UAB „Biržų ranga“ darbų vadovės Ligita Urbonienė (iš kairės) ir Janina Pranauskienė.
Apie bendrovės veiklą skaitykite 9-11pusl.

Pirmame viršelio puslapyje:
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Plungės ir Rietavo sk. darbuotojai Plateliuose
profesinėje šventėje. Apie profesinės šventės renginius skaitykite 1-8 pusl.
Vandos Vasiliauskaitės nuotraukos
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Plateliuose šurmuliavo
profesinė šventė
Romualdas SURVILA,
Vanda VASILIAUSKAITĖ
Birželio 4 d. Šeirės stovyklavietėje prie Platelių ežero (Plungės r.) septynioliktąjį kartą buvo švenčiama hidrotechnikos, melioracijos ir žemėtvarkos specialistų profesinė diena, paminėtas LŽHIS žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“
90-metis.
Viename gražiausių Žemaitijos kampelių – Plateliuose profesinė šventė
švenčiama antrą kartą. Čia Lietuvos žemėtvarkininkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos nariai buvo susirinkę 2007-ųjų birželio pirmąjį šeštadienį.

„Tegyvuoja nesenstanti „Žemėtvarka ir hidrotechnika“.
Telydi mus pareigos jausmas, profesinė garbė ir orumas.
Tegul mūsų darbai tarnauja tautos gerovei ir mums patiems“
- skelbė plakatas prie LŽHIS Telšių apskrities skyriaus narių pavėsinės. Šie žodžiai
tarsi vainikavo šventės nuotaiką, profesijos brolių sveikinimo kalbas ir linkėjimus vienų kitiems.
O ežero paŠventės pradžia. Kalba Sąjungos
prezidentas Vilimantas Vaičiukynas
krantėje rikiavosi
pavėsinės,
jose
kūrėsi iš įvairių šalies rajonų
šventėn sugužėję
dalyviai ir svečiai.

LŽHIS padėkos raštas - hidrotechnikui Steponui Varkaliui

Pradėdamas šventę, LŽHIS
prezidentas Vilimantas Vaičiukynas trumpai pristatė Sąjungos veiklą ir į renginį atvykusius svečius, kurių būta
nemažai.
Pirmasis šventėje sveiki-
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Platelių ežero vakarinėje pakrantėje esantys Plateliai
istoriniuose šaltiniuose minimi nuo XV a. Miestelis yra
Žemaitijos nacionalinio parko centras. Didžiausias ir
giliausias Žemaitijos ežeras ir jo apylinkės pasižymi
gamtine, kultūrine bei kraštovaizdžio verte.

Lino Tamulionio nuotrauka
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nimo žodį tarė žemės ūkio viceministras
Albinas Ežerskis, paminėdamas, kad į šventę susirinko reikšmingų specialybių atstovai – žemėtvarkininkai ir hidrotechnikai.
Jis įteikė žemės ūkio ministrės Virginijos
Baltraitienės padėką žurnalo „Žemėtvarka
ir hidrotechnika“ vyriausiajai redaktorei
Vandai Vasiliauskaitei. Ministrės padėkos
raštais taip pat buvo įvertinta ankstesniųjų atkurtojo žurnalo vyriausiųjų redaktorių
Arvydo Lapuko, Jono Endrijaičio ir Juozo
Smilgevičiaus veikla.
R. Survila supažindina su žurnalo
leidybos istorija
Apie melioracijos ir žemėtvarkos darbų svarbą kalbėjo ir susirinkusius sveikino
Plungės rajono meras Audrius Klišonis, pažymėdamas, kad su žeme susiję žemėtvarkos ir hidrotechnikos darbai turi būti tęsiami ir nuolat atnaujinami, gražios šventės ir prasmingų darbų linkėjo Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas
Lydis. Nacionalinės žemės tarnybos Žemės administravimo departamento direktorė
Aušra Maksvytytė linkėjo susirinkusiems kelių kartų atstovams toliau kurti žemės
informacinę sistemą, formuoti Lietuvos krašto ateities viziją.
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas Algis Kvaraciejus sveikindamas dalyvius priminė, kad spalio mėnesį bus švenčiamas fakulteto 70-metis. Šiltus sveikinimo žodžius profesinės šventės dalyviams tarė Valstybės žemės fondo direktorius Tomas Balčiūnas, Platelių seniūnė Danutė Rapolavičienė, kiti svečiai. Už
aktyvią ir profesionalią veiklą žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistams įteiktos
Nacionalinė žemės tarnybos ir Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių
sąjungos vadovų padėkos (apdovanotųjų sąrašas skelbiamas žurnalo „Kronikoje“).
Kaip ir kasmet,
buvo apdovanoti geriausių žemėtvarkos
ir hidrotechnikos projektų atstovai. Jais
tapo UAB „Geometra“, VŽF Vilniaus
žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, UAB
„Sweko Lietuva“ ir
UAB „Plungės Jonis“.
Dar prieš oficialų šventės pradžios
paskelbimą buvo paminėtas žurnalo „Že-

Konferencijos, skirtos žurnalo leidybos jubiliejui, metu
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mėtvarka ir hidrotechnika“ 90-metis.
Susirinkusieji turėjo
galimybę išklausyti
išsamų vieno dabartinio žurnalo redaktorių
Romualdo Survilos
pranešimą apie tarpukario Lietuvoje leistą
žurnalą, buvusius redaktorius ir aktyviausius bendradarbius.
Buvo apžvelgta žurGrupė melioratorių šventėje
nalo leidybos istorija nuo pat 1926 m.
pirmojo „Matininko“
numerio, prisiminti
tuometės matininkų
ir kultūrtechnikų bendruomenės rūpesčiai
bei būtinybė turėti
savo leidinį.. Prisiminta 1989 m. atkurtojo žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“
istorija. Apie dabartinį
žurnalo veidą, problemas jį leidžiant ir
VŽF delegacija: direktorius T.Balčiūnas (iš dešinės),
direktoriaus pavaduotojai V.Mickus ir G.Vasiliauskas
santykį su skaitytojais kalbėjo žurnalo
vyriausioji redaktorė Vanda Vasiliauskaitė, žemėtvarkos veteranas, ilgametis leidinio bendradarbis ir daugelio idėjų autorius Vytautas Skuodžiūnas. Už aktyvų bendradarbiavimą ir paramą leidžiant žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ žurnalo
redakcijos dovanos įteiktos Filomenai Kavoliutei, Palmirai Ačienei ir Mindaugui
Gudžiūnui.
Po šventės atidarymo į sporto aikšteles pasklido varžytis įvairių sporto šakų komandos: prasidėjo krepšinio, kvadrato, šaudymo, padangos mėtymo ir maišo kilnojimo varžybos. Krepšinio varžybų nugalėtojais tapo Alytaus LŽHIS skyrius, antrąją
vietą užėmė UAB „Plungės Jonis“, trečiąją – UAB „Plungės lagūna“ rinktinė. Kvadrato žaidimą laimėjo Valstybės žemės fondo Utenos skyriaus darbuotojai, antrieji – UAB „Kuršasta“ 2-oji komanda, tretieji – „Kuršastos“ 1-oji komanda.
Taikliausiai iš vyrų šaudė Šiaulių hidroprojekto atstovas Arūnas Adomaitis, an-
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1. Grūdų maišas nebuvo lengvas...
2. Krepšinio varžybų metu
3. Šventės dalyviai ...
4. Šaudymo varžybos visad populiarios
5. Aktyvūs žurnalo leidybos rėmėjai
P.Ačienė ir M.Gudžiūnas
6. Sąjungos vadovams rūpesčių netrūko ir
šventės metu. Tariasi G.Balevičius (iš kairės),
V.Vaičiukynas, A.Kazlauskas
7. Linksmai leido laiką ASU Vandens ūkio
ir žemėtvarkos fakulteto pedagogai
8. Padangos metimas – nelengva užduotis

V.Vasiliauskaitės, R.Survilos, A.Patašiaus nuotraukos
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Koncertuoja grupė „Tabasco“

trasis – VŽF šaulys Olegas
Paškevičius, lazdijietis Tadas Pileckas buvo trečias.
Taikliausiai iš moterų šaudė VŽF atstovė Rūta Gabrienė, antroji buvo telšietė
Karolina
Brazdauskytė,
trečioji – iš VŽF Irma Lenortavičiūtė. Grūdų maišą
Vakaronės metu

daugiausiai kartų
pakėlė UAB „Kuršasta“
atstovas
Evaldas Jakumas,
nuo jo nedaug atsiliko UAB „Plungės Jonis“ kilnotojas
Žydrūnas
Gelumbickis. Sunkią padangą toliausiai numetė UAB „Kavesta“ metikas Arvydas Butrimas, šiek tiek arčiau numetė
UAB „Kuršasta“ atstovas Tadas Mačernis.
Šventės organizatorių vertinimo komisija, apžiūrėjusi dalyvių pavėsines, stovyklaviečių apiforminimą ir gausiai nuklotus stalus, pripažino, jog daugiausiai palapinių turėjo, gausiausiai šventėje dalyvavo ir skoningiausiai stalus papuošę buvo
Valstybės žemės fondo atstovai. Apdovanotieji su puikia nuotaika atsiėmė prizus.
Gerą ūpą palaikė muzikos grupė „Tabasco“. Iki vėlyvo vakaro Platelių ežero pakrantėje šurmuliavo tradicinė hidrotechnikos, melioracijos ir žemėtvarkos specialistų profesinės dienos šventė, skambėjo linksma ritminga muzika, aikštėn išviliojusi
gausų šokėjų būrį.
Tik saulei leidžiantis dauguma šventės dalyvių paliko svetingą žemaičių žemę.
Nemažas jaunimo būrys liko nakvoti palapinėse ir poilsio namuose. Ne vienas pritarė minčiai, jog panašūs kolegų susitikimai pakylėja mūsų specialistus ir įkvepia
naujiems darbams.
Už renginį dėkojame jį organizavusiems bei šventę rėmusiems - LŽHIS, UAB
„Plungės Jonis“, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui, UAB „Sauslaukio statyba“.
Iki susitikimų kitąmet!
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Žmonės - „Biržų rangos“ turtas
Vanda VASILIAUSKAITĖ
UAB „Biržų ranga“ įkurta 1956 m. Tuomet ji vadinosi Biržų MMS. Laikui bėgant šios įmonės pavadinimas ne kartą keitėsi, o 2008 m. akcininkų susirinkime
nutarta ją pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę „Biržų ranga“. Šiandien čia
dirba per 100 žmonių, o pagal darbo rezultatus bendrovė yra tarp geriausiųjų
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių.
- Žmonės - mūsų įmonės turtas, - sako UAB „Biržų ranga“ generalinis direktorius Stanislovas Mačiulskis. Jis džiaugiasi, kad kolektyvui pavyko išsilaikyti
krizės metais, rasti įvairesnių veiklos sričių ir prisitaikyti prie rinkos sąlygų.

Biržų rajone nusausinta apie 86 proc.
dirbamosios žemės – 114 231 ha, iš jų
86 430 ha - drenažu. Daugumą šių darbų atliko „Biržų ranga“. Tačiau, pasak S.
Mačiulskio, vien iš melioracijos darbų
įmonė neišgyventų. Pernai melioracijos
darbai sudarė 30 proc., užpernai – 10
proc. visų darbų, šiais metais dar tikimasi
laimėti kai kuriuos konkursus Biržų rajono ūkininkų įgyvendinamuose projektuose. Juolab, kad šį balandį „Biržų ranga“
UAB „Biržų ranga“ vadovas S. Mačiulskis
įsigijo naują brangų daugiakaušį ekskavatorių, kuris pakeis keturis senesnius.
Šio kolektyvo žmonės atlieka gyvenamųjų namų, viešojo naudojimo, pramonės bei kitos ūkinės paskirties pastatų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų
statybos ir remonto darbus. Įmonės darbuotojai turi didžiulę profesinę patirtį, statyboms vadovauja atestuoti specialistai. Darbuotojai nuolat skatinami kelti kvalifikaciją, domėtis naujomis technologijomis. UAB „Biržų ranga“ disponuoja savais
statybiniais mechanizmais, turi visiškai sukomplektuotą įrangą įvairiems statybos
procesams. Mechanikos tarnyba valdo daugiau kaip 150 įvairios paskirties mašinų: ekskavatorių, buldozerių, kelmarovių, autogreiderių, savivarčių ir specialiosios
paskirties automobilių bei kitos statybinės įrangos. Bendrovėje įdiegta kokybės ir
aplinkosaugos vadybos sistema padeda ne tik užtikrinti darbų kokybę, bet ir taupyti
lėšas, didinti darbo efektyvumą, kontroliuoti realią įmonės padėtį.
,,Biržų ranga“ Biržuose pastatė Savarankiško gyvenimo namus, socialinius būstus, rekonstravo Vabalninko, Papilio, Kaštonų mokyklas, pernai - buvusią Kirkilų
mokyklą renovavo į amatų centrą. Nemažai statybos darbų atlikta UAB „Agaro
riešute“. Šiuo metu stato gamybinės paskirties pastatą UAB „Agaras“ skerdyklo-
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je. Praėjusią vasarą įmonė rekonstravo Gulbinų tvenkinį, sutvarkė Širvintų miesto
tvenkinį.
Tarp artimiausių darbų - Kaštonų mokyklos stadiono rekonstrukcija, Kvetkų
kaimo kapinaičių renovacija. Be darbų Biržų rajone, įmonės žmonės darbuojasi ir
gretimuose rajonuose - yra dirbę Skuode, Klaipėdoje, minėtose Širvintose ir kitur.
Pasak S. Mačiulskio, „Biržų rangos“ statybų vadovai iš visų objektų turi parvežti atsiliepimus apie atliktą darbą. Viskas daroma, kad darbo drausmė gerėtų ir
atsitiktiniams, aplaidžiai į darbą žiūrintiesiems žmonėms čia nebūtų vietos. Rezultatas toks, kad dėl darbo drausmės ar girtuokliavimo problemų kolektyve nebėra.
Visi statybos vadovai turi alkotesterius, jeigu taip atsitiktų - išgėręs žmogus iš darbo
būtų šalinamas.
Darbuotojų kaita šiame kolektyve nedidelė. Dauguma jų yra vyresnio amžiaus,
tik vienas statybos vadovas yra jaunas, neseniai gavęs būtinus kvalifikacijos atestatus. S. Mačiulskis sako manąs, jog po 5-10 metų „Biržų rangoje“ turės pasikeisti
60-70 proc. darbuotojų. Generalinis direktorius pastebi, kad jau daugelį metų A.
Stulginskio universitetas rengia melioracijos specialistus - hidrotechnikus. Tą pačią
specialybę prieš geras tris dešimtis metų yra baigęs ir jis pats, o kiek vėliau gamybos vadybą baigęs Šiaulių universitete.
- Hidrotechnikas - specialybių specialybė, ją įgijęs, o papildomuose kursuose
gavęs reikiamus atestatus, gali atlikti įvairiausius darbus: tiesti kelius, statyti tiltus,
hidrotechnines užtvankas, įvairius pastatus, - sako S. Mačiulskis ir pripažįsta, jog
progai pasitaikius paagituoja moksleivius rinktis hidrotechniko specialybę.
Laikas pakeitė ne tik Lietuvos kraštovaizdį, žmones ir jų požiūrį į melioratoriaus
profesiją. Kadaise „zimagoru“ vadintas, daugelio matytas tik guminiais batais avįs ir

Šį pavasarį pirktas naujas daugiakaušis ekskavatorius
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„Biržų rangos“ pastatytas dvidešimties butų gyvenamasis namas

riausius darbuotojus, vadovas sakė
nenorįs to daryti,
idant neprasprūstų
nepaminėta kokio
darbštaus, sąžiningo žmogaus pavardė. Jis dėkingas kolegoms už atiduotą
laiką ir jėgas šiame
kolektyve, vertina
tai, kas pasiekta.
Minėdami įmonės 60 - metį, šį
birželį „Biržų rangos“ vadovai pakvietė esamus ir
buvusius kolektyvo
narius dviejų dienų
kelionėn po kaimyninę
Baltarusiją,
aplankant Minską
ir senąsias Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės pilis.
Stasio Skrebio
ir „Biržų rangos“
archyvo nuotraukos

dažnai apsvaigęs žmogus
išnyko iš šios profesijos
akiračio. Minint įmonės
60 - metį, UAB „Biržų
ranga“ vadovas džiaugiasi įmonės laimėjimais
ir didžiuojasi visais jos
žmonėmis.
S. Mačiulskis tik geru
žodžiu mini veteranus,
kurie ir dabar nenutraukia ryšių su kolektyvu,
domisi, kaip sekasi bendrovei ir jos žmonėms.
Paprašytas išvardyti ge-

Bendrovės įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas prie Širvenos ežero

Rekonstruoti Gulbinų tvenkinio Pabiržės sen. hidrotechnikos statiniai
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Įmonės stiprybė kompetentingi specialistai
Prieš 55-eris metus įkurtas Žemėtvarkos projektavimo institutas pergyveno
daugelį reformų ir ne kartą keitė savo pavadinimą. 1972 m. jis buvo pavadintas
Respublikiniu žemėtvarkos projektavimo institutu, 1991 m. - Valstybiniu žemėtvarkos institutu, o nuo 2010 m. spalio 21 d. – valstybės įmone Valstybės žemės
fondu (VŽF).
Šiandien tai stambiausia Lietuvos įmonė, atliekanti žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos,
kartografijos, geografinės informacijos sistemos (GIS), dirvožemio tyrimo ir
vertinimo, melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo organizavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo ir
vykdymo darbus.
Apie įmonės darbo aktualijas ir problemas su
Valstybės žemės fondo direktoriumi Tomu BALČIŪNU kalbėjosi žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyr. redaktorė Vanda VASILIAUSKAITĖ.

- Valstybės žemės fondas atlieka teisės aktuose numatytas valstybės deleguotas
funkcijas. Kokios jos?
- Rengiame duomenis apie šalies žemės fondo būklę, vykdome žemės išteklių
naudojimo stebėseną; tvarkome Lietuvos Respublikos žemės informacinę sistemą;
teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendiname valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos
lėšomis finansuojamas priemones žemės valdų struktūri gerinti ir apleistos žemės
plotams mažinti; įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuojame žemės
konsolidacijos projektų rengimą ir įgyvendinimą. Specialistai veikia valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus,
priskirtus žemės konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonėms įgyvendinti; vykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo
ir nuomos aukcionus; atlieka melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo
valstybinę priežiūrą, tvarko melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei
kadastrą; vykdo valstybinės žemės sklypų, įstatymų nustatyta tvarka priskirtų žemės konsolidacijos projekto teritorijai (išskyrus šiai teritorijai priskirtus valstybinės žemės sklypus, perduotus kitiems valstybinės žemės patikėtiniams), taip pat
įstatymų nustatyta tvarka iš privačių asmenų įsigytų valstybės nuosavybėn žemės
sklypų, reikalingų Valstybės žemės fondo administruojamoms valstybės biudžeto
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ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms priemonėms, gerinančioms žemės
valdų struktūras ir mažinančioms apleistos žemės plotus, įgyvendinti, patikėtinio
funkcijas.
Be valstybės deleguotų funkcijų, Valstybės žemės fondas taip pat vykdo ir komercinius žemėtvarkos bei geodezijos darbus: rengia žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės paėmimo viešosioms
reikmėms projektus; rengia miško įveisimo ne miško žemėje ar ūkininko sodybos
vietos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimo projektus;
rengia bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus;
atlieka žemės sklypų kadastrinius (geodezinius) matavimus, riboženklių atstatymo
vietovėje darbus; vykdo geodezinių ir topografinių nuotraukų sudarymo ir atnaujinimo darbus bei kitus žemėtvarkos ir geodezijos darbus.
- Žemės konsolidacijos projektai finansuojami iš ES struktūrinių fondų. Žemės savininkų ir valdytojų prašymu, iš ES atliekami žemės konsolidacijos projektų metu pertvarkytų žemės sklypų tikslūs matavimai, apmokamos žemės sandorių
ir notarinio tvirtinimo išlaidos, rengiami ir įgyvendinami techniniai projektai.
Žemės konsolidacija svarbi valstybės patikėta funkcija, o žemės konsolidacijos
projektų rengimas ir jų sprendinių įgyvendinimas glaudžiai siejasi su viešuoju
interesu.
- Žemės konsolidacijos proceso metu stengiamasi formuoti racionaliai tvarkomas
žemės ūkio valdas, sutvarkomos viešosios erdvės ir viešoji infrastruktūra, įgyvendinami kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai bei uždaviniai. Taip pat siekiama pagerinti rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius,
suprojektuoti valstybinės žemės sklypus viešiesiems poreikiams arba konkrečiam
viešajam poreikiui reikalingą teritoriją, kurioje esanti privati žemė iš jos savininkų
šiam tikslui gali būti paimama teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės konsolidacijos
projektas rengiamas kaimo gyvenamosiose vietovėse esančioms privačios, savivaldybės ir valstybinės žemės sklypų grupėms. Preliminari projekto teritorija turi būti
vienoje arba keliose bendrą ribą
turinčiose kadastro vietovėse ir
apimti ne mažesnį kaip 100 ha
plotą.
Pernai Valstybės žemės fondas
sėkmingai įgyvendino visus 39
žemės konsolidacijos projektus,
kurie buvo finanPretendentai supažindinami su žemės sklypų ribomis
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suojami Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos ir valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinus minėtus projektus, buvo pertvarkyti 44 tūkst. ha žemės.
Parengtuose ir įgyvendintuose žemės konsolidacijos projektuose dalyvavo beveik
5 tūkst. žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių. Iš viso žemės konsolidacijos metu buvo pertvarkyta 10 tūkst. žemės sklypų. Vidutiniškai viename žemės
konsolidacijos projekte dalyvavo apie 115 žemės savininkų ir vidutinis projekto
teritorijos dydis siekė beveik 1200 ha.
Daugiausiai 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 beveik 1300, t. y. 13 proc..
Prieš žemės sklypų pertvarkymą buvo 10 tūkst. žemės sklypų, o po pertvarkymo jų
liko 8,7 tūkst. Žemės konsolidacija yra naudinga ne tik ūkininkams, kitiems žemės
sklypų savininkams, bet ir kaimų bendruomenėms, kurios, kaip ir vietos veiklos
grupės, neretai negali įgyvendinti savo sumanymų ir siekti ES paramos, nes nėra
numatyta vietos teritorijų plėtrai, nesuformuoti sklypai bendruomenės poreikiams.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ veiklą „Parama žemės konsolidacijai“, VŽF pradėjo organizuoti naujų 8 žemės konsolidacijos projektų rengimą bei
įgyvendinimą. Iš viso naujoje programoje žemės konsolidacijos projektų rengimui
šiuo metu skirta 3,35 mln. eurų.
- Nuo 2014 m. valstybinės žemės ir miško sklypų pardavimo aukcionai vyksta
elektroninėje erdvėje. Kaip sekasi šie darbai?
- Valstybės žemės fondas savo lėšomis modernizavo aukcionų vykdymą. Pradedant aukciono skelbimu, dokumentų pateikimu ir baigiant pardavimu viskas dabar
vyksta tik elektroninėje erdvėje. Aukcionai tapo viešesni, skaidresni ir taupantys
aukcionų dalyvių
laiką. Registruoti vartotojai gali
stebėti vykstantį
procesą - turi galimybę matyti, kokiu metu atliekami
didesnės kainos
pasiūlymai, kiek
dalyvių dalyvauja aukcione. Kiekvienas
dalyvis
turi specialų kodą,
kuris
užtikrina
konfidencialumą
Čia stovės riboženklis
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Įmonės Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus darbai

ir aukcionų viešumą. Aukcionų sistema yra aiški ir paprasta vartotojui, o į iškilusius
klausimus visuomet pasirengę atsakyti įmonės darbuotojai.
Įvykus 653 valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionams, iš viso už aukcionuose parduotus ar išnuomotus žemės bei miško sklypus į
valstybės ir savivaldybių biudžetus buvo surinkta daugiau kaip 11 mln. eurų. Vien
per šių metų I ketvirtį įvyko 22 valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos
aukcionai, už juos į valstybės ir savivaldybių biudžetus pervesta daugiau nei 330
tūkst. eurų.
Aukcionuose, kuriuose varžėsi daug dalyvių, nuomos ar pardavimo kaina gerokai padidėdavo. Pavyzdžiui, 2015 m. rugpjūčio mėnesį vykusiame 1,25 ha kitos
paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Elektrėnų sav., nuomos aukcione pradinis žemės sklypo metinis nuomos mokestis buvo nustatytas 449 eurai, o galutinė
aukciono dalyvio pasiūlyta kaina – daugiau kaip 14 tūkst. eurų.
Klaipėdos mieste 0,9 ha kitos paskirties valstybinės žemės sklypo pardavimo
aukcione varžėsi trys dalyviai, kurie sklypo pardavimo kainą padidino 1,7 karto.
Valstybinio miškų ūkio paskirties žemės sklypo Kupiškio r. sav. pardavimo aukcione dalyviai apie 5 valandas didino pradinę kainą. Žemės sklypo pradinė kaina nuo 8
tūkst. išaugo iki 13 tūkst. eurų.
2015 m. iš viso įvyko 162 valstybinės žemės bei miško pardavimo ir nuomos
aukcionai - 69 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionai, 62 valstybinės kitos paskirties žemės pardavimo aukcionai ir 31 valstybinės ki-

15

MŪSŲ GYVENIMAS

tos paskirties žemės sklypų
nuomos aukcionai.
Šiuo metu internetinėje
svetainėje http://aukcionai.
vzf.lt yra paskelbta net 480
valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo bei
nuomos aukcionų, kurie
vyks šių metų II ketvirtį.
- Apleistos žemės apskaita atliekama naudojant
palydovines spektrabanges
nuotraukas. Ar pastaraisiais metais Lietuvoje apleistos žemės plotai mažėja?
VŽF vyr. agrochemikė Z.Jakaitienė
- Pirmieji darbai su
palydovinėmis spektrabangėmis nuotraukomis buvo atlikti 2001 m. 2002 – 2005
metais buvo atlikti žemės fondo inventorizavimo, nedirbamos (apleistos) žemės nustatymo, žemės naudmenų apskaitos darbai panaudojant 25 m skiriamosios gebos
palydovų Landsat 5 ir Landsat 7 palydovines nuotraukas. Nuo 2011 m. apleistai
žemei nustatyti naudojamos 5 m skiriamosios gebos RapidEye palydovo spektrabangės nuotraukos. Pagrindinį apleistos žemės ploto sumažėjimą lėmė tai, kad gyventojai pradėjo jas tvarkyti ir dar dėl to, kad apleista žeme apskaitomos tik sumedėjusiais augalais apaugusios žemės ūkio naudmenos.
Tvarkant duomenis kameraliniu būdu kyla neaiškumų, nes ne visada tiksliai
galima interpretuoti objektus spektrabangėje ar ortofotografineje nuotraukoje. Taip
pat reikia patikrinti išvykus į laukus, ar duomenys, gauti dešifravus spektrabangę
nuotrauką, yra teisingi, ar teisingi gyventojų pateikti pranešimai apie jau sutvarkytą
apleistą žemę. 2014 m. laukuose aplankyta per 2300 vietų ir padaryta daugiau kaip
8500 nuotraukų, 2015 m. - 2000 vietų ir padaryta apie 5700 nuotraukų.
Palydovinių vaizdų naudojimas neišsprendžia visų žemėnaudos nustatymo bei
panaudojimo klausimų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tiesioginių matavimų kaina
nuolat auga ir juntamas nuolatinis duomenų stygius, o spektrabangių nuotraukų kokybė gerėja, darbų kaina mažėja, todėl ateityje distancinių tyrimų metodai turės vis
didesnę reikšmę.
- Įmonės atliekamų darbų spektras ganėtinai įvairus, kaip sekasi suburti specialistus šiems darbams?
- Turime savo struktūrinius padalinius visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose bei Utenoje. Taip pat Valstybės žemės fondas turi skyrius, teikiančius įvairias žemėtvarkos, nekilnojamojo
turto kadastro duomenų nustatymo, geodezijos, topografijos, kraštotvarkos ir kitas
susijusias paslaugas gyventojams bei juridiniams asmenims Anykščiuose, Ignalino-
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je, Rokiškyje bei
Skuode.
VŽF
dirba
daugiau kaip 300
kvalifikuotų, ilgametę
darbo
patirtį šioje srityje įgijusių specialistų, turinčių
net 560 kvalifikacijos pažymėjimų ir galinčių
vykdyti pačius
sudėtingiausius,
žemėtvarkos plaVŽF direktorius T.Balčiūnas kalbasis su buvusiais direktoriais
navimo
dokuS.Staliūnu ir V.Skuodžiūnu
mentų rengimo,
nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo, geodezijos ir topografijos darbus.
Iš viso Valstybės žemės fondo darbuotojai turi 330 visus žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo darbus leidžiančių atlikti pažymėjimų bei 230 matininko
ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų. Būtent dėl to mūsų įmonė yra pajėgi
atlikti didelės apimties, skubius valstybės, savivaldybių bei kitų įstaigų, įmonių,
organizacijų užsakomus didelės kompetencijos reikalaujančius darbus. Per savo 55
metų gyvavimo laikotarpį Valstybės žemės fondas yra sėkmingai atlikęs labai daug
sudėtingų valstybinės reikšmės darbų. Tai vienintelė įmonė šalyje, turinti tiek daug
žemėtvarkos, geodezijos, kraštotvarkos bei teritorijų planavimo srities kompetentingų specialistų.
- Esate berods aštuntasis vadovas 1961 m. įkurtos įmonės istorijoje. Su kokiomis mintimis atėjote į šį postą? Kas Jums, VŽF vadovui, šiandien svarbiausia?
- Atėjau dirbti į įmonę, kuri turi didelį kolektyvą ir ilgą garbingą istoriją. Minčių
buvo įvairių, tačiau, ko gero, labiausiai į šį postą ateitį skatino noras save realizuoti
kaip specialistą ir asmenį naujoje srityje. Nors turiu ilgametę vadovavimo patirtį, tačiau ši pozicija yra kol kas didžiausias iššūkis mano gyvenime. Kas šiuo metu svarbiausia? Visi dalykai yra svarbūs, tačiau, manyčiau, svarbiausia rasti naują Valstybės žemės fondo veidą dabartinėje aplinkoje. Juk tikslai ir užduotys, kurie buvo
keliami įmonei 1961 m. ir kurie keliami šiuo metu, yra skirtingi. Valstybės žemės
fondui deleguojamos vis naujos užduotys, kas be ko, įmonės savininkei valstybei
aktualu ir kad Valstybės žemės fondas dirbtų pelningai. Būtent šiuo metu turime du
svarbiausius tikslus: tinkamai atlikti valstybės deleguotas funkcijas ir siekti, kad
įmonė duotų pelną.
- Dėkojame už pokalbį.
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Padedame spręsti problemas
dr. Kazys SIVICKIS
LMĮA pirmininkas
Praėjusiais metais įvyko penki LMĮA narių susirinkimai. Juose buvo aptariamos aktualios melioracijos problemos, buvo svarstoma 2007-2013 m. laikotarpio vandentvarkos projektų įgyvendinimo ir finansavimo problemos, pereinamojo laikotarpio vandentvarkos projektų įgyvendinimas ir įgyvendinimo
terminų pratęsimas, sustambintų melioracijos statinių rekonstrukcijos kainų
skaičiavimai, siūlymai Žemės ūkio ministerijai dėl vandentvarkos taisyklių tikslinimo, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos specialistai pristatė filtracinių medžiagų tyrimo ir jų tinkamumo drenažo vamzdžiams duomenis. Buvo organizuotas
išvažiuojamasis asociacijos narių susirinkimas Girionyse, kuriame dalyviai susipažino su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos veikla, hidrotechnikos
specialybės studentų mokymu, praktika, bendradarbiavimu su gamybinėmis
organizacijomis studentų praktikos ir įdarbinimo klausimais.

