
dėstė statybos inžinerijos pagrindus Miškų 
fakulteto studentams. A. Vaitiekūnas buvo 
katedros, o šiuo metu ir Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakulteto Hidrotechninės sta-
tybos inžinerijos instituto „gaspadorius“ 
tikrąją šio žodžio prasme. Jo dėka palaiko-
ma tvarka laboratorijose, prižiūrimi prie-
taisai ir kitas inventorius. Suvalkietiškas, 
pedantiškas šio žmogaus charakteris labai 
praverčia atliekant  pagrindinį vyr. labo-
ranto darbą. Jis taip pat vykdo gamybinius 
bandymus ir mokslinius tiriamuosius dar-
bus pagal ūkiskaitines sutartis.

1991 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto bazėje įsteigus Hidrotechnikos 
koledžą, jame A. Vaitiekūnas dirbo labora-
torijos vedėju, o 1995 m. pradėjo skaityti 
ir paskaitas studentams. Po šios kolegijos  
reorganizavimo dabartinėje Kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegijoje A. Vaitie-
kūnas dėsto techninę mechaniką, inžinerinę 
grafiką, hidrotechnikos statinių pažintinę 
praktiką, vadovauja bakalaurų baigiamie-
siems darbams, dalyvauja baigiamųjų dar-
bų vertinimo komisijoje. Jis yra mokslinių 
straipsnių ir mokymo metodinių priemonių 
bendraautoris.

Antanas aktyviai dalyvauja visuomeni-
nėje veikloje. Dar būdamas katedros dar-
buotoju, 1985-1987 m. vadovavo studentų 
statybiniams būriams Jakutijoje. Daugelį 
metų buvo atsakingas už Universiteto dės-
tytojų ir darbuotojų sportinę veiklą, yra 
ilgametis krepšinio komandos žaidėjas, tin-
klinio varžybų teisėjas.

Nuo pat LŽHIS atkūrimo pradžios An-
tanas yra jos narys ir kasmetinės Sąjun-
gos profesinės šventės sportinių varžybų 
organizatorius. Daugelį metų yra Kauno 
medžiotojų klubo „Pilėnai“ aktyvus me-
džiotojas ir valdybos narys. Prieš keliolika 
metų jo pomėgių ratas dar prasiplėtė  Anta-
nas pradėjo domėtis bitėmis. Antanas labai 
mėgsta gamtą, ypač įvairius vandens telki-
nius, prie kurių galima įdomiai ir turiningai 
leisti laiką, pažvejoti.

Jubiliatas kartu su žmona Daiva užau-
gino du vaikus: hidrotechnikę Rūtą ir krep-
šininką Paulių.

Mielas Antanai, linkime Tau geros svei-
katos, sėkmės asmeniniame gyvenime, dar-
buose, sporte, medžioklėje, žvejyboje, bity-
ne ir kitose veiklose.

Bendradarbių vardu
Algimantas Patašius

Dainius Ramukevičius

Antanui Vaitiekūnui – 60

SVEIKINAME
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Sausio 25 d. ju-
biliejų šventė Na-
cionalinės žemės 
tarnybos Telšių 
skyriaus vyresnysis 
specialistas Sau-
lius Bumblauskas.

Saulius gimė 
Telšiuose. 1984 m. baigęs vidurinę mokyklą 
įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemė-
tvarkos fakultetą. 1991 m. baigė hidromeli-
oracijos studijas, įgydamas hidrotechnikos 
inžinieriaus kvalifikaciją. Tačiau visa jo 
darbo veikla susijusi su žemėtvarka.

1991 - 1993 m. jis dirbo Telšių r. Ga-
dūnavo agrarinėje tarnyboje. 1998 – 2001 
m. dirbo Valstybinio žemėtvarkos instituto 
Šiaulių filiale. 2001 m. įkūrė individualią 

įmonę ir dirbo žemės reformos žemėtvarkos 
darbus Telšių r. Viešvėnų seniūnijos kadas-
tro vietovėse. 2011 m. tapo Nacionalinės 
žemės tarnybos prie ŽŪM darbuotoju.

Saulius kartu su žmona Daina užaugino 
dvi dukras. Vyresnioji dukra, Eglė, filologė, 
2016 m. baigė magistro studijas Vilniaus 
universitete. Jaunesnioji, Agnė – abiturientė.

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjungos Telšių apskrities žemė-
tvarkos skyriaus vardu sveikiname Saulių 
su gražiu jubiliejumi ir linkime, kad visos 
ateinančios dienos būtų kaip dovanos. Ne-
svarbu kokios – didelės ar mažos. Svarbu, 
kad būtų pilnos džiaugsmo, gerumo ir norų 
išsipildymo.

LŽHIS Telšių apskrities žemėtvarkos 
skyriaus vardu Alfruzina Katarskienė

Sauliui Bumblauskui – 50

SVEIKINAME

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,  
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus 

ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija

Vytą Alaburdą
Janiną Bagdonienę

Alvydą Drūtį
Vladą Ruką

Stasį Silevičių

Juozą Prakapą
Gediminą Pranskūną

Janiną Ribokienę
Birutę Sobesčiukienę
Jovitą  Urbonavičienę

Donatą Bačiauską
Nijolę Jasinskienę

Kęstutį Praną Kazlą
Alfredą Kėželį
Antaną Kropą
Praną Šopagą
Povilą Šukį

Tugaudą Zabarauską

Juozą Kapturauską
Algirdą Matulionį
Juozą Mikalauską

Praną Žagarį
 

Joną Algimantą Akelaitį
Vitaliją Kaukėnienę
Stasį Vincą Laukaitį

Zenoną Noreiką
Rimą Šumskį
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Mano darbas Sartų kolonoje
Edmundas JANKEVIČIUS 
Hidrotechnikos inžinierius 

Neseniai žurnale buvo nemažai papasakota apie Lietuvos meliorato-
rių darbą Rusijos Smolensko srityje, tad aš norėčiau šiuos pasakojimus 
truputį papildyti, nes Sartų KMK veiklai vadovavau ketvertą metų (1976 – 
1980). Įspūdžių ir prisiminimų iš to laikotarpio liko daug, net būtų galima 
nemažą knygą parašyti. 

Viskas prasidėjo nuo skambučio iš Vilniaus. Tuo metu dirbau Plungės MSV vy-
riausiuoju inžinieriumi. Man paskambinęs Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos 
Gamybinio skyriaus viršininkas Vytautas Mikšys pakvietė atvykti pas ministerijos 
Statybų valdybos viršininką Aleksą Petronį. Jis pasiūlė vadovauti Smolenske esan-
čiai ministerijos Sartų kolonai. Nors darbas Plungėje sekėsi ir minčių kraustytis 
kitur neturėjau, vis dėlto norėjosi save išbandyti ir kitose pareigose. Sutarėm, kad 
vykstu tik dvejiems metams. Atsiskaitęs su Plungės MSV, po savaites buvau vėl mi-
nisterijoje. Čia sutikau mechaniką Algimantą Pliokštį iš Ukmergės, tai pat siučiamą 
į Smolenską. Prieš išvykstant abu pokalbiui į savo kabinetą pasikvietė ministras Jo-
nas Velička. Ministras gana šiltai mus priėmė, paaiškino darbo Sartų KMK specifiką 
ir patarė prireikus pagalbos Smolenske kreiptis į srities valdžios atstovą ryšiams su 
kolona Vitalijų Klimovičių. Kaip veliau paaiškėjo, V. Klimovičius iš tikrųjų padė-
davo išspręsti daugelį problemų.

Tad buvau paskirtas kolonos viršininku, o Algimantas Pliokštys viršininko pa-
vaduotoju mechanizacijai. Į Smolenską mus lydėjo Statybų valdybos viršininko pa-
vaduotojas mecha-
nizacijai Juozas 
Kunevičius. Jis ir 
pristatė mus Sar-
tų KMK darbuo-
jojams. Pirmasis 
įspūdis buvo ne-
koks. Kolonos ad-
ministracija buvo 
įsikūrusi sename 
pastate, apšildo-
mame malkomis 
kūrenama apvalia 
krosnimi. Pasta-

 Su Algimantu Pliokščiu (dešinėje) aptariame gamybines problemas 
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te penki kambariai: 
viršininko kartu su 
vyriausiuoju inžinie-
riumi kabinetas, ka-
binetai gamybiniam 
skyriui, buhalterijai, 
planavimo skyriui ir 
kadrų darbuotojai. 
Mechanikai buvo 
įsikūrę vagonėlyje 
prie pastato. Kiek to-
lėliau nuo kontoros 
stovėjo gyvenamieji 
vagonėliai darbuoto-
jams, atsiųstiems iš 

Lietuvos. Kiemas grunto, kuris po lietaus pažliugdavo. Mechaninės dirbtuvės buvo 
naujos, bet labai mažos, tad techniką reikėjo remontuoti lauke. 

Mes apsigyvenom Smolensko miesto centre, penkių kambarių bute, kurį išskyrė 
kolonai Smolensko centrinė valdžia. Taip pat šiame senoviniame bute paprastai ap-
sistodavo iš Lietuvos trumpam atvykę ministerijos darbuotojai bei savi specialistai, 
atvykę iš tolimesnių barų atsiskaityti už atliktus darbus. 

Taip prasidėjo darbas. Gamybinio skyriaus viršininkas buvo metus kolonoje 
jau dirbęs iš Lietuvos atvykęs Fiodoras Smirnovas. Buhalterijoje visos darbuotojos 
buvo vietinės, jai vadovavo vyriausioji buhaltere Ada Ivanova, planavimo skyriuje 
taip pat vietinės moterys su viršininke Liudmila Rudakova. Susipažinau su profsą-
jungos pirmininku Ilja Jakutinu bei partinės organizacijos sekretoriumi (kaip vėliau 
paaiškėjo „tranu“) Vladimiru Sazonovu. Vyriausiojo inžinieriaus ir kai kurių kitų 
darbuotojų nebuvo. Nekokį palikimą gavo ir viršininko pavaduotojas mechaniza-
cijai A. Pliokštys. Blogai buvo tvarkomi dokumentai, mechanizmų apskaita. Taigi 
norint įvesti tvarką mums teko pasidarbuoti iš peties. 

Darbą kolonoje pradėjome rudenį, kai iš Lietuvos atsiųsti darbuotojai, atidirbę 
melioracijos darbų sezoną, jau vyko į namus. Išvyko barų vadovai, kiti inžinerijos 
technikos darbuotojai. Kitam darbo sezonui jų liko labai nedaug. Tuo metu buvo 
trys melioracijos barai (mes juos vadinome aikštelėmis): Gagarino, Olšos ir Janovs-
kio. Gagarino aikšteleje liko dirbti darbų vykdytojai ir meistrai Jonas Vrubliauskas, 
Aleksas Patapovas, Eugenijus Antanaitis, Lionginas Namajūnas, mechanikas Alfre-
das Laukineitis, Virginijus Baltaduonis. Janovskio aikšteleje liko Antanas Petraus-
kas, mechanikas Bronius Narvilas. Olšos aikšteleje neliko nieko. 

