UAB „Plungės lagūna“ rekonstruoti Padvarių tvenkinio hidrotechnikos statiniai.
Kaip melioracijos įmonėms sekasi šiemet skaitykite 1-8 pusl.

Aukštumalos aukštapelkės (Šilutės r.) planas. Hidrotechnikai padeda ją išsaugoti ir atkurti.
Apie tai skaitykite 30-35 pusl.

Pirmame viršelio puslapyje:
Mokslo metų pradžia ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete.
Centre - fakulteto dekanas Algis Kvaraciejus
Giedrės Giedraitytės nuotrauka
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Nejubiliejinės nuotaikos
Juozas Smilgevičius
Plėtojant melioracijos darbus 1956 m. Lietuvoje buvo įsteigtos 9 naujos melioracijos mašinų stotys, kurios kartu su seniau bei vėliau įkurtomis tokiomis pat
įmonėmis, nuo 1963 m. pavadintomis MSV (melioracijos statybos valdybomis)
dirbo savo rajonuose melioracijos darbus. Nuo tų laikų praėjo 60 metų, ir jos
galėtų švęsti jubiliejus. Buvo laikas, kai šių įmonių vadovai sukaktis pažymėdavo, prisimindavo praeitį, anuo laikotarpiu atliktus didelius melioracijos darbus,
pagerbdavo geriausius darbuotojus. Tačiau paskutiniaisiais metais keičiantis
vadovų kartoms, darbų pobūdžiui, susidomėjimas savo ištakomis, praeitimi gerokai sumažėjo. Tad kilo noras patiems pasidomėti šių įmonių likimais, jų dabartine veikla. Ir iš karto teko atsisakyti jubiliejinio, optimistinio požiūrio į dabartinę
jų situaciją.