Sprendžiant kai
kuriuos respublikinio masto klausimus ir kartu atstovaujant įmonių
interesams buvo
dalyvaujama Lietuvos pramonininkų konfederacijos
veikloje. Kartu su
Statybininkų asociacija per Konfederaciją
buvo
pateikti siūlymai
Asociacijos vadovai K.Sivickis (iš kairės) ir J.Račas
Vyriausybei ir Seimui dėl atvirkštinio PVM taikymo statyboje. Šiuo pagrindu priimta Statybos įstatymo pataisa, kuri
įsigaliojo nuo 2015 m. liepos 1 d. Tačiau Finansų ministerija ir po įstatymo pataisos įsigaliojimo nesutiko taikyti atvirkštinio PVM melioracijos darbams, motyvuodama, kad melioracijos darbai nėra Statybos įstatymo reguliavimo dalykas. Tada
asociacija suorganizavo du išplėstinius pasitarimus šiuo klausimu, pakviesdama Finansų, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų
žinybų atstovus. Buvo įrodyta, kad atvirkštinis PVM turi būti taikomas ir melio-
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racijos darbams. Po to Valstybinė mokesčių inspekcija patikslino rekomendacijas
dėl atvirkštinio PVM taikymo. Buvo aktyviai bendradarbiaujama su Žemės ūkio
ministerijos vadovais ir specialistais melioracijos norminių dokumentų rengimo,
įmonių ir specialistų atestavimo, vandentvarkos investicinių projektų įgyvendinimo
ir kitais klausimais.
Reguliariai dalyvavome Žemės ūkio ministerijos melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisijoje atestuojant šios šakos įmones ir specialistus melioracijos
darbams atlikti, teikėme siūlymus dėl šios komisijos darbo tobulinimo bei objektyvių kriterijų taikymo visiems pretendentams, siekiantiems kvalifikacijos atestatų
konkrečiai techninei veiklai melioracijos srityje. Taip pat dalyvavome Žemės ūkio
ministerijos Projektų atrankos komiteto posėdžiuose, rūpindamiesi, kad juose būtų
profesionaliai ginami žemės ūkio vandentvarkos projektų pareiškėjų interesai, nuo
ko priklauso ir melioracijos įmonių verslo reikalai, ir galimi darbų užsakymai.
Buvo iškilęs pavojus, kad rangovinėms įmonėms, įgyvendinančioms 2015 m.
pereinamuosius žemės ūkio vandentvarkos projektus, kurių finansavimo lėšos
(17,9 mln. eurų) buvo numatytos 2014-2020 m. Kaimo plėtros programoje, pagal 2007-2013 m. finansavimo taisykles finansavimo lėšas šiems objektams gauti
tik po 1,5 metų, kai bus užbaigta įgyvendinti 2007-2013 m. programa ir pateikta
ataskaita Briuseliui (ES komisijai) apie visišką atsiskaitymą. Asociacija, surinkusi
motyvuotus argumentus ir išanalizavusi ES Kaimo plėtros reglamentą, pateikė Žemės ūkio ministerijai siūlymą, kad už darbus rangovams būtų išmokėtas 80 proc.
avansas (apie 15 mln. eurų). Ministerijos programų valdymo komitetas 2015 m.
balandžio mėn. priėmė asociacijos siūlymą. Taip buvo sudarytos sąlygos rangovinėms įmonėms stabilizuoti savo ekonomiką, o kai kurioms ir išsilaikyti statybos
verslo rinkoje.
Praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje įgyvendinant žemės ūkio vandentvarkos
projektus iškilo pavojus, kad dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, plotų užimtumo pasėliais ir kitų priežasčių kai kurie projektai iki taisyklėse nustatyto termino
(2015 m. rugsėjo 30 d.) nebus užbaigti. Pasekmės būtų skaudžios: kai kuriems statytojams būtų reikėję grąžinti 4 mln. eurų ES paramą, liktų didelės skolos rangovams,
dėl kurių būtų kilę teisminiai ginčai, o mažoms įmonėms iškilusi bankroto grėsmė.
Todėl asociacija vėl kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją bei į Nacionalinę mokėjimų
agentūrą dėl statybos darbų pratęsimo vienam mėnesiui. Problema buvo išspręsta,
nors ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamentas ir prieštaravo.
Melioracijos finansavimas būtų stabilesnis sukūrus Melioracijos fondą. Asociacija kartu su Mokslų akademijos Vandens problemų taryba kreipėsi į Vyriausybę
dėl 2016 m. biudžeto lėšų ir ES lėšų padidinimo melioracijai, taip pat dėl Melioracijos fondo steigimo ar programos sudarymo, pritraukiant ūkininkų lėšas. Vyriausybė
įgaliojo atitinkamas ministerijas spręsti šiuos klausimus. Žemės ūkio ministerija
kreipėsi dėl fondo kūrimo į visas visuomenines žemdirbių organizacijas, bet pritarimo negavo. Dėl fondo kūrimo asociacija pateikė siūlymus ir partijoms, siekiančioms dalyvauti Seimo rinkimuose šiais metais.
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Kaip ir kiekvienais metais, asociacija kreipėsi į atitinkamus Seimo komitetus,
prašydama 2016 m. valstybės biudžete melioracijai papildomai numatyti bent 15
mln. eurų, iš jų 4 mln. eurų investicijoms. Tai būtų leidę labiau pasirūpinti nors
stambesnių valstybei priklausančių melioracijos statinių būklės gerinimu. Nors šių
komitetų posėdžiuose prašomų lėšų reikalingumas buvo įrodytas, tačiau tvirtinant
valstybės biudžetą papildomų lėšų melioracijai nebuvo skirta.
Toliau buvo bendraujama su NMA specialistais vandentvarkos projektų įgyvendinimo, jų finansavimo klausimais. Praktiškai visoms besikreipiančioms į asociaciją įmonėms dėl užsitęsusių atsiskaitymų su NMA už atliktus darbus buvo suteikta
pagalba ir sparčiau išspręsti finansiniai klausimai.
Asociacijos įmonės nuolat konsultuojamos teikiant Aplinkos ministerijos atestavimo komisijai prašymus bei dokumentaciją dėl specialistų ar įmonių kvalifikacijos atestatų pratęsimo ar papildymo kuriai nors veiklai. Asociacijos pirmininkas
reguliariai dalyvauja Statybos produkcijos sertifikavimo centro statybos techninės
veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų komisijoje, kuri nagrinėja
skundus, prašymus statybos specialistų atestavimo, atestatų sustabdymo ir kt. klausimais. Į svarstomų klausimų ratą neretai patenka ir mūsų šakos įmonių statybų
vadovai. Todėl stengiamasi ieškoti optimalių sprendimų variantų ir apginti teisėtus
hidrotechnikų interesus.
Asociacija teikė siūlymus Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms dėl aplinkosaugos reikalavimų šalinant krūmus ir medžius melioracijos grioviuose ir sureguliuotuose upeliuose. Pasiekta, kad būtų keičiamas 1992 m. gegužės 12 d. Vyriausybės
nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.
Asociacija 2015 m. rugsėjo mėn. kreipėsi į Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas dėl
sureguliuotų upių ir upelių valymo, konstatuodama, kad sureguliuoti upeliai turi
savo vertę ir yra magistraliniai grioviai, todėl jų valymas turi būti atliekamas Melioracijos įstatymo nustatyta tvarka. Ministrų pavedimu buvo sudaryta darbo grupė
pasiūlymams įvertinti. Surengti šiuo klausimu du išplėstiniai posėdžiai Aplinkos
ministerijoje, padaryti šiuose posėdžiuose asociacijos pranešimai, kurių nuostatoms
iš esmės pritarė žemės ūkio ir aplinkos viceministrai. Aplinkosaugininkai šiuo klausimu išgirdo aiškias nuostatas. Tikimasi, kad minėta problema artimiausiu metu bus
išspręsta galutinai.
Taip pat buvo bendraujama su Aplinkos projektų valdymo agentūra aplinkosaugos projektų įgyvendinimo, jų finansavimo klausimais.
2015 m. Šilutės rajone organizavome praktinį seminarą hidrotechninės statybos darbų technologijų klausimu. Seminare dalyvavo apie 350 įvairių melioracijos
techninių veiklų statybos vadovų. Taip pat organizavome hidrotechnikos specialistų
išvyką į Estijoje vykusį tartautinį seminarą melioracijos klausimais. Dalyvavo 13
įvairių melioracijos įmonių ir asociacijos atstovų.
Redakcijos pastaba. Publikacijoje sutrumpintai išdėstyta asociacijos pirmininko K.Sivickio ataskaita įmonių - asociacijos narių vadovams.
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Melioruotos žemės duomenų
skaitmenizavimo problemos
Donatas ZUBRUS
VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus inžinierius
Melioracija Lietuvoje labai svarbi ir neatskiriama žemės ūkio gamybos
ir kaimo infrastruktūros dalis. Šiuo metu šalyje sausinama 2,98 mln. ha
žemės, daugiausia drenažu (2,58 mln. ha). Apskaitomos sausinamos žemės plotas nuolatos kinta. Melioruotos žemės ypač sumažėjo nuo 2000 metų, kadangi atliekant inventorizaciją buvo nurašyta 39 tūkst. ha
melioracijos sistemų.

Prastos būklės, nenaudojamos, apleistos, apaugusios
pelkine augmenija, pavirtusios į krūmynus arba mišką melioruotos žemės plotai, kurie nenaudojami žemdirbystei,
nebeatitinka Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme
įtvirtinto melioruotos žemės apibrėžimo. Melioruotai žemei negali būti priskiriami
ir užstatyti arba užstatomi statiniais plotai, kurių naudojimo paskirtis iš žemės ūkio
paskirties keičiama į kitą paskirtį (gyvenamąsias teritorijas, komercinės paskirties
objektų teritorijas ir kt.), tiesiami keliai, inžineriniai, komunaliniai tinklai. Tokia
žemė išbraukiama iš melioruotos žemės apskaitos, o valstybei priklausantys melioracijos statiniai nurašomi.
Visus šiuos melioruotos žemės ir melioracijos statinių pokyčius būtina stebėti,
žinoti tikslią valstybei priklausančio melioracijos turto būklę, jos pokyčius, efektyviai valdyti melioracijos sistemas, racionaliai planuoti melioracijos darbus, taip pat
formuoti valstybės politiką melioracijos srityje siekiant išmintingai naudoti lėšas
melioracijos statinių eksploatacijai, priežiūrai bei tinkamam funkcionavimui palaikyti. Šiuo tikslu būtina turėti nuolat atnaujinamą melioruotos žemės ir melioracijos
statinių apskaitos duomenų bazę. O tai įmanoma tik ją skaitmenizavus.
Dabar melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarką reglamentuoja žemės ūkio ministro patvirtintos Melioruotos žemės ir melioracijos statinių
apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės), nustatančios duomenų apie valstybinę bei
privačią melioruotą žemę, melioracijos statinius, jų vertę, nusidėvėjimą bei būklę
rinkimo, kaupimo, apdorojimo, sisteminimo ir panaudojimo tvarką. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminiai duomenys – kadastro vietovių melioruotos žemės pasų (1992 m. sausio 1 d. būklė) duomenys apie nusausintą plotą,
melioracijos statinių kiekį, jų vertę, nusidėvėjimą, taip pat melioruotų plotų grafinė
medžiaga (melioracijos projektai M 1:2000 bei pagal MelGis technologijas parengti
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melioracijos projektinės medžiagos planai M 1:2000 ir kadastro vietovių melioruotos žemės planai M1:10 000 su melioracijos projektų ribomis, melioracinės būklės ir
užmirkimo duomenimis). Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkiniai formuojami geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) principu.
Grafiniai duomenys aprašomi pagal Integruotos geoinformacinės sistemos (InGis)
geoduomenų specifikaciją, patvirtintą 2000 m. ir InGis specifikacijos pagrindu parengtą melioracijos geografinių sistemų (MelGis) mini lygmens specifikaciją (Taisyklių 9 punktas). Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo
bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko
funkcijas pavesta vykdyti Valstybės žemės fondui, kaip šalies informacinės sistemos
tvarkytojui. Tuo tarpu pirminius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos
duomenis turi savivaldybės. Joms pavesta: saugoti melioruotos žemės ir melioracijos
statinių apskaitos pirminių duomenų dokumentus; rengti melioruotos žemės ir melioracijos statinių išbraukimo iš apskaitos, jų perdavimo, inventorizavimo dokumentus
ir jų pagrindu daryti pakeitimus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje
pagal kadastro vietoves; vykdyti pagal MelGis technologijas atliekamos analoginės
melioracijos projektinės medžiagos planų M1:2000 perkėlimo į kadastro vietovių
skaitmeninius žemėlapius ir kadastro vietovių nusausintos žemės planų M 1:10000
su melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis darbų užsakovo funkcijas.
Savivaldybės yra atsakingos ir už melioruotos žemės bei melioracijos statinių
būklės vertinimo organizavimą, kuris atliekamas pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodiką. Melioruotos žemės ir melioracijos
statinių būklės vertinimo skaitmeniniai ir analoginiai suvestiniai duomenys pagal
savivaldybes, apskritis ir šalies mastu bei su tuo susijusi dokumentacija saugoma:
originalai – Žemės ūkio ministerijoje, kopijos –Valstybės žemės fonde.
Taigi savivaldybės yra pirminių duomenų sudarytojos ir teikėjos, nuo kurių esmingai priklauso tinkama melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita. Tačiau savivaldybės ne visuomet tinkamai vykdo joms teisės aktais pavestas funkcijas,
o tai kliudo tinkamam melioruotos žemės ir melioracijos duomenų bazės kūrimui.
Valstybės kontrolė, atlikusi valstybei priklausančio melioracijos turto priežiūros valstybinį auditą, pažymėjo, kad tik nedidelė dalis savivaldybių vykdo joms
privalomą funkciją - skenuotą melioracijos projektinę archyvinę medžiagą perkelti į skaitmeninius žemėlapius (vektorizuoti) ir šiuos duomenis perduoti Valstybės
žemės fondui. Audito metu nustatyta, kad 2011-2012 m. informaciją Fondui iš 52
savivaldybių perdavė tik viena. Todėl Valstybės žemės fondas šią informaciją turėjo
tik iš tų savivaldybių, kuriose pats atliko skaitmenizavimo darbus arba kompleksiškai tikrino savivaldybes.
Savivaldybėms nesilaikant reikalavimų dėl privalomos informacijos ir duomenų
pateikimo Valstybės žemės fondas negali sukurti duomenų bazės apie visas skaitmenizuotas kadastro vietoves, apie melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės tikslinimo darbus apsunkina
ir neretai netikslūs pirminiai duomenys. Pagal Melioruotos žemės ir melioracijos
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statinių būklės įvertinimo
metodiką savivaldybės Fondui turi skaitmenine forma
pateikti patikslintus ir papildytus 2006 metų melioruotos žemės būklės vertinimo
duomenimis duomenis į
rinkinį Mel_DB10LT (dabar – Mel_DR10LT). Siekiant kaupti išsamesnius
ir lengviau analizuojamus
duomenis 2014 m. pradėti duomenų rinkinio Mel_
DR10LT pertvarkymo darbai, į jį įtraukiant 4 naujus
sluoksnius: MELPROJ_P

1 pav. Melioruotos žemės blogos būklės
žemėlapis (2012 m.)

(informacija apie melioracijos projektus, įvykdytas 2014 m.), MELPOT_P
(informacija apie drenažu ir grioviais
sausinamą plotą, įvykdytas 2015 m.),
2 pav. Plane matomas žemės plotas siūlomas
NURAS_P (informacija apie plotus,
rekonstruoti, tačiau iš ortofotografinės medžiagos
išbrauktus (nurašytus) iš melioruotos
matyti, kad jis yra geros būklės
žemės ir melioracijos statinių apskaitos) bei BUKLE_P (informacija apie melioruotos žemės būklės pasikeitimus). Šiuo
metu vykdomas trečiasis transformacijos etapas kuriant sluoksnius NURAS_P ir
BUKLE_P. Vektorizuotos melioruoto ploto ribos buvo tikslinamos su savivaldybių
melioracijos specialistais ir taisomos pagal jų pastabas. MELPLOT_P kuriamas iš
sluoksnio MELPROJ_P iškarpant visą nemelioruotą, nesausinamą plotą.
Kiekvienais metais atnaujinant melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenis blogos būklės melioruotos žemės plotai buvo „užnešami“ ant analoginių ar
skaitmeninių žemėlapių, jų nekoreguojant pagal faktinę padėtį, t. y. daugumoje rajonų neišbraukiant per metus sutvarkytų plotų (1-2 pav.). Todėl melioracinės būklės
ir užmirkimo duomenys neatitinka faktiškos situacijos.
Pradėjus formuoti sluoksnį NURAS_P, kuriame kaupiama grafinė bei teisinė informacija apie nurašomus plotus, jis buvo rengiamas iš senų melioracijos planų
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M 1:10000, kuriems taikyti mažesni tikslumo ir informacijos kiekio reikalavimai, žymėtos tik melioracijos projektų ribos nedetalizuojant jų drenažo sistemomis ir rinktuvais.
Todėl pažymint nurašomus plotus planuose
M1:10000 nebuvo galimybės juos derinti
prie sistemų ribų. Dėl šios priežasties pastebėta nemažai nelogiškų situacijų, kai nurašomas sistemos viduryje esantis plotas (3 pav.).
Melioruoti plotai nurašomi nebe pirmą
dešimtmetį, todėl sunkumų kyla ir dėl plotų, kurių nurašymo aktų nėra išlikusių, sudėtinga nustatyti padėtį žymint NURAS_P
sluoksnyje ir jų nurašymo teisinį pagrindą.
Problemų kyla ir dėl to, kad dauguma
melioracijos projektų įgyvendinti iki 1990
metų, kai kurie ir iki 1960 metų. Dėl urbanizuotų teritorijų plėtros dalis gyvenviečių
3 pav. Nurašomi plotai nederinami
išsiplėtė arba naujai susikūrė ant jau įrengprie drenažo sistemų ribų
to drenažo, todėl didelė tikimybė, kad drenažas po pastatais yra suardytas, o didelio diametro rinktuvai atsidūrė urbanizuotos
teritorijos viduje. Tokie plotai neturėtų būti nurašomi.
Išdėstytoms problemoms spręsti 2016 m. kovo mėn. surengtas pasitarimas, kuriame dalyvavo Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos, Valstybės žemės fondo ir savivaldybių atstovai. Pasitarimo dalyviai sutarė, kad problemoms, kylančioms kuriant melioracinės būklės ir užmirkimo
erdvinių duomenų rinkinius spręsti, visų pirma būtinas glaudus bendradarbiavimas
su savivaldybių specialistais. Nutarta, kad derinant nurašyto ploto ribas su drenažo sistemų ribomis būtina nurašyto ploto ribas lyginti su buvusio sausinimo tinklo
planine medžiaga ir žemės sklypų ribomis, analizuoti bei derinti konkrečius atvejus
su savivaldybių specialistais ir žemės sklypų savininkais. Kilus klausimų dėl drenažo gyvenvietėse, turi būti nustatomos probleminės vietos (sudedant du sluoksnius:
apgyvendintų teritorijų ribas ir melioruotus plotus), konsultuojamasi su savivaldybėmis apie realią situaciją. Nerandant dokumentų apie nurašytus melioruotų žemių plotus, nutarta juos žymėti pagal rajonų savivaldybių melioracijos archyvinėje
planinėje medžiagoje M 1:10000 esančius duomenis, duomenis kitoje planinėje
medžiagoje, archyvuose, konsultuotis su savivaldybių melioracijos specialistais, o
esant galimybei atlikti patikrinimus vietoje.
Taigi melioracijos projektų skaitmenizavimas yra ilgas ir sudėtingas procesas,
kurio metu reikia apdoroti ir kompleksiškai įvertinti daugybę duomenų. Norint sukurti tikslų ir išsamų duomenų rinkinį būtina spręsti iškilusias problemas glaudžiai
bendradarbiaujant su kiekvienos savivaldybės, kuri yra pirminių duomenų teikėja,
specialistais.
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Siūlomos reformos tikslas:
statyti ar griauti?
Lietuvos matininkų asociacijos (LMA) taryba Seimui, Vyriausybei ir
kitoms suinteresuotoms institucijoms balandžio mėnesį pateikė siūlymų
dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo sistemos reformos
(išsamus kreipimosi tekstas pateikiamas tinklapyje LMA.lt). Teigiama, jog
reforma siekiama veiksmingo žemėtvarkos, geodezijos ir topografijos, nekilnojamojo turto kadastro, teritorijų planavimo ir statybų procesų valdymo, teisinių normų suderinimo.
LMA siūlymai sukėlė diskusijų tarp pavienių asmenų ir atskirų įmonių atstovų. Specialistai atsargiai vertina galimas reformas prieš Seimo rinkimus,
net būta nuomonių, jog patys reformos sumanytojai galimai turi savanaudiškų tikslų.
Dėl LMA kreipimesi išdėstytų teiginių bei siūlymų reformuoti žemės ir
nekilnojamojo turto administravimo sistemą nuomonę išsakė Valstybės
žemės fondo (VŽF) bei Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių
sąjungos (LŽHIS) atstovai.

LMA siūlymų esmė:
■ žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, statybų priežiūros, geodezijos, topografijos ir geoerdvinių duomenų administravimo funkcijas perduoti vienos ministerijos priežiūrai;
■ panaikinti atskirų institucijų funkcijų dubliavimą, kai kurias jų perduodant privačiam sektoriui;
■ peržiūrėti ir optimizuoti šiose srityse veikiančių valstybės įmonių monopolines
ir nemonopolines funkcijas;
■ nekilnojamojo turto kadastro duomenų kontrolės funkciją perduoti Registrų
centrui (RC) atsisakant dalinio šios funkcijos dubliavimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie ŽŪM (NŽT);
■ žemės aukcionų rengimo techninę funkciją iš VŽF perduoti RC, kuris šiuo
metu vykdo kito valstybės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto aukcionus;
■ žemės konsolidavimo projektų organizavimo funkciją iš VŽF perduoti NŽT,
o žemės informacinės sistemos administravimo funkciją perduoti Gis-Centrui;
■ žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos administravimo funkciją perduoti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos;
■ geodezininkų ir matininkų kvalifikacijos suteikimo ir priežiūros funkcijas perduoti asocijuotoms profesinėms organizacijoms.

25

ŽEMĖTVARKA

Taip pat siūloma įsteigti nuolatinį tarpžinybinį geoerdvinių duomenų tvarkymo
koordinavimo komitetą; sukurti prielaidas teritorijų planavimo, žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo efektyvumui didinti bei teisinių ginčų prevencijai;
sistemiškai įvertinti ir optimizuoti teisinę bazę, reglamentuojančią žemės administravimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir topografijos veiklos sritis, pritaikant ją modernios valstybės valdymo poreikiams, suderinant su glaudžiai susijusių sričių (teritorijų planavimo bei skaitmeninės statybos) teisine baze, užtikrinant
efektyvų jos įgyvendinimą bei kontrolę.

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių
sąjungos (LŽHIS) nuomonė:
LŽHIS yra savanoriškai susivienijusių žemėtvarkos ir hidrotechnikos specialistų, dirbančių žemėtvarkos, vandens ūkio, hidrotechnikos, melioracijos, aplinkosaugos ir giminingose srityse, organizacija, vienijanti per tūkstantį narių. LŽHIS
įstatuose numatyti tikslai - atstovauti ir ginti Sąjungos narių profesinius bei darbo
interesus, padėti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms įgyvendinti racionalaus žemės, vandenų ir kitų gamtos išteklių naudojimo bei saugojimo programas
ir priemones. Sąjunga, įvertindama žemės tvarkymo darbų svarbą tiek visos tautos
gerovei, tiek kiekvienam nekilnojamojo turto savininkui, taip pat atkreipdama dėmesį į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM galimai nekompetentingą valdymą
ir politinės atsakomybės stoką, kai Tarnyba vis labiau „valoma“ ir „skaidrinama“
taip prarandant kompetenciją ir joje dirbančius kvalifikuotus specialistus, yra susirūpinusi dėl šiuo metu aktyvėjančių siūlymų Tarnybą skaldyti, perdalyti funkcijas
kitoms institucijoms. Esame tos nuomonės, jog stipri Tarnyba, kaip centralizuota
valstybinė žemės valdymo, geodezijos, žemėtvarkos, kartografijos, kadastro institucija, ne tik neturi būti skaidoma, bet, atvirkščiai, jai turi būti suteikiamas vis
svarbesnis vaidmuo valstybinio turto – žemės valdyme. Mūsų manymu, valstybinio
turto valdymo skaidymas pareikalautų ir papildomų išlaidų, ir neužtikrintų viešo
intereso skaidrumo.
Tarnybai turėtų vadovauti kvalifikuoti, patyrę, savo darbais įrodę kompetenciją
žemėtvarkos, geodezijos ar nekilnojamojo turto kadastro srityse specialistai (autoritetai). Politikai turi prisiimti atsakomybę už politinius sprendimus, tokius kaip
vadovų skyrimą, struktūros reorganizavimą, personalo politiką bei stabilios veiklos
užtikrinimą. Todėl siūlome nesvarstyti esminių struktūrinių reformų, nes šiuo metu
veiklos sritys yra ganėtinai aiškiai atskirtos, dubliavimo tarp institucijų (Aplinkos
ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, NŽT, VŽF, Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos, Registrų centro) nėra. Nuolatiniai struktūros kaitaliojimai
neleidžia viduje optimizuoti veiklos, įdiegti pažangių informacinių technologijų ir
vadybos metodų.
Nuolat pasisakome už biurokratijos mažinimą bei modernių paslaugų diegimą
viešajame sektoriuje. Todėl siūlome:
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■ intensyviau diegti integruotas elektronines paslaugas, ypač topografijos ir žemės santykių srityje;
■ įpareigoti VĮ Registrų centrą teikti dalį duomenų neatlygintinai, ypač apie žemės sklypus ir pastatus;
■ įpareigoti valstybines įmones atsisakyti veiklų, nesusijusių su pagrindine veikla, pvz., kadastrinių matavimų ir kt.;
■ dėti visas pastangas į realų duomenų centro kūrimą, kuris nebūtų painiojamas
su funkcijų perkėlimu;
■ įteisinti palaipsnį popierinių dokumentų ir procedūrų atsisakymą. Taip būtų
galima įdiegti viešą, skaidrų ir nešališką procesų ir dokumentų valdymą bei sprendimų priėmimą.
Manome, jog viešos, skaidrios ir nuoseklios veiklos užtikrinimas šioje srityje
yra didžiausia vertybė, juk bent kas trečias esame nekilnojamojo turo savininkai. Be
to, racionalus didžiausio valstybės turto – žemės valdymas yra ilgalaikis ir nuolatinis valstybės uždavinys, kuris turi rasti balansą tarp valstybės, visuomenės ir atskirų
piliečių interesų.

Valstybės žemės fondo nuomonė:
Iš esmės neaišku, kokiu pagrindu ir kodėl kai kurias funkcijas reikėtų perduoti
kitam subjektui. 2014 m. aukcionų vykdymas buvo perkeltas į elektroninę erdvę.
VŽF savo lėšomis sukūrus ir modernizavus aukcionų vykdymo tvarką bei įdiegus
naują elektroninę sistemą, aukcionų skelbimas, dokumentų pateikimas, patys aukcionai dabar vyksta tik elektroninėje erdvėje, taigi yra vieši, procedūra skaidri, taupanti visų dalyvių laiką, nes vienu metu galima dalyvauti keliuose aukcionuose.
VŽF nesulaukia priekaištų ar nusiskundimų dėl aukcionų vykdymo nei iš fizinių,
nei iš juridinių asmenų. Už valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus į valstybės ir savivaldybių biudžetus jau yra surinkta daugiau kaip 11 mln.
eurų. Per keturis šių metų mėnesius jau įvyko 51 valstybinės žemės aukcionas, davęs valstybės ir savivaldybių biudžetams daugiau nei 750 tūkst. Eurų pajamų. Šiuo
metu paskelbta daugiau nei 200 aukcionų, kurie vyks gegužės–birželio mėn.
Statistika rodo, jog valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai
vykdomi tinkamai, VŽF sėkmingai susidoroja su šia jam patikėta funkcija, apdoroja didelius kiekius informacijos ir dokumentų, tinkamai aptarnauja juridinius bei
fizinius asmenis, ženkliai papildydamas valstybės biudžetą. Remdamasis sėkminga
patirtimi, VŽF galėtų sėkmingai vykdyti ir daugiau funkcijų, susijusių su valstybės
turto pardavimu bei aukcionais.
LMA siūlo žemės konsolidacijos projektų rengimo ir jų sprendinių įgyvendinimo
organizavimo funkciją perduoti NŽT. 2012-2015 metais VŽF sėkmingai organizavo
ir įgyvendino net 39 žemės konsolidacijos projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės konsolidacija“. Žemės konsolidacijos
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projektai buvo rengiami ir įgyvendinami 18 rajonų savivaldybių teritorijose. Teko
bendradarbiauti su labai dideliu skaičiumi proceso dalyvių – ūkininkais, projektų
rengėjais, projektus derinančiomis institucijomis, NŽT, RC, rajonų savivaldybių,
kitų institucijų specialistais, notarais ir daugeliu kitų asmenų. Žemės konsolidacijos
projektai yra sudėtingi, rengiami ir įgyvendinami ne vienerius metus. Projektų rengimo ir jų sprendinių įgyvendinimo metu sukaupta daug vertingos patirties. Visiškai
neaiškus ir nepagrįstas siūlymas šią funkciją perduoti kitam subjektui. Šiuo metu
jau yra pradėti rengti nauji žemės konsolidacijos projektai pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškų infrastruktūros plėtrą ir
pritaikymą“ veiklą „Parama žemės konsolidacijai“. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programoje, patvirtintoje Europos Komisijos
sprendimu, yra įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad veiklos sritį „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendina VŽF, tai aiškiai panaikina galimybę šią funkciją perduoti
NŽT. Neatitinka tikrovės ir teiginiai dėl VŽF paslaugų riboto prieinamumo. Mūsų
įmonė veikia visoje Lietuvos teritorijoje ir turi savo struktūrinius padalinius, teikiančius įvairias žemėtvarkos, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo,
geodezijos, topografijos, kraštotvarkos ir kitas susijusias paslaugas Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, Anykščiuose, Ignalinoje, Rokiškyje,
Skuode.
LMA siūlo parengti atskirą teisės aktą žemės konsolidacijai – Žemės konsolidacijos įstatymą. Papildomų teisės aktų sukūrimo būtinumas turi būti labai išsamiai,
atsakingai ir kritiškai įvertintas. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. numato teisėkūros principus, išreiškiančius tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus
teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią
ir veiksmingą teisės sistemą. Šie principai įpareigoja nekurti perteklinės teisės aktų
bazės, jeigu ji šiuo metu yra pakankama.
Dėl privataus sektoriaus potencialo geresnio išnaudojimo. Privataus sektoriaus
potencialo išnaudojimas žemėtvarkos, geodezijos, nekilnojamojo turto, kvalifikacijos priežiūros, geoinformacinių paslaugų srityje yra minėto sektoriaus atstovų individualiai sprendžiamas klausimas – jis negali būti sprendžiamas eliminuojant valstybinio sektoriaus subjektus, kontrolę ir perduodant funkcijas privačiam sektoriui.
Toks sprendimo būdas visiškai neužtikrina, kad sugriovus jau esančią ir sėkmingai
veikiančią tvarką ji bus bent jau taip pat sėkmingai įgyvendinama privačiame sektoriuje. Šiuo metu yra daug veiklos sričių, kuriose privatus sektorius gali konkuruoti
ir teikti savo paslaugas (pvz., nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, geodezijos darbų paslaugos, nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma ir kt.). Progresas
yra sietinas su kiekvieno asmens gebėjimu vykdyti veiklą rinkos sąlygomis, tačiau
negali būti siejamas su kitų asmenų priverstiniu eliminavimu iš rinkos ir jų vykdytų
funkcijų perskirstymu.
Tiek VŽF, tiek kai kurių kitų (tarp jų ir NŽT) tarnybų savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija yra Žemės ūkio ministerija. Ji turi teisę stebėti kiekvienam
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subjektui priskirtų funkcijų vykdymą, spręsti dėl priskirtos funkcijos pasiteisinimo
visuomenės gyvenimo ir raidos kontekste.
LMA siūlymai dėl informacinių sistemų administravimo funkcijų perdavimo
kitiems subjektams, taip pat yra nepagrįsti. VŽF, be žemės informacinės sistemos
(ŽIS) administravimo funkcijų, atlieka ir pagrindinių ŽIS duomenų (M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (Dirv_DR10LT), M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys (Mel_DR10LT), M 1:10 000
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinys (SŽNS_DR10LT),
apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DRLT)) rengimo funkcijas bei žemės fondo valstybinę apskaitą. Akivaizdu, kad ŽIS administravimo funkcijų perdavimas kitam subjektui nebūtų tinkamas sprendimas, tai taptų neefektyvu.
Visada siekiame užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, aktyviai dalyvaujame teisės aktų tobulinimo procese ir palaikome iniciatyvas, padedančias išsaugoti visa
tai, kas gero jau yra sukurta, nuolat tai tobuliname, t.y. dalyvaujame „statant, o
ne griaunant“. Norėtųsi, kad profesinių bendruomenių vadovai viešojoje erdvėje,
visuomenei, valdžios institucijoms bei Seimo nariams teiktų tik labai konkrečius ir
racionalius, su visais savo profesinių bendruomenių nariais apsvarstytus ir išsamiai
bei atsakingai įvertintus pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, siekiant
kuo efektyvesnio žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo sistemos šalyje
veikimo.
Šalių pozicijos išsakytos. Iš jų matyti, kad LMA siūlymams daryti revoliucijas
žemės tvarkymo darbuose profesinė bendruomenė nepritaria. Dabar reikia laukti,
kaip reaguos valdžios institucijos.
Parengė Vanda Vasiliauskaitė

Nacionalinės žemės tarnybos
veikla 2015 m.
(pabaiga, pradžia 2016 m. Nr. 1)
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS). Sparčiai augantis interneto vartotojų skaičius ir tobulėjančios technologijos
leidžia paprasčiau ir greičiau planuoti bei valdyti įvairias gyvenimo sritis, taip pat
ir žemėtvarkos. Žemėtvarkos projektų derinimas bei tvirtinimas tapo paprastesnis,
kokybiškesnis ir skaidresnis.
Žemės ūkio ministerija kartu su Nacionaline žemės tarnyba įgyvendino projektą
„E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“, kurio
pagrindinis tikslas – Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS). ŽPDRIS (www.žpdris.lt) veikia nuo 2015 m. pradžios.
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Sprendinių brėžinys, pateiktas ŽPDRIS

Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus
išdavimas. NŽT išnagrinėjo 247 prašymus dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti
žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimo. Buvo išduoti 164 kvalifikacijos pažymėjimai, 63 kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas panaikintas.
Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra. Patikrinti 6 320
žemėtvarkos planavimo dokumentų ir parengtos išvados dėl jų tvirtinimo tikslingumo, iš jų 4899 parengti spausdintine forma ir 1421 – ŽPDRIS . Buvo patikrinta
5 230 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, 779 kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, 280 žemės reformos žemėtvarkos projektų, 8 žemės paėmimo
viešiesiems poreikiams projektai ir 23 žemės konsolidacijos projektai.