Tad pats pirmasis uždavinys buvo suburti techninius darbuotojus. Pradėjau rei-
kalauti iš ministerijos, kad nedelsdami juos siųstų, nes geležinkeliu jau keliavo sta-
tybinės medžiagos. Jas pagal tuometinę tvarką reikėjo greit iškrauti iš vagonų ir 
išvežti, kitaip grėsė didelės baudos ir kiti nemalonumai. Reikėjo ir kelius nusivalyti, 

Senoji kolonos gamybinė bazė
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nes Smolensko srityje gausiai sninga. Šiuo požiūriu geriausiai veikė Gagarino aikš-
telės inžinieriai. Jie pasirūpindavo laiku iškrauti iš vagonų drenažo vamzdelius ir 
išveždavo juos į objektus.

Kolonoje tuo metu nebuvo vyriausiojo inžinieriaus, tad man teko dirbti ir už jį. 
Po ilgų derybų su ministerija atvyko inžinierius Povilas Žagunis, bet jis kategoriškai 
atsisakė tapti vyriausiuoju. Teko jį paskirti gamybinio skyriaus viršininku. Ministe-
rija vyriausiuoju inžinieriumi paskyrė F. Smirnovą. Jam buvo sunku, nes neturėjo 
darbo patirties melioracijos objektuose. Todėl teko daug aiškinti kaip spręsti gamy-
binius klausimus. Kitokio pasirinkimo tuo metu nebuvo. Bet nesunku buvo ir aiš-
kinti, nes sedėjome viename kabinete. Kodėl atsisakė šių pareigų P. Žagunis, man ir 
šiandien neaišku. Veikiausiai tuo metu, dar neturėdamas didesnės patirties, nenorėjo 
užimti ganėtinai atsakingų pareigų. Tuo tarpu jis, nors trumpai dirbo, pasirodė gerai 
išmanąs savo specialybę, mokąs bendrauti su žmonemis. Tačiau jį greitai pašaukė 
būtinajai karinei tarnybai, ir vėl likom be gamybinio skyriaus viršininko. Pasikvie-
čiau į šias pareigas iš objekto L. Nemajūną. Pradėjo atvykti techniniai darbuotojai 
ir iš Lietuvos. Atvyko Marijampolės MSV siųstas hidrotechnikos inžinierius Jonas 
Grigas. Jis buvo paskirtas vadovauti Janovskio, Talaškino aikštelei. Jonas iš pat 
pirmųjų dienų pasirodė kaip tvarkingas, reiklus, teisingas ir labai gerai išmanantis 
savo darbą specialistas. Sumažėjo girtuokliavimo, ženkliai pagerėjo darbų koky-
bė. Aikštelėje, kuri nutolusi nuo Smolensko kelias dešimtis kilometrų, dirbo Anta-
nas Petrauskas, vėliau Povilas Grigaitis, Vytautaas Bubėnas, mechanikas Vytautas 
Pakštaitis, Antanas Matuzevičius. Su V. Bubėno priėmimu buvo kitaip, nei su kitais 
atvykusiais iš Lietuvos melioracijos specialistais. Melioracijos ir vandens ūkio mi-
nisterija jį siuntė dirbti Smolensko srities melioracijos valdybai priklausančiose or-
ganizacijose. Jam ten nepatiko, o gal buvo ir kitų priežasčių, bet jis kreipėsi į mane 
dėl įsidarbinimo Sartų kolonoje. Teko tai derinti su ministerijos Kadrų skyriaus vir-
šininku Valerijonu Kiseliausku. Ne iš karto gavau sutikimą. V. Bubėną žinojau kaip 
gerą, reiklų specialistą, o mums tokio reikėjo. Neilgai padirbėjęs Talaškino aikštelė-
je, jis buvo perkeltas į Gagarino aikštelę.

Atvyko jaunas hidrotechnikos inžinierius Jonas Vengalis su šeima. Buvo pa-
skirtas į Olšos aikštelę. Iš pat pirmųjų dienų pasirodė kaip sumanus darbų organi-
zatorius. Buvo reiklus sau ir kitiems. Neužilgo pagerėjo drausmė, darbų kokybė. 
Be darbų organizavimo jis turėjo rūpintis atvykusiųjų darbininkų apgyvendinimu 
ir maitinimu. Visus iškilusius klausimus išspręsdavo savarankiškai ir kūrybiškai. 
Gerai dirbo ir aikštelės mechanikas Vasilijus Ovčinikovas, vietinis žmogus. Palaips-
niui susikūrė įmonės darbuotojų ir specialistų branduolys. Kadrų skyriui pradėjo va-
dovauti turinti juridinį išsilavinimą Rita Pliokštienė. Vėliau ji dirbo ir profsąjungos 
pirmininke. Kadrų skyriaus viršininke dirbo ir gero mechanizatoriaus Vytauto Šerno 
žmona. Į gamybinį skyrių atvyko jaunas specialistas V. Navikonis. Buvo paskir-
tas kokybės tikrinimo inžinierium. Buvo sukomplektuotas mechanikų personalas. 
Atvykus mechanikui Romui Navagruckui, jis tapo mechaninių dirbtuvių vedėju, o 
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vyriausiuoju mechaniku buvo paskirtas anksčiau gerai pasirodęs Gagarino aikštelė-
je Alfredas Laukineitis. Kasmet prie suburto tvirto kolektyvo branduolio prisijung-
davo nauji specialistai.

Pirmaisiais metais dažnai vykdavom į melioracijos objektus su pavaduotoju A. 
Pliokščiu ir Smolensko srities valdžios atstovu V. Klimovičiumi. Susitikdavome su 
darbuotojaisais, išklausydavome pageidavimus, spręsdavom problemas. Ypač daug 
kalbėdavome darbo drausmės klausimais. Ne paslaptis, kad iš Lietuvos dažnai bū-
davo atsiunčiami ne kokios reputacijos darbuotojai. Atsiųstieji dažniausiai atvyk-
davo geležinkeliu iš ryto. Kartais po kelionės metu padauginto alkoholio sunkiai 
galėdavome su jais susikalbėti. Prie kontoros buvo daug melioratorių vagonėlių, 
tai pirmiausia leisdavom jiems išsimiegoti, o tik vėliau galėdavome aiškinti apie 
būsimą darbą. Dalį „darbininkų“ neužilgo tekdavo išsiųsti namo. Kartais būdavo 
atsiunčiami žmonės, neturintys jokio supratimo apie melioraciją. 

Dirbome melioracijos objektuose, taip pat tvarkėme seną kontorą ir kiemą. Kon-
toroje savo negausiomis jėgomis įrengėme centrinį šildymą. Čia daug nuveikė vir-
šininko pavaduotojas A. Pliokštys. Jis taip pat rūpinosi kiemo tvarkymu. Žiemą 
kontoroje jau buvo malonu dirbti. 

Pirmųjų metų melioracijos darbų užduotis įvykdėme laiku. Tačiau vyriausiajį 
inžinierių F. Smirnovą pašaukė į karinę tarnybą ir išsiuntė į Sibirą statyti Baikalo-
Amūro geležinkelio magistralės („Bamo“). Ministerija pagal mano rekomendaciją 
vyriausiuoju inžinieriumi paskyrė J. Grigą. Man darbas labai palengvėjo, nes arti-
miausias pagalbininkas jau turėjo darbo šiame objekte patirtį. 

Vyko ir kiti pokyčiai. Buvo pradėta statyti nauja Sartų KMK kontora ir mecha-
ninės dirbtuvės. Mechanines dirbtuves statė Lietuvos kaimo statybos ministerijos 
organizacija. Nors gana dažnai atvykdavo ministro pavaduotojas Civilka, bet darbai 
vyko gan vangiai. Kitaip buvo su bendrabučio statyba, kurį statė Klaipėdos statybos 
valdyba Nr. 1 (viršininkas Rimantas Taraškevičius). Jį per metus pastatė ir pridavė 
mums naudotis. Su tuo susijęs įdomus atsitikimas. Iš vakaro gavome raktus nuo 
bendrabučio, o ryte randame įsikėlusią į vieną kambarį moterį su mažu vaiku, visai 
ne mūsų darbuotoją. Bandom aiškintis, padeda vietinis milicijos įgaliotinis, bet dėl 
mažamečio vaiko iškelti negalima. Reikia kreiptis į teismą. Skambina iš Maskvos 
kosmonautė Valentina Tereškova. Ji labai mandagiai paaiškina, kad šie metai yra 
vaikų gynimo metai, todėl reikia leisti moteriai gyventi bendrabutyje. Skambinu mi-
nistrui J. Veličkai. Iš pokalbiu su juo suprantu, kad moterį su vaiku reikia palikti 
bendrabutyje. Matyt, kosmonautė V. Tereškova paskambino ministrui pirmiau nei aš. 

Baigusi planuotus melioracijos darbus, pastačiusi du vienos angos tiltus, Olšos 
aikštelė persikėlė į Duchovščinos rajoną, gan tolokai nuo Smolensko. Persikėlimas 
atrodė gan įspūdingai. Jis nufilmuotas Z. Putilovo dokumentiniame filme „Ne vien 
rublis“. Aikštelės vadovas Jonas Vengalis buvo geras organizatorius. Reikėjo iš-
spręsti netgi elektros energijos tiekimo darbininkų stovyklai, jos aprūpinimo geria-
muoju vandeniu klausimus. Karo metais tose vietose vyko įnirtingi mūšiai. Pradėjus 
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darbus objekte, pa-
aiškėjo, kad žemėje 
yra labai daug už-
silikusių nuo karo 
šaudmenų. Teko 
aikštelėje nuolat 
laikyti išminuo-
tojus: karininką ir 
du kareivius. Kai 
vieną kartą eks-
kavatoriui E-652 
reikėjo pervažiuoti 
per brastą, prieš tai 
ją patikrinę radome 
prieštankinę miną. 
Užvažiavus ant jos 
sunkiam ekskavatoriui, galėjo įvykti nelaimė. Kariškiai miną susprogdino.

Naujas objektas buvo Syčiovkos rajone. Iš Gagarino aikštelės didesnė dalis me-
lioratorių persikėlė į jį. Syčiovka apskritai buvo srities užkampis. Mums tai buvo 
tolimiausias objektas, nutolęs daugiau kaip 200 kilometrų nuo Smolensko. Ten bai-
gėsi afaltuotas kelias. Rudenį vietiniai keliai buvo tokie blogi, kad kai kurie vietinių 
ūkių vadovai į pasitarimus rajono centre Syčiovkoje vykdavo vikšriniais traktoriais.