Gautų tikrinimui žemėtvarkos planavimo dokumentų kiekis procentais
nuo visų pateiktų tikrinti dokumentų skaičiaus

Nekilnojamojo turto kadastras. Per 2015 metus buvo atliktos 13 746 žemės
sklypų kadastro duomenų patikros vietovėje, t. y. 10 proc. visų patikrai pateiktų
kadastro duomenų bylų.
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2011–2015 m. atliktų žemės sklypų kadastro duomenų patikrų vietovėje palyginimas

Geodezininko ir matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas. NŽT išnagrinėjo 264 prašymus dėl matininko ir 218 prašymų dėl geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimų išdavimo. Buvo išduoti 170 matininko ir 129 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai. Panaikintas 31 matininko ir 18 geodezininkų kvalifikacijos
pažymėjimų galiojimas, iš jų 20 matininkų ir 14 geodezininkų dėl to, kad daugiau
nei 3-jus metus netobulino kvalifikacijos. Atsižvelgiant į fizinių ir juridinių asmenų
pranešimus (skundus), 2015 metais buvo įspėta 10 matininkų, kurie vykdydami matininko veiklą padarė po vieną mažareikšmį veiklos pažeidimą; vienam matininkui
sustabdytas pažymėjimo galiojimas, 3 matininkams panaikintas matininko kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymas.
Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių
stočių tinklas (LitPOS). LitPOS GPS stočių tinklą sudaro tolygiai šalies teritorijoje išdėstytos 30 stočių ir duomenų tvarkymo centras. Tinklas susietas su dviem
ASG-EUPOS tinklo stotimis Lenkijos Respublikoje ir šešiomis Latvijos Respublikos tinklo LatPOS stotimis. 2015 m. buvo baigta atnaujinti LitPOS stočių techninė
ir programinė įranga.
Lietuvos valstybinis geodezinis vertikalus pagrindas (II klasės niveliacija).
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos
institutas užbaigė 896 km valstybinio geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo
linijų niveliavimo darbus visuose penkiuose (Pietų, Rytų, Šiaurės, Vakarų ir Centro)
regionuose, baigė Lietuvos teritorijos kvazigeoido modelio tikslinimo darbus bei
vertikaliojo tinklo geodezinių punktų vertikaliųjų judesių modelio sudarymo darbus.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07
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(toliau – LAS07) ir Lietuvos valstybinė sunkio sistema LSS07 (toliau – LSS07).
Šios naujos geodezinių aukščių ir sunkio sistemos integruotos į bendras europines
sistemas. Siekdama sklandaus perėjimo prie naujų geodezinių aukščių ir sunkio sistemų, Nacionalinė žemės tarnyba parengė bei patvirtino „Perėjimo prie Lietuvos
valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07
tvarkos aprašą“ bei įteisino Lietuvos teritorijos geoido modelį LIT15G, susietą su
Lietuvos valstybine aukščių sistema LAS07. Taip pat parengė elektronines paslaugas, skirtas pavienių žemės paviršiaus taškų aukščiams perskaičiuoti (paslaugas
naudotojai gali rasti Lietuvos erdvinės informacijos portale).
Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS94 koordinačių sistemoje TOP50LKS kūrimas. Topografinis M 1:50 000 žemėlapis laikomas vidutinio mastelio topografiniu žemėlapiu. Tokiuose žemėlapiuose
vaizduojami apibendrinti kartografuojamos teritorijos gamtiniai objektai ir dirbtiniai kraštovaizdžio elementai (geodezinio tinklo punktai, hidrografinis tinklas,
miškai, reljefas, gyvenvietės, keliai ir jų statiniai, geležinkeliai, elektros perdavimo linijos, vamzdynai ir pan.) bei sutartinės ribos (administracinių vienetų, saugomų teritorijų). Tokie žemėlapiai yra pakankamai detalūs, kad pagal juos būtų
galima orientuotis vietovėje, ir apima palyginti didelę teritoriją, todėl yra tinkami
susipažinti su vietovės situacija, įvairiems planavimo darbams. M 1:50 000 žemėlapis reikalingas kaip kartografinis pagrindas įvairiai teminei informacijai kaupti
ir tikslinti.
Kosminių vaizdų įsigijimas ir apdorojimas. NŽT 2015 metais įsigijo 2015
m. liepos 1 d.– 2015 m. rugsėjo 15 d. sudarytus Lietuvos Respublikos teritorijos
65,3 tūkst. kv. km spektrinius žemės paviršiaus vaizdus iš dirbtinio Žemės palydovo, susietus su Lietuvos koordinačių sistema LKS-94 (kosminiai vaizdai). Kosminiai vaizdai ortotransformuoti (sutvarkyti) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius erdvinius žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenis
SEŽP_0,5LT bei vietovėje atliktus matavimus. Iš kosminių vaizdų eliminuoti su
sensoriumi ir palydovo judėjimu susiję defektai. Ortotransformuoti kosminiai vaizdai suskaidyti 25x25 km lapais, pagal M1:50 000 Lietuvos Respublikos teritorijos
žemėlapių skaidymo lapais schemą. Kosminių vaizdų skiriamoji geba (pikselio dydis) – ne daugiau kaip 5 m vietovėje.
Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimas. Atnaujintas Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys AŽ_DRLT
(toliau – AŽ_DRLT). Tai daryta siekiant patikslinti AŽ_DRLT duomenų rinkinį
identifikuojant įvykusius apleistų žemės ūkio naudmenų pasikeitimus panaudojant
2014 m. kosminio vaizdo spektrabanges nuotraukas bei atsižvelgiant į žemės sklypų savininkų bei kitų asmenų pateiktas pastabas. AŽ_DRLT duomenys naudojami
apskaičiuojant žemės mokestį už apleistas žemės ūkio naudmenas. 2015 m. liepos 1
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d. būklei šalyje nustatyta 70,6 tūkst. ha apleistų
žemės ūkio naudmenų. Tai sudaro apie 2,1
proc. nuo šalies bendro
žemės ūkio naudmenų
ploto.
Lietuvos valstybės
sienos geodezinės ir
kartografinės medžiagos rengimas:
■ buvo toliau tęsiami
valstybinės sienos tarp
Lietuvos Respublikos ir
Rusijos Federacijos demarkavimo geodeziniai
ir kartografiniai darbai
(sienos ženklų geodeziniai matavimai, valstybės sienos žemėlapio
sudarymas);
■ vykdyti Lietuvos
Republikos ir Baltarusijos Respublikos bei
Lietuvos Respublikos
ir Lenkijos Respublikos
valstybių sienos priežiūros darbai.
Be detaliau aprašytų
darbų, buvo išduodami
Sienos su Rusijos Federacija žemėlapio fragmentas
leidimai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, atnaujinami ir palaikomi georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenys, atliekama ortofotografinių žemėlapių sudarymo kontrolė. Taip pat buvo
atnaujinti daugelio Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio
sluoksniai, dirvožemio erdvinių duomenų bei žemės melioracinės būklės erdvinių
duomenų rinkiniai. NŽT užsakymu išleistas Lietuvos nacionalinio atlaso II tomas.
Nacionalinės žemės tarnybos
prie ŽŪM informacija
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Žemės kadastro ir
registro raida Lietuvoje
Bronislovas MIKŪTA
Valstybės įmonė „Registrų centras“

1. Žemės kadastras ir nuosavybės teisės XIII–XIX a.
Kai Vakarų Europos šalys pradėjo sudaryti pirmuosius žemės kadastrus apmokestinimo tikslais (Anglija – 1066 m., Italija – 1162 m., Prancūzija – 1269 m.),
Lietuvos kunigaikščiai tuo metu tik jungė atskiras baltų žemes į vieną valstybę.
Susikūrus Lietuvos valstybei XIII a. žemė buvo laikoma pagrindiniu buvimo
valdžioje simboliu. Tik Lietuvos didysis kunigaikštis turėjo absoliučias nuosavybės
teises, todėl tik jis galėjo dovanoti ir kontroliuoti valstybės žemę. Šias realijas atspindi 1259 m. Mindaugo donacinis aktas, kuriuo Livonijos ordinui užrašoma visa
Dainava (Jotva)1. Šis aktas – tai ir raštiškas liudijimas apie valdomos žemės kiekį.
XIII–XIV a. atskiruose aprašymuose būdavo surašomi vienkartiniai inventoriai
nurodant, kiek žygio metu paimta žemių, žmonių, ginklų, arklių. Taip pat buvo surašomos valstybinės žemės, dalijamos bajorams už karo tarnybą. Žemės aprašo reikėjo ir tam, kad kunigaikštis žinotų, kiek asmuo turi žemių ir ką ji gali duoti, nes šalia
karinės prievolės, žmonės privalėjo mokėti duokles valstybei už valdomas žemes,
miškus ir vandenis. XV a. žemės dydis buvo apibūdinamas pagal arklų kiekį, reikalingą jai suarti, arba pagal sėklų statinių kiekį, reikalingą jai apsėti.
1387 m. Lietuvai priėmus krikštą, su kuriuo paplito ir raštas, bajorams atsivėrė
galimybės raštiškai įtvirtinti nuosavybės teises2. 1387 m. Jogailos privilegija katalikams bajorams dėl turto perleidimo, 1413 m. Horodlės aktas, 1447 m. Kazimiero
privilegija vis labiau įtvirtino bajorų nuosavybės teises į žemę. Nemažai vertingos
informacijos šia tema pateikia ir Lietuvos Metrika – archyvas, kuriame sukaupti visi
nuo XIV a. pab. iki XVIII a. pab. Lietuvos didžiojo kunigaikščio raštinėje saugomi
dokumentai. Iš jų paminėtini trumpi įrašai apie Žygimanto Kęstutaičio, Kazimiero ir Aleksandro bajorams dovanojamas žemes ir žmones; Aleksandro 1494–1506
m. išduoti dokumentai bajorams (privilegijos, suteikiančios teisę valdyti žemes ir
žmones, pirkimo ir pardavimo aktų patvirtinimai); Žygimanto Senojo privilegijos

Tomas Baranauskas. Ankstyvieji Lietuvos dvarai.
<http://viduramziu.istorija.net/socium/valdzia.htm>

1

Privatinė bajorų nuosavybė buvo žinoma nuo XIII a. kaip tėvonija – didikų ar bajorų
iš tėvo paveldėti dvarai, susidedantys iš ariamų laukų, pievų, miško ir ežerų ar upių
naudojimo teisių su tiems dvarams priklausančiais valstiečių kaimais.
2
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bažnyčioms dėl jų aprūpinimo žemės valdomis ir globos, testamentai, žemės valdų
aprašymai, raštai, kuriais įkeičiami ar duodami valdyti iki gyvos galvos valdovo
dvarai; 1518–1523 m. žemių dovanojimo, įkeitimo, nuomos ir kitų aktų nuorašai;
Žygimanto Augusto 1569–1570 m. privilegijos bei raštai, suteikiantys teisę valdyti
seniūnijas, dvarus, girias; nuostatai, instrukcijos komisarams, revizoriams ir pareigūnams dėl žemės valdų ir pajamų kontrolės, valdų skyrimo kai kuriems miestams
ir miestiečiams. Šie aktai buvo pripažįstami kaip svarbiausias teisių į žemę ir kitą
nuosavybę įrodymas, o atitinkami įrašai didžiojo kunigaikščio raštinėje buvo siejami su nuosavybės registravimu.
Feodalų nuosavybės teisių įtvirtinimą bei turto sandorių plėtrą ženklino ir XVI
a. pasirodę trys Lietuvos statutai. Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.) kilmingiesiems įtvirtinta galimybė valdas užrašyti testamentu, įkeisti nekilnojamąjį daiktą. Be to, žemės pirkėjas turėjo gauti leidžiamuosius raštus, kurių išdavimo kainos
buvo siejamos su parduodamos valdos dydžiu. Antrasis Lietuvos Statutas (1566 m.)
suteikė visiems kilmingiesiems teisę laisvai disponuoti nekilnojamąja nuosavybe,
įpareigojo žemės teismo raštininkus už tam tikrą atlygį forminti visus norimus suinteresuotos pusės dokumentus. Trečiasis Lietuvos Statutas (1588 m.) įvedė draudimą miestiečiams3 ir valstiečiams supirkinėti bajorų žemes, nustatė fiksuoto dydžio
mokesčius bajorams už bylinėjimąsi dėl žemės ribų, apibrėžė nekilnojamojo turto
sandorių (sutarčių) įforminimo procedūras bajorams.
Vis labiau įsigalint
feodaliniams santykiams vis didesnis dėmesys buvo skiriamas
žemės ploto apskaitai
(kadastrui), siekiant
išmatuoti valstybines
žemes, jas įvertinti
ir nustatyti prievoles
bei mokesčius nuo
fiksuoto dydžio žemės ploto. Tad jau
XVI a. pab. žemės
plotus imta skirstyti į
1518 m. kovo 10 d. Mikalojaus Stankovičiaus trijų tuščių žemės sklypų
valakus (valstiečiams
(dykrų) prie Juškiškiškių pardavimo Trakų vaivadai karaliaus dvaro
maršalkai Grigaliui Stankovičiui Ostikovičiui raštas
suteikiamus
plotus
kaimuose), valstybinę
(didžiojo kunigaikščio) žemę, bažnytines ir miestų žemes. Valstiečiams už įvairias
prievoles suteikta dirbti žemė būdavo registruojama dvarų administracijos vedamuose vidaus inventoriuose, kurie buvo surašomi siekiant valdyti bei kontroliuoti
žemvaldžio (dvaro valdytojo) ūkį ir galutinai pririšti valstiečius prie žemės.
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Inventoriai buvo ypač paplitę po trečiojo Žečpospolitos padalijimo (1795 m.),
kai Lietuva atsidūrė carinės Rusijos sudėtyje. XVIII a. pab. dvaruose didėjo apskaitos knygų skaičius. Įvairiuose „sąsiuviniuose“ buvo registruojami gimimai, mirimai, pabėgę baudžiauninkai, skundai, ginčai, numatomos duoklės dydžiai. Bendrojoje knygoje – savotiškame Juridinių faktų registre – buvo registruojami įvairūs
įvykiai, paveldėjimai ir notaro veiksmai.
Įvedus privalomuosius inventorius (1845–1847 m.), kuriuos valstiečiai vertino
kaip jų inventorinės skirtinės žemės neliečiamumo pripažinimą, iš dalies buvo įteisinta valstiečių kova su nuolatiniu prievolių didinimu. 1861 m. panaikinus baudžiavą, valstiečiams atsivėrė galimybė išpirkti žemę iš dvarininkų. XX a. pr. vykdoma
Stolypino žemės reforma taip pat buvo palanki laisvos žemės rinkos formavimuisi,
mat ūkininkas jau galėjo turėti teisiškai pripažįstamą žemės nuosavybę ir ją perleisti testamentu. Visa tai lėmė privačios nuosavybės vystymąsi ir poreikį kurti naują
nekilnojamojo turto administravimo sistemą, kuri tarnautų ne pavieniams žemvaldžiams ir ne duoklių rinkimo tikslams, o skatintų šalies ūkio pažangą ir visuomenės
gerovę.

2. Žemės kadastras ir nuosavybės teisės 1918–1940 m.
1918 m. atkūrusiai nepriklausomybę Lietuvai reikėjo įstatymiškai pertvarkyti
žemės ūkį, kad jis tarnautų visuomenės, o ne pavienių žemvaldžių interesams, panaikintų istoriškai susidariusią žemės valdymo painiavą, spręstų socialinio teisingumo ir valstybingumo klausimus, atgaivintų karo nuniokotą šalies ekonomiką.
Visų pirma buvo numatyta duoti žemės bežemiams ir mažažemiams, kurių tėvų
žemė po 1861 m. buvo konfiskuota ir priskirta prie dvarų. 1919 m. priimtas įstatymas, kuriame numatyta išdalinti valstybines žemes nusipelniusiems kariškiams, o
1919 m. rugpjūčio 28 d. išleistas įstatymas, kuriuo visos bažnyčios ir jų turtai, kurie
buvo atimti Rusijos vyriausybės, paimami Lietuvos valstybės žinion. Už atimamą
žemę buvo atlyginama. Savanoriams žemė buvo skiriama be išsimokėjimo, kiti už
žemę turėjo 36 metus mokėti nedidelį mokestį. 1919 m. taip pat buvo priimtas įstatymas, nukreiptas prieš stambiąją žemėvaldą, žemei pirkti ir įkeisti. Pagal šį įstatymą, kiekvienas pilnametis Lietuvos pilietis turėjo teisę įsigyti ne daugiau kaip 50
dešimtinių3 žemės.
Vykdant žemės reformą pradėjo rutuliotis nauja ūkininkavimo tradicija, paremta
privačia nuosavybe. Palaipsniui kūrėsi šeimos ūkiai, ėmė vyrauti efektyvesnis savininko darbas, mažėjo socialiniai skirtumai, formavosi tvirtas vidurinysis sluoksnis.
Žemės savininkams suteikta galimybė įkeisti, perleisti, dovanoti ar kitaip tvarkyti
savo žemę. Nuosavybės teisių plėtrai svarbią reikšmę turėjo 1922 m. rugpjūčio 6
3
Dešimtinė – žemės ploto vienetas, lygus 1,0925 ha. Viduramžiais dešimtinė reiškė
bažnyčiai ar feodalui atiduodamą dešimtąją pajamų dalį.
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d. paskelbta Lietuvos valstybės Konstitucija, kurioje nustatyta: „Nuosavybės teisė saugoma. Piliečio turtas galimas nusavinti įstatymo keliu tik viešajam interesui
esant“.
Turtinių santykių plėtrai itin svarbūs prelato, krikdemo, 1923–1926 m. ėjusio
žemės ūkio ministro pareigas, Mykolo Krupavičiaus darbai. Šis „žemės reformos
architektas“ atkakliai gynė nuosavybės teisę kaip socialinę funkciją, kuri tiek tepateisinama, kiek to reikalauja visuomenės gerovė. Jo manymu, piktnaudžiavimas
nuosavybe gali sukelti egoizmą ir pakenkti visuomenei, todėl valstybė turi reguliuoti turtinius santykius.
1919–1940 m. žemės pertvarkymo darbai paskatino intensyvesnį žemės naudojimą, aktyvesnę žemės rinkos plėtrą, davė postūmį sistemingo kadastro kūrimui ir žemės nuosavybės dokumentų išdavimui. Norintys ūkininkauti Lietuvos
piliečiai žemę galėjo pirkti, tačiau tam reikėjo gauti specialų valstybės leidimą,
nes, kaip jau minėta, tuometinėje Lietuvoje valstybei teko svarbus vaidmuo ne
tik pertvarkant žemės ūkį, bet ir liberalizuojant nuosavybės santykius. Deja, šis
santykinai laisvos žemės ūkio rinkos kūrimo „aukso amžius“ Lietuvoje truko neilgai. Žemės nuosavybės vystymąsi reikėjo nutraukti po to, kai 1940 m. Sovietų
Sąjunga okupavo Lietuvą.

3. Žemės kadastras sovietmečiu
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, pradėta masiškai nacionalizuoti dvarininkų, stambiųjų ūkininkų, bažnyčių, „liaudies priešų“, valstybės, savivaldybių
ir visuomeninių organizacijų žemes bei kitas privačias žemes. Negana to, žemę
buvo uždrausta pirkti ir parduoti, užstatyti, dovanoti, keisti, nuomoti ar palikti
testamentu. Kitaip sakant, privačių asmenų nuosavybės teisės į žemę buvo panaikintos.
Žemės kadastro sistema turėjo tarnauti centriniam planavimui, skatinti didelių
valstybinių ir kolektyvinių ūkių plėtrą. Kadastras orientavosi į žemės paskirtį, todėl
žemė buvo vertinama pagal žemės ūkiui svarbias jos savybes – dirvožemio tipą,
klimatines sąlygas ir pan., o ūkininkams, žemdirbiams buvo nurodoma, kokias kultūras auginti. Kartografiniai žemėlapiai daugiausia buvo naudojami kelių tiesimui,
melioracijos projektams, gyvenviečių statybai, sėjomainų, kultūrinių pievų ir ganyklų išdėstymui.
Sovietmečiu pradėta naudoti pirmąsias aerofotonuotraukas rengiant kartografinę medžiagą, kurios pagrindu buvo sudaromi kontūriniai planai žemės naudmenų
plotams skaičiuoti. Kaune įsteigtas Visasąjunginis žemės ūkio aerofotogeodezijos
tyrinėjimų institutas (dabar – UAB Aerogeodezijos institutas) dešifravo fotoplanus,
darė topografines nuotraukas, atliko geodezinius matavimus, rengė planinę-kartografinę medžiagą. Vis dėlto daugiau dėmesio buvo kreipiama į pačių naudmenų
dešifravimą, o ne į žemės kadastro duomenų tikslumą.
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Žemės kadastro duomenys buvo supaprastinami, apibendrinami ir panaudojami siekiant kontroliuoti žemės ūkio produkcijos gamybą. Taip pat buvo renkami
statistiniai duomenys, kurie paskui buvo siunčiami į aukštesniąją instanciją, kad
pasitarnautų centriniam planavimui.
Žemėnaudų formavimo, matavimo ir juridinio įteisinimo darbai buvo priskirti
atskirai tarpūkinės žemėtvarkos darbų rūšiai. Žemės apskaitos darbai vėliau apėmė
žemės savybių tyrimus, jų apibūdinimą ir aprašymą pagal kiekvieną žemėnaudą.
Nuo 1961 m. šie darbai vadinami Valstybiniu žemės kadastru.
Valstybinio žemės kadastro darbus tęsė 1961 m. įkurtas Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas, kuris 1961–1985 m. atliko fotoplanų dešifravimą,
darė topografines nuotraukas, geodezinius matavimus, rengė planinę-kartografinę
medžiagą, tvarkė valstybinę žemės apskaitą, vykdė tarpūkinės žemėtvarkos darbus,
rengė teritorijų išsidėstymo projektus (schemas), tyrė ir kartografavo dirvožemius,
atliko kitus darbus, susijusius su ūkių teritorijos tvarkymu, žemės naudmenų inventorizavimu.
Žemės naudmenų inventorizacijos metu buvo atnaujinama planinė-kartografinė
medžiaga ir jos pagrindu rengiami duomenys, reikalingi valstybinei žemės apskaitai
ir žemės kadastrui. Valstybinio žemės kadastro duomenys apėmė ne tik kiekybines,
bet ir kokybines žemės charakteristikas.
Galima sakyti, kad aptariamu laikotarpiu atlikta daug darbų įgyvendinant Valstybinį žemės kadastrą, nors pastarasis ir buvo nukreiptas į centrinį planavimą. Vis
dėlto sovietmečiu nebuvo nei patikimų žemėlapių, nei privačios žemės, nei kito nekilnojamojo turto rinkos, todėl po SSRS subyrėjimo Lietuvai reikėjo įveikti nemažai iššūkių, suprojektuoti ir įgyvendinti naują žemės (nekilnojamojo turto) kadastro
ir registro sistemą.

4. Žemės kadastro ir registro plėtra
po nepriklausomybės atkūrimo
1990 m. atkūrusi nepriklausomybę Lietuva siekė pereiti iš planinės ekonomikos
prie rinkos ekonomikos, kuri iškėlė į dienos šviesą sovietinės kadastro sistemos
nesugebėjimą atsakyti į privačios nuosavybės įteisinimo lūkesčius. Lietuvos piliečių referendume 1992 m. spalio 25 d. priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija
nustatė, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės
veiklos laisve ir iniciatyva. Reikėjo spartinti nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą
atkūrimo procesą, kurti teisinę bazę, kuri reglamentuotų turto perdavimą privatiems
asmenims, ir užtikrinti nuosavybės teisių apsaugą. Tuo metu reikėjo projektuoti visiškai naują žemės kadastro ir registro sistemą, kuri skatintų rinkos ekonomikos
plėtrą ir būtų orientuota tiek į viešąjį, tiek į privatų sektorių.
(Pabaiga kitame žurnalo numeryje)
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Žemės konsolidacija ir
Lietuvos kaimo ateitis
Edvardas RAUGALAS
Buvęs žemės ūkio viceministras
Nenorėčiau daug polemizuoti su dr. G. Pašakarniu („Žemėtvarka ir
hidrotechnika“ 2015 m. Nr.4 rašinys „Ko verta Lietuvoje vykstanti žemės
konsolidacija?“) dėl žemės konsolidacijos nesėkmės priežasčių. Manau,
jog tai užprogramuota netinkamai kopijuojant pasirinktą skandinavišką
modelį, neatsižvelgiant į mūsų sąlygas.
Pritariu minčiai, kad pats laikas ne skelbti naujų konsolidacijos projektų pradžią,
o sėsti profesinei bendruomenei ir konsolidacijos projektų dalyviams prie bendro
stalo ir atnaujinti žemės konsolidacijos
strategiją.

Neturėtume atsisakyti pagrindinių tikslų, kurių siekia skandinavai. Remdama tokius projektus, valstybė siekia, kad kaime būtų patrauklu gyventi ir dirbti, kad jame liktų jaunimas. Negalime
sau leisti kuklesnių tikslų. Lietuvoje žemės sklypų fragmentacija labai didelė, daug sklypų turi
bendraturčius (tiek pat ir nuomonių), daug jų išvykę ir dėl to sunkus bendradarbiavimas. Daug ir kitų, ne mažiau svarbių priežasčių, kurios sulaiko žmones nuo dalyvavimo projektuose. Kai dalyvauja tik dalis tos teritorijos žemės savininkų, projektuotojo
veikla tampa apribota ir apie esminį teritorijos pertvarkymą negali būti kalbos.
Šis žemės reformos etapas turės lemiamos įtakos ne tik ateities žemės ūkio konkurencingumui, verslams ir visai ekonomikai, bet ir emigracijai bei demografijai.
Todėl turime maksimaliai išnaudoti visas galimybes, visus svertus, kad skatintume
žmones dalyvauti projektuose. Bene svariausia tokių paskatų – ES parama, kurią
turėtume koncentruoti toje teritorijoje, kur paskelbiamas projektas.
Kaimas remiamas ne vien per ŽŪM, bet ir per kitas ministerijas ir institucijas.
Vyriausybė turėtų raginti kitų projektų atėjimą į konsoliduojamas teritorijas ir koordinuoti šį vyksmą. Jei įvairių sričių paramos teikėjai konsoliduojamoje teritorijoje
susitikę su paramos gavėjais kartu aptartų būsimą realią sklypų konsolidavimo naudą,
anksčiau vykdyti paramos projektai įgautų naują kokybę, žmonėms tai būtų rimta
paskata. Vykdant paramos projektus iš įvairių šaltinių atsirastų savotiška savikontrolė.
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NŽT ar VŽF galėtų užsakyti kiekvieno gyventojo turimos žemės įvertinimą,
atlikti konsolidacijos juodraštinį variantą ir parodyti, kad didesniame masyve jo
žemės vertė padidės. Panašius juodraštinius projektus rengdavo tarpukario matininkai, paskui juos derindavo, taisydavo. Šiuolaikiniame technologijų amžiuje yra
galimybė parengti bent po keletą variantų. Per projektą, pataisius įstatymų nuostatas, turėtų atsirasti galimybė išskirstyti žemės bendraturčius pagal jų norus. Tiems,
kurie nori savo žemės dalį parduoti - sukelti jų dalis į vieną masyvą, kurie sutinka
nuomoti 5-eriems metams – į kitą, kurie nusprendę nuomoti 10 metų – į trečią ir t.t.
Dabar siūlomos įvairiausios smulkaus verslo programos, statomi verslo centrai,
kurie duoda daugiau teorinį verslo suvokimą. Net ir smulkiam verslui reikalinga
žemė, paskolos, konsultacijos įvairiausiais klausimais. Ten, kur vykdomas konsolidacijos projektas, turi būti pasiūlyta ir aptarta su vietos bendruomene, vietiniu ir
jau išvykusiu jaunimu visos tam regionui tinkamos smulkaus ar vidutinio verslo galimybės. Konsultacijos ir patarimai turėtų būti teikiami numatomiems konkretiems
projektams, iki būsimas verslininkas stosis ant kojų.
Masiniam žmonių dalyvavimui labai padėtų dabar taikomos individualios paramos priemonės, kaip kad šiferinių stogų keitimas, namų apšiltinimas ir kt. Be abejo
vykdant tokius projektus gali atsirasti tokių, kurie dėl savo užsispyrimo ar asmeninės naudos kaimynų sąskaita bandys trukdyti projektui vis keisdami nuomonę ar
atsisakydami dalyvauti. Čia labai daug gali padėti kaimo bendruomenės pačios ir
kviesdamos išvykusį kaimo jaunimą spręsti dėl jų tėvų gerbūvio ar jų pačių verslo
pradžios. Bet jeigu žmogus piktavališkai trukdo projektui ir stoja prieš valstybės ir
kaimo gerovę, reikėtų svarstyti, ar jam ir jo žemei priklauso parama ir bet kokios
išmokos; juk visa tai yra mokesčių mokėtojų pinigai.
Kalbu tik apie paramą, o politikams linkėčiau pasisemti stiprybės iš praeities, kai
tarpukario reformoje buvo parceliuojami dvarai. Tada žemės reforma vyko žymiai
sunkesnėmis sąlygomis, bet tikslas buvo vienas - sukurti stiprų vidutinių ūkininkų
sluoksnį. Tai pasiteisino. Dabar žavimės tuometiniais politikais, priėmusiais tokius
sunkius sprendimus ir pasiaukojančiai dirbusiais matininkais.
Kas turėtų parengti naujus pagrindinius žemės konsolidacijos principus ir modelį? Neturėtume to patikėti Seimui ar Vyriausybei, kurie savo veiklą planuoja 4-riems
metams. Jų darbas suformuluoti politinius tikslus ir uždavinius - kokią kaimo ir jo
žmonių perspektyvą jie mato keliolikai ar net keliasdešimčiai metų. Ne tik pasiūlyti,
bet svarbiausia - pagrindines nuostatas suderinti tarp partijų. Juk visos pagrindinės
partijos savo rinkiminėse programose deklaruoja paramą kooperuotam šeimos ūkiui
ir verslui kaime. Belieka tuos ketinimus perkelti į bendrą tarppartinį dokumentą.
Neturėtume kartoti praeities klaidų, kai su kiekvienais rinkimais keitėsi žemės grąžinimo principai.
Konsolidacijos modelį turėtų parengti darbo grupė, sudaryta iš mokslininkų,
specialistų – praktikų, ekonomistų ir kt. Vėl esame įsijautę į priešrinkimines batalijas, todėl dabar patogiausias laikas priimti principinius politinius sprendimus dėl
kaimo ateities.
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Sureguliuotų upių atkūrimo patirtis
užsienio šalyse
Raimundas BAUBLYS, Ramūnas GEGUŽIS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Europoje tik nedaugelis upių liko nepaveiktos žmogaus veiklos. Mažinant
potvynių pavojų, gerinant laivybos sąlygas, plečiant žemės ūkio paskirties laukus jos buvo tiesinamos, gilinamos, nukreipiamos, patvenkiamos ir pritaikomos žmonių naudai. Tačiau dėl nuolatinės beatodairiškos žmogaus veiklos
daugelio upių ir jas supančios aplinkos
gamtinė įvairovė tapo skurdesnė. Todėl radosi poreikis stabdyti upių ekologinės aplinkos nykimą.