Iš pradžių Syčiovkoje darbams vadovavo E. Antanaitis, išvykus jam į Lietuvą, 
vadovavimą perėmė A. Patapovas. Koordinatorius ir atsakingas už darbus buvo Jo-
nas Vrubliauskas. Technikai pergabenti buvo būtinas treileris, o jį turėjom tik vieną 
ir tą pati Smolenske. O J. Vrubliausko gerų pažinčių dėka iš karinio dalinio gavome 
gerą tralą. 

Dirbome daug, darbo valandos nebuvo skaičiuojamos, teko nuolat dirbti šešta-
dieniais ir sekmadieniais, nes iš Lietuvos darbuotojai atvykdavo nereguliariai. Me-
lioracijos planus vykdėme, buvome ne kartą apdovanoti Visasąjungine pereinamąja 
vėliava. Įteikti ją atvyko iš Maskvos melioracijos ministerijos. Vėliavą teko patiems 
atsivežti iš melioracijos organizacijos, kuri buvo už Uralo kalnų. Kartu su vėliavos 
įteikimu mūsu darbų vykdytojui A. Patapovui buvo įteiktas medalis „Už Nejuodže-
mio zonos įsisavinimą“. Tai buvo pirmasis medalis kolonos darbuotojui už darbus 
melioracijos srityje.

Artėjo mano sutarties dirbti Smolenske pabaiga. Vienas iš pirmųjų nutarė išvykti 
mechanikas A. Gavėnas. Tačiau vietiniai chuliganai jį sunkiai sužeidė, ir po kelių 
dienu jis mirė. Mes, visi atvykę iš Lietuvos kolonos vadovaujantys darbuotojai, 
norėjome grįžti į Lietuvą. Mūsų ministerijos vadovai suprato, kad jei manęs neliks, 
tai dauguma darbuotojų taip pat išvyks. Atvykę iš Lietuvos ministerijos atstovai 
paprašė toliau tęsti darbą. Teko pasilikti dar dvejiems metams. Liko ir kiti galvoję 
išvykti iš KMK darbuotojai. 
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Vadovaujant kolonai teko bendrauti ir su aukšto rango pareigūnais Smolensko 
srityje vykdavo melioratorių pasitarimai. Mane visada į juos kviesdavo, prašydavo 
pasidalinti patirtimi, taip pat techninės pagalbos vykdant melioracijos darbų planus. 
Viename tokiame melioratorių suvažiavime dalyvavo TSRS melioracijos ir van-
dens ūkio ministras Nikolajus Vasiljevas. Partijos srities sekretorius P. Makarenka 
ministrui mane pristatė. Su ministru kartu sedėjom prezidiume. Po suvažiavimo 
visas prezidiumas ėjo vakarieniauti. Teko sočiai paragauti ikrų, kepto paršiuko ir 
truputį „Posolskos“ degtinės. Šį susitikimą išnaudojau kolonos veiklos problemoms 
spręsti. Ministrui gerai „apšilus“, aš priėjau pasikalbėti. Jis pasiūlė papasakoti apie 
vykdomus darbus Smolensko sityje, paklausė, gal ko trūksta, pasiūlė parašyti raštą 
dėl paramos ir jį asmeniškai jam Maskvoje įteikti. Jau kitą dieną pradėjom kurti tokį 
laišką. Tačiau pagal hierarchiją sąjunginiam ministrui gali pasirašyti tik Lietuvos 
melioracijos ministras ar ministro pavaduotojas. Vilniuje ministras J. Velička atsi-
sakė pasirašyti raštą. Tada nuėjau pas ministro pavaduotoją Afanasijų Vlasovą. Jis 
kelis kartus buvo mūsų kolonoje, žinojo, kad stokojame technikos, ir raštą pasirašė. 
Maskvoje Sąjungos ministro sekretorė paaiškino, kad man skirta pasikalbėti pen-
kios minutės. Išgirdus skambutį, aš turiu išeiti iš kabineto, nes prie kabineto laukia 
eilė sąjunginių respublikų ministrų.Tarp laukiančių patekti pas sąjungos ministrą 
mano rangas buvo pats mažiausias. Ministro kabinete, be jo, buvo dar trys darbuo-
tojai. Padaviau raštą ir trumpai pasikalbėjome. Jis mane prisiminė, nes susitikimas 
Smolenske buvo vykęs neseniai. Neužilgo pasigirdo skambutis ir aš išėjau iš kabi-
neto. Po kurio laiko gavome pranešimus apie paskirtą techniką. Kadangi už ją mo-
kėjo mūsų ministerija, dalis jos buvo peradresuota Lietuvos melioracijos įmonėms 
(MSV), o kita dalis atiteko mums. 

Mano santykiai su Smolensko srities valdžia tuo metu buvo labai geri. Prisimenu 
tokį atvejį. Ariogaloje buvo statoma didelė katilinė, kuriai reikėjo katilo. Tokius ka-

tilus gamino tik 
įmonė Smolens-
ko srities Doro-
gobužo mieste. 
Pagal tuometinę 
tvarką pagamin-
tus katilus skirs-
tydavo Maskva. 
Tačiau Smo-
lensko valdžia 
turėjo teisę į tris 
katilus. Šiuo rei-
kalu pas mane į 
Smolenską atva-
žiavo Raseinių 
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MSV viršininkas Antanas Siu-
dikas. Taip deficitinis katilas 
atsidūrė Ariogaoje. 

Ne vien tik dirbome, buvo 
ir švenčių. Šventėme Kalėdas, 
Velykas, Naujus Metus, bet 
didžiausia darbuotojų šventė 
buvo Joninės. Tarp statybos 
aištelių vykdavo sporto varžy-
bos. Stipruolių netrūko, ypač 
mėgstama rungtis buvo virvės 
traukimas bei dvipūdės kilno-
jimas. Laisvalaikiu poilsiauda-

vome Rudnios rajone prie gražaus Kasplijos ežero. Ten turėjome vagonėlį, valtį. 
Dalis vietinių darbuotojų su profsąjungos kelialapiais pabuvojo Kryme, Palangoje, 
Birštone. Šeši specialistai kartu su Smolensko srities delegacija pabuvojo Maskvos 
olimpiadoje. 

Smolensko merginos nusižiūrėdavo darbščius lietuvius, tad įvyko nemažai ves-
tuvių. Man jose teko dalyvauti dešimt kartų, teikti jaunavedžiams dovanas. Kai ku-
rie gavo net butus. 

Per tuos ketvertą metų Smolensko srityje atlikome daug melioracijos darbų. Ta-
čiau mano darbo pabaiga Smolenske nebuvo linksma. Iš srities valdžios kasmet 
gaudavome paskyras nusipirkti po 20 lengvųjų automobilių Žiguli. Taip buvo nuo 
pat Sartų kolonos įkūrimo Smolenske. Kasmet vienas automobilis buvo skiriamas 
ministerijos darbuotojui. Partinė kontrolė tikrino, ar teisingai jie paskirstomi dar-
buotojams. Tai ir užkliuvo tas vienas Žiguli iš dvidešimties. Nors dokumentus dėl 
skyrimo (paskyrą) pasirašydavo viršininkas, profsąjungos pirmininkas, partinis se-
kretorius, kaltė teko man vienam. Smolensko srities sekretorius Pavelas Makaren-
kovas skambino į Vilnių Lietuvos KP CK sekretoriui Rimgaudui Songailai. Klausė, 
kas čia vyksta? Juk susitarta, kad vienas Žiguliukas skiriamas ministerijos darbuo-
tojams. Songaila prižadėjo išsiaiškinti. Tą pokalbį girdėjau aš pats, nes tuo metu 
su V. Klimovičiumi buvome pas P. Makarenkovą. Jau ruošantis išeiti iš kabineto 
sekretorius paklause manęs, kokį automobilį turiu. Pasakiau, kad Žiguli. Jis tuoj pat 
nusprendė: pristatyk automobilį į Smolensko komiso parduotuvę parduoti, mes tau 
vietoj jo skiriame Volgą. Išėjus iš kabineto, V. Klimovičius už mane parašė pareiški-
mą, aš tik pasirašiau ir po mėnesio iš parduotuvės nusipirkau Volgą. Taip Smolens-
ko srities valdžia įvertino mano darbą. Kad aukšti Lietuvos melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijos pareigūnai pavydėjo man tos Volgos, sužinojau tik po 25 metų. R. 
Songaila taip ir neišsiaiškino, o gal bijojo Maskvos partinės kontrolės. 

Už ministerijos darbuotojams skirtus automobilius man buvo pareikšta partinė 
bausmė, buvau atleistas iš pareigų ir perkeltas toliau dirbti į Kauno MSV. Taip buvo 
atsilyginta už nuoširdų darbą. 

Graži ir naši Smolensko žemė, tik stinga norinčių ją dirbti
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Kazimieras Levanauskas
(1940-2016)

2016 m. vasario 22 d. po sunkios ligos mirė melioracijos veteranas 
hidrotechnikos inžinierius Kazimieras Levanauskas.

Velionis gimė 1940 m. kovo 4 d. Prienų r. Prienlaukio k. ūkininkų 
šeimoje. Baigęs Prienų vidurinę mokyklą, 1958 m. įstojo į LŽŪA Hi-
dromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 1963 m. įgijo hidrotechni-
kos inžinieriaus kvalifikaciją.

 Profesinę veiklą pradėjo 1963 m. Lazdijų MSV. Buvo šios įmonės 
darbų vykdytojas, vėliau vyresnysis darbų vykdytojas. Eidamas šias pareigas, vadovavo di-
delio statybos objekto – Kirsnos upės aukštupio baseino nusausinimo darbams. 1967 m. jis 
buvo paskirtas Prienų MSV vyriausiuoju inžinieriumi ir septynerius metus vadovavo įmonės 
inžinerinei tarnybai, rūpinosi melioracijos užduočių vykdymu, darbų kokybe, naujų techno-
logijų diegimu ir taip įnešė svarų indėlį į gimtojo rajono žemės gerinimo darbus. Vėliau, nuo 
1974 m. buvo MSV viršininko pavaduotojas, čia ėjo ir kitas pareigas. 

Prienų MSV po privatizavimo tapus AB „Prienų melioracija“ (dabar UAB „Hidrosta“), 
K.Levanauskas tapo bendrovės gamybos ir ekonomikos direktoriumi bei valdybos nariu. 
Turėdamas didelę gamybinę patirtį, pasižymėdamas puikia erudicija ir analitiniu mąstymu, 
nesunkiai perprato statybos ekonomikos reikalus ir daugelį metų dirbo šį darbą. Vėliau, pa-
blogėjus sveikatai, konsultavo kolegas ekonomikos ir verslo klausimais. 

Su žmona Birute užaugino, išmokslino ir į gyvenimą palydėjo tris dukras, džiaugėsi ke-
turiais anūkais. 

Velionis garbingai nuėjo likimo skirtą gyvenimo kelią. Liūdime netekę buvusio kolegos, 
puikaus melioracijos ir ekonomikos specialisto. 

Studijų draugų ir buvusių bendradarbių vardu
Juozas Smilgevičius

  Valdas Paulauskas

Dainius Narvidas
(1943-2015)

2015 m. gruodžio 18 d. netikėtai mirė hidrotechnikos inžinierius 
Dainius Narvidas.

Velionis gimė 1943 m. sausio 3 d. Troškūnų miestelyje tarnautojo 
šeimoje. 1959 m. baigęs Panevėžyje vidurinę mokyklą įstojo į LŽŪA 
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą ir 1965 m. įgijo hidro-
technikos inžinieriaus kvalifikaciją. 

Profesinę veiklą pradėjo Šilutės MSV meistru. Įmonės atlieka-
mi sudėtingi hidrotechninės statybos ir Nemuno žemupio užliejamų pievų sausinimo darbai 
buvo gera dirva jam, jaunam specialistui, tobulėti. Čia atsiskleidė ir jo, gero darbų organiza-
toriaus, pareigingo ir reiklaus vadovo savybės. Septynerių metų darbo MSV periodą jis baigė 
būdamas MSV Saugų baro vadovu. 

Patyręs specialistas 1972 m. buvo pakviestas dirbti į Vilnių ir tapo Melioracijos ir van-
dens ūkio ministerijos Respublikinio melioracijos statybos tresto Gamybos skyriaus vir-
šininko pavaduotoju. Po dvejų metų išvyko dirbti į Rusijos Smolensko sritį čia veikusios 
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Lietuvos melioracijos įmonės Sartų KMK vadovu. Čia dirbo dvejus metus ir daug nuveikė 
stiprindamas darbo drausmę kolonoje, kad būtų vykdomos gamybinės užduotys.

1977 m. grįžęs į Lietuvą tapo minėto tresto Specializuotų darbų skyriaus viršininko pa-
vaduotoju, o po metų – viršininku. Tuo metu buvo plečiama melioratorių atliekamų darbų 
įvairovė. Jo vadovaujamas skyrius kuravo drėkinimo sistemų, žuvininkystės tvenkinių staty-
bos, gyvenviečių tvarkymo, kelių tiesimo, gyvenamųjų namų statybos savo jėgomis bei kitus 
specializuotus darbus, rūpinosi melioracijos įmonių naudojamų karjerų ūkiu. Šiuo laikotar-
piu D. Narvidas parodė gerą profesinį pasirengimą, reiklumą ir atkaklumą.

1988 m. prasidėjus melioracijos valdymo sistemos pokyčiams jam teko palikti profesinę 
veiklą. 1990 m. D. Narvidas pradėjo dirbti Lietuvos valstybiniame vaizdo ir garso archyve. 
Naujame bare gana greitai adaptavosi, kuravo archyvo pastato rekonstrukcijos bei naujojo 
centrinio archyvo statybos darbus. Užbaigus rekonstrukcijos darbus, tapo archyvo direkto-
riumi. Dėl sveikatos problemų 2000 m. perėjo į Lietuvos literatūros ir meno archyvą ir dirbo 
jame iki 2008 m.

Buvo aistringas sporto sirgalius, puikiai išmanė daugelį sporto šakų. Išėjęs į pensiją mė-
gavosi darbu kolektyvinio sodo sklypelyje.

Gedime netekę studijų draugo, gero specialisto ir vadovo, palikusio ryškų pėdsaką meli-
oracinės ir hidrotechninės statybos baruose. 

Kurso draugų vardu 
Jonas Jašinskas

Juozas Navickas
(1927-2015)

2015 m. gruodžio 23 d. po ilgos sunkios ligos mirė melioracijos 
veteranas hidrotechnikos inžinierius Juozas Navickas. 

Juozas gimė 1927 m. vasario 16 d. Alytaus apskr. Merkinės vlsč. 
Gelovinės k., miško ūkininkų šeimoje. Juozukui buvo devyneri, kai 
mirė motina. Netrukus tėvas vedė našlę, kuri į šeimą atėjo su dukra 
Onute. Pamotė kaip tikra motina rūpestingai visus keturis vaikus vie-
nodai globojo, auklėjo. Baigęs Merkinės gimnaziją, Juozas 1947 m. 
įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą. Tačiau 1949 m. pabaigo-

je teko mokslus nutraukti. Tų metų rudenį žuvo dar 1946 m. buvęs NKVD suimtas ir iš jų 
pas partizanus pabėgęs jaunesnysis brolis Bernardas, buvo suimtas ir į Kazachstano lagerius 
ištremtas vyresnysis brolis Jonas, o tėvai išvežti į Sibirą, Krasnojarsko kraštą. Nelaukdamas 
tremties, Juozas paliko akademiją, įsidarbino prekių žinovu Rietavo rajkoopsąjungoje. Po 
pusmečio, 1950 m., tik per lemtingą karinio komisariato klaidą ne savo vardu buvo paimtas 
į sovietinę armiją.

1953 m. lapkritį Juozas grįžo tęsti mokslo į to paties fakulteto trečią kursą. Naujų kurso 
draugų buvo vertinamas ne tik kaip daugiau gyvenime patyręs, bet ir kaip gabus žmogus, ne-
stokojantis patarimų visais klausimais. 1956 m. su pagyrimu baigė LŽŪA. Paskyrimą gavo į 
Respublikinį melioracijos ir vandens ūkio statybos trestą, tačiau netrukus buvo paskirtas naujai 
įkurtos Kėdainių MMS vyriausiuoju inžinieriumi. 1961 m. buvo pakviestas į LHMMTI, ku-
riame iki 1978 m. ėjo Melioracijos darbų organizavimo ir gamybos skyriaus vedėjo pareigas. 

Skyriaus pagrindinė paskirtis buvo melioracijos darbų organizavimo ir sausinimo siste-
mų įrengimo technologijų tobulinimas. Juozas paskelbė apie 50 mokslinių arba melioracijos 
populiarinimo straipsnių. Jis buvo to meto melioracijos darbų technologijų autoritetas, skaitė 
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paskaitas kvalifikacijos kursuose, melioracijos įmonėms dažnai prireikdavo jo konsultacijų.. 
1972-1974 m. vadovavo instituto darbuotojų grupei, komandiruotai į TSRS Tolimųjų Rytų 
Amūro sritį, kur tyrimo tikslams įrengė molinių vamzdžių drenažą, mokė vietos meliorato-
rius, kaip projektuoti ir vykdyti žemės sausinimą drenažu. Ne kartą pagerbtas padėkomis bei 
garbės raštais. Už tobulesnių drenavimo technologijų diegimą Maskvos Sąjunginėje liaudies 
ūkio laimėjimų parodoje buvo apdovanotas sidabro ir aukso medaliais. 

Paramą, dažnai ir nedarbo laiku, Juozas teikdavo skyriaus darbuotojams, ypač jauniems 
aspirantams: jis buvo pirmasis jų darbo metodikų, ataskaitų, straipsnių ir disertacijų rankraš-
čių skaitytojas, vertintojas bei patarėjas. Net 5 jo vadovaujamo skyriaus darbuotojai įgijo 
mokslo kandidatų vardus, tačiau pats disertacijai laiko taip ir nerado. 

Nuo 1978 m. Juozas savo gyvenimą pašventė gamybininkų kvalifikacijos kėlimui – tapo 
pažangių darbo metodų mokyklos, įsteigtos prie Raseinių MSV (vėliau veikusios prie Pane-
vėžio MSV) vadovu. 1988-1990 m. analogišką darbą dirbo Respublikiniame inžineriniame 
centre „Melioservisas“. 

Juozas su žmona Ona Aldona užaugino, išmokslino ir į gyvenimą išleido dukras Jūratę 
ir Audronę, sūnus Rimvydą ir Kastytį. Susilaukė ir būrio anūkų. Buvo užsibrėžęs gyventi 
šimtą metų, bet jį, žvalų ir judrų sveikuolį, prieš pusantrų metų klastingai puolė sunki liga. 
Tad nespėjęs nugyventi 89-erių, grįžo į tėviškę amžiams atgulti prie tėvų Merkinės sen. 
Masališkių kapinaitėse.

Buvusių bendradarbių vardu 
Povilas Šukys

Bronislovas Antanas Urbonavičius
(1937- 2015)

2015 m. gruodžio 23 d. žemiškąją kelionę baigė žemėtvarkos 
inžinierius Bronislovas Antanas Urbonavičius. 

Bronislovas gimė 1937 m. sausio 5 d. Kėdainių r. Gėlainių k. 
Baigęs 1951 m. Dotnuvos septynmetę mokyklą, mokėsi Kauno že-
mės ūkio technikume, kurį baigė 1955 m. Vėliau, jau dirbdamas 
studijavo žemėtvarką ir 1973 m. įgijo žemėtvarkos inžinieriaus 
kvalifikaciją.

Profesinę veiklą velionis pradėjo Žemės tvarkymo valdybos Geodezijos darbų partijoje 
Kaune techniku. Įkūrus 1961 m. Respublikinį žemėtvarkos projektavimo institutą, dirbo vy-
resniuoju inžinieriumi, grupės vadovu. 1974-1978 m. buvo vyriausiasis projektų inžinierius, 
vėliau – instituto Kauno geodezijos skyriaus vyriausiasis specialistas, po to šio skyriaus vir-
šininko pavaduotojas. Pirmuoju laikotarpiu velionis dirbo geodezijos darbus: darė ištisinę 
kontūrinę kombinuotą nuotrauką 1:10 000 mastelio žemėlapiams sudaryti, dirbo gamtos ir 
kultūros paminklų kartografavimo, žemės naudmenų inventorizavimo ir kitus darbus. Turė-
damas puikų analitinį mąstymą, gerą profesinį pasirengimą, dirbo sumaniai ir kūrybiškai At-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, Bronislovas dirbo žemės reformos darbus. 1999 m. baigė 
savo darbinę veiklą – išėjo į pensiją.

Atsisveikiname su buvusiu kolega, nuoširdžiu žmogumi, kurį daugelį metų pažinojome 
kaip puikų specialistą, kupiną energijos ir sumanymų žemėtvarkos inžinierių.

Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila
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Stasys Urnikis 
(1950 – 2016)

Siaučiant viduržiemio pūgoms 2016 m. sausio 12 d. po sunkios 
ligos Amžinybės vartus pravėrė puikus Kelmės krašto melioracijos 
specialistas Stasys Urnikis.

Velionis gimė 1950 m. sausio 6 d. Kelmės r. Pašilėnų k. Visą 
savo gyvenimą paskyrė gimtojo krašto gerovei kelti. Darbo veiklą 
pradėjo 1972 m. Kelmės MSV darbininku. Dirbdamas kilo parei-
gose nuo vyresniojo darbininko kontrolieriaus iki vyresniojo. dar-
bų vykdytojo, hidrotechninių statinių ir kelių statybos baro vadovo. 

Profesines studijas jis derino su darbu. 1982 m. neakivaizdiniu būdu baigė LŽŪA Hidrome-
lioracijos ir žemėtvarkos fakultetą, įgijo žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. 1992-1998 
m. ėjo įmonės techninio direktoriaus pareigas. Nuo 1998 m. iki įmonės privatizavimo 2001 
m. buvo Kelmės MSV, AB „Kelmės melioracija “ darbų vadovas. Po to, kaip ir dauguma 
įmonės specialistų, naujajam šeimininkui Stasys tapo nereikalingas, tad 29 m. darbo meli-
oracijoje patirtį panaudojo dirbdamas Tytuvėnų miškų urėdijos statybos ir remonto darbų 
techninės priežiūros inžinieriumi, vėliau P. Račkausko individualioje firmoje „Agrotech“ 
statybos ir kasybos darbų vadovu. 2009-2012 m. buvo UAB „Grandinas“ direktorius. Iš ten 
išėjo užtarnauto poilsio. 

Stasys turėjo tvirtą nuomonę bet kokiu klausimu, buvo principingas, reiklus, darbui ir 
šeimai atsidavęs žmogus. Nemėgo neteisybės, buvo pilnas optimizmo. Jauniems specialis-
tams negailėdavo patarimų. Būdamas pensijoje, kiek tik leido sveikata, aktyviai dalyvavo 
LŽHIS Kelmės skyriaus veikloje, domėjosi tiek rajono, tiek respublikos melioracijos reika-
lais, išgyveno dėl melioracijai nepalankios šiuolaikinės valstybės politikos. 

Kartu su artimaisiais, bendramoksliais ir bendradarbiais liūdime netekę Tavęs, Stasy.
Kelmės rajono meliortorių vardu 

Apolinaras Jasaitis 

Alfonsas Tauterys
(1950 -2016)

2016 m. vasario 7 d. po ilgos sunkios ligos mirė ilgametis bu-
vusio. Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šiaulių 
skyriaus ir UAB „Šiaulių hidroprojektas“ darbuotojas Alfonsas Tau-
terys. 

A.Tauterys gimė 1950 m. kovo 24 d. Rokiškio r. Vilkolių kaime. 
Mokėsi vietinėse mokyklose, po to įstojęs į Panevėžio hidromelio-
racijos technikumą 1969 m. įgijo hidrotechniko kvalifikaciją. Tais 

pačiais metais pradėjo dirbti meistru Joniškio MSV, kur dirbo iki 1973 m. 1974 m. Alfon-
sas pradėjo dirbti RVŪPI Šiaulių skyriuje ir jame, vėliau reorganizuotame į UAB „Šiaulių 
hidroprojektas“, daugelį metų ėjo inžinieriaus pareigas. Darbą dėl ligos paliko tik 2015 m. 
liepos mėn. 

Dirbdamas projektuotoju jautė, jog technikume įgytų žinių nepakanka, tad nuolat studi-
javo profesinę literatūrą, lankė kvalifikacijos kursus. 1978 m. baigęs LŽŪA hidromelioraci-



83

UŽJAUČIAME

jos specialybės neakivaizdines studijas įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Visa 
tai byloja apie jo darbštumą, pareigingumą, sumanumą. Alfonso parengti hidrotechnikos 
objektų statybos, žemių melioravimo, kelių, gatvių tiesimo ir rekonstravimo, gamtosaugos 
projektai gerai buvo vertinami tiek ekspertų, tiek įgyvendinančių šiuos projektus įmonių. Už 
gerą darbą jis ne kartą buvo apdovanotas ir premijuotas. 

Alfonsas mėgo keliauti, domėjosi savo krašto istorija, geografija, kultūriniais renginiais. 
Kol leido sveikata, su žmona Sigita puoselėjo kolektyvinio sodo žemės sklypelį. Mėgo gam-
tą, siekė, kad sodas teiktų jaukumą bei poilsį. 

Išėjo Anapilin daugelį metų kartu dirbęs ir bendravęs draugiškas žmogus, puikus hidro-
technikos specialistas. Kartu su artimaisiais liūdime dėl netekties. 

Buvusių bendradarbių vardu
 Petras Raudonis

Anelė Vitkauskienė
 (1924-2015)

2015 m. lapkričio 20 d. eidama 92-sius metus žemiškąjį gyveni-
mo kelią baigė ilgametė buvusios Melioracijos ir vandens ūkio mi-
nisterijos darbuotoja Anelė Vitkauskienė (Mikalauskaitė).

Velionė gimė 1924 m. vasario 17 d. Igliaukoje, Marijampolės 
sav. Tėvas, nepriklausomybės laikų savanoris, čia turėjo ūkį. Anelė 
mokėsi Veiverių progimnazijoje, vėliau Alytaus mokytojų seminari-
joje, kurią baigė 1944 m. Pokaris šeimai buvo ypač sudėtingas (par-

tizaninėje kovoje žuvo brolis Vytautas). 1950 m. Anelė LŽŪA įgijo mokslinės agronomės 
kvalifikaciją. 

Baigusi studijas, kurį laiką dirbo agronome įvairiose įstaigose. Vis dėlto pagrindinė jos 
profesinės veiklos dalis susijusi su melioracija, kai 1957 m. pradėjo dirbti Žemės ūkio minis-
terijos Vyriausiojoje melioracijos valdyboje. Joje eidama įvairias pareigas dirbo agronominį 
darbą. Ilgiausias ir produktyviausias velionės veiklos etapas susijęs su darbu Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijos Respublikinio melioracinės statybos tresto Gamybiniame skyriuje, 
kurio vyresniąja specialiste ji dirbo 22-jus metus. Ji buvo atsakinga už visus kultūrinių pie-
vų ir ganyklų įrengimo darbų etapus pradedant užduočių planavimu, išteklių paskirstymu ir 
baigiant ankstesniais metais įrengtų kultūrinių žalienų atidavimu naudoti. Su suvalkietišku 
kruopštumu ji kontroliavo, kaip parengti plotai, kuriuose bus įrengiamos žalienos, kaip laiko-
masi agrotechnikos reikalavimų, konsultavo šiuos darbus organizuojančius MSV specialistus. 
Tai buvo intensyvi organizacinio ir techninio pobūdžio veikla. Iškilus problemoms dėl šių 
užduočių vykdymo, tuometinių melioracijos įmonių vadovai žinojo, kas padės jas išspręsti. 

1985 m. rudenį Anelė išėjo į pensiją. Likimas jai padovanojo ilgus gyvenimo metus. 
Daugelį metų, kol leido sveikata, ji palaikė ryšius su buvusiais kolegomis, domėjosi melio-
racijos reikalais, džiaugėsi anūkų laimėjimais, pergyveno dėl nesėkmių.

Velionė kartu su vyru Vytautu, jau seniau išėjusiu Anapilin, užaugino sūnų Vytautą, vers-
lininką, dukterį Liną, kurią gyvenimas nubloškė į JAV. Šioje žemėje visa, kas turi pradžią, 
turi ir pabaigą. Mes prisiminsime velionę kaip puikią kolegę, savo srities profesionalę, žmo-
gų, nuoširdžiai mylėjusį Lietuvą. 

Buvusių bendradarbių vardu
Juozas Smilgevičius 
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Irena Rimkevičienė 
(1935 – 2015)

2015 m. lapkričio 24 d., eidama 81-sius metus, mirė hidrotechni-
kos inžinierė Irena Rimkevičienė (Gribulytė).

Velionė gimė 1935 m. vasario 18 d. Anykščių r. Mareisiškių k. 
Anksti mirus motinai (tėvas buvo tremtinys), ji augo kęsdama ne-
priteklius. 1953 m. baigusi Ukmergės vidurinę mokyklą, studijavo 
LŽŪA hidromelioraciją ir 1958 m. įgijo hidrotechnikos inžinierės 
kvalifikaciją.

Baigusi studijas pagal paskyrimą 1958 m. atvyko dirbti į Respublikinio vandens ūkio 
projektavimo instituto Vilniaus skyrių. Šioje vienintelėje jos gyvenime darbovietėje ji dirbo 
32 metus ir profesinę veiklą baigė 1990 m. Iš pradžių ėjo inžinierės pareigas, vėliau, įgavu-
si patirties tapo grupės vadove. Molėtų, Ukmergės ir kituose Vilnijos rajonuose tūkstančiai 
hektarų žemės buvo nusausinta ir sukultūrinta pagal jos parengtus melioracijos projektus. 
Melioratorės projektuotojos darbą ji dirbo kvalifikuotai ir pareigingai.

Buvo aktyvi ansamblio „Vilnija“ dalyvė. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, iki 2010 m. 
giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos pagrindiniame chore. 

Velionė turėjo puikių poetinių gabumų. Jau paskutiniuoju gyvenimo tarpsniu išleido ketu-
rias poezijos knygas: „Mylėkim vienas kitą“ (2007 m.), „Atpažink save tarp eilių“ (2008 m.), 
„Kova už gyvenimą“ (2010 m.), „Viltis miršta paskutinė“ (2014 m.). Jose emocingi eilėraš-
čiai apie gyvenimą, meilę, gamtą, Tėvynę, dvasingumą, svajones persipina su šmaikščiomis 
satyros ir humoro eilutėmis.

Netekome draugės, daugelį metų ištikimai dirbusios melioracijos baruose, nuoširdžiai 
mylėjusios gyvenimą.

Studijų draugai 

Romanas Kleopas Pocevičius 
(1947 – 2016)

2016 m. vasario 22 d. po ilgos sunkios ligos mirė hidrotechnikos 
inžinierius Romanas Kleopas Pocevičius. 

Velionis gimė 1947 m. sausio 1 d. Mažeikių r. Petraičių k. 1966 
m. įstojo į LŽŪA studijuoti hidromelioracijos ir 1971 m. įgijo hidro-
technikos inžinieriaus diplomą. 