Jau keli dešimtmečiai Europoje ir
visame pasaulyje įgyvendinami upių atkūrimo projektai. Daugeliu atvejų atkūR.Gegužis
R.Baublys
rimas apibūdina procesą, kuris gali būti
apibrėžtas kaip dalinis morfologinių parametrų ir funkcijų sugrąžinimas žmogaus
veiklos paveiktoms upėms. Upių atkūrimas, arba renatūralizavimas, reiškia visišką
morfologinį ir funkcinį upės sugrąžinimą į buvusią nesutrikdytą būklę. Tačiau tai
pasiekti gana sudėtinga, nes nežinoma pradinė upės būklė, t.y. tuomet, kol ji dar
nebuvo ištiesinta. Ir netgi tuomet, kai buvusi būklė žinoma, norimai atkurti būklei
gali nepavykti prisiderinti prie pakitusių gamtinių sąlygų. Tuo tarpu apibūdinti upės
kokybę nėra lengva, kadangi ji susideda iš daugybės veiksnių, tokių kaip vandens
chemija, nešmenų ir tėkmės rėžimas, augalai ir gyvūnai bei pakrančių būklė.
Daugelyje šalių sureguliuotų upių atsikūrimo procesai skatinami dirbtinai. Taip
padedama sparčiau atsikurti vagos vingiams prisitaikant prie vietinių kraštovaizdžio
sąlygų, tačiau tam reikia didžiulių lėšų ir darbo sąnaudų. Sukurti vagų vingius galima kai kuriose vietose juos iškasant arba įrengiant nedideles dambas. Tokiu būdu
dirbtinai sukuriamos sąlygos vagos tėkmei pakrypti. Dirbtinis vagų vingiavimas
išlygina potvynio metu padidėjančius vandens lygius. Vingiuojančioje tėkmėje susidaro palankesnės sąlygos vandeniui apsivalyti nuo kai kurių teršalų ir maistingųjų
medžiagų. Dirbtinai natūralizuojant upes akcentuojama vagos vingių atkūrimo ir
išsaugojimo svarba. Vingiai leidžia mažinti tėkmės greitį, suformuoti pastovią vagą,
didinti tėkmės transportinį pajėgumą.
Pagrindinis tokių projektų tikslas – atkurti kuo natūralesnę upę. Priemonės šiems
tikslams pasiekti yra labai įvairios, nes kiekvienas projektas yra išskirtinis, jam įgyvendinti reikia tik toms sąlygoms būdingų sprendimų ir priemonių.
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Europoje, Australijoje, JAV ir kai kuriose kitose šalyse tik nedaugelis upių liko
nepaveiktos žmogaus veiklos. Jungtinėje Karalystėje apie 89 proc. upių yra sureguliuotos. Danijoje ir Vokietijoje sureguliuota net apie 98 proc. upių tinklo.
Nors yra įgyvendinta labai daug upių atkūrimo projektų, tačiau keturių upių
atkūrimo projektai laikomi pavyzdiniais. Tai Jungtinėje Karalystės Koulo (Cole)
ir Skernės (Skern) upės bei Danijos Skjerno (Skjern) ir Bredės (Brede) upės. Šių
projektų tikslas parodyti upių atkūrimo svarbą, projekto įgyvendinimo etapus bei
galimus pasiekti rezultatus.
Jungtinė Karalystė. Šioje šalyje upių atkūrimo projektams skiriamas išskirtinis
dėmesys.

Koul (Cole) upė

Tai Temzės upės intakas, apimantis 129 km2 baseiną. Upės reguliavimo darbai
žemės ūkio paskirties laukų sausinimo tikslais buvo atlikti apie 1974 m. Upė buvo
išplatinta, pagilinta ir ištiesinta. Įvertinus upės reguliavimo padarinius, buvo nuspręsta šią upę renatūralizuoti. Ji viena iš trijų upių, kurios atkūrimo projektą rėmė
Europos Sąjungos LIFE fondas. Buvo siekiama atkurti upės tėkmės parametrus,
pagerinti vandens kokybę, didinti pakrančių augalijos įvairovę.

Upės atkūrimo darbai vyko 1994-1996 m. Buvo naudojamos įvairios natūralios
priemonės: nuo meandrų formavimo iki bioinžinerinių priemonių taikymo. Panaudoti karklai, alksniai, nendrės, kurie labai naudingi upės vandeniui, užterštam dumblu, trąšomis ir nuotekomis, apsivalyti. Keletas tinkamai įrengtų šių augalų kolonijų
buvo labai efektyvios šalinant nereikalingus nešmenis ir teršalus. Upės akūrimas
buvo naudingas įvairiais aspektais: padidėjo žuvų rūšių įvairovė ir jų gausa, pagerėjo vandens apsivalymo galimybės, padidėjo nešmenų nusėdimas upės vagoje
ir salpoje, sumažėjo potvynių pavojus. Visuomenė su susidomėjimu ir pritarimu
stebėjo natūralaus kraštovaizdžio atkūrimo darbus.
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Skernės (Skerne) upė

Ši upė dėl industrializacijos ir dažnų potvynių buvo visiškai ištiesinta ir paversta
kanalu. Didžiausia problema buvo nuolatinė upės tarša ir prasta vandens kokybė.
Todėl nuspręsta šią upę renatūralizuoti siekiant atkurti buvusias morfologines charakteristikas ir gamtinę įvairovę.
Renatūralizuojant siekta nesumažinanti upės potvynių apsaugos funkcijos. Upė
buvo atkurta suformuojant naujas meandras, sulėkštinant šlaitus, krantus apsodinant medžiais, karklais ir nendrėmis, vingių
atkarpose įveisiant pelkinius augalus, įkuriant
naujas pelkines ekosistemas, sukuriant užutėkius, sodinant vietinius augalus įvairesnėms
vabzdžių rūšims pritraukti.
Upės vaga buvo formuojama senosios vagos arba jos slėnio vietoje sudarant natūralesnius šlaitus ir vandens augalų pagalba kuriant
seklumas. Saugant krantus nuo erozijos naujai
sukurtų meandrų išoriniai krantai buvo padengiami kokoso pluošto ritiniais ir karklų kuolais.
Prigijusių augalų šaknys sustiprino šlaitus. Vagoje taip pat buvo įrengti slenksčiai ir tėkmės
kreiptuvai, kurie, keisdami vandens kryptį ir
greitį, sukūrė sietuvas ir rėvas.
Įgyvendinus Skernės upės atkūrimo projektą, buvo suformuotos keturios didelės meandros, kurių pagalba atsirado didesnė bioįvairovė, tuo pačiu pagerėjo vandens kokybė, kraštovaizdis įgavo natūralų vaizdą.
Galutinis šio projekto rezultatas – pagerintas kraštovaizdis ir daug natūralesnė upė.
Danija. Iki 1970 m. Danijoje didžioji dalis sausinimo sistemų buvo įrengtos siekiant gauti kuo daugiau žemės ūkio produkcijos. Daugelis natūralių upių ir upelių
buvo ištiesinti ar kanalizuoti, o pievos, pelkės ir seklūs ežerai nusausinti. Keičiantis
požiūriui į supančią aplinką atsirado poreikis grąžinti gamtai skolą.

Skjerno (Skjern) upė

Skjerno upė didžiausia Danijoje (baseino
plotas 2490 km2). Šios upės atkūrimas buvo
didžiausias toks projektas Danijoje. 1960 m.
upės žemupyje buvo nusausinta ir paversta
dirbamais laukais beveik 40 km2 pelkių, sureguliuotas 19 km jos vagos ruožas.
1987 m. Danijos parlamentas nusprendė atkurti sureguliuotą Skjerno upės dalį
ir jos baseiną. Buvo siekiama padidinti
maistingųjų medžiagų išsaugojimą upėje,
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atkurti vertingas pelkes ir jų gyvūniją, paskatinti žvejybą upės žiotyse
bei pagerinti poilsio ir turizmo sąlygas. Taip pat atkurti upės vingius
bei natūralų vandens lygį, kad rastųsi palankios sąlygos augalams ir
gyvūnams. Svarbiausias biologinis
šio projekto tikslas – pagerinti sąlygas kurtis migruojantiems paukščiams bei augalijai ir gyvūnijai vystytis. Buvo stengtasi atkurti upės
būklę kiek galima artimesnę gamtinei, nors pakeistas kraštovaizdis
ir esami statiniai apribojo projekto
įgyvendinimo galimybes.
Suformavus vingius, upė pailgėjo, tapo platesnė, seklesnė. Jos ilgis padidėjo nuo
19 iki 26 km. Upės įvairovę praturtino suformuotos 46 meandros, naujos rėvos ir
sietuvos. Pradėjo veistis įvairesnė augalija ir gyvūnija. Išsiliejanti iš krantų upė potvynių metu užlieja aplinkines pievas. Jos pernešamos maistingosios medžiagos nusėda pievose. Tai paskatino paukščius ir gyvūnus sugrįžti į šias vietoves. Palyginus
2000 ir 2002 m. darytus tyrimus nustatyta, kad upėje penkis kartus padaugėjo lašišų
jauniklių. Įgyvendinus visą projektą buvo pasiekti pagrindiniai tikslai - pagerintos
gyvenimo ir migravimo sąlygos gyvūnams, paukščiams bei žuvims.

Bredės (Brede) upė

Bredės upės baseine yra daugiau kaip 1000 km upių, o pats baseinas užima 473
km2. Pagrindinė upė Bredė buvo sureguliuota 1950
m., jos vagą pagilinant ir paverčiant tiesiu kanalu. Taip buvo sudarytos sąlygos upės vaga praleisti daugiau vandens. Drenažo sistemų vanduo buvo
leidžiamas tiesiai į sureguliuotą upę. Maistingosios
medžiagos iš dirbamų laukų, patekusios į upę, buvo
pernešamos žemupin į kitus vandens telkinius.
Įgyvendinant Bredės upės renatūralizavomo projektą buvo išvingiuota 25 km ištiesintos upės vagos
ir dar 3 km jos intakų. Kai kuriose atkarpose siekiant
sumažinti vagos skersplotį į ją buvo sumesta akmenų taip suteikiant upei daugiau gamtinės įvairovės.
Upės atkūrimas tiesiogiai teigiamai paveikė augalus ir gyvūnus. Augalams atsirado sąlygos augti ant
stabilaus upės dugno, tuo tarpu akmenys ir augalai
sudarė palankias sąlygas veistis vandens gyvūnams
ir augalams.
(Pabaiga kitame numeryje)

44

APLINKOSAUGA

Kaip geriausia valyti ežerus
Tokia tema dabartiniu metu vyksta aštri diskusija tarp specialistų ir
politikų. Klausimas svarbus, juk šalyje yra daug uždumblėjusių, palaipsniui mirštančių ežerų. Iki šiol buvo taikomas ežerų mechaninio valymo
metodas naudojant žemsiurbes, šį darbą dirbo nemažai hidrotechnikų.
Dabar gi norima šiam tikslui panaudoti chemines medžiagas. Yra nemažai specialistų ir mokslininkų, pasisakančių už ir prieš naujus vandens
telkinių valymo būdus.

Kovo mėnesį šį klausimą svarstė Seimo Aplinkos apsaugos komitetas. Aplinkos
ministerijos Vandenų departamento specialistai aiškino parlamentarams, kas numatoma daryti. Jų nuomone, iki šiol Lietuvoje dažniausiai taikytas ežerų mechaninio valymo metodas naudotinas ir tinkamas, tačiau ganėtinai brangus. Ministerija,
įgyvendindama Bendrosios vandens politikos direktyvą ir rengdama upių baseinų
rajonų valdymo planus 2016–2021 m., nagrinėjo galimas priemones vandens telkinių ekologinei būklei pagerinti,
ieškojo pigesnių ir efektyvesnių
metodų. Pasižiūrėta ir į užsienio
patirtį. Skandinavijoje ežeruose
esantis ir eutrofikacijos reiškinius sukeliantis fosforas surišamas ir paverčiamas į stabilius
junginius. Anot aplinkosaugininkų, toks cheminis valymo būdas
apie 10 kartų pigesnis nei ežerų
mechaninis valymas.
Ežerus valyti numatoma pilant į juos chemines medžiaCheminių preparatų naudojimas ežero
gas – polialiuminio chloridą arba
vandeniui nuskaidrinti
geležies chloridą, kurie „suriša“
fosforo junginius, ir šie nusėda ežero dugne 2–6 cm storio
cheminės medžiagos „dribsnių“
sluoksniu.
Aplinkos ministerijos specialistai neigė nuogąstavimus, kad
naujajame ES finansavimo laikotarpyje visos vandens telkinių
būklės gerinimui skirtos lėšos
bus naudojamos vandens telkiUždumblėjusio Lynežerio (Varėnos r.) skersinis pjūvis
niams tvarkyti naudojant chemi45
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nius junginius. Ežeruose daugiausia numatoma taikyti biomanipuliacines priemones
(maistmedžiagių išnešimas pjaunant nendres-švendres; įžuvinimas plėšriųjų žuvų
rūšimis mažinant fitoplanktono kiekį ir žydėjimus bei didinant skaidrumą ir kt.).
Seimo narys Linas Balsys ir grunto valymo ekspertas Rapolas Liužinas pasisakė
prieš chemikalų naudojimą, palaikydami mechaninį vandens telkinių valymo būdą.
Anot L. Balsio, net patys rekomendacijų kūrėjai patvirtina galimą metodo žalingumą gamtai. Reikalaujama prieš šio metodo taikymą išgaudyti selektyviniais
tinklais dugną rausiančias žuvis: karpius, karšius, lynus, karosus, šamus, ungurius,
sazanus. Tačiau ar tikrai įmanoma išgaudyti žuvis didesniame vandens telkinyje?
Švedų kompanija „Vattenresurs AB“, su kuria buvo konsultuojamasi dėl metodo taikymo Lietuvoje, savo tinklapyje nurodo, jog jo poveikis žuvims nėra ištirtas. Cheminis metodas pasaulyje ir Europoje paprastai taikomas dirbtiniams, pramoniniams
aušinimo baseinams prižiūrėti, bet jokiu būdu ne gamtiniams ežerams, kuriuose yra
gyvybė. Įvairiose studijose pažymima, kad JAV ir Europoje ežerų valymas naudojant polialiuminio chloridą plačiai netaikomas dėl didelių valymo kaštų ir ekologinio saugumo reikalavimų.
Analogiškos nuomonės laikosi ir vienas ežerų valymo pradininkų Lietuvoje
prof. Leonas Katkevičius. Jo nuomone, cheminės medžiagos pakenktų vandenyje
gyvenančiai faunai, aplinkinei gamtai ir dėl padidėjusio aliuminio galėtų tapti problema žmonių sveikatai. Jis teigė, kad amerikiečiai išbandę cheminį valymą keliuose ežeruose atsisakė šios idėjos, nes tai kenkia žuvims. Toks būdas pateisinamas tik
tvarkant nuotekas bei pramoniniuose baseinuose.
Kitos nuomonės laikosi ežerų valymo specialistas UAB „Senasis ežerėlis“ vadovas, hidrobiologas dr. Aušrys Balevičius. Jis teigia, kad baimės dėl naujojo metodo
naudojimo Lietuvoje kurstomos dirbtinai, ir tai daro žemsiurbėmis ežerus valantys
verslininkai. Anot jo, naujasis būdas yra ne tik efektyvesnis, bet ir pigesnis, nes nereikia rūpintis dumblo transportavimu
ir utilizavimu.
Ichtiologo dr. Tomo Virbicko nuomone, pareiškimai, kad
naujas ežerų valymo
būdas kenksmingas
žuvims ir žmonėms,
yra visuomenės klaidinimas. Daugelis
šalių šį metodą naudoja jau seniai. Yra
nustatyta koncentracija, kurią naudojant
neigiamo poveikio
Draudenio ežero valymas žemsiurbe
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nėra. Jis teigia, kad vienintelė žuvis įsirausianti giliai
į dumblą yra karpis. Jeigu
ežere yra karpių, šio metodo
galima nenaudoti.
Aplinkosaugininkai teigia, kad fosforo surišimo
metodo kol kas neplanuoIšvalytas Vainieko ežeras
Technikos ežerams valyti
dabar pakanka

jama taikyti plačiu mastu,
o tik numatoma jį išbandyti viename nedideliame
eutrofikuotame ežere. Tai
Druskonio ežeras Druskininkuose (jis buvo išvalytas apie 1970 metus o dabar
vėl stipriai uždumblėjęs).
Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistai teigia, kad išbandžius šį metodą bus atlikti reikiami tyrimai, visos reikalingos poveikio aplinkai
vertinimo procedūros, ir tik esant išvadai, kad veikla galima, darbai bus vykdomi.
Siūlomo metodo priešininkai teisingai konstatuoja, kad vien fosforo surišimas
ir nugramzdinimas į ežero ar kito vandens telkinio dugną mažai ką išsprendžia. Juk
teršalai lieka ežere. O kaip su azotu ir kitomis cheminėmis medžiagomis, kurios
skatina telkinių užaugimą ir uždumblėjimą? Mechaninis valymas tą išsprendžia,
pašalina ir naftos produktus.
Tačiau ir žemsiurbėmis valyti ežerus reikia su protu. Prieš keletą metų dalyje savivaldybių gavus šiek tiek lėšų buvo išvalyti atskiri nedideli telkinių ploteliai. Buvo
padarytas iš tikrųjų tuščias darbas, nes kaip sakoma „vanduo kaulų neturi“. Tos
dirbtinės duobės dugnuose bus greit užlygintos gretimu dumblu. Tad geriau išvalyti
mažiau telkinių, bet ištisai. Juo labiau, kad kaip ir visur lėšų šiam darbui stokojama.
Šalyje yra apie 80 renovuotinų vandens telkinių, o ES lėšų skirta tik 22 mln. eurų.
Matyt, iš tikrųjų neverta skubėti. Žinoma siūlomą naują būdą reiktų išbandyti,
bet jis negali tapti vieninteliu būdu ežerų būklei gerinti. Aplinkosaugininkų pasisakymai rodo, kad pavojus jie supranta. Mechaninis valymas žemsiurbėmis daro rimtą poveikį ežero ekosistemai, o valant mažus plotelius praktiškai vandens telkinių
būklė nepagerėja. O kaip atsilieps telkinio būklei cheminių medžiagų naudojimas,
pamatysime po eksperimento.
Juozas Smilgevičius
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Kaip išsaugoti kaimo gyvenamųjų
vietovių vardus
Prof. Pranas ALEKNAVIČIUS
Socialinių mokslų daktarą, profesorių, žemėtvarkos veteraną, LŽHIS
garbės narį Praną Aleknavičių gerai pažįsta jo kolegos ir buvę auklėtiniai.
Jis daugelio knygų bei straipsnių autorius, aktyvus žurnalo „Žemėtvarka ir
hidrotechnika“ redakcijos kolegijos narys.
Balandžio 10 d. P. Aleknavičius paminėjo 75-erių
metų jubiliejų. Sveikindami Jubiliatą linkime stiprios
sveikatos, kūrybinės energijos ir sėkmės asmeniniame gyvenime.
Redakcija

Lietuvoje kaimų ribos buvo nustatytos XVI a. valakų
reformos metu. Vėliau, pertvarkant dvarų ir kaimų žemės
valdymą, gyvenamųjų vietovių pavadinimai kito. Dažniausiai atsirasdavo nauji, ypač ten, kur buvo dirbama žeme
paverčiami žemdirbystei tinkami miškai, arba kur atsirasdavo naujakuriai jiems suteiktose naudoti žemėse. Netgi tarpukario Lietuvoje vykdant žemės reformą buvo
numatyta galimybė žemėtvarkos darbų metu keisti pavadinimus arba besikuriantiems kaimams duoti pavadinimus. Dėl per šimtmečius vykusių žemės valdymo
pertvarkymų Lietuvoje susiformavo įvairių formų gyvenamosios vietovės. Per pirmąjį visuotinį Lietuvos gyventojų surašymą 1923 m. išskirta ne mažiau kaip 10
gyvenamųjų vietovių rūšių: miestas; miestelis; priemiestis; bažnytkiemis; kaimassodžius; dvaras; palivarkas; viensėdis; vienkiemis; kolonija; gelžkelio stotis; eiguva
ir kt. Šiuo metu šis sąrašas supaprastintas iki 4 gyvenamųjų vietovių tipų: miestas,
miestelis, kaimas, viensėdis.
Dabar visuose apibrėžimuose gyvenamosios vietovės pavadinimas siejamas su
jos teritorijoje gyvenančių žmonių skaičiumi. Kai nuolatinių gyventojų teritorijoje
nelieka, kaimo pavadinimas panaikinamas. Šis procesas įgauna vis didesnį mastą,
kadangi mažėja kaimo gyventojų skaičius. 1939 m. jų buvo 2341,6 tūkst., 1989 m. –
1188,0 tūkst., 2001 m. – 1151,7 tūkst., 2011 m. – 1013,8 tūkst., 2016 m. pradžioje – 946 tūkst. Taigi, nuo 1939 m. iki 2016 m. Lietuvoje kaimo gyventojų sumažėjo
2,4 karto. To priežastys: gimstamumo mažėjimas; vienkiemių nukėlimas ištisinio
žemės melioravimo laikotarpiu; urbanizacija; blogesnės ekonominės gyvenimo sąlygos, lyginant su miestais; agrarinė reforma; galimybė dirbti turtingesnėse užsienio
šalyse; geresnių socialinių sąlygų paieška.
Atitinkamai mažėjo ir kaimo gyvenamųjų vietovių skaičius. Kaimų ir miestelių
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(be negyvenamų kaimų) 1959 m. buvo 25,1 tūkst., 1989 m. – 21,8, 2001 m. – 18,5,
2011 m. – 16,8 tūkst. Iš viso kaimų skaičius per 1959–1989 m. laikotarpį sumažėjo
3322 (arba po 110 per metus), o per pastaruosius 22 metus jų sumažėjo 5988.
Sparčiausiai nyksta maži kaimai, nes tebevyksta kaimo gyventojų koncentracija
miesteliuose, priemiestinėse teritorijose ir stambiose gyvenvietėse – buvusių žemės
ūkio įmonių centruose, siekiant patogesnio kultūrinio buitinio aptarnavimo ir susisiekimo gerais keliais. Smulkiųjų (mažesnių kaip 100 gyventojų) kaimų skaičius
sudaro 85 proc visų kaimo gyvenamųjų vietovių, tačiau juose gyvena tik iki 27 proc.
kaimo gyventojų.
Rengiantis visuotiniam gyventojų surašymui, 1984–1985 m. Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas atliko visų kaimo vietovių vienkiemių įvertinimo darbus, pažymėdamas kartografinėje medžiagoje kaimų ribas, sodybas vienkiemiuose bei gyvenvietėse ir kitus duomenis apie gyventojų ir dirbančiųjų skaičių.
Parengta kartografinė medžiaga buvo panaudota ir 1992 m. pradėjus žemės reformos darbus. Kur reikia, buvo patikslintos kaimų ribos, nes prašymuose atkurti
nuosavybės teises į konkrečiame kaime turėtą žemę nurodytų plotų balansas turėjo
atitikti kaimo plotą, apskaičiuotą iš kartografinės medžiagos.
Kaimų ribos ir pavadinimai pradėti naudoti registruojant žemės sklypus Nekilnojamojo turto kadastre, kadangi reikėjo nurodyti kiekvieno žemės sklypo adresą.
Visa turima žemėtvarkininkų medžiaga perduota nekilnojamąjį turtą registruojančiai įmonei. Šie duomenys panaudoti rengiant kadastro žemėlapio sluoksnį – gyvenamųjų vietovių ribos ir pavadinimai, t. y. tai Adresų registro pagrindinė informacinių duomenų bazė.
Panaikinus kaimo pavadinimą, jo teritorija turėtų būti prijungiama prie vieno ar
daugiau gretimų kaimų. Bet ką daryti, kai senojo kaimo pavadinimu jau yra įregistruotų objektų, kokia tvarka ir kada pakeičiamas adresas?
Dėl demografinių tendencijų, ekonominių ir socialinių priežasčių kaimo gyventojų skaičius ir toliau mažės. Nuolat bus gyvenama tik miesteliuose, priemiestinėse
gyvenvietėse ir
didesniuose kaimuose, taip pat
sodybose, turinčiose privažiavimą gerais keliais bet kuriuo
metų laiku. Kad
neišnyktų buvusių kaimų pavadinimai, juos
reikia išsaugoti
įrašant ne tik
žemėlapiuose,
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio fragmentas
(Ignalinos r. Gilūtų kadastro vietovė)
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bet ir nekilnojamojo turto registro įrašuose apie žemės sklypų ir statinių vietą (adresą). Be to, kaimo gyvenamąja vietove turėtų būti laikomi ir kaimai bei viensėdžiai
be nuolatinių gyventojų, jeigu juose yra sezoninis būstas arba juose pagal galiojančius teisės aktus ir teritorijų planavimo dokumentus žemės sklypų savininkai gali
statyti rekreacinės ar gyvenamosios paskirties pastatus.
Tad reikėtų siekti dviejų tikslų:
• kad nebūtų nepagrįstai naikinami esamų kaimo gyvenamųjų vietovių
(kaimų ir viensėdžių) pavadinimai;
• kad tose vietovėse, kur buvusių kaimų ir viensėdžių pavadinimai panaikinti, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įrašuose apie nekilnojamojo turto objektų registravimą būtų papildomai nurodomas ir buvusios gyvenamosios
vietovės pavadinimas.
Valstybės įmonė Registrų centras rašte Kultūros ir Teisingumo ministerijoms
(2016 03 23) pažymėjo, jog „Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 15.4
punkte nustatyta, kad Registre tvarkomi su Registro objektais geografiškai susiję
socialiniai, kultūriniai, ekonominiai duomenys, skirti gyventojams informuoti, todėl manome, kad tokiais duomenimis galėtų būti ir panaikintos gyvenamosios vietovės, kurias būtų galima viešai pateikti Registro objektų interaktyviajame žemėlapyje – REGIA. Valstybės įmonė Registrų centras yra pasirengęs bendradarbiauti ir
sukurti atskirą REGIA istorinių gyvenamųjų vietovių sluoksnį, kurį aktyvavus būtų
galima matyti panaikintas istorines gyvenamąsias vietoves ir buvusias jų teritorijų
ribas. Šiam tikslui realizuoti būtini teisės aktų pakeitimai ir numatytas finansavimas
iš valstybės biudžeto duomenims apie istorines panaikintas gyvenamąsias vietoves
surinkti ir viešai pateikti.“
Atlikus reikiamus teisės aktų pakeitimus, būtų sudaryta galimybė Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu:
a) pripažinti istorinius kaimų ir viensėdžių vardus Lietuvos nematerialiuoju kultūros paveldu, saugomu valstybės, ir įtraukti juos į nematerialaus kultūros paveldo
registrą;
b) atkurti visų gyvenamųjų vietovių, išbrauktų 1966–1990 m. LTSR Aukščiausios Tarybos nutarimais iš administracinių teritorinių vienetų sąrašo bei išbrauktų
1990–2015 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais iš gyvenamųjų vietovių registro, pavadinimus nepriklausomai nuo to, yra jose ar nėra nuolatinai gyvenančių žemės naudotojų, ir įregistruoti šias vietoves Lietuvos Respublikos adresų
registre.
Redakcijos pastaba: Ši publikacija yra sutrumpintas autoriaus pranešimas konferencijoje „Lietuvos vietovių vardų išsaugojimo svarba“, įvykusioje Seime 2016 m.
kovo 9 d.
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Tarptautinė mokslinė praktinė
konferencija
Vincas GURSKIS, Algimantas PATAŠIUS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Kovo 31 - balandžio 1 d. ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete vyko
tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Hidrotechninės ir žemės ūkio statybos darni plėtra“. Joje dalyvavo ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto darbuotojai ir svečiai iš Latvijos ir Estijos.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos
žemės ūkio universitetų Statybinių konstrukcijų
katedros bendradarbiauti pradėjo dar 1981 m.
Susitikimai dažniausiai vykdavo
kas dveji metai
paeiliui Estijoje,
Lietuvoje ir LaKonerencijos metu
tvijoje. Šio bendradarbiavimo iniciatoriai buvo tuometiniai katedrų vedėjai Česlovas Ramonas,
Guntis Andersons ir Tinu Keskulla. Deja, tarp mūsų jau nėra profesorių Česlovo Ramono ir Tinu Keskullos, kai kurių kitų aktyvių šių susitikimų dalyvių. Pirmuosiuose
susitikimuose daugiausia dėmesio buvo skiriama studijų procesui aptarti, dalijamasi
patirtimi, susipažįstama su žymesnėmis statybomis, įdomesniais hidrotechniniais
statiniais. Atkūrus Baltijos valstybių nepriklausomybę labiau skatinama mokslinė
veikla.
Šį 18-ąjį susitikimą po ilgesnės penkerių metų pertraukos, susidariusios dėl įvairių trukdžių, organizavo fakulteto Hidrotechninės statybos instituto darbuotojai.
Konferencijoje, be instituto darbuotojų, dalyvavo septyni dėstytojai iš Estijos Gyvybės mokslų universiteto Statybinių konstrukcijų katedros, kuri priklauso Miškų
ir kaimo statybos institutui, aštuoni dėstytojai iš Latvijos žemės ūkio universiteto
Aplinkos ir statybos inžinerijos fakulteto Statybinių konstrukcijų bei Architektūros
ir statybos katedrų.
Konferencijos tematika buvo tokia: statybinės konstrukcijos; statybinės medžiagos; pastatų energinis efektyvumas; statinių techninė būklė; hidrotechninių stati-
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nių ilgaamžiškumas; statybos
inžinerijos studijų aktualijos.
Perskaityta 13 pranešimų.
Kolega iš Estijos prof.
Jaan Miljan skaitė pranešimą
apie vietinių statybinių medžiagų panaudojimą, akcentuodamas, kad būtina vertinti
statybinių medžiagų gamybai
reikalingą (įkūnytąją) energiją, doc. Alexander Ryabchikov su bendradarbiais priPranešimą skaito doc. A.Ryabchikov (Estija)
statė tyrimų rezultatus apie
laikančiųjų konstrukcijų, pagamintų iš plieno pluoštu armuoto betono, mechanines savybes, doktoranto Renno
Reitsnik pranešimas buvo skirtas grindų dangų, įrengtų iš betono su skirtingais priedais, susitraukimo tyrimams. Estijos universitete studijuojanti Ukrainos Charkovo
technikos universiteto doktorantė skaitė įdomų pranešimą apie Ukrainos stačiatikių
bažnyčių techninę būklę ir technologinių sprendimų jai pagerinti paiešką.
Kaimynai iš Latvijos savo pranešimuose taip pat nagrinėjo aktualias statybos
problemas. Doc. Guntis Andersons apžvelgė pamatų apšiltinimo teorinį ir ekonominį pagrindimą, kuriuo įrodo, kad horizontaliai apšiltinant pamatus galima sumažinti
pamatų įgilinimą, išvengti vandens lygio pažeminimo darbų. Prof. Lilita Ozola išsamiai išdėstė laikančiųjų konstrukcijų patikimumo ir saugos aspektus. Doc. Sandra
Gusta ir Andris Šteinerts apžvelgė pastatų energinio efektyvumo didinimo tyrimų
rezultatus.
Pranešimus skaitė ir ASU dėstytojai. Doc. Vincas Gurskis supažindino su Kruonio HAE slėginių vamzdynų deformacijomis dėl temperatūros pokyčių ir priemonėmis joms sumažinti. Doc. Rytis Skominas pristatė vandentiekio ir nuotekų tinklų
vamzdynų, pagamintų iš skirtingų medžiagų, daugiakriterinės analizės rezultatus,
doc. Raimondas Šadzevičius apžvelgė šiaudų, kaip vietinės šiltinimo medžiagos,
panaudojimą šiltų žemės ūkio gamybinių pastatų statybai bei atliktus mikroklimato
tyrimus viename iš tokių pastatų. Edukologine tematika konferencijoje išsiskyrė ir
nemažai klausimų sukėlė doc. Tatjanos Sankauskienės pranešimas, kaip motyvuoti
studentus inžinerinių dalykų studijoms, kuriame pateikti autorės atlikti studentų apklausų rezultatai, rodantys, kokie veiksniai labiausiai skatina siekti geresnių rezultatų studijuojant medžiagų atsparumą.
Konferencijos metu taip pat vyko mūsų dėstytojų parašytų mokomųjų knygų,
kitos mokomosios literatūros, studentų darbų paroda. Svečiai buvo supažindinti su
renovuotomis fakulteto mokomosiomis laboratorijomis, per pastaruosius metus įsigyta laboratorine įranga.
Kitas susitikimas po dvejų metų turėtų vykti Estijoje.
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UAB „Wavin Baltic“ šiemet švenčia
dvidešimtmetį
1996 m. balandžio 5 d. Vilniuje pradėjo veiklą tarptautinio koncerno „Wavin“
gamykla UAB „Wavin Baltic“.
1996 m. gamybą pradėjome nuo monolitinių PVC nuotekų vamzdžių pastatams
ir požeminiams klojiniams. 2000 m. jau gaminome PVC slėgio vamzdžius, o 2003
m. gamybos asortimentas pasipildė PVC daugiasluoksniais pastatų ir požeminių
nuotekų vamzdžiais. Palaipsniui plečiant gamybą 2005 m. pradėti gaminti PVC drenažo vamzdžiai, o 2007 m. startavome su vietine PE slėgio vamzdžių produkcija
vandentiekiui, dujotiekiui bei kabelių apsaugai. Įmonėje veikia standartinių ir reguliuojamo srauto melioracijos šulinių gamybos cechas.
Šiuo metu mūsų gamykla yra viena didžiausių vamzdžių gamintojų Baltijos regione, parduodanti savo produkciją ne tik į vietinius statybos objektus, bet ir eks-

Prezidentas Algirdas Brazauskas atidarant UAB „Wavin Baltic“ gamyklą. 1996 m.
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portuojanti į Latviją, Estiją, Baltarusiją, Rusiją, Lenkiją, Suomiją, Švediją ir kitas
Europos šalis.
Džiaugiamės ilgamečiu bendradarbiavimu su jumis, brangūs Lietuvos hidrotechnikai, ir didžiuojamės jūsų rodomu pasitikėjimu renkantis mūsų produkciją melioracijos infrastruktūros palaikymo bei plėtros reikmėms jau 20 metų!

Prezidentas Valdas Adamkus ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys įteikia UAB „Wavin Baltic“ gamybos vadovui p. Juozui
Taručiui geriausio 2005 m. Lietuvos metų gaminio medalį

UAB „Wavin Baltic“ gamykla
iš paukščio skrydžio šiandien

UAB „Wavin Baltic“
direktorius
Virginijus Ramanauskas
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Stanislovui Šešelgiui – 85
Žemėtvarkos veteranas Stanislovas
Šešelgis balandžio
14 d. paminėjo garbingą jubiliejų.
Jubiliatas gimė
1931 m. Rokiškio r.
Salų sen. Urlių kaime ūkininko šeimoje.
Mokėsi Salų, vėliau Rokiškio I gimnazijoje.
1951 m. ją baigęs ėmėsi studijų LŽŪA Žemėtvarkos fakultete.
1956 m. įgijęs žemėtvarkos inžinieriaus diplomą pagal paskyrimą pradėjo
dirbti Žemės tvarkymo valdybos Panevėžio žemėtvarkos padalinio inžinieriumi.
1957 - 1961 m. buvo grupės viršininkas,
1961 - 1967 m. – Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Panevėžio žemėtvarkos skyriaus grupės vadovas, 1967 1974 m. - vyriausiasis projektų inžinierius,
1974 - 1992 m. vėl buvo grupės vadovas, o
1992 - 2002 m. vyresnysis inžinierius.
Per 46-eris metus žemėtvarkos darbų

baruose dirbo įvairius žemės tvarkymo darbus, kurie tuo metu buvo aktualūs ir reikalingi žemės ūkiui. Nuo 1992 m. iki išėjimo
į užtarnautą poilsį 2002 m. dirbo žemės
nuosavybės atkūrimo darbus savo gimtojo
krašto Salų kadastro vietovėje.
Jubiliatas aktyviai dalyvavo profsąjungos veikloje, buvo spartakiadų dalyvis. Už
sąžiningą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą jis ne kartą apdovanotas garbės raštais
ir padėkomis. Kartu su žmona žemėtvarkininke Vlada užaugino ir į gyvenimą išleido
sūnų ir dukrą.
Sulaukus garbaus amžiaus, jo ir žmonos
pagrindinis užsiėmimas - sodininkystė. Jų
užaugintų gėrybių bei gėlių pakanka ne tik
šeimos nariams, bet ir draugams.
Gražaus Jubiliejaus proga linkime Stanislovui geros sveikatos, ilgų gyvenimo
metų. Būk ir toliau optimistiškai nusiteikęs,
įgyvendink užsibrėžtus tikslus, kurių dar
daug turi.
Buvusių kolegų vardu Jurgis Puniškis

Janinai Daračkaitei – 70

Gegužės 27 d.
jubiliejinį gimtadienį pažymėjo buvusi
Valstybinio
žemėtvarkos
instituto
Kauno
geodezijos
ir kartografijos skyriaus viršininkė Janina Daračkaitė.
Janina gimė 1946 m. Kaišiadorių r.
Kruonio miestelyje. 1953-1964 m. mokėsi
Kauno XV vidurinėje mokykloje. Nuo 1966
m. Kauno politechnikos institute studijavo

geodeziją. 1969 m. geodezijos specialistų rengimą perėmus Vilniaus inžineriniam
statybos institutui, tęsė studijas Vilniuje ir
1971 m. įgijo geodezijos inžinierės kvalifikaciją.
Nuo 1971 m. Janina pradeda dirbti
Respublikinio žemėtvarkos projektavimo
instituto Kauno kartografijos skyriuje inžiniere, vėliau - brigados vadove, skyriaus
viršininko pavaduotoja. 1998 m. Jubiliatė
buvo paskirta instituto Kauno geodezijos ir
kartografijos skyriaus viršininke.
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Jai vadovaujant skyrius parengė daug
šaliai reikšmingų žemėlapių. Tai 1:10 000
mastelio Lietuvos topografiniai žemėlapiai,
ūkių dirvožemių planai, rajonų dirvožemių,
rajonų žemės naudojimo žemėlapiai, 1:100
000 mastelio hidrografijos, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų žemėlapiai, 1:300
000 mastelio Lietuvos reljefo žemėlapis,
Lietuvos mokyklų žemėlapis, Lietuvos gamtos paminklų žemėlapis, Lietuvos dirvožemių žemėlapis, 1: 400 000 mastelio Lietuvos
gamtovaizdžių ir jų estetinių išteklių, 1:600
000 mastelio Lietuvos administracinis ir
kiti. Janina labai pilietiškai ir atsakingai
rūpinosi mūsų tautos turtu – vietovardžiais.
Kartu su Lietuvių kalbos ir literatūros institutu rengė programą skaitmeninei Lietuvos
vietovardžių geoinformacinei sistemai sukurti. Ji dalyvavo Baltijos šalių toponimikos komisijos darbe, įvairiose tarptautinėse
konferencijose geodezijos ir kartografijos
klausimais. Įdomus ir aktyvus buvo Jubiliatės visuomeninis gyvenimas: Lietuvos

geodezijos sąjungos viceprezidentė, visuomeniniais pagrindais recenzavo įvairius
leidinius, padėjo rengti topografijos standartus Lietuvoje. Žinias tobulino Švedijoje,
Vokietijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje.
Janina labai apgailestavo, kad prasidėjus žemės reformai instituto steigėjas
ir vadovybė neteikė dėmesio skaitmeninei
kartografijai. Laikku žengtas šis pažangus
žingsnis būtų pašalinęs problemas, su kuriomis susiduriama šiandien.
Būdama idėjų generatore, Janina savo
darbštumu ir atkaklumu pasiekė tai, kad ne
viena žemėtvarkininkų karta žavėsis reikšminga ir turtinga kartografine medžiaga,
labai gražiai užfiksavusia mūsų krašto istoriją.
Mielai Janinai linkime neprarasti energijos, humoro ir geros pavasariškos nuotaikos. Linkėdami geros sveikatos, nuoširdžiai
sveikiname su Jubiliejiniu Gimtadieniu.
Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila

Onai Kanapienienei – 70

Birželio 16 d.
buvusi Valstybinio
žemėtvarkos instituto ilgametė darbuotoja Ona Kanapienienė šventė
gražų jubiliejų.
Ji gimė Vidurio Lietuvoje, Ukmergės r.
Knyzlaukių k. Mokėsi Sližių pradžios, toliau
Veprių vidurinėje mokykloje, kurią baigė
1964 m. Tais pačiais metais įstojo į LŽŪA
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą.
Studijas baigė 1969 m. ir įgijo žemėtvarkos
inžinierės kvalifikaciją.
1969 m. pradėjo dirbti Respublikinio
žemėtvarkos projektavimo instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriuje inžiniere, vėliau
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- vyresniąja inžiniere, Instituto Gamybos
planavimo skyriaus inžiniere, šio skyriaus
vyresniąja ekonomiste planuotoja, Techninio skyriaus vadovaujančiąja inžiniere,
Kontrolės grupės vadove.
Per ilgus darbo Valstybiniame žemėtvarkos institute metus Ona dirbo daugelį institute atliekamų žemėtvarkos darbų.
Paskutinieji jos darbo metai institute glaudžiai susieti su žemės reforma. Instituto
skyrių gamybinių pasitarimų metu visuomet turėdavo ką pasakyti savo bendradarbiams.
2004 m. Ona, panaudodama sukauptas
praktines ir teorines žinias, išlaikė kvalifikacinį egzaminą ir gavo žemės reformos žemėtvarkos projektų ekspertės atestatą.

SVEIKINAME

Dirbdama institute, Ona sugebėjo daug
laiko skirti ne tik darbui, bet ir su entuziazmu organizuodavo įvairius laisvalaikio
užsiėmimus. Ji buvo aktyvi instituto ir Žemės ūkio ministerijos saviveikloje, dainavo
„Dobilo“ chore, buvo aktyvi kitų visuomeninių renginių organizatorė ir dalyvė. Jos
gamybinė ir visuomeninė veikla ne kartą
pažymėta premijomis, Žemėtvarkos instituto ir Žemės ūkio ministerijos padėkomis.
Ona - aktyvi Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narė, ne kartą

rinkta Sąjungos revizijos komisijos nare ir
pirmininke. Tačiau aktyvi darbo ir visuomeninė veikla nesutrukdė siekti užsibrėžtų
tikslų asmeniniame gyvenime.
Dabar, išėjusi į pensiją, Ona yra įvairių
susitikimų siela. Nepraradusi optimizmo ir
geros nuotaikos, kurią skleidžia kolegų tarpe.
Jubiliatei linkime sėkmės, asmeninės
laimės, daug energijos ir sveikatos, neprarandant plataus svajonių polėkio.
		
Buvusių kolegų vardu
Romualdas Survila

Arūnui Gumauskui – 60
Liepos 1-oji UAB „Jonavos hidrotechnika“
statybos
direktoriui
Arūnui Gumauskui
jubiliejinė – 60 metų
sukaktis.
Jubiliatas gimė 1956 m. Jonavos r. Liepių k. mokytojų šeimoje. Jonavos I vidurinėje mokykloje įgijęs brandos atestatą,
pradėjo dirbti Jonavos MSV, kur baigęs
vyresniųjų darbininkų kontrolierių kursus
vadovavo darbininkų brigadai įrengiant
drenažą. Darbas melioracijoje jam patiko,
ir 1974 m. A.Gumauskas įstojo į LŽŪA studijuoti hidromelioracijos.
1979 m. gavęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą grįžo į Jonavos MSV. Iš
pradžių dirbo meistru, vėliau geodezininku.
Buvo pareigingas, darbštus, pasižymėjo
inžinerine mąstysena, tad po metų jau paskiriamas MSV viršininko pavaduotoju gamybos reikalams. Sudėtingos buvo šios pareigos. Reikėjo valdyti dispečerinę tarnybą,
vadovauti eksploatacinių darbų padaliniui,
savarankiškai spręsti melioracijos ir kitų
darbų organizavimo nesklandumus.
1987 m. Jubiliatas skiriamas MSV vy-

riausiuoju inžinieriumi. Šiose pareigose
pasižymi ne tik kaip geras organizatorius,
bet ir kaip puikus inžinierius, darbų technologijos žinovas, naujovių diegėjas. Dirbdamas Baltarusijoje, Lydos miesto statybose,
įgudo ne tik taikyti vokiškas technologijas,
bet ir išmoko dirbant senais mechanizmais
pasiekti puikią darbų kokybę. Labai daug
žinių, sumanumo, organizacinių gabumų
jis parodė statant Kavarsko hidroelektrinę.
Čia buvo diegiama ypač daug naujovių:
betonavimo darbai pritaikant surenkamus
klojinius PERI, gruntinio vandens lygio
pažeminimas gręžinių pagalba. Užsakovai
reikalavo parengti detalų darbų organizavimo projektą ir grafiką, aprašyti kiekvieno
mazgo statybą. A.Gumauskui vadovaujant
buvo tai padaryta, ir projektas tapo kasdieninėmis darbo šiame objekte gairėmis. Statyba buvo baigta anksčiau numatyto laiko.
Nuo 2004 m. Jubiliatas dirbo bendrovės statybos direktoriumi, o 2008 m.
Arūnui buvo patikėtos visos bendrovės direktoriaus pareigos. Jis pažįsta kiekvieną
įmonės darbuotoją, su jais randa bendrą
kalbą, labai gerbiamas ir inžinierių, ir eilinių darbininkų. Už tvirtą žodį, reiklumą
jis gerbiamas užsakovų ir projektuotojų.
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Prasminga Jubiliato darbo veikla buvo ne
kartą įvertinta rajono savivaldybės ir kitų
užsakovų. Neįmanoma išvardyti visų darbų, kuriuos atliko Arūno Gumausko vadovaujama įmonė: rekonstruota ir nutiesta
šimtai kilometrų naujų kelių, atnaujintos
melioracijos sistemos. Nuo 2014 m. gruodžio Jubiliatas savo darbo patirtį perduoda jaunesniems kolegoms kaip statybos
direktorius.

Su žmona Birute Arūnas užaugino tris
vaikus: dvi dukras Ingą ir Gintarę, sūnų
Vytautą. Džiaugiasi į svečius atvykstančiais
anūkais.
Gražaus Jubiliejaus proga linkime
Arūnui neišsenkančios energijos, stiprios
sveikatos, niekada neprarasti entuziazmo ir
geros nuotaikos bei gyvenimo džiaugsmo.
UAB „Jonavos hidrotechnika“
kolektyvas

Ritai Palčiauskaitei – 60
Gegužės 12 d.
valstybės įmonės
Valstybės
žemės
fondo Kraštotvarkos ir teritorijų
planavimo skyriaus
viršininkei
Ritai
Palčiauskaitei sukako 60 metų
Rita gimė tremtyje Krasnojarsko krašto
Jarcevo r. Ivanovo kaime, kur Sibiro upės
savo plačius vandenis neša į Ledinuotąjį
vandenyną. 1959 m. šeima grįžo į Lietuvą
ir apsigyveno Trakų r. Grigiškėse. Baigusi vidurinę mokyklą, 1974 m. Rita įstojo į
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1979 m. įgijusi geografės kvalifikaciją, profesinę veiklą susiejo su žemėtvarka.
Pradėjusi darbą Valstybinio žemėtvarkos
instituto (dabar Valstybės žemės fondas)
Dirvožemio skyriuje, 1992 m. tapo instituto
Kraštotvarkos ir želdynų projektavimo sektoriaus vadove, o 1995 m. šį sektorių reformavus į Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrių - skyriaus viršininke ir jau 20 m.
sėkmingai jam vadovauja.
Pagrindinis skyriaus veiklos variklis –
Rita. Ji visad kupina energijos ir naujų
sumanymų. Skyriuje suburtas kvalifikuotų
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specialistų būrys, o paskutiniaisiais metais
imamasi naujų darbų, naujų technologijų.
Rita visad aktyvi tarptautinių konferencijų ir seminarų dalyvė - skaito pranešimus
aplinkos tvarkymo ir teritorijų, kraštovaizdžio planavimo klausimais. Nauda didelė taip ir su savo darbais supažindina, apie
juos sužino potencialūs užsakovai, ir specialistai susipažįsta su mūsų įmonės veikla. Ritos straipsniai apie teritorijų planavimą išspausdinti Kauno technologijos,
Vilniaus Gedimino technikos ir Vilniaus
universiteto leidiniuose. Kartu su bendraautoriais ji parengė leidinius „Taikomoji
kraštotvarka“, „Rekomendacijos naujai
ūkininko sodybai kurti“, „Ūkių kompleksinis želdinimas“.
Laikas visada buvo ir liks mums nesuvokiamas, bėgantis.... O mes vis esame kažkur šalia jo, tarsi nepriklausomi vienas nuo
kito. Deja, laikas galingesnis. Nespėjome
susivokti, o jau pralėkė dar vienas dešimtmetis. Tad sveikiname savo Ritą gražaus
jubiliejaus proga, linkime stiprios sveikatos, sėkmės ateities darbuose ir laimės asmeniniame gyvenime.
Bendradarbių vardu
Aušra Kitovienė
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Bronislovui Mikūtai – 60

Kiekviena asmeninė šventė mus
akimirkai pristabdo,
paskatina pažvelgti
atgal, kad įvertintume, ką padarėme,
kokias kliūtis teko
įveikti, kokias pamokas išmokti, kokį gyvenimo ir veiklos pamatą pavyko pasikloti, ir kad
suprastume, jog gyvenimas yra sudėtingas,
nenuspėjamas ir tuo pačiu žavus.
Gimė Jubiliatas 1956 m. birželio 22 d.
Skuodo r. Apuolės k. Regis dar visai neseniai sveikinome Bronislovą 50-ojo gimtadienio proga, o praėjo visas dešimtmetis.
Pastarieji metai buvo labai intensyvūs ir
turiningi. Jie praturtino naujais darbais,
naujomis patirtimis ir džiugino pasiektais
rezultatais. Ir dar kartą patvirtino, kad Bronislovas yra žmogus, kuris dirba ne tik dėl
atlyginimo, kad darbas jam nėra tik tarnybinė pareiga.
Jo profesionalumas, ryžtas, užsispyrimas, tikėjimas tuo, ką daro, žodžius paverčia realiais rezultatais. Per tą dešimtį
metų organizuota nemažai tarptautinių
renginių, padaryta daug svarbių ir konceptualių pranešimų nekilnojamojo turto
administravimo klausimais, aktyviai dalyvauta kuriant ir tobulinant Europos turto
informacinę sistemą (EULIS). Bronislovas
ženkliai prisidėjo organizuodamas Šiaurės
ir Baltijos šalių giminingų organizacijų

tradicinių konferencijų (REGNO) atkuriamuosius darbus. Laukia dar daugybė
darbų tiek tarptautinėje Registrų centro
veikloje, tiek rengiant ir įgyvendinant
svarbius Lietuvai europinius investicinius
projektus.
Bronislovas buvo ir tebėra sudėtingos,
svarbios sistemos – Registrų centro – lyderis, savo kompetencija, patirtimi ir asmeninėmis savybėmis skatinantis ją tobulėti.
Mylėdamas gamtą ir žmones, siekdamas
daugiau sužinoti apie supantį pasaulį, Bronislovas didelę laisvalaikio dalį praleidžia
keliaudamas arba mėgaujasi kaimo gamta
tėviškėje ar savo išpuoselėtame sode. Imlumą naujovėms ir žinių siekimą jis kartu su
žmona Aurelija įdiegė ir savo vaikams – dukrai Mingailei ir sūnui Antanui.
Aktyvus visuomenininkas – Lietuvos
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių
sąjungos ir Lietuvos matininkų asociacijos
narys, daugelio straipsnių žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ autorius.
Jubiliejaus proga dėkojame gerbiamam
Bronislovui už dalykišką bendradarbiavimą, žemaitišką užsispyrimą, atkaklumą, pastangas pristatant Lietuvą pasaulio šalims,
įdėtą triūsą visuomeninėje veikloje ir linkime būti laimingam tiek darbe, tiek šeimoje,
įgyvendinti savo svajones, ateityje patirti
kuo daugiau gerų emocijų.
Kolegų vardu Romualdas Kasperavičius,
Kazys Maksvytis, Algirdas Žymančius

Jolitai Nevulienei – 50
Žiedais pasipuošusio pavasario
dienomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės

ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus
vyriausiąją specialistę Jolitą Nevulienę
aplankė gražus jubiliejus. 50 metų – tai
amžius, kai žmogus drąsiai žvelgia į ateitį
ir nebijodamas gali pažvelgti į praeitį, nes
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gyvenimo patirtis jau leidžia įvertinti atliktus darbus.
Jolita gimė 1966 m. gegužės 5 d. Gražiškiuose, Vilkaviškio rajone. Baigusi Sūdavos vidurinę mokyklą mokėsi Stepo Žuko
taikomosios dailės technikume. 1991 m.
baigė LŽŪA ir įgijo žemėtvarkos inžinierės
kvalifikaciją.
1992 m. pradėjo dirbti žemėtvarkoje,
Lazdijų r. Leipalingio sen. agrarinės reformos tarnybos specialiste. Tais nelengvais
metais Jolita pasižymėjo kaip sąžininga,
principinga ir kruopšti darbuotoja. Ji puikiai išmanė savo darbą. 2002 m. prijungus
Leipalingio seniūniją prie Druskininkų savivaldybės, tapo žemėtvarkos skyriaus vyresniąja specialiste, o šiuo metu yra NŽT Druskininkų skyriaus vyriausioji specialistė.
Jubiliatės didžiulė profesinė patirtis,
teisės aktų išmanymas padeda spręsti sudė-

tingus žemės grąžinimo, valstybinės žemės
pardavimo, nuomos bei kitus žemės tvarkymo klausimus. Patikėtas pareigas Jolita atlieka sąžiningai, yra darbšti ir tolerantiška,
imli naujovėms.
Jolita kartu su vyru Žydrūnu užaugino
tris sūnus. Vyresnieji Mantas ir Aivaras yra
studentai, o jauniausias sūnus Tadas moksleivis.
Dzūkijos žemėtvarkininkų bendruomenės vardu norime pasveikinti Jolitą ir palinkėti išlikti žavia, besišypsančia, nuoširdžia
ir stipria. Tikime, kad ateinantys metai bus
dar prasmingesni darbais, o pasitaikantys
sunkumai gyvenime ir darbe teliks eiliniu
neišsenkančios stiprybės išbandymu. Nuoširdžiai linkime dienų, dėl kurių būtų verta
gyventi, svajonių, kurios vestų širdį pirmyn,
stiprios sveikatos, šviesaus optimizmo.
Irena Jankuvienė

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus
ir veteranus garbingų jubiliejų proga:

Eleną Murauskienę

Praną Kapačauską
Jurgį Algimantą Bučių
Romualdą Grigaliūną

Valentiną Juozą Dagį
Joną Duobą

Praną Aleknavičių
Alfonsą Arštikį
Nijolę Jankevičiūtę
Joną Jasinską
Praną Vytą Kaliatką
Joną Vytautą Paškevičių

Vitą Baltuškaitę
Marijoną Gadliauskienę
Alfredą Jasionienę
Antaną Jurgaitį
Ramunę Venslavičienę
Juozą Zinkevičių

Aristidą Kulvinską
Oną Rekštienę

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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Ūkininko vaikas, pasirinkęs
žemėtvarką
Balandžio 25 d. žemėtvarkos veteranas Jurgis Puniškis pažymėjo 80-metį. Tai
graži sukaktis žmogaus, kuris visą aktyvų gyvenimą paskyrė žemėtvarkai.
Jubiliatas gimė 1936 m. balandžio 25 d.
Lenkijoje, Seinų r. Vidugirių k. (Punsko parapijoje). 1941 m. vasario mėn. vokiečiai jų
šeimą repatrijavo į Alytaus r. Miroslavo vlsč.
Pošnios k. Ten prabėgo Jurgio vaikystė bei
jaunystė. 1956 m. jis baigė Krokialaukio vidurinę mokyklą. Po to ketverius metus pasiglemžė karinė tarnyba
1965 m. jis baigė LŽŪA, įgydamas žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. 1966
m. sausį pagal paskyrimą pradėjo dirbti
inžinieriumi Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto (RŽPI) Panevėžio žemėtvarkos skyriuje. Vėliau tapo grupės vadovu,
vyriausiuoju specialistu. 1992 m. kovo mėn.
buvo pakviestas į besikuriančią Panevėžio
miesto žemėtvarkos tarnybą viršininko pareigoms ir dirbo jose iki 1994 m. lapkričio,
1997 m. buvo paskirtas VŽI Panevėžio žemėtvarkos skyriaus viršininku, nuo 1999
m. iki 2004 metų vidurio dirbo VŽI Panevėžio filialo direktoriumi. Dirbdamas įvairiose pareigose J. Puniškis nemažai laiko skyrė visuomeninei veiklai, ilgą laiką
buvo renkamas RŽPI Panevėžio skyriaus profsąjungos pirmininku, rūpinosi kolektyvo narių buities sąlygomis, laisvalaikiu, kitais reikalais.
Išėjęs į užtarnautą poilsį, J. Puniškis daugiau laiko skiria artimiesiems, dirba
sode, sykiu su žmona Dovile lanko kultūrinius renginius. Ramioje Prūsų gatvelėje
Panevėžyje jaukūs Puniškių šeimos namai suklega per šventes ir savaitgaliais, kai
čia susirenka vaikai ir vaikaičiai.
Garbaus 80 - ojo gimtadienio proga Jubiliatui dėkojame už sąžiningo darbo
metus, paskirtus žemėtvarkai, linkime stiprios sveikatos, ilgų metų ir malonių susitikimų su draugais bei artimaisiais.
Vanda Vasiliauskaitė

(Žiupsnelis Jurgio Puniškio prisiminimų)

Teko dirbti įvairius žemėtvarkos darbus. Tai ūkių vidaus žemėtvarkos projektai, kartografinės medžiagos koregavimas - dešifravimas, gyvenviečių ir gamybinių
centrų išdėstymo schemos, žemės kokybės ir kiekybės apskaitos darbai, kultūri-
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nių pievų bei ganyklų
įvertinimas, rajonų
žemėtvarkos schemų sudarymas, kelių
išdėstymo schemos,
miesto teritorijų ribų
geodeziniai matavimai ir kiti darbai.
Mano santykiai
su darbo kolektyvu
visuomet buvo labai
geri. Su užsakovais
ir aukštesniųjų insPuniškių šeima 1974 m.
tancijų darbuotojais
taip pat gerai sutardavome. Visus klausimus spręsdavome dalykiškai ir taikiai, nors
darbe pasitaikė ir sudėtingo charakterio vadovų.
Atkūrus nepriklausomybę ir prieš tai, dar 1988 m. ženklinant žemės sklypus
pagal Valstiečio ūkio įstatymą, nuolat teko bendrauti su žemės naudotojais. Spręsti
įvairius ginčus dė1 žemės sklypų ribų nustatymo, žemės plotų pasidalijimo tarp turėtos žemės savininkų ir daugelį kitų klausimų. Žmoniškai bendraujant dažniausiai
pavykdavo susitarti taikiai. Buvo keletas žmonių, kurie teisybės ieškojo aukštesnėse
instancijose. Galiu pasidžiaugti, kad dirbant vadovaujantį darbą aukštesnio pavaldumo įstaigos gaudavo nedaug skundų.
Žemėtvarkininko specialybė man patiko. Ypač - geodeziniai darbai, kuriuos pamėgau gamybinės praktikos metu, atribodamas valstybei priskirtus ūkinius miškus.
Vėliau teko vadovauti darbams kolegoms ženklinant ir matuojant miestų ribas, ūkininkų (kurie kūrėsi pagal Valstiečio ūkio įstatymą) ūkius. Nepatiko melioracijos
projektams parinktose ribose žemės naudmenų projektavimas, kai lemiamą žodį tardavo rajonų vadovai. Pasitaikydavo, kad tekdavo naudmenomis paversti vertingus
miškus, aukštapelkes arba palikti naudmenomis menkaverčius krūmus.
Mano darbo veikla daugiausia susijusi su Panevėžio žemėtvarkos skyriumi.
Pradžioje skyriaus patalpos buvo Kniaudiškių kaime, rekonstruotoje viščiukų perykloje (Panevėžio miesto pakraštyje), todėl pietus ruošdavo tų patalpų valytoja iš
darbuotojų suneštų produktų. Buvome visi patenkinti ir sotūs. 1984-1985 metais
laikinai persikėlėme į XVI vidurinės mokyklos patalpas, nes pastačius naują mokyklą, peryklos pastatas buvo nugriautas. Mokyklai besiplečiant, 1985-1987 metais
buvome perkelti į vaikų lopšelį-darželį K. Binkio gatvėje, o nuo 1987 m. rudens
įsikūrėme naujai pastatytose patalpose Respublikos gatvėje. Darbuotojai džiaugėsi
geromis darbo sąlygomis. Dalis patalpų buvo laisvos, nes buvo statyta 80-čiai darbo vietų (su sale ir pagalbiniais kabinetais), o skyriuje dirbo tik apie 40 žmonių.
2007-2008 metais VŽI Panevėžio skyriuje atliktas kapitalinis remontas, sutvarkyta
aplinka. Šiandien instituto darbuotojai turi europinius standartus atitinkančias darbo
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sąlygas, geriausias iš visų VŽI padalinių. Įrengtos patapos darbo drabužiams, avalynei, instrumentams laikyti. Yra buitinės patalpos pietums. Po remonto buvo pakeisti baldai, darbuotojai aprūpinti kompiuterine ir kita nauja technika. Gerą darbo
nuotaiką kolektyve palaiko darbuotojų bendravimas ne tik darbo metu. Jie keliauja
po Lietuvą ir už jos ribų, dalyvauja profesinėse šventėse, kolektyvo narius pagerbia
jubiliejų proga, susiburia senųjų metų palydose ir kt.
RŽPI Panevėžio žemėtvarkos skyrius visuomet pasižymėjo aktyvia visuomenine veikla. Skyriaus profsąjungos komitetas suorganizavo ne vieną ekskursiją po
Lietuvą ir į kitas respublikas. Susikūrė muzikantų grupelė (kapela). Profsąjungos
lėšomis buvo nupirkti akordeonas ir būgnas. Jubiliejinės šventės praeidavo su sava
muzika. Įsigijome teniso ir biliardo stalus, šaškių ir šachmatų komplektus, slides,
kuriomis mielai naudojosi skyriaus darbuotojai. Skyriuje vyko sportiniai žaidimai,
mūsų darbuotojai sėkmingai pasirodydavo instituto spartakiadose. Buvo leidžiamas
sienlaikraštis, jo redaktoriumi ilgą laiką buvo B. Gogelis.
Nepriklausomybės metais panaikinus profsąjungas, visas dėmesys buvo sutelktastas žemės reformos darbams. Tik atkūrus profsąjungą (1997 m.) ir priėmus į darbą aktorinių gebėjimų turinčią D. Čekienę, jos ir profsąjungos pirmininko A. Gatulio dėka buvo sukurta agitbrigada, dainininkių ansamblis. Vėl buvo organizuojamos
ekskursijos po Lietuvą ir į užsienio šalis, lankomi teatrai.
Forsuojant nuosavybės teisių atkūrimą žemėtvarkininko profesija buvo nuvertinta. Nepasiteisino teiginys, kad žemės reformos darbus gali atlikti bet kokių specialybių žmonės. Už blogai atliktus darbus bei kitas negeroves šiandien nepagrįstai
kaltinami žemėtvarkininkai. Dėl tos priežasties ir dėl mažų atlyginimų už žemės
reformos darbus specialistai darbo žvalgosi kitur.
Nuo 1998 m., kai konservatoriams valdant buvo reikalaujama kiekvienai ka-