Darbo veiklą pradėjo 1971 m. Skuodo MSV meistru. Čia jis dirbo 
devynerius metus, įgijęs patirties tapo darbų vykdytoju, vėliau jam 

buvo pavesta vadovauti melioracijos darbų barui. 1980 m. sumanus specialistas paskiriamas 
neseniai įkurtos Vilniaus hidrotechninės statybos kolonos darbų vykdytoju. Šioje įmonėje, 
dirbusioje specializuotus hidrotechninės statybos darbus, jis dirbo iki 1987 m. Buvo gamybi-
nio skyriaus viršininkas, o kurį laiką 1986 m. ėjo ir įmonės vadovo pareigas. Prijungus koloną 
prie Vilniaus MSV, perėjo dirbti į Respublikinį melioracijos organizacinių technologinių dar-
bų trestą, vėliau reorganizuotą į Respublikinį inžinerinį centrą „Melioracija“, ir dirbo jame iki 
1991 m. Šioje organizacijoje jis vadovavo melioracijos darbų kokybės kontrolei. Vėliau R. K. 
Pocevičius užsiėmė kitokio pobūdžio veikla, o 2012 m. išėjo į užtarnautą poilsį.

Velionis buvo darbštus, pareigingas specialistas, praktinės veiklos polinkių žmogus, ypač 
mėgęs medžio darbus. Buvo šeimos žmogus, su žmona Henrika užaugino dvi dukras.

Liūdime dėl buvusio kolegos ankstyvos mirties. 
Buvusių bendradarbių vardu Albinas Krutkis

UŽJAUČIAME
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Jono Veličkos portretas  
per laiko prizmę

Juozas SMILGEVIČIUS

Jaunesniajai melioracijos specialistų kar-
tai jau mažai ką sako Jono Veličkos pavardė. 
Tuo tarpu jis daugelį metų nuo pat pokario 
vadovavo melioracijos problemų Lietuvoje 
sprendimui, 1965-1984 m. buvo melioracijos ir 
vandens ūkio ministras. Didžiulio masto melio-
racijos darbai, atlikti tuo laikotarpiu, neatsieja-
mi nuo J. Veličkos veiklos. Praėjo jau 30 metų, 
kai Jonas Velička užbaigė savo žemiškąją ke-
lionę (mirė 1985 m. gruodžio 30 d.), tačiau jo 
nuveikti darbai tebetarnauja šiuolaikiniam Lie-
tuvos žemės ūkiui, jo atminimas gyvas kartu su 
juo dirbusių daugelio vyresniosios melioracijos 
specialistų kartos širdyse.

Jono Veličkos nuopelnai buvo 
ne kartą pažymėti įvairiuose leidi-
niuose bei melioracijos specialistų 
susitikimuose. Prisiminimais apie jo 
darbą mūsų žurnale ne kartą dalijosi 
nemažai melioracijos veteranų. G. 
Zabarauskas savo knygoje „Žmo-

nės, pažadinę žemę“ (Šiauliai, 2014) jam skyrė specialų skyrių. Apie J. Veličkos 
gyvenimą taip pat kalbama S. Gutauto straipsnyje, išspausdintame knygoje „Po-
kalbiai apie melioraciją Lietuvoje“ (Vilnius, 2011). Lietuvos melioracijos įmonių 
asociacijoje 2014 m. pabaigoje buvo pažymėtas J. Veličkos gimimo šimtmetis. 2015 
m. Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto sau-
sinimo mokomoji laboratorija buvo pavadinta J. Veličkos vardu.

Dar kartą Jono Veličkos nuopelnai, jo gyvenimo kelias buvo prisiminti 2016 m. 
kovo 2 d. įvykusiame žurnalisto Vlado Vaicekausko publicistinių apmąstymų knygos 
„Portretas per laiko prizmę“, skirtos velionio ministro darbų reikšmei, aptarime. Su-
sitikime dalyvavo per 60 melioracijos veteranų ir specialistų iš įvairių šalies vietovių.

Susitikimą pradėjo knygos išleidimo iniciatorius doc. Z. Kinderis. Jis priminė 
susirinkusiems J. Veličkos gyvenimo kelią ir nuveiktus darbus. Autorius V. Vaice-
kauskas pristatė knygą ir pagrindė jos koncepciją kaip apmąstymų ir diskusijų kny-
gą. Daug šiltų žodžių velionio ministro adresu nuskambėjo melioracijos veteranų 

ATSIMENAME

Jonas Velička (1914-1985)
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B. Ruplio, G. Zabarausko, A. Petronio, A. Skiragio, 
A.Gutkausko, buvusio ministro pavaduotojo J. Sa-
baliausko pasisakymuose. Ypač buvo pažymėtas jo 
kuklumas, didelis darbštumas, atsakingumas už jam 
patikėtos melioracijos sistemos darbus. Visus sudo-
mino J. Veličkos dukters Birutės prisiminimai apie 
tėvo charakterį ir gyvenimo būdą. 

Knygos buvo įteiktos visiems susitikimo daly-
viams. Susidomėję veteranai susipažins su šia aš-
traus poleminio pobūdžio knyga. Joje nerasime nuo-
seklaus pasakojimo apie J. Veličkos gyvenimo kelią 
ir nuveiktus darbus. Visa 140 psl. knyga skirta disku-
sijoms su įvairių sričių specialistais apie žemės ūkio 
ir melioracijos būklę ir apskritai dabartinę valstybės 
politiką šiose ir kitose gyvenimo srityse. 

Daugelį metų melioracija buvo kaltinama nebūtais dalykais. O kartais jos adresu 
pasigirsta ir nereikalingų liaupsių. Tad išsamus ir objektyvus tuo laikotarpiu atliktų 
didelių melioracijos darbų įvertinimas, kartu nušviečiant J. Veličkos vaidmenį, dar 
prieš akis. Juk stebėtinai sparčiai atlikti melioracijos darbai būtų buvę neįmanomi 
be kasmetinių didelių investicijų, be didelės tuometinės valdžios paramos meliora-
cijai, be melioracijos specialistų ir šių darbų svarbos tradicijų, atėjusių iš tarpukario 
Lietuvos laikų. Pagrindinis J. Veličkos nuopelnas, kad didelės lėšos, kurios tuo metu 
buvo skiriamos melioracijai, buvo protingai ir efektyviai panaudotos. Būta ir klaidų, 
apie jas taip pat užsiminta susitikimo metu. 

Ko gero, ne visiems pasirodys priimtina knygos koncepcija. Nežiūrint to, ją su 
įdomumu perskaitys melioracijos veteranai ir specialistai. Turime padėkoti ne tik 
jos autoriui, bet ir knygos parengimą iniciavusiam bei ją išleidusiam UAB „Projek-
tų analizės institutas“ vadovui doc. dr. Zenonui Kinderiui. Norintieji ją įsigyti dar 
gali kreiptis į institutą tel. 85 275 14 82 arba el. paštu z.kinderis@takas.lt 

ATSIMENAME
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Antrasis Lietuvos nacionalinio  
atlaso tomas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos (NŽT) išleido antrąjį unika-

laus leidinio – Lietuvos nacionalinio atlaso  – 
tomą, skirtą šalies istorijai. Pirmą kartą per visą 
Lietuvos valstybingumo istoriją pasitelkiant že-
mėlapius pasakojama mūsų šalies raida nuo 
pirmųjų baltų kultūros užuomazgų iki sovietinės 
okupacijos pabaigos. 

Atlaso antrąjį tomą sudaro 176 žemėlapiai, kurių 
didžioji dalis buvo sukurta specialiai šiam leidiniui 
pagal istorinius šaltinius, naudojantis naujausiomis 
kartografavimo technologijomis. Daugumą žemėla-
pių papildo išsamūs istoriniai tekstai apie vaizduoja-

mą laikotarpį bei temą, vizualinę medžiagą papildo senosios fotografijos. 
Atlasą kūrė jungtinė mokslininkų komanda. Lietuvos nacionalinio atlaso antra-

sis tomas parengtas NŽT užsakymu Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto 
Kartografijos centrui bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu. Leidinį dau-
giau nei metus kūrė jungtinė kartografijos specialistų ir istorikų komanda, kuriai 
vadovavo profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras Algimantas Česnulevi-
čius. Pasak profesoriaus, tai pirmasis tokio masto projektas Lietuvoje, kai glaudžiai 
bendradarbiavo kartografai ir istorikai. 

Pasak Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidento hab. dr. Alvydo Nik-
žentaičio, nacionalinio atlaso antrasis tomas – tai unikalus kartografinis kūrinys, 
kuriame pirmą kartą išsamiai, o kartu gana glaustai pristatoma mūsų šalies istorinė 
raida. „Pagrindinis šio leidinio tikslas – Lietuvos ir pasaulio visuomenei vaizdžiai 
pateikti informaciją apie istorinius reiškinius ir procesus, vykusius lietuvių žemėse 
nuo seniausių iki naujausių laikų. Šalies istorija pateikiama plačiame kontekste, 
kad būtų lengviau suvokti lietuvių tautos kilmę, mūsų valstybės socialinę ir ekono-
minę raidą bei jos vietą ir indėlį visos Europos civilizacijos raidoje“, – apibendrina 
A.Nikžentaitis. 

Hab. dr. A.Nikžentaitis pabrėžia Nacionalinio atlaso išskirtinumą. Anot moksli-
ninko, antrasis Lietuvos nacionalinio atlaso tomas – tai ilgamečių tyrimų rezultatas. 
„Didžioji atlaso žemėlapių dalis – nauji išskirtiniai kūriniai, sudaryti naudojantis 
įvairiais archyviniais šaltiniais ir išsamiais pirminiais statistiniais duomenimis“, – 
teigia A.Nikžentaitis.

Nacionalinis atlasas išsiskiria ne tik savo istorine svarba, tačiau ir neįprastu 
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dydžiu – 48 cm ilgio ir 54 cm 
pločio knyga sveria beveik 
4 kilogramus (3,8 kg). Prieš 
metus išleistas tokio paties 
formato pirmasis nacionali-
nio atlaso tomas, skirtas šalies 
gamtai ir geografijai, svėrė dar 
daugiau ir siekė beveik pus-
penkto kilogramo (4,3 kg). 
Abu atlaso tomai išleisti 500 
egzempliorių tiražu.

Nuo baltų iki sovietinės 
okupacijos. Lietuvos naciona-
linio atlaso antrąjį tomą sudaro 
keturi skyriai, kuriuose atspin-
dėti lietuvių tautos formavi-
mosi, valstybės susidarymo, 
okupacijų ir nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos raidos 

etapai. Svarbi šio tomo 
dalis – išsamus chrono-
loginis įvykių, reiški-
nių ir procesų sąvadas, 
atskleidžiantis šalies 
istorinę raidą. Atlaso 
žemėlapiai, jų legendų 
paaiškinimai, chrono-
loginių įvykių sąvadas 
atspindi evoliuciją, ap-
rėpiančią politinius, so-
cialinius, ekonominius, 
karinius, kultūrinius ir 
religinius vyksmus.

Pirmajame tomo sky-
riuje „Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė (iki 1795 m.)“ aprašomas laikotarpis nuo baltų materialinės kultūros 
išplitimo baltiškajame areale (IV tūkstantmetis prieš Kr.) iki Abiejų Tautų Respubli-
kos politinio žlugimo. Svarbiausios skyriaus žemėlapių temos susijusios su baltų are-
alo plėtra ir mažėjimu, centralizuotos valstybės susidarymu ir jos teritorine plėtra, 
Liublino unija, karais su Maskva ir Švedija, politine krize XVIII amžiaus pabaigoje. 
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Lietuvo Didžioji  Kunigaikštystė
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Antrajame tomo skyriuje „Lietuva XIX amžiuje“ aptariamas laikotarpis nuo pir-
mosios Rusijos imperijos okupacijos iki Pirmojo pasaulinio karo išvakarių. Ypač 
svarbūs žemėlapiai, kuriuose pateikiami lietuvių tautos bandymai susigrąžinti poli-
tinę nepriklausomybę. Plačiai nagrinėjama etninė Lietuvos gyventojų sudėtis XIX 
amžiaus pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Skyriuje pateikti žemėlapiai, kuriuose kar-
tografuoti tautinio atgimimo procesai, prasidėję XX amžiaus pradžioje ir formavę 
savarankiškos tautos savimonę.

Trečiasis tomo skyrius skirtas tarpukario nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
gyvavimo laikotarpiui. Skyriuje pateikiami Pirmojo pasaulinio karo įvykiai, vykę 
Lietuvos teritorijoje, tautinės valstybės kūrimas, jaunos valstybės kovos dėl išliki-
mo. Pirmą kartą išsamiai kartografiškai pateikiama tarpukario Lietuvos socialinė 
ir ūkio raida, žemės ūkio reforma ir jos padariniai, pramonės ir žemės ūkio plėtra, 
transporto ir ryšių infrastruktūra, vidaus ir užsienio prekyba, švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kultūros įstaigų plėtra. 

Ketvirtajame tomo skyriuje „Nacių ir sovietinės okupacijos laikmetis (1940–
1990 m.)“ išsamiai nagrinėjama pirmoji sovietinė ir nacių okupacija Antrojo pasau-
linio karo metais, šalies gyventojų praradimai karo ir antrosios sovietinės okupaci-
jos laikotarpiais, gyventojų tautinės sudėties kaita pokaryje. Pirmą kartą išsamiai 
kartografuoti žemės nacionalizacijos ir žemės ūkio kolektyvizacijos procesai. Že-
mėlapiuose nuodugniai pavaizduoti ūkio atkūrimo procesai, pramonės ir žemės 
ūkio, transporto ir ryšių infrastruktūros bei kitų ūkio šakų plėtra. Iliustruojama vi-
suomenės socialinė, kultūrinė ir švietimo sistemos raida, parodoma gyvenamųjų 
namų ir butų fondo, ikimokyklinių įstaigų, mokyklų, specialiųjų vidurinių ir aukš-
tųjų mokyklų, kultūros, sveikatos apsaugos ir rekreacijos įstaigų plėtra. 

Svarbi valstybės įvaizdžio dalis. Šalies nacionalinis atlasas – politinę nepriklau-
somybę ir teritorinį vientisumą simbolizuojantis išsamus enciklopedinio pobūdžio 
kartografinis kūrinys, kuriame objektyviai apibendrinami kartografuojamos vals-
tybės gamtos ištekliai, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai reiškiniai, švietimas, 
mokslas bei istorija. Nacionalinius atlasus turi visos išsivysčiusios ir savo valsty-
bingumą bei nepriklausomybę puoselėjančios valstybės. Tai neatskiriama valstybės 
įvaizdžio dalis.

Nacionalinis atlasas yra vienas iš kertinių leidinių, teikiančių apibendrintą objek-
tyvią informaciją apie įvairiausias valstybės gyvavimo ir veiklos sritis. 

2015 metų pradžioje buvo išleistas pirmasis Lietuvos nacionalinio atlaso tomas, 
kurį sudarė dvi dalys – „Lietuva pasaulyje ir Europoje“ bei „Gamta ir kraštovaiz-
dis“. Atlaso pirmame tome publikuojami 224 autoriniai teminiai žemėlapiai, patei-
kiama aprašomoji medžiaga, iliustracijos. 

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapių elektronines versijas galima peržiūrėti 
tinklalapyje www.geoportal.lt

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM
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Geodezijos ir kartografijos ekspozicija
Romualdas SURVILA

2015 m. gruodžio 17 d. Karo technikos 
ir transporto muziejuje Vilniuje buvo atida-
ryta Geodezijos ir kartografijos ekspozici-
ja. Į atidarymą buvo pakviesti geodezijos, 
kartografijos ir žemėtvarkos specialistai. 
Su muziejaus eksponatais supažindino šio 
muziejaus įkūrėjas Rimantas Žvirblis. 

Muziejuje galima susipažinti ir su pa-
prasčiausiais geodeziniais instrumentais, ir 
su sudėtinga fotogrametrine kartografavimo 
įranga. R. Žvirblio pastangomis dauguma 
instrumentų „atgaivinti“ ir veikia. Demons-

truojami įvairūs planai ir žemėlapiai. Tačiau daug eksponatų dėl vietos stokos guli 
saugyklos lentynose. 

Geodezijos ir kartografijos įranga labai sparčiai tobulėja. Jaunieji specialistai 
apie senąją įrangą žino tik iš knygų. Muziejuje turėtų apsilankyti hidrotechnikai, 
žemėtvarkininkai ir kiti specialistai, turintys sąlytį su geodezija ir kartografija. Čia 

TAI ĮDOMU

Įvairaus laikotarpio geodeziniai instrumentai

Ekspoziciją pristato muziejaus įkūrėjas 
Rimantas Žvirblis 
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TAI ĮDOMU

jie galėtų susipažinti su 
šios srities klasika, be ku-
rios neapsieinama kuriant 
modernią GPS ir ortofoto-
grafinę įrangą bei rengiant 
skaitmeninius žemėlapius. 
Kartu lankytojai susipažin-
tų su įdomia šios teritorijos 
praeitimi ir ten eksponuo-
jama karine technika. 

Muziejaus ekspozicija 
įrengta Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus Karo tech-
nikos ir transporto skyriuje 
Vilniuje (Olandų g. 24 A). 
Teritorija Olandų gatvėje 
kariškiams priklauso nuo 
XVIII a. pabaigos. 

Stereokartografavimo prietaisas 
„Topocart B“ su koordinatografu

Skaitmeninis stereofogrametras ir no-
mograminis tacheometras „Dahlta“

Vienas naujesnių stereokartografavimo 
prietaisų „Topocart D“

Kipregelis KA-2 su menzula

Karinė technika
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Naujos Lietuvos aukščių  
ir sunkio sistemos

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl 
Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos“ nuostatas nuo 
2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07 (toliau – LAS07) ir 
Lietuvos valstybinė sunkio sistema LSS07 (toliau – LSS07). Šios naujos geodezinių aukščių ir 
sunkio sistemos integruotos į bendras europines sistemas.

Iki šio nutarimo įsigaliojimo Lietuvoje buvo naudojama Baltijos aukščių sistema, kurioje 
taškų aukščiai buvo skaičiuojami nuo paviršiaus, artimo vidutiniam jūros lygiui. Šios sistemos 
aukščiai skyrėsi nuo Europoje naudojamos sistemos aukščių apie 15 cm. Tikslūs ryšiai su šia 
ir kitomis aukščių sistemomis nebuvo žinomi. Be to, nebuvo Lietuvoje ir pradinio aukščių 
punkto. Visa tai komplikavo geodezinių, geodinaminių bei kitų uždavinių sprendimą, taip pat 
šiuolaikinių kosminės geodezijos metodų naudojimą, nustatant taškų aukščius.

Patvirtinus LAS07 ir LSS07 sudarytos prielaidos gerinti technologijų, inžinerijos ir moks-
lo tyrimų kokybę geodezijoje, navigacijoje, karo topografijoje, geofizikoje, geologijoje, me-
trologijoje ir kitose šalies ūkio, mokslo ir technikos srityse, kuriose reikalinga informacija apie 
taškų aukščius ir sunkio pagreitį.

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu patvirtintas Per-
ėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio siste-
mos LSS07 tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
geodezinio pagrindo punktų bei visų mastelių valstybinių, teminių ir savivaldybių erdvinių 
duomenų rinkinių duomenų, susijusių su normaliniais Baltijos aukščių sistemos aukščiais, per-
skaičiavimo į LAS07 bei Potsdamo sunkio sistemos sunkio pagreičio pagal Bouguer anomaliją 
perskaičiavimo į LSS07 sunkio pagreitį tvarką. 

Perskaičiavimui gali būti naudojama Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM sukurta ir Lie-
tuvos erdvinės informacijos portale viešai prieinama perskaičiavimo elektroninė paslauga. Pa-
vienių žemės paviršiaus taškų aukščiams perskaičiuoti sukurtos trys kompiuterinės programos:

xyH772BLH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti, kai žinomos taškų 
LKS 94 plokštuminės koordinatės,

BLH772xyH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti, kai žinomos taškų 
LKS 94 elipsoidinės koordinatės,

BAS772LAS07 – Web aplikacija, skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti, 
kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės arba plokštuminės koordinatės. Web aplikacija BAS-
772LAS07 surandama pagal adresą: http://gi.vgtu.lt/cgi-bin/BAS772LAS07.cgi

Dideliems žemės paviršiaus taškų masyvams (pvz.: LiDAR matavimų rezultatams) apdo-
roti perskaičiuojant normalinius aukščius iš BAS 77 sistemos į LAS07 sistemą sukurta „batch“ 
tipo elektroninė skaičiuoklė bigxyh77h07.exe. Programas galima rasti Lietuvos erdvinės infor-
macijos portale http://www.geoportal.lt/geoportal/.

NŽT informacija

Žemės verčių žemėlapiai
Nuo 2016 m. sausio mėn. įsigaliojo nauji žemės verčių žemėlapiai, pagal kuriuos skaičiuo-

jami žemės mokesčiai, perskaičiuojami valstybinės žemės nuomos tarifai, vertinamas nekil-
nojamasis turtas.
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Naujai patvirtinti žemės verčių žemėlapiai sudaryti iš atskirų 1227 verčių zonų. Prieš pen-
kerius metus tokių zonų verčių žemėlapyje buvo keletu šimtų mažiau, o 2004 m., kai jie buvo 
pradėti sudarinėti, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje tokių zonų buvo 413. Verčių zonų 
kasmet nustatoma vis daugiau. Taip siekiama kuo tiksliau nustatyti konkrečių žemės sklypų 
vertę, geriausiai atitinkančią nekilnojamojo turto rinkos kainas ir tendencijas.