Gamybinės praktikos metu 1963 m.
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dastro
vietovei
skirti po projekto
autorių, į skyrių
terminuotam laikotarpiui
buvo
priimta 45 įvairių
specialybių darbuotojai. Tada iš
viso skyriuje (kad
paspartėtų darbai)
dirbo 92 žmonės. Iš to galima
spręsti apie žemės
Su kolegomis RŽPI Panevėžio skyriuje. 1976 m.
reformos darbų
kokybę. Darbai buvo atliekami skubotai, pagal netikslią kartografinę medžiagą ir
žemės nuosavybės dokumentus.
Per gyvenimą teko dirbti ir turėti reikalų su daugybe žemėtvarkai nusipelniusių
žmonių. Tai man davė daug naudos. Noriu paminėti „smetoninių“ laikų matininką J.
Gogelį, - jis buvo pirmasis mano grupės vadovas. Tai nepaprasto kuklumo, darbštus
ir sąžiningas žmogus. Teko dirbti su prieškario laikų matininku A.Vigeliu. Dirbant
grupės vadovu ir vykdant žemės tvarkymo darbus Pasvalio rajone teko bendradarbiauti su to rajono žemės tvarkytoju J. Naudžiūnu, su Kupiškio rajono žemės tvarkytoju J. Pakščiu, kitais žemėtvarkai nusipelniusiais specialistais.
Panevėžio skyriaus viršininku ilgiausiai (1964-1992 m.) dirbo Alemas Jonas
Kuzma. Be gamybos reikalų, jam teko rūpintis darbuotojų buitimi ir darbo sąlygomis. Senajame pastate reikėjo rūpintis patalpų apšildymu ir priežiūra. Nugriovus pastatą, prasidėjo persikraustymo maratonas, pradžioje - į mokyklos neužimtas
klases, 0 po metų - į vaikų darželio-lopšelio patalpas. A. J. Kuzmos pastangomis
buvo gautas sklypas pastato statybai. Skyriaus viršininkui reikėjo nuolat rūpintis ir
prižiūrėti pastato statybą ir jos baigiamuosius darbus. Savo pareigas palikęs A. J.
Kuzma iki 2003 m. dirbo žemėtvarkos specialybei artimose srityse - VŽI Techniniame skyriuje, Seimo Agrariniame komitete, Panevėžio miesto savivaldybėje. Tai
buvo doras, pareigingas ir darbštus žmogus. Aktyviai dalyvaudavo visuomeninėje
veikloje bei profsąjungos renginiuose. Mėgo žaisti stalo tenisą ir slidinėti, laisvalaikiu - aistringas medžiotojas. Mirė 2006 m. dėl staigaus širdies priepuolio, nors
sveikata nesiskundė.
Darbinę veiklą RŽPI Panevėžio skyriuje 1966 m. pradėjau kartu su kolega Silvestru Staliūnu. Abu apsigyvenome skyriaus bendrabutyje. Žiemą skaičiavome
žemės naudmenų kontūrų plotus, braižėme skaidres. Vasaros sezono darbų metu
rengėme sėjomainų projektus ir vykdėme kitus lauko darbus. S. Staliūnas jau 1970
m. buvo paskirtas grupės vadovu, vėliau - vyriausiuoju projektų inžinieriumi. Jo vadovaujamai grupei teko dirbti ne tik skyriaus aptarnaujamoje zonoje, bet ir kituose
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rajonuose (sėjomainų projektavimas Radviliškio rajone, dešifravimo darbai Utenos
rajone). Jo grupės darbuotojai buvo patenkinti vadovo darbo stiliumi, nes jis sugebėdavo pakovoti dėl geresnių darbų, didesnio atlyginimo, apsirūpinimo transportu,
gebėdavo paskatinti už darbą. Savo taktišku, kultūringu elgesiu ir užsispyrimu jis
visuomet pasiekdavo savo tikslą. Greitai S. Staliūnas buvo išrinktas į skyriaus profsąjungos komitetą, o vėliau tapo jo pirmininku. Savo organizaci-niais gabumais jis
turėjo įtakos profsąjungos veiklai aktyvinti, pats grojo kapeloje. 1977 m. S. Staliūnas buvo pakviestas į RŽPI administraciją ir dirbo Techninio skyriaus vyriausiuoju
ekonomistu, 1989-1991 m. vyriausiuoju inžinieriumi, 1991-1995 m. - Valstybinio
žemėtvarkos instituto direktoriumi.
Vykdant tiesiogines pareigas, skyrių vadovams daugiausia tenka bendrauti su
rajonų vyriausiaisiais žemėtvarkos inžinieriais (žemės tvarkytojais). Ypač prisimintinas Pasvalio rajono nusipelnęs žemės tvarkytojas J. Naudžiūnas, su kuriuo ne iš
karto pavykdavo suderinti atliktus darbus. Tačiau jis visuomet buvo taktiškas, be
pykčio ir įžeidinėjimų paaiškindavo, kas taisytina, ką papildomai reikia padaryti.
Kitokių asmeninių savybių buvo Panevėžio rajono žemės tvarkytoja A. Petrauskienė,
kuri amžinai būdavo užsiėmusi, dažnai priversdavo laukti, mėgdavo apšaukti. Nelengva buvo bendrauti ir su Rokiškio rajono žemės tvarkytoja S. Bajelyte - buvo sunku
tiems, kurie nenorėdavo sutikti su jos reikalavimais. Pasvalio rajono žemės tvarkytojas P. Stasiulionis taip pat ne vienam yra kėlęs nepagrįstų reikalavimų ir tai turėjo įtakos žemėtvarkos darbus tame rajone dirbančių specialistų kaitai. Vykdytojų bėgimas
iš Pasvalio grupės 2004 m. paspartino ir mano apsisprendimą išeiti iš darbo. Visai
kitokio vadovavimo stiliaus ir charakterio buvo kiti rajonų žemės tvarkytojai: Biržų S. Baubinas, P. Prašmantienė, Kupiškio - J. Pakšys, M. Bidlauskienė, Pakruojo - V.
Stankaitis, Rokiškio - K. Dauderys, 1. Smalinskienė, Utenos - V.
Jovaiša. Su jais buvo malonu bendrauti ne tik vykdytojams, bet ir
vadovams. Nors jie buvo reiklūs,
bet darbai vykdavo su visai kita
nuotaika. Susikalbėdavome ir su
Panevėžio rajono že-mės tvarkytoja Z. Janauskiene, - nors ji kartais
ir be reikalo apibardavo vykdytojus, bet pykčio ilgai nelaikydavo.
Apžvelgus nueitą kelią galima
vertinti tai, kas padaryta ar liko
nepadaryta. Tarybiniais laikais
žemė buvo tvarkoma pagal žemėtvarkininkų sudarytas schemas ir
projektus. Tai padėjo suklestėti
žemės ūkiui. Buvo ir klaidų, kuBendradarbių sveikinimai 50-mečio proga. 1986 m.
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rios
nepriklausė
nuo žemėtvarkininkų, nes galutinius sprendimus
priimdavo tuometiniai funkcionieriai. Atkūrus nepriklausomybę, visas
dėmesys ir jėgos
buvo
nukreiptos
žemės nuosavybei
atkurti. Tačiau nebuvo tinkamai pasirengta masiniam
Su artimaisiais 2013 m. J.Puniškis antras iš kairės
žemės grąžinimui.
Reikėjo bent kelerių metų, kad šis procesas vyktų sklandžiai ir teisingai. Žemės
santykių pertvarkymo strategijos kūrėjai (politikai) nenumatė pasekmių. Idėja sugrąžinti žemę kuo greičiau nustelbė suplanuotos žemės reformos įgyvendinimą.
Nuo pat žemės reformos pradžios sumaištį žemėtvarkoje kėlė nuolatinė teisės aktų
kaita, mažinami valstybės išperkamos žemės plotai. Susidaro įspūdis, kad žemėtvarka bestuburė, nes sprendimus rengia ir priima įvairių kitų, bet ne žemėtvarkos
sričių specialistai.
Tarybiniais metais ir dabar atliekamų žemėtvarkos darbų lyginti neįmanoma.
Žemės nuosavybės atkūrimo darbai tęsiasi pernelyg ilgai. Matininkai šiandien atlieka tikslius matavimo ir ženklinimo darbus moderniais geodeziniais instrumentais.
Projektų autoriai turi naujausią planinę medžiagą, jie aprūpinti kompiuteriais, projektavimo, skaičiavimo programomis, dauginimo aparatais ir kita medžiaga. Naujausioje ortofoto kartografinėje medžiagoje matyti anksčiau padarytos žemės nuosavybės sklypų ženklinimo klaidos, kurias tenka taisyti kitiems projektuotojams,
neapmokant jiems už darbą.
Apie žemės tvarkymo tobulinimą bei padarytas klaidas savo nuomonę ir pasiūlymus aukščiausiems šalies vadovams bei politinių partijų lyderiams savo laiku
pateikė žinomi specialistai V. Čeginskas ir J. Pakutinskas. Jų išsakytoms mintims
visiškai pritariu. Bet, kaip sakoma, traukinys jau nuvažiavęs. Gaila, kad padarytos
klaidos dėl žemės nuosavybės atkūrimo tik dabar keliamos į viešumą. Keista, kad
V. Čeginskas griežto žodžio dėl netikslių matavimų ir kitų problemų netarė dirbdamas Seime patarėju žemėtvarkos klausimais. Gal būt jis buvo bejėgis prieš politikų
valią? Akivaizdu, kad išeikvotos milžiniškos lėšos ir padaryta daug klaidų, kurias
teks taisyti dar kelis dešimtmečius.
Redakcijos pastaba: Ši publikacija yra dalis J. Puniškio prisiminimų, išspausdintų 2009 m. knygoje „Žemėtvarkos darbai Lietuvoje XX a. (Amžininkų prisiminimai)“ (sudarytojai P.Aleknavičius ir V.Vasiliauskaitė).
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Algimantas Narbutas
(1931-2016)

2016 m. kovo 11 d. mirė ilgametis buvusios Šiaulių melioracinės
statybos valdybos darbuotojas Algimantas Narbutas.
Velionis gimė 1931 m. rugpjūčio 25 d. Raseinių r. Viduklės mstl.
Šeimai persikėlus į Kauną, ten baigęs vidurinę mokyklą studijavo
miškininkystę LŽŪA ir 1957 m. jam buvo suteikta miškų ūkio inžinieriaus kvalifikacija. Tačiau pagal įgytą profesiją nedirbo. Iki 1962
m. dirbo inžinieriumi baldų įmonėse Kaune ir Šilutėje,
Ilgiausias ir vaisingiausias jo gyvenimo ir darbo periodas susijęs su melioracija. Nuo
1962 m. trisdešimt metų Algimantas dirbo Šiaulių MSV. Pasižymėjo kaip iniciatyvus ir sumanus darbuotojas. Pradėjęs dirbti meistru, neužilgo tapo darbų vykdytoju, o vėliau – viršininko pavaduotoju gamybai.
Visuose baruose A. Narbutas siekė, kad gamybinės užduotys būtų atliktos laiku ir kokybiškai. Tapęs vienu įmonės vadovų, rūpinosi ne tik melioracijos darbų planų vykdymu,
bet ir technikos naujovių, našesnių darbo metodų melioracinėje ir hidrotechninėje statyboje
diegimu. Algimantui tai sekėsi, apie tai byloja gausūs apdovanojimai.
Algimantas buvo ne tik puikus darbuotojas, bet ir geras sportininkas, dalyvaudavo įvairaus lygio stendinio šaudymo varžybose, dažnai iškovodavo prizines vietas. Domėjosi muzika ir daile.
Išėjęs į pensiją, Algimantas su žmona nuolat būdavo kolektyviniame sode, triūsdavo
gamtos prieglobstyje, džiaugdavosi jos grožiu ir teikiamomis gėrybėmis.
Kartu su artimaisiais liūdime dėl puikaus kolegos, gero pašnekovo, draugiško, daug nuveikusio melioracijoje žmogaus netekties.
Danielius Tamošiūnas
Petras Raudonis

Kazimieras Algirdas Vaičiulis
(1936-2016)

2016 m. kovo 18 d., eidamas 80-sius metus, mirė melioracijos
veteranas hidrotechnikos inžinierius Kazimieras Algirdas Vaičiulis.
Kazimieras gimė 1936 m. lapkričio 24 d. Plungės r. Sendvarių
kaime. 1960 m. baigęs LŽŪA hidromelioracijos studijas ir įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą K. Vaičiulis grįžo į gimtąją Žemaitiją. Iki 1970 m. dirbo Plungės MMS ir MSV darbų vykdytoju,
įgyvendino daugelį drenažo sistemų įrengimo, užtvankų statybos ir
tvenkinių įrengimo projektų. Įgijęs didelę statybos darbų patirtį, perėjo į melioracijos įrenginių eksploatacijos sistemą. 1970 m. jis buvo paskirtas Plungės SSV (vėliau - MEV) viršininku. Eidamas šias pareigas daugelį metų vadovavo Plungės r. melioracijos sistemų eksploatavimo darbams, sprendė melioracijos darbų planavimo klausimus.
Persikėlęs su šeima į Vilnių, 1982 - 1983 m dirbo Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo valdyboje inžinieriumi melioracijai ir gamtosaugai, o 1983-1990 m. – Liaudies kontrolės
komiteto Žemės ūkio skyriaus inspektoriumi.
1985 m. parengė knygą „Žemių sausinimas ir nusausintų žemių naudojimas“. Joje, pasi-
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naudodamas sukaupta patirtimi dirbant įvairiose institucijose, autorius pateikė daug vertingų
patarimų, kaip didinti melioracijos ekonominį efektyvumą.
Išėjęs į pensiją, Kazimieras dar 13 metų dirbo sodų bendrijos „Sodžius-4“ pirmininku.
Bendrijoje, kurioje yra daugiau kaip 500 narių, jam nestigo rūpesčių. Jis visada labai nuoširdžiai rūpinosi bendrijos reikalais ir sprendė problemas,
Velionį Kazimierą prisimename kaip labai draugišką, nuoširdų ir linksmo būdo žmogų.
Su juo visada būdavo labai lengva bendrauti. Ištikus kokiai nesėkmei, Kaziukas visada surasdavo tinkamą žodį, kuo galėdamas padėdavo. Vienas iš jo pomėgių buvo fotografija, todėl
ir dabar turime galimybę, vartydami asmeninius fotoalbumus, prisiminti gražias studijų metų
akimirkas, kurias įamžino mūsų Kaziukas.
Kartu su žmona Bronislava velionis užaugino dukrą Rasą, garsią oftalmologę, medicinos
mokslų daktarę. Jie, kaip savo vaiką, į šeimą priėmė sesers sūnelį Algimantą, kurį užaugino,
išmokslino ir išleido į savarankišką gyvenimą. Velionis džiaugėsi dviem šauniais anūkais,
gyvenančiais Danijoje.
Netekome patyrusio melioracijos specialisto, darbštaus, atsakingo ir nuoširdaus, visada
optimistiškai nusiteikusio Žmogaus. Palydėtas gausiai susirinkusių artimųjų, giminių, kaimynų, studijų draugų, velionis amžinojo poilsio atgulė Vilniaus Liepynės kapinėse.
Studijų draugų vardu
Leonas Katkevičius, Antanas Lukianas

Jonas Praškevičius
(1936 - 2016)

2016 m. sausio 29 d., prabėgus tik pusei mėnesio po jubiliejinio
gimtadienio, mirė žemėtvarkos veteranas Jonas Praškevičius. Ką
tik, 2016 m. pirmajame žurnalo numeryje paminėjome Jono 80-ies
metų jubiliejų, prisiminėme nuveiktus jo darbus, daugelį metų dirbant Jonavos rajono vyriausiuoju žemėtvarkos inžinieriumi.
Velionis gimė 1936 m. sausio 16 d. Kaišiadorių r. Kalvių kaime.
Jis garbingai nuėjo likimo skirtą gyvenimo kelią, paliko jame gerų
darbų žymę. Kolegos prisimins jį kaip puikų žemėtvarkos specialistą, mylėjusį savo gimtąją
šalį, žmogų, visada turėjusį savo nuomonę ir drąsiai ją reiškusį.
Buvusių kolegų vardu
Romualdas Survila

Arvydas Kėželis
(1926 - 2016)

2016 m. balandžio 10 d. mirė žemėtvarkininkas Arvydas Kėželis. Iki 90 m. jubiliejaus tebuvo likę pusantro mėnesio.
Velionis gimė 1926 m. gegužės 24 d. Pakruojo r. Aleksurkos kaime. Deja, sodybų tuštėjimo metas ištrynė gimtojo kaimo pavadinimą iš dabarties žemėlapių.
Mokytis pradėjo Linkuvoje. Antrojo pasaulinio karo frontu nuriedėjus į vakarus, kovai su partizanais Linkuvoje buvo dislokuotas
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SSSR kariuomenės specialusis padalinys. Gal būt šis padalinys 18-metį Arvydą 1944 m.
mobilizavo į sovietinę armiją, su kuria nuėjo ne vieną tūkstantį kilometrų. Grįžo į civilinį
gyvenimą tik 1950 m.
1951 m. baigė matininkų kursus Vilniuje ir toliau visą savo gyvenimą paskyrė žemėtvarkai. 1952-1961 m. dirbo Vilniaus srities Žemės tvarkymo ir sėjomainų valdyboje techniku.
Nuo 1961 m. iki išėjimo į pensiją dirbo Žemėtvarkos institute Vilniuje. Kėlė kvalifikaciją ir
profesinę veiklą 1986 m. baigė vyresniuoju inžinieriumi.
Karo audra išblaškė Arvydo artimuosius. Iš artimųjų tik sesuo gyveno Rygoje. Velionis antrąją gimtinę surado Zarasų r. Petrokų sodyboje. Labai mėgo žvejoti. Bėgant metams
prastėjo sveikata. Vienišam buvo sunku gyventi. Pastaruosius keleris metus gyveno Violetos
Petrokaitės – Baradinskienės šeimoje Vilniuje. Čia jis jautė rūpestį, šilumą ir meilę.
Žemėtvarkininkai neteko labai nuoširdaus buvusio bendradarbio, kuris ir sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis nesiskundė gyvenimu, skleidė ramų gėrį aplinkiniams.
Buvusių bendradarbių vardu
Romualdas Survila

Bronislavas Vertelka
(1935 - 2016)

2016 m. balandžio 20 d., eidamas 81-sius metus, po sunkios ligos mirė aplinkosaugos veteranas hidrotechnikos inžinierius Bronislavas Vertelka.
Velionis gimė 1935 m. birželio 15 d. Panevėžio r. Šatrėnų k.
Baigęs Panevėžyje vidurinę mokyklą, studijavo hidromelioraciją
LŽŪA ir 1959 m. įgijo inžinieriaus diplomą.
Po studijų porą metų padirbėjęs Vilniaus melioracijos statybos
treste ir Nemenčinės MMS, vėliau Gazifikacijos ir termofikacijos
valdyboje, nuo 1961 m. pradėjo aplinkosaugininko veiklą. Vyriausiojoje vandens resursų
naudojimo ir apsaugos valdyboje, vėliau reorganizuotoje į Vandens ūkio komitetą, vadovavo Kaimo vietovių vandens ūkio skyriui. Įkūrus Melioracijos ir vandens ūkio ministeriją,
daugiau kaip 20 metų (1965-1987 m.) buvo šios ministerijos Vandens išteklių naudojimo ir
apsaugos valdybos Kaimo vietovių skyriaus viršininko pavaduotojas bei viršininkas. Prasidėjus įvairioms reorganizacijoms, B. Vertelka 1987-1989 m. vadovavo Valstybinio agropramoninio komiteto Aplinkos apsaugos skyriui, vėliau buvo susivienijimo „Pieno centras“
Techninio skyriaus viršininko pavaduotojas. 1993-1998 m. dirbo Aplinkos apsaugos ministerijos Vandenų valdyboje, vėliau šioje ministerijoje buvo Aplinkos normavimo skyriaus viršininkas. Aktyvią aplinkosauginę veiklą baigė 2001 m., tačiau, kol leido sveikata, dar dirbo
kitus darbus.
Velionis buvo visuomeniškai aktyvus žmogus, daugelį metų buvo gamtos - kultūros paminklų apsaugos visuomeninių organizacijų ir komisijų narys. 1997-2001 m. jis buvo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos tarybos narys, aplinkos apsaugos
komisijos pirmininkas, žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redaktorių kolegijos narys.
2005 m. buvo įrašytas į LŽHIS Garbės knygą. Su žmona Benita užaugino dukrą Eglę, dailininkę grafikę.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Bronislavas aktyviai prisidėjo prie gamtos apsaugos
sistemos kūrimo. Dalyvavo rengiant Vandens įstatymą, Lietuvos stojimo į Europos Sąjun-
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gą proceso metu buvo vandentvarkos srities ekspertas. Periodinėje spaudoje bei mokslinių
konferencijų leidiniuose išspausdino apie 60 straipsnių vandens išteklių naudojimo ir apsaugos bei bendrais gamtosaugos klausimais. Pasižymėjo kaip darbštus paminklosaugininkas,
organizuodavo ekskursijas ir išvykas į gražiausius šalies gamtos kampelius, atmintinas vietas. Taip pat su dideliu entuziazmu organizuodavo LŽHIS Aplinkosaugininkų hidrotechnikų
skyriaus veiklą: susirinkimus, seminarus, išvykas. Būdamas pensijoje visuomet domėjosi
aplinkos apsaugos aktualijomis.
Džiaugiamės turėję galimybę bendrauti su puikiu aplinkosaugos specialistu, aktyviu Sąjungos nariu, visuomenininku, Lietuvos patriotu.
Gintautas Sabas

Vytautas Gudjonis
(1948 - 2016)

Kelmės melioratorių bendruomenė į paskutiniąją kelionę palydėjo inžinierių Vytautą Gudjonį, mirusį 2016 m. kovo 31 d.
Vytautas gimė 1948 m. liepos 11 d. Raseinių r. Garyšių k. Mokėsi
Kelmės I vidurinėje mokykloje. 1967 m. Įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą studijuoti žemėtvarkos. Tačiau 1969
- 1971 m. turėjo nutraukti studijas ir atlikti privalomąją karinę tarnybą. Tik 1979 m. susidarius žemėtvarkininkų neakivaizdininkų grupei
tęsė mokslą ir 1982 m. įgijo žemėtvarkos inžinieriaus diplomą.
Nuo 1971 m. velionis pradėjo dirbti Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute, Geodezijos skyriuje vyresniuoju techniku. 1973 m. persikėlęs į Kelmę dirbo Kelmės
sausinimo sistemų valdyboje vyresniuoju inžinieriumi, vėliau ruožo viršininku. Sujungus
Kelmės MEV su melioracijos statybos montavimo valdyba, 1988 m. Vytautas tapo MSV vadovaujančiuoju inžinieriumi. Nuo 1991 m. reorganizuojant MSV į Kelmės valstybinę melioracijos įmonę, buvo perkeltas dirbti į šios įmonės gamybinį skyrių vyresniuoju inžinieriumi
ir ten dirbo iki 2001 m.
Vytautas buvo aktyvus visuomenininkas, dalyvaudavo LŽHI sąjungos veikloje, su Kelmės miesto pučiamųjų orkestru grodavo rajoninėse ir respublikinėse šventėse, laisvalaikiu
puoselėjo sodybą, buvo aistringas žvejys.
Kartu su artimaisiais liūdime dėl netekties.
Kelmės inžinierių hidrotechnikų vardu
Apolinaras Jasaitis

Romualdas Butkus
(1951- 2016)

2016 m. balandžio 19 d., eidamas 65-sius metus, po sunkios
ligos Anapilin išėjo hidrotechnikos inžinierius Romualdas Butkus.
Velionis gimė 1951 m. liepos 18 d. Kretingos r. Darbėnų mstl. 1969
m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Studijų
metu Romualdas pasižymėjo ypatingu stropumu, brandžiu požiūriu į
gyvenimą. Bestudijuodamas buvo išvykęs su akademijos statybiniu
būriu į Rusijos Tomsko sritį, kur buvo tremiami Lietuvos gyventojai.
Ten labai išryškėjo jo draugiškumas, pasiaukojimas, ištvermė.
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Įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą 1974 m. buvo paskirtas dirbti gimtąjame Kretingos rajone. Iš pradžių dirbo Kretingos MSV meistru, vėliau iki 1977 m. buvo darbų vykdytojas. 1977 m. buvo paskirtas Kretingos MEV vyriausiuoju inžinieriumi ir eidamas šias
pareigas rūpinosi rajono melioracijos sistemų eksploatavimo reikalais. Prijungus MEV prie
MSV, vėl dirbo šioje įmonėje.
Prasidėjus melioracijos įmonių privatizacijai, Kretingos MSV suskilo į 5 įmones, tačiau
Romualdas nenuėjo nė į vieną iš jų, o užsiėmė privačia komercine veikla. Bet tai truko
neilgai, nes labiau traukė darbas pagal įgytąją specialybę. 1994 m. jis įsteigė individualią
geodezijos darbų įmonę, kuri vėliau buvo pervadinta į UAB „Geovitara“ ir iki paskutinių
gyvenimo dienų buvo jos direktorius.
Dar studijų metais Romualdui „į akį krito“ žemesnio kurso žemėtvarkininkė Regina Jonušaitė, kilusi iš gretimo Klaipėdos r. Tad 1977 m. buvo sukurta hidrotechniko ir žemėtvarkininkės lietuviška šeima. Didžiausias džiaugsmas buvo gimus dvynukams Romukui ir
Jūratei, vėliau - sūnui Vitalijui. Sūnus Romas baigė karo mokslus ir yra Lietuvos kariuomenės karininkas, o dukra Jūratė tapo žemėtvarkininke. Sūnus Vitalijus, baigęs universitetinius
mokslus, vėliau pagilino žemėtvarkos žinias ir dirbo kartu su tėčiu.
Liko Romualdo nepagauta svajonių žuvis, gerai išpuoselėtas šiltnamis, kuriame auginami nuostabaus skonio pomidorai.
Velionio sąžiningumas, nuoseklumas, kruopštumas, didelė profesinė patirtis ir žinios,
nepriekaištinga logika buvo žinoma ir vertinama visų jį pažinojusių. Daugiau nei 40 m. jis
atidavė Kretingos r. žemės sausinimo, kultūrinimo, jos tvarkymo darbams.
Liūdime netekę gero paprasto žmogaus. Šviesi Romualdo asmenybė liks visų jį pažinojusių hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų atmintyje.
Augustinas Burba
Liudas Kinčius

Vytautas Žeimys
(1961 - 2016)

2016 m. gegužės 14 d. po ilgos sunkios ligos mirė UAB „Atspindys“ vadovas Vytautas Žeimys.
Vytautas gimė 1961 m. balandžio 26 d. Anykščių r. Kuniškių
k. Baigęs 1980 m. Vilniaus statybos technikumą, įgijo inžinerinės geodezijos techniko kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo
dirbti Inžinerinių tyrinėjimų instituto Kauno filiale. Po tarnybos
kariuomenėje tęsė darbą tame pat institute Vilniuje. Jame už gerą
darbą Vytautas sulaukė ne vienos padėkos, buvo gerbiamas kolegų. Nuo 1996 m. studijavo LŽŪU ir 2001 m. įgijo kraštotvarkos inžinieriaus kvalifikaciją.
1993 m. V. Žeimys įsteigė individualią įmonę, kuri ilgainiui išaugo į solidžią geodezijos,
kadastro, žemėtvarkos ir kraštotvarkos paslaugų įmonę UAB „Atspindys“. Ši įmonė buvo
pristatoma užsienio svečiams kaip vienas pažangiausių privataus matininko verslo pavyzdžių Lietuvoje. Įmonė išugdė ne vieną naujos kartos specialistą, kurie šiandien jau dirba savarankiškai. Vytautas siekė profesinio tobulėjimo, buvo aktyvus profesinėje bendruomenėje.
Užjaučiame žmoną Daivą ir dukrą Aušrą dėl vyro ir tėčio netekties.
LMA taryba
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Jokūbas Stanišauskis geodezininkas,
hidrotechnikas, ministras
Romualdas SURVILA

Šiais keliais žodžiais galima trumpai nusakyti Jokūbo
Stanišauskio biografiją. Tačiau už jų slypi visas žmogaus
gyvenimas - mokslas, darbo veikla, kuri yra tarsi tarpukario
Lietuvos istorijos santrauka.
Jokūbas Stanišauskis gimė 1892 m. sausio 24 d. Švėkšnos
vlsč. Pašlūžmio kaime. 1910 m. baigęs Liepojos komercinę
mokyklą įstojo į Maskvos matavimų institutą, kurį baigęs
1917 m. įgijo geodezijos inžinieriaus diplomą. Pasibaigus
Pirmajam pasauliniam karui, 1920 m. grįžo į Lietuvą ir tuoj
įsitraukė į jaunos nepriklausomos valstybės kūrimo darbą.
1920-1921 m. buvo Žemės reformos valdybos Žemės tvarkymo ir matavimo departamento Melioracijos ir matavimų skyriaus vedėjas.
Jis pagrįstai laikomas melioracijos specialistų rengimo Lietuvoje iniciatoriumi
ir pradininku. Dar 1921 m. rudenį pasiūlė Dotnuvos žemės ir miškų ūkio mokykloje
įsteigti kultūrtechnikų skyrių. 1921-1922 m. buvo Dotnuvos žemės ūkio ir miškų
mokyklos mokytojas. 1922-1926 m. buvo šios mokyklos, reorganizuotos į Dotnuvos
žemės ūkio technikumą, vicedirektorius, matininkų kursų Dotnuvoje mokytojas, jų
vedėjas. Jo pastangomis buvo įkurta Kėdainių aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla,
ir jis 1927-1934 m. buvo jos direktorius. Tai buvo labai kūrybingas jo gyvenimo
laikotarpis. Mokykla parengė
daug
melioracijos specialistų, tada vadintų
kultūrtechnikais,
kurių žinios ir
praktiniai sugebėjimai beveik
prilygo aukštųjų
mokyklų absolventams.
1926-1927 m.
J.Stanišauskis

J.Stanišauskio atliktų Sanžilės kanalo hidraulinių skaičiavimų analizės brėžinys
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buvo Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktorius ir Žemės
reformos valdybos pirmininkas. 1934 m. buvo paskirtas susisiekimo ministru ir
šias pareigas ėjo iki 1939 m. Dėjo daug pastangų pagerinti Lietuvos kelius, puikiai
suprato šio darbo svarbą, siekė nutiesti daugiau plentų, pastatyti tiltų. Buvo baigtas
tiesti beveik 200 km ilgio Žemaičių plentas Kaunas – Klaipėda, pradėtas statyti
Aukštaičių plentas (Kaunas - Panevėžys - Biržai). Tad kelininkai pagrįstai laiko jį
savu.
1939 m. buvo paskirtas Specialiojo mokslo departamento direktoriumi ir pakviestas docentu į Žemės ūkio akademiją dėstyti geodezijos. Atgavus Vilnių, akademijos Miškų skyrius buvo perkeltas į Vilniaus universitetą. Iki 1941 m. birželio
18 d. (iki arešto) buvo šio universiteto profesorius. Tačiau tolesnį jo likimą nulėmė
sovietinė 1940 m. okupacija.
Po okupacijos vieŽemaičių plento statybos organizavimo schema
na svarbiausių Lietuvos
valstybės
sunaikinimo
ir sovietizacijos sąlygų
buvo valstybės valdymo
institucijų, kartu ir valstybės veikėjų likvidavimas. Buvo represuojami
ne tik tiesiogiai pareigas
ėję, bet ir iš valstybinės

Plento tiesimo darbai
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veiklos pasitraukusieji, valstybę kūrusieji ir jai nusipelniusieji žmonės. SSRS siekė
sunaikinti Lietuvos švietimo
ir valstybininkų elitą. 1941 m.
birželio 8 d. Kėdainių NKGB
vyr. leitenantas Kuznecovas
priėmė nutarimą J.Stanišauskį
suimti.
Birželio 21 d. NKVD J.
Stanišauskį su mokytojais,
Paskutiniaisiais gyvenimo metais Sibiro lageryje
policijos tarnautojais, ūkininkais ir amatininkais Naujojoje
Vilnioje įsodino į gyvulinį vagoną. Neprivažiavus Minsko, prasidėjo karas. 1941
m. liepos 8 d. ešelonas atvyko į Krasnojarsko krašto Rešiotų stotį. Atvežtuosius
įkurdino Kraslago Nižnij Pokamensko 7-ajame lageryje. J. Stanišauskis su kitais
kaliniais buvo išsiųstas į šio lagerio Bolšaja Rečka punktą tiesti kelią. Lageryje J.
Stanišauskis kalėjo kartu su Lietuvos prezidentu A. Stulginskiu, švietimo ministru
J. Tonkūnu, teisingumo ministru S. Šilingu ir kitais valstybininkais. 1943 m. balandžio 15 d. išsekęs J. Stanišauskis mirė. NKGB mirties akte nurodoma, kad mirė nuo
plaučių tuberkuliozės.
Per nepriklausomos Lietuvos tarpukario laikotarpį J. Stanišauskis daug nuveikė.
Nuo daugybės darbų buvo pavargęs. Praradęs kantrybę kartais neklaužadas mokinius Dotnuvoje ir Kėdainiuose net apkuldavo. Kiek daug kantrybės jam reikėjo
tiesiant Žemaičių plentą, kai jauna valstybė stokojo tam reikiamos technikos.
Jokūbo Stanišauskio publikacijos Sąjungos žurnale rodo jo interesų platumą.
Rašė ir žemės reformos ir geodezijos temomis. Antai 1930 m. žurnale „Žemėtvarka
ir melioracija“ išspausdintas išsamus jo straipsnis apie šalies žemėtvarkos problemas. Nors buvo geodezijos inžinierius, hidrotechnikos ir ypač hidraulikos problemos jam buvo artimesnės negu žemės tvarkymo. Ypač daug jo publikacijų žurnale
pasirodė jam vadovaujant kultūrtechnikų mokyklai Kėdainiuose. Tuo laikotarpiu
retai kuriame žurnalo numeryje nerasime jo straipsnių melioracijos klausimais.
1934 m. žurnalo Nr. 3 jo paskelbta Sonžylos kanalo, jungiančio Nevėžio ir Lėvens
upes, hidraulinių skaičiavimų analizė padarytų garbę ir šio laikmečio hidrotechnikams. 1937 m. išleido knygą „Netolyginio vandens judesio atvirose vagose hidrauliniai skaičiavimai“. Parengė ir išleido vadovėlį kultūrtechnikams upių reguliavimo
tema. Geodezijos ir kitais klausimais rašė straipsnius ir į kitus to meto periodinius
leidinius.
Jokūbas Stanišauskis mirė vos sulaukęs 51-erių metų. Praėjo 75-eri metai nuo
1941 m. įvykių, nutraukusių produktyvią jo veiklą Lietuvos labui. Tačiau atmintis
apie jį, vieną mūsų tautos ąžuolų, užsispyrusį ir darbštų žemaitį nuo Švėkšnos, išliko, neužmiršti ir jo nuveikti darbai.
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Neries krantinių Vilniuje renovacija:
vizijos ir realybė
2015 m. pradžioje sostinės gyventojai sužinojo apie rengiamą Neries krantinių miesto centre modernizavimo projektą. Pagal savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ sumanymus senosios krantinės turėjo būti atnaujintos keliais etapais 2016-2018 metais. Tačiau 2015 m. pavasarį, po rinkimų pasikeitus miesto
valdžiai, iš ankstesnių sumanymų nieko neliko.