Žemės verčių žemėlapius kiekvienais metais rengia valstybės įmonė Registrų centras, o 
tikrina ir tvirtina NŽT. Žemės verčių zonos nustatomos remiantis konkrečioje zonoje per praė-
jusius kalendorinius metus sudarytais sandoriais ir jų vertėmis. NŽT patvirtintus žemės verčių 
žemėlapius VĮ Registrų centras naudoja rengdamas elektronines skaičiuokles, pagal kurias 
galima nustatyti konkretaus žemės sklypo vertę. 

Žemės verčių žemėlapiais daugiausia naudojasi matininkai, atlikdami kadastrinius matavi-
mus, Valstybinė mokesčių inspekcija, skaičiuodama žemės mokesčius gyventojams, bei NŽT 
teritoriniai padaliniai, nustatydami valstybinės žemės sklypų nuomos tarifus. 

NŽT informacija

Valstybės biudžeto lėšomis atlikti  
melioracijos darbai 

2015 m. melioracijos darbams buvo skirta 10,4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (2014 
m. buvo skirta 10,5 mln. eurų). Šios lėšos buvo skirtos savivaldybėms valstybei priklausančių 
melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams (kaip specialiosios tikslinės dotacijos vals-
tybės deleguotoms funkcijoms atlikti). Investicijoms lėšų nebuvo skirta. 

Per 2015 metus atlikta darbų už 10,4 mln. eurų, iš tos sumos 1,55 mln. eurų panaudota 
polderinių sausinimo sistemų eksploatavimo darbams. Valstybės biudžeto lėšomis suremon-
tuota 33 tiltai, 586 pralaidos ir greitvietės, 21 tvenkinio hidrotechnikos statiniai, atlikti 191 km 
griovių priežiūros darbai, suremontuota 40 km drenažo. Buvo patenkinti 652 žemės naudotojų 
prašymai suremontuoti jų žemėje esančius blogai veikiančius valstybei priklausančius drenažo 
rinktuvus (bendras prašymų skaičius buvo 1800). 

VĮ Valstybės žemės fondo informacija

Reorganizuota UAB „Sweco hidroprojektas“
Nuo 2016 m. pradžios reorganizuota UAB „Sweco hidroprojektas“. Bendrovė neteko ju-

ridinio asmens statuso, nes kartu su kita Švedijos koncernui „Sweco“ priklausančia Lietuvos 
įmone – „Sweco Energy Consulting“ buvo prijungta prie Vilniuje įsikūrusios inžinerinių kon-
sultacijų ir projektavimo įmonės „Sweco Lietuva“. Buvusi UAB „Sweco hidroprojektas“ tapo 
bendrovės „Sweco Lietuva“ specializuotu padaliniu, t.y. biuru Kaune. Reorganizuota ir biuro 
struktūra. Šis Kauno padalinys tęs projektavimo veiklą vandentvarkos ir aplinkosaugos srityse. 

Taip pasibaigė 1956 m. Kaune įkurto Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto, 
rengusio projektus melioracijos ir hidrotechnikos darbams Lietuvoje, veikla. Pagal instituto 
parengtus projektus šalyje nusausinta ir sukultūrinta per 2,5 mln. ha žemės, pastatyta daug 
įvairios paskirties hidrotechnikos statinių. Intensyvių melioracijos darbų metu institute su pa-
daliniais Panevėžyje, Šiauliuose, Šilutėje ir Vilniuje dirbo per 1000 darbuotojų, tarp jų apie 
800 inžinerinio personalo. Po 1990 m. instituto skyriai atsiskyrė ir tapo savarankiškomis įmo-
nėmis, o privatizavimo metu padaliniai Kaune tapo akcine bendrove „Hidroprojektas“. 2010 
m. švedų kapitalui įsigijus šios bendrovės akcijas, jos pavadinimas buvo pakeistas į UAB 
„Sweco hidroprojektas“. 
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Iš tapusių savarankiškomis įmonėmis instituto padalinių veiklą tęsia tik UAB „Šiaulių hi-
droprojektas“ ir nedidele apimtimi UAB „Vilniaus hidroprojektas“. UAB „Šilutės hidroprojek-
tas“ bankrutavo 2015 m. rudenį, o 2009 m. bankrutavęs UAB „Panevėžio hidroprojektas“ iš 
įmonių registro buvo išbrauktas 2012 m. 

Juozas Smilgevičius 

Žemės tvarkymui Lietuvoje 25-eri  
Diskusijos „Žemės tvarkymui Lietuvoje 25-eri metai - aktualijos ir perspektyvos“ organi-

zatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Tai tradicinis kasmetinis 
renginys metų pabaigoje, kai susirenka esami bei buvę Nacionalinės žemės tarnybos, VĮ Vals-
tybės žemės fondo ir Žemės ūkio ministerijos vadovai. 

Tokiuose susitikimuose NŽT pristato žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos srityje 
nuveiktus darbus, pateikia ateities darbų viziją. Vertinga susitikimo dalis - diskusijos, kurių 
pagrindinė gija – rūpestis, kaip tinkamai panaudoti svarbiausią šalies turtą - žemę. Dėmesio 
centre būna ir specialistų, atliekančių žemės tvarkymo darbus, veikla.

Žemės tvarkymo aktualijas trumpai aptarė žemės ūkio viceministras A. Ežerskis. Pagrindi-
nius pranešimus perskaitė NŽT Strateginio valdymo ir veiklos koordinavimo skyriaus vedėja 
G. Leimontaitė („2015 m. reikšmingiausi NŽT darbai“) bei Geodezijos ir kartografijos depar-
tamento vadovė J. Špūraitė („2015 m. geodezijos ir kartografijos akcentai“).

Diskusijoje savo mintis žemės tvarkymo klausimais išdėstė žemėtvarkos veteranas, buvęs 
ilgametis Žemėtvarkos instituto direktorius V. Skuodžiūnas, buvęs žemės ūkio ministras K. 
Kristinaitis, buvęs žemės ūkio viceministras A. Raudonius, Aleksandro Stulginskio universite-
to dėstytojas G. Balevičius ir kiti. Nuomonėmis aktualiais žemėtvarkos klausimais buvo kei-
čiamasi ir susitikimo kuluaruose. Kaip visuomet, žemės tvarkymo srityje minčių turėjo prof. P. 
Aleknavičius. Jos atskiru straipsniu skelbiamos šiame žurnalo numeryje.

Romualdas Survila

LŽHIS tarybos posėdis 
Vasario 19 d. Aleksandro Stulginskio universitete įvyko Lietuvos žemėtvarkos ir hidro-

technikos inžinierių sąjungos tarybos posėdis.
Taryba apsvarstė pateiktas pastabas dėl Sąjungos įstatų ir nutarė atsižvelgiant į šias pasta-

bas įstatus taisyti ir naujos redakcijos įstatus teikti įregistruoti. 
 Buvo apsvarstyti profesinės šventės organizavimo Plungės rajone prie Platelių ežero klau-

simai. Pagal šventės nuostatus ji vyks pirmąjį birželio šeštadienį, t. y. 2016 m. birželio 4 d. 
Apsvarsčius Sąjungos nario mokesčių surinkimo klausimą, nutarta, kad Sąjungos narys, 

nesumokėjęs nario mokesčio už praėjusius metus iki kitų metų vasario 1 d., neturės teisės į 
mokesčio lengvatą dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Kad Sąjungos nariai galėtų plačiau susipažinti su žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 
publikuojama medžiaga, nuspręsta ankstesniųjų metų žurnalo straipsnius (išskyrus praėjusiųjų 
metų) skelbti internete, LŽHIS svetainėje.

Buvo aptarti ir kiti aktualūs klausimai.
Algimantas Patašius
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Paskyrimai
VĮ Valstybės žemės fondas

*Saulius Mocevičus, g. 1977 m., žemėtvarkos bakalauras (LŽŪU, 2000), geodezijos ir 
kartografijos magistras (VGTU, 2002), V.Kudriavcovui išėjus į pensiją, paskirtas VĮ Valstybės 
žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovu. Iki tol buvo UAB „Geometra“ 
direktoriumi architektūrai ir kadastrui.

Romualdas Survila
Nacionalinė žemės tarnyba 

Vadovauti Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) nuo 2016 m. sausio 11 d. laikinai paskirta 
NŽT direktoriaus pavaduotojo pareigas pradėjusi eiti Žemės ūkio ministerijos Žemės ir ište-
klių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Kalantaitė.

NŽT informacija

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministrės padėkos raštas įteiktas

*prof. Eimuntui Kazimierui Paršeliūnui, VGTU Geodezijos instituto direktoriui,  
60 m. jubiliejaus proga

Nacionalinės žemės tarnybos Garbės ženklas įteiktas
*prof. Eimuntui Kazimierui Paršeliūnui, VGTU Geodezijos instituto direktoriui,  

60 m. jubiliejaus proga;

***

Padėka
Dėkoju LR Seimo nariui Raimundui Markauskui, VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo di-

rektoriui Mečislovui Borevičiui, jo pavaduotojai, LŽHIS Alytaus skyriaus pirmininkei Vilmai 
Kalendauskaitei ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM vyr. specialistei Ingai Puzienei už 
dalykišką pagalbą, pastangas ir rūpestį 2013-2015 m. neatlygintinai ištaisant, įstatymo nustaty-
ta administracine tvarka, žemės sklypo kadastrinius duomenis, suklastotus 2006 m.

 Juozas Surdokas
Alytaus r. Likiškėlių k. ūkininkas

Autorių dėmesiui !
Prašytume pateikiant medžiagą žurnalui elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose 

laikytis tokių parametrų:
Tekstas puslapyje A4 formato (210x297 mm), šriftas Times New Roman, Nr.10,5. Intervalas 

tarp eilučių – 1,0. Paraštės iš viršaus ir apačios 6,0 cm, iš kairės - 4,5 cm, iš dešinės – 4,0 
cm. Taip suformuotas teksto puslapis atitinka išspausdinto žurnale teksto puslapį. Nuotraukos, 
brėžiniai ar schemos pateikiamos atskirai JPEG arba TIFF formatu. Siunčiant el. paštu me-
džiagos apimtis neturi viršyti 10 MB. 

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija 
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Matininko Petro Balkevičiaus 1925 m. parengto žemės skirstymo plano fragmentas
Apie P. Balkevičiaus gyvenimą ir darbus skaitykite 61-65 puslapiuose
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