Mažai kas žino, kad daugumą krantinių įrengimo darbų atliko melioracijos įmonės. Tiesa, juos 1971 m. pradėjo TSRS transporto statybos ministerijos Rygos tiltų
statybos trestas, tačiau ilgą laikotarpį t.y. 1976-1993 m. krantines tvarkė Lietuvos
melioracijos įmonės, kol dėl
lėšų stokos darbai sustojo. Darbus atliko Kauno, vėliau Vilniaus kilnojamoji hidrotechninės statybos kolonos, Vilniaus
MSV, pabaigoje dirbo Vilniaus
valstybinė melioracijos įmonė.
Krantinių įrengimo darbams

Darbų vykdytojai

Krantinių statyba (1980 m.)
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vadovavo darbų vykdytojas Antanas Gricius, jam baigus profesinę veiklą, juos tęsė
darbų vykdytojas Tautvydas Budreika. Galime konstatuoti, kad darbai buvo atlikti
palyginti gerai, avarijų nebuvo, krantinės jau 40 metų stovi neremontuotos.
Skylėtomis gelžbetonio plokštėmis buvo sustiprinti krantai, apačioje ir virš krantinių įrengtos terasos. Terasos prie vandens turėjo tarnauti kaip pasivaikščiojimų ir
sporto trasos, viršutinės terasos - dviratininkams ir pėstiesiems. Tačiau ne viskas
gavosi taip kaip buvo galvota. Vakarais apatinėse terasose tamsu, jas užlieja potvyniai ir ledonešis, todėl negalima įrengti apšvietimo ar suoliukų, todėl jos netapo
populiaria pasivaikščiojimų vieta. Be to, viskas sensta, dėvisi, šiandien jau siekiame
ir kitokios, gražesnės aplinkos. Dabar jau ir ne specialistams matyti prasta krantinių
būklė: nusidėvėjo gelžbetonio konstrukcijos, skurdi jų architektūrinė išraiška.
Trejus metus
rengtame
„Vilniaus plano“ projekte buvo siūloma
krantines
pertvarkyti taip,
kad atsirastų vidurinės
terasos.
Šiose terasose 4,5
km ruože, planuota įrengti poilsio
erdves. Jos būtų
neužliejamos, terasomis būtų galima
naudotis
ištisus
Krantinių remonto darbai. 2016 m.
metus, čia įrengti
apšvietimą, suoliukus, želdynus,
mažosios
architektūros akcentus,
apžvalgos, pramogų ir renginių terasas. Šios terasos
būtų suformuotos
susiaurinus apatines. Tarpinėmis
terasomis būtų galima nusileisti prie
vandens.
Buvo
numatyta įrengti

Suremontuotas ruožas
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tiltą per Vilnelę dviratininkams,
pertvarkyti pontoninę prieplauką bei atlikti kitus darbus. Projekto autorių nuomone, taip upė
būtų atgijusi ir tapusi vilniečių
ir sostinės svečių traukos vieta.
Buvo net numatyta nauja magistralinė dviračių trasa palei
Nerį nuo Geležinio Vilko iki
Žvejų gatvės, kuri turėjo jungtis su Konstitucijos prospekto,
Taip turėjo atrodyti krantinė po renovacijos
Žvejų, Šeimyniškių ir Rinktinės
jos teks palaukti
gatvių dviračių trasomis.
Senąsias upės krantines buvo numatyta atnaujinti keliais etapais: pirmiausia –
centrinį ruožą abipus Karaliaus Mindaugo tilto iki Žaliojo tilto, per kitus tris etapus – pertvarkyti dešinįjį Neries krantą nuo Žaliojo iki Liubarto tilto prie „Verslo
trikampio“. Buvęs miesto meras Artūras Zuokas planavo pradėti krantinių atnaujinimo darbus 2016 m. ir per porą metų juo užbaigti (su sąlyga, kad bus gauta europinių fondų parama).
Tačiau po 2015 m. pavasarį įvykusių rinkimų miesto valdžia pasikeitė. Naujieji
vadovai atsisakė ilgai puoselėtų krantinių pertvarkymo planų, o meras Remigijus
Šimašius viešai išsišaipė iš didelių pirmtako planų. Jo nuomone, svarbiausia, kad
išliktų pieva dešiniajame Neries krante prie Baltojo tilto, kuri, ant jo, tapo didžiausiu miesto gyventojų traukos centru. O tą pasiekti lengva – reikia tik nieko nedaryti.
Tad vietoje esminių rekonstravimo darbų 2015 m. vasaros pabaigoje tyliai, nereklamuojant buvo pradėti daliniai krantinių remonto nuo Žaliojo tilto iki garsiojo surūdijusio vamzdžio (reprezentuojančio šiuolaikinį meną?) darbai. 2016 m. numatoma
užbaigti šiuos kuklius krantinių remonto, dviračių bei pėsčiųjų takų sutvarkymo
darbus. Atsisakyta verslo centrų pakrantėse, scenų ant vandens ir kitų sumanymų.
Ankstesnių planų įgyvendinimas būtų kainavęs per 20 mln. eurų. Prasiskolinusiam Vilniui (miesto skola bankams siekia beveik 300 mln. eurų) be Europos
Sąjungos fondų paramos toks projektas būtų buvęs ne pagal kišenę. Kuklūs krantinių remonto darbai kainuos žymiai mažiau nei planuota rekonstrukcija. Tačiau jie
nepakeis dabartinio blankaus krantinių, tuo pačiu ir centrinės miesto ašies vaizdo.
Koks sprendimas teisingesnis? Lėšų miestui trūksta, nedideli remonto darbai,
be abejo, nesukels finansinių problemų. Tačiau Lietuvos sostinei Vilniui ne mažiau
reikalingi ir ambicingi projektai, gerinantys miesto vaizdą, pritraukiantys turistus.
Gaila, bet jų atsisakyta.
Tad esminio Neries krantinių pertvarkymo ir miesto centro vaizdo pagerinimo
darbai nusikelia į tolimesnę ateitį. Vis dėlto būkime optimistai, ateis laikas ir projektas (gal netgi patobulintas) bus įgyvendintas.
Jonas Smilga
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Detektyvinė istorija:
pradžia ir pabaiga
2015 m. pabaigoje ir 2106 m. pradžioje nemažai Lietuvos gyventojų, daugiausia žemėtvarkos specialistų, laukė, kuo pasibaigs buvusios Nacionalinės
žemės tarnybos direktorės Daivos Gineikaitės Kaune sukelto nedidelio autoįvykio istorija. Nekomentuodami spausdiname kai kurių šalies žiniasklaidos publikacijų bei oficialios NŽT informacijos fragmentus.
Redakcija

Policija skelbia, kad šeštadienį (2015 12 19) eismo įvykis įvyko dviem visureigiams – D. Gineikaitės vairuotam „Nissan Quashqai“ bei 38-erių vyriškio „Mitsubishi Outlander“ – važiuojant ta pačia kryptimi. Pareigūnų duomenimis, NŽT
vadovė norėjo persirikiuoti į kitą eismo juostą ir čia kliudė „Mitsubishi“. Įvykio
būta smulkaus, ir du vairuotojai galėjo taikiai išsiskirti. Tačiau „Mitsubishi“ vairuotojas, policijos duomenimis, suabejojo D. Gineikaitės blaivumu ir iškvietė patrulius.
Atvykę pareigūnai alkotesteriu Daivai Gineikaitei nustatė 1,69 prom. alkoholio girtumą (atėmus paklaidą vairuotojo naudai – 1,66 prom.).
(15min.lt 2015 12 20)
***
Nacionalinės žemės tarnybos vadovė Daiva Gineikaitė laikinai nevadovaus Tarnybai, ji išeina neapmokamų atostogų. Tokį sprendimą ji priėmė po to, kai pateko į
autoįvykį, šiuo metu visos incidento aplinkybės yra tiriamos.
Savaitgalį Daiva Gineikaitė Kaune sukėlė avariją, policija nustatė 1,66 promilės
girtumą, tačiau pati NŽT vadovė teigia atlikusi tyrimus ligoninėje, kurie parodė 0
promilių. Galutinį sprendimą priims teismas, ištyręs visas aplinkybes.
„Nenorėdama mesti šešėlio mūsų Tarnybai, laikinai nusišalinu nuo pareigų iki
paaiškės visos aplinkybės ir bus administracinio teismo sprendimas šiuo klausimu“,– pakomentavo situaciją NŽT direktorė Daiva Gineikaitė.
(NŽT 2015 12 21 informacija)
***
Su alkoholio matuoklio rodmenimis nesutinkantys vairuotojai turi teisę per valandą po patikrinimo kreiptis į medicinos įstaigą, kad ten būtų paimta kraujo tyrimui. Tačiau NŽT direktorė į ligoninę kreipėsi tik po keleto valandų. Į žurnalistų
klausimą, kodėl ji taip ilgai delsė, jei buvo blaivi, D. Gineikaitė antradienio vakarą
po apklausos išeidama iš STT būstinės, neatsakė.
(Delfi.lt 2015 12 23)
***
Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos pareigūnai papildomai apklausė
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktorę. STT gavo Valstybinės teismo me-
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dicinos tarnybos ekspertų išvadas, patvirtinančias įtarimus, kad buvo siekiama nuslėpti galimą šios valstybės tarnautojos girtumo faktą per eismo įvykį.
Atlikdami ikiteisminį tyrimą STT pareigūnai rado ir paėmė du kraujo mėginius,
iš kurių viename ekspertai nustatė daugiau kaip vieną alkoholio promilę, o kitame
alkoholio nerasta.
(Lietuvos rytas 2016 01 11)
***
Vakar D. Gineikaitė buvo antrą kartą apklausta STT būstinėje Vilniuje. Po apklausos ji davė kraujo Teismo ekspertizės centre. Bus bandoma išsiaiškinti, ar abiejuose mėginiuose, pareigūnų paimtuose iš Kauno klinikinės ligoninės (KKL), yra
jos kraujas.
Gydymo įstaigoje apsilankę STT agentai rado ne vieną, o du kraujo mėginius.
„Lietuvos ryto“ žiniomis, abiejuose yra D. Gineikaitės kraujas, tik rezultatai skirtingi: viename – daugiau nei viena promilė alkoholio, o kitame jo nėra visai.
Buvęs Kauno savivaldybės administracijos direktorius Vygaudas Molis prisiminė, kad D. Gineikaitė, prieš kelerius metus Teisės skyriuje kuravusi sveikatos
įstaigas, palaikė glaudžius ryšius su Kauno klinikinės ligoninės ir kitų įstaigų administracija, gerai pažinojo jų vadovus.
(Lietuvos rytas 2016 01 12)
Daiva Gineikaitė, g. 1981 m., teisės magistrė
(Vilniaus universitetas, 2008). NŽT direktore buvo
paskirta 2014 m. gruodžio 17 d. Prieš tai buvo NŽT
Kauno m. skyriaus vedėja. Iki tol buvo Kauno m. sav.
administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros
reikalų valdybos direktoriaus pavaduotoja.
***
Buvusi Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovė Daiva Gineikaitė eismo įvykį Kaune padarė būdama neblaivi, penktadienį paskelbė Kauno apylinkės teismas.
Jai paskirta 1,3 tūkst. eurų bauda ir pusketvirtų metų atimta teisė vairuoti.
(BNS 2016 02 26)
***
Buvusi Nacionalinės žemės tarnybos direktorė Daiva Gineikaitė neskundė nepalankaus teismo sprendimo ir sumokėjo administracinę baudą už avarijos sukėlimą.
Nemalonumai tuo nesibaigė – D.Gineikaitė yra pripažinta specialiąja liudytoja
baudžiamojoje byloje dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimo siekiant nuslėpti girtumo faktą Kauno klinikinėje ligoninėje.
(lrytas.lt 2016 03 15)
Jonas Smilga
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Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos
inžinierių sąjungos narių sąrašas
2016 01 01

GARBĖS NARIAI
1.
2.
3.
4.

Pranas Aleknavičius
Juozas Bajoras
Jonas Jasinskas
Albinas Kusta

5.
6.
7.

Gediminas Murauskas
Leonas Rutkauskas
Kazys Sivickis

8.
9.
10.
11.

Antanas Siudikas
Vytautas Skuodžiūnas
Juozas Smilgevičius
Gediminas Zabarauskas

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eugenijus Bakšys
Mindaugas Beinarys
Irena Dunauskienė
Romas Juknevičius
Sigitas Kumetaitis
Martynas Kursevičius
Edmundas Lukošiūnas
Kęstutis Naujokas
Juozas Paulauskas
Algirdas Petraitis
Mindaugas Tamulis

HIDROTECHNIKŲ SEKCIJA
Akmenės
hidrotechnikų grupė
1. Gediminas Čaplikas
2. Aloyzas Daščioras
3. Tairas Deimontas
4. Algimantas Erstikis
5. Aldonis Eselinas
6. Rimantas Kraujutis
7. Rolandas Naglys
8. Aleksas Smilgys
9. Kęstutis Stonys
Alytaus hidrotechnikų grupė
1. Juozas Kazlauskas
2. Gintaras Klimavičius
3. Brigita Pangonienė
4. Mindaugas Petrikas
5. Jaunius Stankevičius
Anykščių hidrotechnikų grupė
1. Audronius Juodis
2. Boleslovas Čepėnas
3. Darius Giriūnas
4. Kazimieras Giriūnas
5. Bronislovas Laurikėnas
6. Valentinas Vanagas
7. Vidmantas Vilutis
Biržų hidrotechnikų skyrius
1. Deimantas Simėnas
2. Bronislovas Armonavičius
3. Vytautas Stasys
Čiuplinskas
4. Virginijus Degutis
5. Stanislovas Mačiulskis
6. Jonas Morkvėnas
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jonas Morkvėnas
Laima Ožinskienė
Juozas Petronis
Janina Pranauskienė
Rimantas Šikšnys
Jonas Ulenskas
Ligita Urbonienė

Jonavos hidrotechnikų skyrius
1. Arūnas Gumauskas
2. Irena Butkevičienė
3. Vladas Dedelė
4. Stasys Dūda
5. Darius Gaidamavičius
6. Mindaugas Gritėnas
7. Tadas Lopeta
8. Vidmantas Martinionis
9. Jan Masiuk
10. Paulius Petraška
11. Linas Sabaliauskas
12. Donatas Šematonis
13. Petras Šimkus
Joniškio hidrotechnikų grupė
1. Dalia Zabulionienė
2. Vygintas Balčiūnas
3. Irena Čaguvienė
4. Viktoras Kiudulas
5. Sigitas Lelionis
6. Povilas Stonkaitis
7. Stasys Šileika
Jurbarko
hidrotechnikų skyrius
1. Antanas Endriukaitis
2. Algirdas Ambrakaitis
3. Roma Bakšienė

Kauno hidrotechnikų skyrius
1. Edmundas Markuckis
2. Mantas Beniulis
3. Mindaugas Dabužinskas
4. Paulius Grenda
5. Adas Endzelis
6. Vytautas Kairys
7. Antanas Kreivaitis
8. Valentinas Marcinkevičius
9. Giedrius Nevedomskis
10. Marius Pacauskas
11. Julius Laimutis Petraitis
12. Paulius Prohomovas
13. Ričardas Ragočius
14. Regimantas Sedleckas
15. Dainius Simanvičius
16. Aurelijus Skaisgirys
17. Kęstutis Steponavičius
18. Henrikas Steponavičius
19. Egidijus Vaičiūnas
20. Kęstutis Vaičiūnas
21. Audrius Žotkevičius
Kauno projektuotojų
hidrotechnikų grupė
1. Remigijus Pužas
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2.
3.
4.
5.
6.

Remigijus Bliujus
Agnė Indriškevičienė
Antanas Pužas
Asta Vitartaitė
Izidorius Vitartas

Kelmės hidrotechnikų skyrius
1. Apolinaras Jasaitis
2. Romas Atkočaitis
3. Šarūnas Balabonas
4. Petras Bublys
5. Albinas Būzius
6. Raimundas Dikavičius
7. Vytautas Gudjonis
8. Vygantas Ivoškus
9. Gipoldas Karklelis
10. Gediminas Paškevičius
11. Žilvinas Penikas
12. Jurgita Reimerienė
13. Remigijus Reimeris
14. Gvidas Ščeponavičius
15. Stasys Urnikis
16. Virginija Zasčiurinskienė
17. Edgaras Žąsytis
Kėdainių melioratorių skyrius
1. Algimantas Žvikas
2. Alvydas Gailiūnas
3. Arvidas Lankauskas
4. Kęstutis Merfeldas
5. Kęstutis Mingaila
6. Regimantas Pečiulis
7. Vidmantas Serva
8. Kęstutis Skorupskas
9. Jolanta Šulcienė
10. Mindaugas Vansys
11. Mantas Žvikas
Klaipėdos hidrotechnikų grupė
1. Algirdas Mitrofanas
2. Jonas Dumašius
3. Andrius Malinauskas
4. Žaimantas Pastarnokas
5. Petras Žibas
Kupiškio hidrotechnikų skyrius
1. Juozas Puzonas
2. Kornelijus Baltakys
3. Rimantas Bimbiris

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saulius Bubinas
Ričardas Merkys
Marius Narkevičius
Paulius Petkevičius
Mindaugas Strakšys
Juozas Albertas Uldukis
Rolandas Velutis

Lazdijų hidrotechnikų grupė
1. Rimantas Želionis
2. Artūras Dumbliauskas
3. Benas Jarmalavičius
4. Andrius Rupšys
5. Edmantas Šumskis
Marijampolės hidrotechnikų skyrius
1. Vidmantas Murauskas
2. Drąsius Bakelis
3. Rasutė Chorchordinienė
4. Darius Čekauskas
5. Algimantas Dilius
6. Aurimas Karpavičius
7. Jonas Kazakevičius
8. Robertas Kičas
9. Antanas Kisieliauskas
10. Mantas Kisieliauskas
11. Vidas Lugauskas
12. Giedrė Matulienė
13. Raimondas Matulis
14. Janina Murauskienė
15. Dovydas Pažėra
16. Juozas Purvinskas
17. Lina Švedkauskienė
18. Gintautas Uldinskas
19. Raimondas Valinčius
20. Algimantas Venclovas
21. Vidas Vosylius
Mažeikių hidrotechnikų skyrius
1. Vladimiras Zarudnij
2. Henrikas Baranauskas
3. Alfonsas Gaudiešius
4. Jūratė Giedrienė
5. Gintautas Grigutis
6. Algirdas Kryžius
7. Algirdas Kryžius
8. Vytautas Mažeikis
9. Konstantinas Šakys
10. Feliksas Undžys
11. Adelija Vėlavičienė
12. Kazimieras Žilėnas

Molėtų hidrotechnikų grupė
1. Stasys Pečiūra
2. Vidmantas Dicevičius
3. Eugenijus Grybauskas
4. Jonas Juščius
5. Gediminas Pranskūnas
6. Jonas Repečka
7. Adas Trakymas
Pakruojo hidrotechnikų skyrius
1. Jolita Kinčiuvienė
2. Gintarė Balnienė
3. Jonas Janilionis
4. Augustas Liebus
5. Regina Liebuvienė
6. Justinas Macijauskas
7. Gediminas Macijauskas
8. Gintaras Misius
9. Romualda Tamošaitytė
10. Kazimieras Valantinas
11. Algirdas Vepštas
Panevėžio hidrotechnikų skyrius
1. Vidmantas
Bernatavičius
2. Edita Balčiūnienė
3. Algirdas Januška
4. Tomas Jasinskas
5. Stasys Kaniava
6. Julė Kaniavienė
7. Vilma Kaniavaitė
8. Valentinas Kievinas
9. Raimondas Kiudulas
10. Petras Maskaliovas
11. Albinas Mikeliūnas
12. Kęstutis Salickas
13. Romualdas Tvarkūnas
Pasvalio hidrotechnikų skyrius
1. Algimantas Šilinikas
2. Arūnas Butrimas
3. Rolandas Čeponis
4. Mantas Mulevičius
5. Vidutė Požemeckienė
6. Simona Ruželytė
Zubienė
7. Virginijus Slančiauskas
8. Juozas Stulga
9. Ramūnas Stulga
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10. Arūnas Valatkevičius
11. Šarūnas Varna
12. Gražvydas Zubas
„Plungės lagūnos“
hidrotechnikų skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Edverdas Grubas
Almutis Bieliauskas
Darius Bieliauskas
Arvydas Bieliauskas
Almantas Čebanauskas
Dangyra Čebanauskienė
Tomas Černeckis
Rima Kasputienė
Andrius Kasputis
Aleksandras Lukas
Albinas Maslauskas
Kazys Mikalauskas
Vytautas Milius
Aloyzas Pakalniškis
Antanas Paulauskas
Asta Rimkuvienė
Bronius Simaitis
Alfredas Varnelis

„Plungės Jonio“
hidrotechnikų skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Algirdas Kazlauskas
Židrūnas Gelumbickis
Gediminas Januška
Paulius Jurevičius
Nikolaj Filipov
Renata Kazlauskienė
Julius Lekštys
Romualdas Mažonavičius
Arūnas Paulavičius
Marius Petkus
Algimantas Plaipa
Evaldas Pučinskas
Rimas Rašinskas
Rimantas Razma
Elvyra Sakalauskienė
Lina Stagniūnaitė
Mitkienė
Gražina Stomkė
Antanas Šalvis
Vilmantas Urbonavičius
Jonas Varkalys
Steponas Varkalys
Žydrūnas Vilnius
Aušra Volskytė

Prienų hidrotechnikų skyrius
1. Algirdas Budrys
2. Arvydas Bijaminas
3. Jurgis Dambrauskas
4. Kazimieras Levanauskas
5. Valdas Paulauskas
6. Julius Paulauskas
7. Juozas Prakapas
8. Aušra Tamošiūnienė
9. Andrius Valatka
10. Tadas Zakarauskas
11. Algimantas Žilinskas
12. Romas Žiobakas
Radviliškio hidrotechnikų skyrius
1. Henrikas Bogušas
2. Vilius Dumskis
3. Darius Didaronkus
4. Kęstutis Garbačiauskas
5. Darius Jurevičius
6. Vitalija Kablienė
7. Justinas Kerėžius
8. Nerijus Mataitis
9. Antanas Purvaneckas
10. Dainius Rabačiauskas
11. Algimantas Rainys
12. Gintautas Vičas
Raseinių hidrotechnikų grupė
1. Ričardas Valinčius
2. Vilmantas Bacys
3. Antanas Bartkus
4. Vaida Beržanskaitė
5. Mindaugas Daunius
6. Stasys Janušas
7. Giedrius Lukminas
8. Modestas Pikelis
9. Aldona Pikelienė
Rokiškio hidrotechnikų grupė
1. Jonas Smalinskas
2. Valentinas Daščioras
3. Paulius Daščioras
4. Raimundas Gervys
5. Irmantus Kligys
6. Andrius Nėniškis
7. Leontijus Prusakovas
8. Simas Smalinskas

Skuodo hidrotechnikų skyrius
1. Juozas Kusas
2. Valys Abrutis
3. Donatas Budrikis
4. Rimvydas Daukšas
5. Daumantas Daukšys
6. Martynas Kusas
7. Danis Mačernis
8. Vincentas Navickas
9. Antanas Paulikas
10. Pranas Šopaga
11. Gintaras Timbaras
12. Liudas Viršilas
13. Liudvikas Žukauskas
Šakių melioratorių skyrius
1. Vilhelm Haase
2. Danutė Buteikienė
3. Virgilijus Buteikis
4. Algimantas Dabašinskas
5. Ričardas Dabašinskas
6. Vidmantas Kameneckas
7. Arvydas Macijauskas
8. Valdas Savukaitis
9. Laima Savukaitienė
10. Jonas Stanaitis
11. Vytautas Unguvaitis
12. Rimantas Vaičiūnas
13. Vytautas Valavičius
14. Alfridas Vigelis
15. Jonas Žemaitis
„Šilutės polderių“
hidrotechnikų grupė
1. Ričardas Olberkis
2. Povilas Būdvytis
3. Vytautas Jakštas
4. Giedrė Kondrotavičienė
5. Virginijus Kunickas
6. Alva Olberkienė
7. Paulius Olberkis
8. Darius Valeika
9. Arūnas Vilčiauskas
Šilutės „Kavestos“
hidrotechnikų skyrius
1. Rimantas Liatukas
2. Audronė Barasienė
3. Jurgita Bartišiūtė
4. Arvydas Butrimas
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Asta Dainiuvienė
Vilma Dūdienė
Dionizas Liatukas
Arūnas Meilė
Aivaras Misius
Donatas Stakvilevičius
Kęstutis Špelveris
Valdas Žemgulys

Šilutės „Stamelos“
hidrotechnikų grupė
1. Stanislovas Liepis
2. Kostas Girčius
3. Matas Liepis
4. Aurimas Kankalis
5. Giedrius Odinbergas
6. Alvyda Poškienė
7. Tomas Šimkus
Švenčionių
melioratorių grupė
1. Rasa Čibirienė
2. Vytautas Gaidys
3. Valdas Pauliukevičius
4. Jonas Rakita
Telšių hidrotechnikų grupė
1. Lukas Valančius
2. Alvidas Adomaitis
3. Darius Gedvilas
4. Vytautas Čeplinskas
5. Angėlina Kieliauskienė
6. Remigijus Puplauskis
7. Jonas Vaičiulis
Ukmergės hidrotechnikų grupė
1. Rimantas Martinonis
2. Jonas Levulis
3. Vidmantas Pratapas
4. Raimondas Puodžiūnas
5. Birutė Stundienė
6. Aleksandra Vaičiūnienė
7. Stasys Žvirblis
Utenos hidrotechnikų skyrius
1. Saulius Vildžiūnas
2. Paulius Augustaitis
3. Egidijus Bukys
4. Rimantas Dijokas
5. Inga Graužinytė

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Giedrius Jakštonis
Arvydas Kalytis
Albinas Kazanavičius
Tomas Kelevičius
Paulius Kirdeikis
Vaidas Kraujelis
Mantas Kraujelis
Alvydas Kučinskas
Juozas Malakauskas
Liuonius Purvinis
Žydrūnas Purvinis
Aušrinė Purvinienė
Andrius Trinkūnas

Varėnos hidrotechnikų grupė
1. Vladas Skindaras
2. Adolfas Kancevičius
3. Albertas Miškinis
4. Kazimieras Velžys
5. Rimantas Žalimas
Vilkaviškio hidrotechnikų skyrius
1. Robertas Belozaras
2. Arūnas Austinskas
3. Lina Galvydienė
4. Lina Inkratienė
5. Arvydas Jackūnas
6. Rimas Janulevičius
7. Kęstutis Kielius
8. Donatas Krukas
9. Deimantė Maurutytė
Maslauskienė
10. Agnė Viltrakytė
Vilniaus m. Salininkų
hidrotechnikų grupė
1. Jonas Vytautas
Jašinskas
2. Vytautas Kelmelis
3. Henrikas Kosinskas
4. Tautvydas Plauška
5. Pranas Vaičiūnas
„Kauno hidroprojekto“ skyrius
1. Reda Poderienė
2. Aušra Andriuškevičienė
3. Jurgis Bagdonas
4. Iveta Bagdonavičiūtė
5. Benas Beniušis
6. Audrius Bunevičius

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Karolis Bunevičius
Jūratė Buzienė
Giedrius Čiečkius
Tomas Čekanavičius
Ramūnas Čeponis
Vacius Čeponis
Vytautas Griškonis
Marija Griškevičienė
Rolandas Gruodis
Rimanta Jakštienė
Tadas Jančiauskas
Jūratė Jasiulienė
Vincas Kerevičius
Albinas Krupavičius
Juozas Krutulis
Robertas Kulvinskas
Edgaras Lašinas
Augenija Margevičienė
Edmundas Mazėtis
Algimantas Melionas
Romualdas Mickevičius
Gintaras Motiejaitis
Edvardas Nacevičius
Darius Novikas
Linas Petrulionis
Ramunė Sabaliauskaitė
Povilas Šakėnas
Aušra Šumskienė
Raminta Varnaitė
Živilė Vasiliauskienė
Julius Vilkas
Rima Zaikauskienė
Gediminas Zumaras
Vaclovas Žagarys

„Šiaulių hidroprojekto“ skyrius
1. Arūnas Adomaitis
2. Dainius Adomaitis
3. Kristina Alsytė
4. Kęstutis Aužbikavičius
5. Arūnas Balčytis
6. Mantas Balčytis
7. Lina Baltkojienė
8. Remigijus Baranauskas
9. Saulius Darginavičius
10. Aldona Dominauskienė
11. Romualdas Dominauskas
12. Adolfas Dumbrauskas
13. Irena Eselinienė
14. Aida Janeliūnienė
15. Kastutis Kardinskas
16. Audronė Kardinskienė
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17. Vytautas Karvelis
18. Jonė Janina
Kruncholcaitė
19. Viktorija Lašinskienė
20. Gintaras Leščinskas
21. Juozas Markevičius
22. Ieva Mockienė
23. Andrius Monkevičius
24. Virginijus Pamarneckis
25. Eglė Paškevičienė
26. Darius Penkauskas
27. Aurelijus Puščius
28. Petras Raudonis
29. Vaidotė Rimkevičienė
30. Martynas Rypšys
31. Birutė Skiriuvienė
32. Gintarė Skrockienė
33. Robertas Skrockis
34. Nijolė Songailienė
35. Asta Staniulienė
36. Marius Staniulis
37. Artūras Stonys
38. Giedrė Šimkutė
39. Paulius Šukys
40. Albinas Tamošiūnas
41. Andrius Tamulevičius
42. Alina Tamulionienė
43. Kazys Tamulionis
44. Loreta Tvaronavičienė
45. Arūnas Tvaronavičius
46. Gražina Varnienė
47. Egidijus Venckus
48. Bronislovas Vepštas
49. Ernestas Vitkauskas
50. Dainius Vosylius
ASU Vandens tyrimų
instituto hidrot. grupė
1. Aurelija Rudzianskaitė
2. Giedrius Baigys
3. Nijolė Bastienė
4. Valerijus Gasiūnas
5. Stefanija Misevičienė
6. Vaclovas Poškus
7. Aloyzas Stirka
8. Povilas Šukys
9. Saulius Vaikasas
ŽŪM hidrotechnikų grupė
1. Petras Garnelis
2. Silvirijus Dangveckas
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3.
4.

Saulius Jasius
Alfredas Petrulis

Šiaulių „Kelprojekto“
hidrotechnikų grupė
1. Oksana Riaubienė
2. Arūnas Kundrotas
3. Vytautas Norvilas
4. Vilius Riauba
5. Rita Tendzegolskytė
ASU hidrotechnikų
skyrius
1. Midona Dapkienė
2. Inga Adamonytė
3. Raimundas Baublys
4. Vitas Damulevičius
5. Antanas Dumbrauskas
6. Ramūnas Gegužis
7. Loreta Grigaitienė
8. Vytautas Grigaitis
9. Vilda Grybauskienė
10. Vidmantas Gurklys
11. Vincas Gurskis
12. Leonas Katkevičius
13. Renė Kustienė
14. Algis Kvaraciejus
15. Antanas Maziliauskas
16. Vytautas Mickevičius
17. Feliksas Mikuckis
18. Petras Milius
19. Algirdas Minskas
20. Otilija Miseckaitė
21. Algimantas Patašius
22. Arvydas Povilaitis
23. Petras Punys
24. Algirdas Radzevičius
25. Dainius Ramukevičius
26. Bronislovas Ruplys
27. Algis Seniūnas
28. Rytis Skominas
29. Raimondas Šadzevičius
30. Arvydas Šikšnys
31. Laima Taparauskienė
32. Rimvydas Tumas
33. Vilimantas Vaičiukynas
34. Antanas Vaitiekūnas
35. Gitana Vyčienė
36. Juozas Vyčius
37. Žydrūnas Vyčius
38. Alvydas Žibas
39. Gražina Žibienė

Valstybinės ekspertizės
hidrotechnikų skyrius
1. Vytautas Bubėnas
2. Agnius Baltmiškis
3. Rimgaudas Barokas
4. Tadas Čekanauskas
5. Violeta Galvydytė
6. Audronė Juknevičienė
7. Vytautas Leistrumas
8. Gintautas Milius
9. Donata Šliauterė
10 Leonas Vigėlis
„Kumpono“
hidrotechnikų grupė
1. Liudvikas Sladkevičius
2. Mantas Čibiras
3. Algis Jankauskas
4. Algirdas Jasiulis
5. Vygintas Žulys
Aplinkosaugininkų
hidrotechnikų skyrius
1. Gintautas Sabas
2. Saulius Babilius
3. Vytautas Bernadišius
4. Marius Buja
5. Zigmas Butvilas
6. Kastytis Čeсhavičius
7. Augustas Čereška
8. Antanas Didžiapetris
9. Andrius Kairys
10. Juozas Kriščiūnas
11. Algimantas Malinauskas
12. Aurelijus Rimas
13. Stanislovas Rukevičius
14. Pranas Stokė
15. Sergejus Tretjekovas
16. Alfredas Vaišnoras
17. Rimvydas Vaitiekūnas
18. Bronislovas Vertelka
Vilniaus m.
hidrotechnikų skyrius
1. Mindaugas Gudžiūnas
2. Jonas Banys
3. Juozas Butkus
4. Judita Butkienė
5. Edmundas Dervinskas
6. Karolis Dumbrauskas
7. Jonas Grigas
8. Matas Grigonis
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Antanas Gudaitis
Zenonas Kaunas
Arūnas Lingis
Vida Michailovskienė
Brigita Mikaitytė
Stanislovas Orvydas
Jonas Račas
Jonas Rušas
Antanas Valeckas
Donatas Zubrus
Virginijus Zubinas
Vytautas Kęstutis Žiūkas

Inžinerinio projekt.
hidrotechnikų grupė
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karolis Mickevičius
Antanas Balnis
Povilas Liutkevičius
Marius Mankauskas
Lucija Mickevičienė
Aivaras Paškauskas
Akvilė Širvinskaitė
Vaidas Žilėnas
Linas Žilinskas

Neįrašyti į skyrius nariai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Romas Baltrukonis
Gražina Čepienė
Laima Didžiūnaitienė
Veronika Jacevičienė
Lukševičiūtė
Saulius Jacius
Marijus Kaniušėnas
Aleksandras Kuzminovas
Mindaugas Stanišauskas
Vladas Šeporaitis
Martynas Usonis

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Saulenė Narkuvienė
Darius Rumšas
Mindaugas Ragauskas
Vaidas Simaitis
Kęstutis Simutis
Irina Simutienė
Jolita Sudeikytė
Dalia Ona Šimkienė
Jūratė Šimkuvienė
Rolandas Taujenis
Daina Tauraitė
Indrė Valavičienė
Rasida Vrubliauskienė

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

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ona Savickienė
Ingrida Simonaitienė
Daiva Sirvidienė
Renata Sorakienė
Ričardas Šlekys
Arūnas Valavičius
Tomas Valentukonis

Klaipėdos aps.
žemėtvark. skyrius
1. Dalius Vitkus
2. Tomas Alsys
3. Gražina Braziulienė
4. Loreta Bručkienė
5. Loreta Butkutė
6. Vitalius Butkus
7. Indrė Černiauskaitė
8. Astrida Daukintienė
9. Rita Daukšienė
10. Algirdas Didžiulis
11. Aurimas Gečas
12. Gediminas Gečas
13. Sonata Girdvainienė
14. Romualdas Gudjonis
15. Dainora Jankauskienė
16. Roma Jokubaitienė
17. Romualdas Jonikas
18. Nijolė Jonikienė
19. Artūras Juočas
20. Ilona Kuhlinienė
21. Lina Kuklienė
22. Indrius Kuklys
23. Diana Krivaitienė
24. Algimantas Lotužis
25. Laimutis Luožys
26. Robertas Niklovas

Vilkaviškio
žemėtvark. grupė
1. Vilija Belozarienė
2. Laimutė Atkočiūnienė
3. Laura Krunkauskienė
4. Alma Mačiulaitienė
5. Vilimantas Šlekys
6. Danguolė Žardinskienė
Panevėžio aps.
žemėtv. skyrius
1. Laima Petrutienė
2. Linas Balčas
3. Živilė Balčienė
4. Vitalija Baublienė
5. Marija Bidlauskienė
6. Žydra Bilinskienė
7. Danutė Čekienė
8. Aida Čirvinskienė
9. Audronė Eremavičienė
10. Virginija Grišinienė
11. Regina Grudzinskienė
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Dalia Gvozdienė
Valytė Jakštonienė
Elvyra Kasiulynienė
Inga Kaupienė
Rimutė Kavaliauskienė
Erna Komandierienė
Žilvinas Kunšinskas
Jadvyga Marcinkevičiūtė
Zinaida Marmokienė
Alė Mašalienė
Palmyra Prašmantienė
Jurgis Puniškis
Jogana Raugienė
Alvyra Sasnauskaitė
Rita Stipinienė
Audrius Stundžia
Janina Šakalienė
Gražina Šimoliūnė
Sigitas Šukys
Alfonsas Švipas
Ramunė Uselienė
Violeta Valantinienė

Telšių aps.
žemėtv. skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Alfruzina Katarskienė
Audronė Aleksienė
Arvydas Armalis
Marius Atraškevičius
Dalia Baginskienė
Gediminas Baginskis
Vytautas Beržinis
Ona Brazdauskienė
Rima Burnickienė
Saulius Bumblauskas
Doneta Dveilytė
Pakalniškienė
Gražvydas Gedrimas
Edmundas Gedvilas
Ligita Jankauskaitė
Algis Jankus
Steponas Januška
Algirdas Jarutis
Rimvydas Jonauskas
Aurimas Jonikas
Dina Jonuškytė
Audrius Kačinskas
Živilė Kibeikienė
Regina Krauleidienė
Vaidutis Krūminas
Saulius Leščiauskas
Gema Liegaudienė

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Janina Malūkienė
Dalius Monstavičius
Gintautas Paldavičius
Artūras Pilvinis
Arūnas Račas
Aurelija Rainužienė
Andrius Raudys
Rima Reimarienė
Erika Rekašienė
Ramūnas Remeikis
Povilas Sadauskis
Aušrinė Stanaitienė
Linas Stankus
Asta Stankuvienė
Mindaugas Šimkus
Zigmantas Šimkus
Vidmantas Šmitas
Milda Šukienė
Darius Šukšteris
Paulius Šverba
Dalius Tamošaitis
Jurgita Varnelienė
Janina Virkšienė
Vaida Viržintaite
Mantas Viržintas
Antanas Žilys
Algirdas Žymančius
Juratė Žvirblienė
Irena Žvirzdinienė
Regina Žutautienė

VŽF Šiaulių skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rita Vėtienė
Vaiva Astrauskienė
Gintarė Banaitienė
Anna Banienė
Jurgita Baranauskė
Algirdas Brazauskas
Danutė Brazienė
Virginija Braždžiūnienė
Saulius Burba
Serhiy Cheres
Albina Dovidauskienė
Irmina Dranginienė
Algirdas Gedminas
Salomėja Grigalaitienė
Valerija Jokūbaitienė
Aldona Klimienė
Virgilijus Kūris
Lina Lauciutė
Laimutė Martinaitienė
Rima Mazuraitienė

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Judita Meiliulienė
Jolita Mozerienė
Janina Petkevičienė
Gražina Rimienė
Zenonas Risovas
Laima Severova
Danutė Sitnikienė
Marius Skačkauskas
Janina Ščeponienė
Vytautas Šliažas
Sigitas Terleckis
Danutė Tvaranavičienė
Rūta Valiuškienė
Algimantas Valys
Vytenis Valys
Ramutė Venckuvienė

VŽF Vilniaus skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Palmira Ačienė
Danutė Baltrimavičienė
Albinas Buja
Vytautas Cicėnas
Vilma Gargasienė
Veronika Griganavičiūtė
Irena Guigienė
Genovaitė Indrulėnaitė
Julė Jasinskienė
Rima Jevdokimovaitė
Pranas Kapačauskas
Redas Kaulinis
Janina Martyšienė
Rasa Matonienė
Katrina Lezina
Vytautas Simanavičius
Eglė Sokolnikaitė
Vidija Stasiūnaitė
Kristina Stašelytė
Lina Stonienė
Romualdas Survila
Vida Urbonienė
Vytautas Urbonas
Albina Varanauskienė
Gintautas Vasiliauskas
Ona Zamislovienė

„Registrų centro“
žemėtv. grupė
1.
2.
3.
4.
5.

Danutė Navickienė
Steponas Deveikis
Kazys Maksvytis
Bronislovas Mikūta
Antanas Tumelionis
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NŽT skyrius
1. Giedrė Leimontaitė
2. Jurgita Augutienė
3. Jovita Butkienė
4. Vilma Daugalienė
5. Loreta Dovidauskienė
6. Asta Jovaišienė
7. Zita Kvietkienė
8. Tomas Ladukas
9. Valentina Lodienė
10. Jurgita Macinkevičienė
11. Daiva Mikalauskienė
12. Ieva Nakvosienė
13. Eglė Pletkienė
14. Edita Slovikaitė
15. Silvestras Staliūnas
16. Vilma Sudonienė
17. Alina Šileikienė
18. Remigija Žemaitienė
ASU žemėtv. skyrius
1. Jolanta Valčiukienė
2. Edita Abalikštienė
3. Audrius Aleknavičius
4. Virginija Atkocevičienė
5. Giedrius Balevičius
6. Algirdas Bielinskis
7. Violeta Bielinskienė
8. Aušra Butkienė
9. Žibutė Cibulskienė
10. Miglė Dačinskaitė
11. Rūta Dičiūnaitė
Rauktienė
12. Evaldas Grybauskas
13. Daiva Gudritienė
14. Virginija Gurskienė
15. Nijolė Virginija
Gustaitienė
16. Giedrė Ivavičiūtė
17. Daiva Juknelienė
18. Birutė Kavaliauskienė
19. Inga Kelmickienė
20. Ernesta Krasauskytė
21. Vilma Kriaučiūnaitė
Nekliajanovienė
22. Gintarė Lapytė
23. Antanas Miknius
24. Darius Pupka
25. Vilma Sinkevičiūtė
26. Vaiva Stravinskienė
27. Remigijus Ūsas
28. Aurelijus Živatkauskas
29. Ina Živatkauskienė

Jurbarko
žemėtv. skyrius
1. Dalia Štuikienė
2. Jurgita Abromaitė
3. Ona Greičiūnienė
4. Irena Jankauskienė
5. Aurelija Lankutienė
6. Irena Martinkienė
7. Jurgita Miliuvienė
8. Živilė Remeikienė
9. Gintas Steponaitis
10. Nerija Štulienė
11. Rima Tolpežnikienė
Kupiškio
žemėtvark. skyrius
1. Virginija Bražienė
2. Regina Bočiulienė
3. Eimantas Bražys
4. Audronė Kurulienė
5. Dalia Petrulienė
6. Vitalijus Treibša
7. Aušra Uldukienė
8. Alma Valintelienė
9. Valerijus Voversys
10. Danguolė Voversienė
„Geometros“
žemėtv. skyrius
1. Egidijus Stašelis
2. Simona Adomaitytė
3. Vaida Alsienė
4. Ieva Andrulytė
5. Dovilė Balsytė
6. Vaiva Janaščiuvė
7. Mindaugas Juozaponis
8. Lineta Juškaitė
9. Aušrinė Kazickienė
10. Iveta Kubiliūtė
11. Diana
Mocevičienė
12. Saulius Mocevičius
13. Reda Pilipčikaitė
14. Ligita Rybakovienė
15. Daiva Sabaliauskaitė
16. Aušrinė Stankevičienė
17. Aušra Šimkuvienė
18. Eglė Urbanavičiūtė
19. Modestas Vaišvilas
20. Evelina Valmienė
21. Ramūnas Vaškevičius
22. Inga Zabarskaitė

„Arvimedos“
žemėtvark. grupė
1.
2.
3.

Nomeda Vilčinskaitė
Danutė Bašinskienė
Arvydas Mačiulskas

Kauno aps.
žemėtv. skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Liudmila Tamošaitienė
Loreta Armalienė
Egidijus Bieliūnas
Artūras Čaplinskas
Rimantė Čaplinskienė
Romutė Čiurovienė
Arnas Gilius
Daiva Gudavičienė
Dalė Gulijeva
Stanislovas Kemzūra
Giedrė Kiškienė
Voldemaras Kučiauskas
Audronė Liaudanskaitė
Sonata Liutkevičienė
Judita Monkevičiūtė
Vaida Miškinytė
Zavistanavičienė
Ramūnas Monstvilas
Algirdas Sandonavičius
Audrutė Šilalienė
Valdas Šilalė
Nijolė Špokienė
Raimondas Špokas
Vincas Zakarauskas
Bangutė Zinkienė
Gintaras Žigas
Atėnė Žemaitienė

VŽF Kauno skyrius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Linas Dapkus
Roma Abišalienė
Dalia Burneikienė
Danutė Butkienė
Rasa Čiuladaitė
Rolandas Čmukas
Sigita Dabužinskaitė
Daiva Dirvanauskienė
Remigijus Draudvilas
Gintarė Dzikaitė
Mindaugas Gedvilas
Irena Grečnienė
Benita Jačėnienė
Algis Kabašinskas
Inesa Kolesnikovienė
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nijolė Klimienė
Laimutė Kudirkienė
Giedrė Laugalienė
Meilė Lodienė
Ingrida Marcinkevičiūtė
Skina Mauručienė
Ričardas Petrauskas
Elena Petraitienė
Rita Petručionienė
Jūratė Piličiauskienė
Gediminas Pukelevičius

Jungtinė Aukštaitijos
žemėtv. grupė

27. Neringa Jasionytė
Puknienė
28. Linas Puknys
29. Irena Radavičienė
30. Vitalija Ramoškienė
31. Milda Stankevičienė
32. Daiva Staugaitienė
33. Vaida Tamošauskienė
34. Aušra Timofejeva
35. Valentinas Tupčiauskas
36. Rasa Valuckienė

1.
2.

Virginija Bekešienė
Vita Vilūnaitė

Švenčionių
žemėtv. grupė
1.
2.
3.

Marija Levarauskienė
Daugutė Sukova
ŽivilėTepliakovienė

Redakcijos pastabos:
1. Dalis Sąjungos skyrių ir grupių, taip pat atskiri nariai, nesumokėję nario mokesčio, į skelbiamą sąrašą neįtraukti;
2. Paryškintu šriftu pažymėti skyrių ir grupių vadovai.
ŽH informacija

Nusausinta žemė ir melioracijos statiniai
Valstybės žemės fondas parengė duomenis apie melioruotą žemę ir melioracijos statinius
pagal 2016 m. sausio 1 d. būklę.

Bendroji melioracijos statinių vertė
Pavadinimas

Balansinė vertė
mln. eurų

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

Likutinė vertė
mln. eurų

Nusidėvėjimo
proc.

2 125,0

739,9

65,2

2 071,1
53,9

720,0
19,9

65,2
63,0

Valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai
Pavadinimas
Iš viso iš to skaičiaus
1.1. Sausinimo sistemų statiniai
tarp jų:
• magistraliniai grioviai
• pylimai
• drenažas (rinktuvai)
• sausinimo siurblinės
1.2. Hidrotechnikos statiniai
tarp jų:
• tiltai
• pralaidos
• kiti (reguliatoriai, lieptai)
1.3. Kiti melioracijos statiniai
tarp jų tvenkiniai
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Matav. vnt.

km
km
tūkst. km
vnt.
vnt.
„
„
„
„

Balansinė
vertė
mln. eurų

Kiekis

Nusidėvėjimo
proc.

x
x

1 160,9
970,9

67,7
69,0

50 773,3
420,7
72,2
88
x

404,3
13,5
540,6
12,5
144,2

82,4
46,2
60,0
49,3
62,7

1 448
57 447
2 155
x
360

24,0
109,6
10,5
45,8
45,6

44,2
66,4
66,2
57,1
57,0
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Pagrindiniai melioracijos sistemų rodikliai keitėsi taip:
Rodiklis
Drenuotos žemės plotas
Grioviai
iš šio skaičiaus magistraliniai
Drenažas
Hidrotechnikos statiniai
iš šio skaičiaus:
tiltai
pralaidos

Kiekis metų pradžioje

Matav.
vnt.

2001

2005

2016

tūkst. ha
km
„
tūkst. km

2 581,9
62 762
52 389
1 586,0

2581,9
62 794
52 456
1 587,9

2576,3
62 738
52 396
1 601,6

vnt.

69 103

68 662

68 159

“
“

1 537
64 429

1 489
64 020

1 449
63 695
VŽF informacija

Tarptautinė konferencija
Gegužės 26-27 d. Panevėžyje ir Biržuose vyko tarptautinė konferencija „Melioracijos ir
aplinkosaugos reikalavimų taikymas įgyvendinant melioracijos sistemų rekonstrukcijos projektus bei Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimas“. Renginyje dalyvavo 70 žmonių,
tarp jų 47 asmenys
iš Latvijos, Estijos,
Suomijos, Baltarusijos, Rusijos ir
Gruzijos.
Pirmoji konferencijos diena buvo
skirta
pranešimų
pristatymui, diskusijoms, kurios vyko
Panevėžyje, viešbutyje „Romantic“.
Tarp konferencijos
pranešėjų - Andris
Urtans (Latvija), Hanes Puu (Estija), Julij Mažaiskij (Rusija), Givi Gavardašvili (Gruzija),
Vladimir Makoed (Baltarusija), Elsi Kauppinen (Suomija) bei Vaidas Vaitukynas, Arvydas
Povilaitis ir Julius Taminskas (Lietuva). Pranešimuose buvo nagrinėjami aktualūs melioracijos
sistemų rekonstravimo įvertinant aplinkosaugos reikalavimus klausimai.
Gegužės 27 d. seminaro dalyviai Biržų r. Papilio sen. susipažino su Žvaguičių melioracijos
statinių naudotojų asociacijos narių laukuose AB „Biržų ranga“ atliekamais melioracijos sistemų rekonstravimo darbais, tarp jų ir su reguliuojamo drenažo įrengimu, siekiant sumažinti
biogeninių medžiagų prietaką iš žemės ūkio plotų į atvirus vandens telkinius.
Tarptautinę konferenciją ES fondų lėšomis organizavo Lietuvos melioracijos įmonių asociacija ir Žemės ūkio ministerija. Jos dalyviams įteikti sertifikatai.
Išsamiau apie renginį skaitykite trečiajame žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ numeryje.
ŽH informacija
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Konferencija „Baltic Surveying 2016“
Gegužės 11-13 d. vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Baltic Surveying
2016“ („Baltijos šalių žemėtvarka“). Ji organizuojama kiekvienais metais nuo 1992 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos universitetų, rengiančių žemėtvarkos, geodezijos bei kadastro specialistus, iniciatyva. Pagrindiniai 2016 m. konferencijos tikslai – stiprinti Baltijos šalių universitetų
ir valstybinių institucijų bendradarbiavimą ir gilinti mokslo žinias žemės matavimo ir administravimo srityse.
Šiemet konferenciją organizavo Aleksandro Stulginskio universitetas. 25-ąjį kartą surengtos konferencijos renginiai vyko universitete ir kitose institucijose. Patirtimi ir žiniomis nekilnojamojo turto kadastro, žemės matavimų ir administravimo srityse dalijosi Lietuvos, Latvijos
ir Estijos universitetų ir nacionalinių žemės tarnybų atstovai. Konferencijoje šiemet dalyvavo
ir žemėtvarkos bei geodezijos ekspertai iš Rusijos ir Kazachstano.
ŽH informacija

Vietovardžių išsaugojimo galimybės
Kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Gyvenamųjų vietovių vardų
išsaugojimo galimybės“. Ją organizavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Etninės kultūros globos taryba.
Per 1966-1989 m. metus Lietuvoje išnyko 5,6 tūkst. kaimų ir viensėdžių (22 proc. iš buvusių 25,1 tūkst.). Kaimams sparčiai tuštėjant, pagal galiojančią tvarką iš sąrašų per du pastaruosius dešimtmečius (1989-2011 m.) išbraukti dar 5 tūkst. kaimų pavadinimai (t.y. kas trečias
kaimas). Kaimų vardai nyksta ir dabar. Pvz., 2014-2015 m. Švenčionių ir Ukmergės r. savivaldybių prašymais Vyriausybė tuose rajonuose panaikino po 40 kaimų ir viensėdžių. Panašiai
elgiasi ir kitos savivaldybės.
Konferenciją pradėjo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas ir šio komiteto narė Rima Baškienė. Pranešimus perskaitė Etninės kultūros globos
tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Vilniaus universiteto doc. Viktorija Daujotytė ir doc.
Filomena Kavoliutė, Klaipėdos universiteto prof. Vykintas Vaitkevičius, Lietuvių kalbos instituto prof. Laima Kalėdienė ir prof. dr. Pranas Aleknavičius, atstovavęs Lietuvos žemėtvarkos
ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai.
Diskusijose buvo daug pasisakančiųjų dėl gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo. Pateikti siūlymai konferencijos rezoliucijai, kuri bus išsiųsta šalies Prezidentei, Seimo Pirmininkei
ir Ministrui Pirmininkui.
Tikimasi, kad bus pataisyti nepalankūs vietovardžiams išsaugoti teisiniai dokumentai. Bus
kuriami vietovardžių išsaugojimui skaitmeniniai duomenų rinkiniai, skaitmeniniuose žemėlapiuose susiejant vietovardžius koordinatėmis. Jie turėtų būti prieinami plačiajai visuomenei.
Romualdas Survila

Neeilinė Sąjungos konferencija
Pagal Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos įstatus visuotiniai narių
suvažiavimai ar konferencijos rengiami kas dveji metai. Tai ataskaitinės rinkiminės konferencijos, kurių metu atsiskaitoma už praėjusį laikotarpį, renkama Sąjungos vadovybė. 2016
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m. balandžio mėn. pirmą kartą atkurtos Sąjungos istorijoje buvo sušaukta neeilinė Sąjungos
konferencija, skirta Sąjungos 2015 m. finansinei veiklai apsvarstyti. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo šiol finansinę ataskaitą privaloma tvirtinti kasmet.
Neeilinis visuotinis sąjungos narių suvažiavimas šiuo klausimu buvo kviečiamas 2016
metų balandžio 15 d., bet nesusirinkus dalyvių kvorumui, sukviestas pakartotinis neeilinis
suvažiavimas (konferencija), kuris įvyko balandžio 22 d. Konferencija patvirtino Sąjungos
finansinės veiklos 2015 m. ataskaitą. Pagrindiniai šios ataskaitos rodikliai yra tokie:
tūkst. eurų
Rodiklis

2015 m.

2014 m.

Pajamos
iš to skaičiaus:
• žurnalo prenumeratos pajamos
• kvalifikacijos tobulinimo kursų
• nario mokestis

170,7

185,2

12,3
149,3
5,6

10,4
135,0
8,6

Išlaidos
• žurnalo leidybai
• kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimo

150,1
18,0
136,1

180,0
20,6
115,4
ŽH informacija

LŽHIS tarybos posėdis
Balandžio 22 d. Aleksandro Stulginskio universitete įvyko LŽHIS tarybos posėdis.
Taryba patvirtino naujas LŽHIS statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisijas pagal atskiras veiklos sritis. Komisijų pirmininkas doc. dr.
A. Kvaraciejus (ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas), komisijų sekretorius
M. Gudžiūnas (Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus projektų vadovas), nariai: doc.
dr. V. Grybauskienė, prof. dr. P. Punys, doc. dr. A. Radzevičius, doc. dr. R. Šadzevičius, dr. V.
Vaičiukynas (Aleksandro Stulginskio universitetas).
Siekdama deramai pažymėti Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos
įkūrimo 100 m. sukaktį (Sąjunga įkurta 1918 m. gruodžio 28 d.) Taryba nutarė parengti ir 2018
m. II pusmetyje išleisti knygą „Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga
(1918-2018)“. Patvirtinta tokios sudėties knygos redaktorių kolegija: V. Vaičiukynas (pirmininkas), P. Aleknavičius, A. Kvaraciejus, K. Sivickis, J. Smilgevičius, R. Survila. Patvirtintas
knygos preliminarus turinys. Taryba nutarė, kad knygoje, be medžiagos apie Sąjungos veiklos
istoriją, bus skelbiamos visų Sąjungos narių pagal 2018 m. sausio 1 d. būklę profesinės veiklos
biografijos ir nuotraukos.
Posėdyje taip pat buvo apsvarstyti profesinės dienos renginių organizavimo bei kiti aktualūs klausimai.
Juozas Smilgevičius

LMĮA narių susirinkimas
Kovo 30 d. Vilniuje vyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos (LMĮA) narių vadovų
susirinkimas. Metų pradžioje asociacijoje buvo 60 įmonių, tarp jų 55 akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės, 2 individualios įmonės ir 3 mokslo institucijos. 2015 m. į asociaciją buvo
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priimta UAB „Hidrosprendiniai“ (Šiauliai), išbrauktos UAB „Meliovesta“, UAB „Sauslaukio statyba“, UAB „Šilutės hidroprojektas“, A. Jokūbaičio firma „Vorupė“, suspenduota UAB
„Vilnista“ ir UAB „Edrija“ narystė. Susirinkimas patenkino UAB „Ignalinos melioracija“
(įkurta 2015 m., direktorius Giedrius Jakštonis) prašymą priimti į asociaciją.
Susirinkimas
išklausė
LMĮA pirmininko K. Sivickio 2015 m. veiklos ataskaitą ir jai pritarė (spausdinama
atskirai). 2015 m. asociacijos
įmonės gavo 128,5 mln. eurų
bendrųjų pajamų. Jose dirbo
3,5 tūkst. darbuotojų. Stambiausios asociacijos įmonės
buvo UAB „Plungės lagūna“
(2015 m. gavo 14,6 mln. eurų
bendrųjų pajamų), UAB „Sumeda“ (Marijampolė, 2015 m.
bendrosios pajamos 14,3 mln. eurų), UAB „Kamesta“ (Kaunas, 2015 m. bendrosios pajamos
9,6 mln. eurų). 2015 m. asociacijos įmonės gavo 5,4 mln. eurų pelno.
Susirinkimas apsvarstė klausimą dėl melioracijos statinių statybos leidimų. Dabar kyla
problemų norint gauti statybos leidimą melioracijos statinių rekonstrukcijai, nes šie projektai
sudaromi vadovaujantis melioracijos techninio reglamento „Melioracijos statinių projektavimas“ nuostatomis. Tačiau taip parengtų melioracijos statinių rekonstrukcijos projektų sistema
„Infostatyba“ nepriima, nes ši sistema sudaryta vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nuostatomis. Todėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos, kurios jau turi parengtus melioracijos statinių rekonstrukcijos projektus (Biržų,
Pasvalio, Telšių ir kt. rajonų), negali gauti statybos leidimų. Buvo nutarta kreiptis į Žemės
ūkio ministeriją dėl statybos leidimų melioracijos statinių rekonstrukcijos darbams išdavimo
tvarkos pakeitimo (t.y. grąžinti anksčiau buvusią tvarką).
Buvo aptartos studijų galimybės ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete 2016 m. nutarta remti ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto priemones komplektuojant studentų
kontingentą hidrotechnikos programos studijoms, labiau praktikuoti jaunuolių su įmonės stipendija siuntimą studijuoti ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete vandens inžinerijos
bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti.
ŽH informacija

Paroda „Ką pasėsi... 2016“
Kovo 30 - balandžio 1 d. 21-ąjį kartą Aleksandro Stulginskio universitete vyko paroda
„Ką pasėsi... 2016“. Šiais metais joje buvo rekordinis dalyvių skaičius – 343. Pati gausiausia
ir didžiausią plotą apimanti ekspozicija - įvairios technikos, skirtos ne tik žemės ūkiui, bet ir
kitoms sritims.
Atidarant parodą bei naujai pastatytą paviljoną Nr. 2 dalyvavo Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Kauno rajono meras Valerijus
Makūnas, ASU rektorius Antanas Maziliauskas. Buvo pabrėžta, kad kasmet parodos dalyvių
daugėja, nes interesų ratas plečiasi, randasi naujų eksponatų. Daugelis atvyksta susipažinti
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su naujausiomis technologijomis, naujausia technika, naudojama šiuolaikiniame žemės ūkyje.
Parodos metu žemės ūkio įmonės sudaro technikos pirkimo sutartis su parodos dalyviais.
Parodoje buvo galima įsigyti įvairių sėklų, sodinukų, kokybiškų želdinių ne tik sodams ir
daržams. Kai kas užsisakinėjo naujų sodų, uogynų įrengimui ar sodybų pagražinimui didesnius
kiekius augalų bei įvairių želdinių.
Į parodą buvo pakviesti ASU absolventai, ASU Alumni nariai. Tai organizacija, vienijanti baigusius universitetą absolventus, norinčius ir toliau bendradarbiauti su universitetu,
padėti jam tobulinti studijų programas, orientuoti moksleivius stoti toliau mokytis į šį universitetą. Alumni nariai susirinko į eilinę konferenciją, kurios metu buvo patvirtinta šios
organizacijos 2015 m. ataskaita. Pagrindinį pranešimą perskaitė Alumni prezidentė prof. dr.
Astrida Miceikienė.
Algimantas Patašius

Susitikimas su žemėtvarkos veteranais
Vasario 3 d. ASU žemėtvarkos specialybės studentai ir darbuotojai dalyvavo susitikime su
žemėtvarkos veteranais prof. Pranu Aleknavičiumi ir Romualdu Survila.
P. Aleknavičius perskaitė pranešimą apie žemėtvarkos vadybą ir žemėtvarkininko profesijos kodeksą. Jis paminėjo, jog žemėtvarkininkas, projektuodamas bet kokius teritorinius pakeitimus, turi nepakenkti žemės santykių vystymosi procesui, pažangioms kryptims ir žmonių
teisėtiems interesams. Projektais turi būti siekiama gerinti aplinkos būklę ir didinti žemės naudojimo efektyvumą. Pranešėjas išsamiai nagrinėjo Lietuvoje vykusių žemės reformų istoriją
bei jos padarinius, ypač daug dėmesio skirdamas septintajai – restitucinei žemės reformai,
supažindino studentus su žemėtvarkos tarnybų veikla, darbų mastais ir problemomis atkuriant nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius Jis taip pat kalbėjo apie nykstančių
Lietuvos kaimų vietovardžių išlaikymą. Diskusijose dalyvavę ir teisingai atsakę į klausimus
studentai buvo apdovanoti profesoriaus parengta knyga.
R. Survila pasakojo apie savo ilgametį žemėtvarkininko darbą, supažindino su 1961 m.
įkurto Žemėtvarkos projektavimo instituto veikla, jame vykusiais pokyčiais bei problemomis,
kurias tuomet sprendė žemėtvarkininkai. 2010 m. buvęs institutas tapo tapo VĮ Valstybės žemės fondu. Tai stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų
planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo,
taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų rengimo darbus. Valstybės
žemės fondas naudojasi moderniausia programine ir kompiuterine įranga, jame dirba per 300
kvalifikuotų specialistų, kurie atlieka sudėtingus, didelės apimties ir skubius darbus.
R.Survila negailėjo kritikos dėl šiandienos problemų žemėtvarkoje ir akcentavo, kad šioje
srityje dirbantys asmenys privalėtų turėti ir atitinkamą išsilavinimą bei kvalifikaciją.
Virginija Gurskienė
Virginija Atkocevičienė

Projektų konkursų rezultatai
Konkurso vertinimo komisijos susumavo LŽHIS paskelbtų žemėtvarkos ir hidrotechnikos
projektų konkursų rezultatus.
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Tarp hidrotechnikos statinių geriausiu pripažintas Žvejybos laivų nuleidimo į Baltijos jūrą
Nidoje sistemos projektas, parengtas „Sweco Lietuva“ Kauno biuro (buv. UAB „Sweco hidroprojektas“). Antroji vieta skirta UAB „Plungės Jonis“ atliktiems pralaidos kelyje JogaudaiGrumbliai remonto darbams.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų srityje diplomai paskirti UAB „Geometra“ parengtam
Klaipėdos r. Priekulės sen. Svencelės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui ir
VĮ VŽF Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus parengtam Trakų r. Aukštadvario ir Trakų
sen. Bijūnų kad. vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui.
ŽH informacija

Arvydas Povilaitis – Lietuvos Mokslų
Akademijos tikrasis narys
Balandžio 26 d. Lietuvos Mokslų Akademijos narių visuotiniame susirinkime Akademijos tikruoju nariu išrinktas
prof. dr. Arvydas Povilaitis, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius.
A. Povilaitis gimė 1965 m. sausio 11 d. Kauno m. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1988). Buvo LŽŪA, LŽŪU,
ASU Vandentvarkos katedros asistentas, doktorantas (19901993), Žemėtvarkos katedros docentas (1995-1999), Melioracijos katedros docentas, vedėjas (1999-2004), Vandentvarkos
katedros docentas, profesorius (2005-2012). Nuo 2012 m. yra
ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius. LMA
Vandens problemų tarybos pirmininkas (nuo 2011). Technikos mokslų daktaras, profesorius.
ŽH informacija

Paskyrimai
Danielius Kuprys – naujas Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktorius
Gegužės 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Danielius Kuprys.
D. Kuprys gimė 1981 m. lapkričio 10 d. Panevėžyje. Teisės magistras (Lietuvos teisės (dabar Mykolo Romerio) universitetas, 2004). Iki
tol vadovavo žemės ūkio bendrovėms „Žvikė“ ir „Žemvilda“, mažajai
bendrijai „Mamuto ola“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Saulės agra“.
Prieš tai ėjo įvarias pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Konkursas buvo paskelbtas ankstesnei direktorei D. Gineikaitei atsistatydinus dėl autoįvykio Kaune esant neblaiviai ir bandant nuslėpti
girtumą. Konkurse Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vietai užimti D. Kuprys užėmė antrąją vietą, tačiau konkursą laimėjusi
Lietuvos policijos mokyklos darbuotoja Daiva Mūrienė, paaiškėjus jos šeimos ryšiams su že
mės ūkio ministre ir jos šeima, atsisakė užimti šias pareigas.
ŽH informacija
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Apdovanojimai jubiliejų proga
Žemės ūkio ministrės padėkos raštas 60-mečio proga įteiktas
*viceministrui Albinui Ežerskiui, šias pareigas
einančiam nuo 2014 m. Žemės ūkio viceministras
kuruoja žemėtvarkos ir melioracijos sritis.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Garbės ženklas įteiktas
*prof. dr. Pranui Aleknavičiui, 75 m. jubiliejaus proga.

Apdovanojimai
Žemėtvarkos ir hidrotechnikos darbuotojų profesinės dienos proga
Žemės ūkio ministro padėkos raštas įteiktas
* Edvardui Grubui, UAB „Plungės lagūna“ vyriausiąjam inžinieriui.
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus padėkos raštai įteikti:
* Virginijai Gurskienei, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto
Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorei;
* Vaclovui Montvydui, UAB „Eurometras“ matininkui:
* Nijolei Songailienei, UAB „Šiaulių hidroprojektas“ matininkei.
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos padėkos raštai įteikti
Hidrotechnikos sekcijos nariams:
* Astai Dainiuvienei, UAB“Kavesta“ rinkodaros vadovei;
* Vaclovui Girdvainiui, UAB“Ežerūna“ statybos darbų vadovui;
* Linai Miknienei, UAB“Plungės Jonis“ inžinierei;.
* Steponui Varkaliui, UAB“Projkelva“ direktoriui;
* Vytautui Vengaliui, UAB“Restapa“ statybos darbų vadovui;
Žemėtvarkos sekcijos nariams:
* Onai Brazdauskienei, NŽT Mažeikių žemėtvarkos skyriaus
vyresniąjai specialistei;
* Antanui Žiliui, A.Žilio įmonės matininkui.
LŽHIS žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 90 metų leidybos sukakties
proga žemės ūkio ministro padėkos raštai įteikti:
* Vandai Vasiliauskaitei, vyriausiąjai redaktorei;
* Arvydui Lapukui, buvusiam vyriausiąjam redaktoriui;
* Jonui Endrijaičiui, buvusiam vyriausiąjam redaktoriui;
* Juozui Smilgevičiui, buvusiam vyriausiąjam redaktoriui.
LŽHIS žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 90 metų leidybos sukakties proga Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos padėkos raštai įteikti:
* Algimantui Patašiui, redaktoriui;
* Rasai Ramukevičienei, maketuotojai;
* Romualdui Survilai, redaktoriui;
* Viktorijai Zvicevičienei, redaktorei stilistei.
ZH informacija
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