Ne visos tada įkurtos įmonės išgyveno iki šių dienų. Antai, 1956 m. įkurta Kretingos MMS, vėliau MSV, išaugusi į didelę įmonę, daug nuveikusią sausinant ir kultūrinant rajono laukus, privatizavimo metu susiskaldė į keletą mažų įmonių, kurios
vėliau nunyko. Dėl blogos vadybos tik kiek vėliau bankrutavo UAB „Gelgaudiškio
melioracija“, į kurią transformavosi kažkada garsėjusi savo pasiekimais Šakių MSV.
Puikiai dirbusios, rajone numelioravusios per 100 tūkst. ha, pastačiusios daug svarbių hidrotechnikos statinių, garsėjusios mokslo pasiekimų melioracijoje taikymu
Kėdainių MSV vietą užėmė dabartinės nedidelės UAB „Kedmela“ ir UAB „Kėdainių melioracija“. Veikia ir tais pačiais metais įkurta Varėnos MMS, dabar UAB
„Varėnos melioracija“, tačiau šiandien tai - nedidelė bendrovė, turinti tik keliolika
darbuotojų.
Kur kas geriau sekasi 1956 m. įkurtai Biržų MMS, vėliau tapusiai MSV, po privatizavimo vadintai UAB „Biržų melioracija“, o dabar UAB „Biržų ranga“. Didelius įvairaus pobūdžio statybos darbus atlieka buvusi Utenos MSV, kuri dabar veikia
UAB „Utenos melioracija“ pavadinimu. Sėkmingai dirba UAB „Plungės lagūna“ ir
UAB „Plungės Jonis“, buvusios Plungės MMS ir MSV veiklos ir tradicijų tęsėjos.
Žinoma, problemų ir jų veikloje nestinga.
Nuo 1990 m. šių bei kitų melioracijos įmonių veiklos ir problemų pobūdis iš
esmės pasikeitė. Jeigu iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sovietinės planinės
ekonomikos laikotarpiu buvo skiriamos didelės lėšos melioracijos darbams, o problema buvo rasti išteklių planams įgyvendinti, tai rinkos ekonomikos laikais problema tapo investicijos, o išteklių apstu. Dabar buvusios melioracijos įmonės, net ir išplėtusios ir pakeitusios veiklos sritis, ieško užsakymų įvairaus pobūdžio inžinerinio
profilio statybos darbams ir dažnai jų neranda.
Tais 1956 m. taip pat buvo įkurta Joniškio MMS (dabar UAB „Joniškio hidros-
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tatyba“), Ukmergės MMS (dabar UAB „Ukmergės melioracija“), Tauragės MMS,
kuri palaipsniui tapo UAB „Uliksas“. Tačiau jos, kaip ir ir kitos dabartinės melioracijos įmonės, pagal savo dydį nė iš tolo neprilygsta 1970-1990 m. buvusiam
pajėgumui.
„Kaip gi sekasi šioms įmonėms šiandien? Kokius darbus jos dirba? Kaip vertina dabartinę padėtį ir perspektyvas?“ – paklausėme kai kurių įmonių vadovų.
UAB „Plungės lagūna“ vykdantysis
direktorius Povilas Batavičius:
„Šie metai, kaip ir mūsų kaimynams, sudėtingi. Apie
juos galima spręsti iš tokių skaičių: per š. m. pusmetį statybos darbų atlikome tik už 2,2 mln. eurų, tuo tarpu pernai
per pusmetį – už 4,6 mln. Tad ir darbuotojų šiemet dirbo
ženkliai mažiau: tik 220, o pernai beveik 330. Nuolatos
dalyvaudami viešuose įvairių statybos darbų pirkimuose
galime stebėti ir analizuoti rinką, o ji šiandien yra labai
konkurencinga ir tikrai negailestinga. Be to, šių metų rezultatams turi įtakos ir stringantis ES lėšomis planuojamų
įgyvendinti projektų finansavimo įforminimas.
2015 m. pabaigoje Telšių regiono atliekų tvarkymo centro užsakymu užbaigėme
didelį 5 mln. eurų vertės projektą. Plungės r. Jėrubaičių kaime baigėme komunalinių atliekų mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginių su anaerobiniu pūdymu
statybos darbus, pradėtus dar 2013 m. vasarą. Šių modernių atliekų perdirbimo įrenginių statyba bendrovei buvo didžiulis iššūkis.
Mūsų darbų geografija plati. Šiemet užbaigėme dviejų daugiabučių gyvenamųjų
namų (Klaipėdoje
ir Mažeikiuose)
modernizavimą,
dviejų gatvių (Kėdainiuose ir Plungėje) rekonstrukciją. Kretingos r.
savivaldybės administracijos užsakymu rekonstravome užtvanką
ant Akmenos upės
Padvarių kaime.
Sutvarkėme užtvankos šlapiojo
šlaito tvirtinimą,
UAB „Plungės lagūna“ atliekami nuotekų valyklos Jokūbave
(Kretingos r.) statybos darbai
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rekonstravome sausojo šlaito drenažą, suremontavome
šachtą. Kad būtų galima pakeisti šachtos uždorį, keliais
metrais teko nuleisti
tvenkinio vandens
lygį. Panašaus pobūdžio objektuose dirbame ir šiuo metu.
Tai vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
Jokūbave įrengiami nuotekų tinklai
plėtra Kretingos r.,
gatvių rekonstravimo darbai Plungėje ir Joniškyje, rekonstruojame gamybinį pastatą Kauno rajone, pėsčiųjų ir dviračių taką Mažeikiuose, remontuojame mokyklos
pastatą Plungėje bei tiltą Plungės rajone. Melioracijos darbai mūsų užsakymų portfelyje neužima ženklesnės vietos.
Užsakymų darbams ieškome visur. Šiemet dar turime atnaujinti Senamiesčio mokyklos pastatą Plungėje, laukia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros darbai Raseinių r. Girkalnio miestelyje, turime rekonstruoti apleistos teritorijos Telšių mieste infrastruktūrą.
Be statybos darbų, pajamų dar gauname iš įvairių mašinų ir mechanizmų nuomos, netranšėjinėmis technologijomis klojame įvairios paskirties technologinius
vamzdynus, užsiimame net kadastriniais matavimais ir kitais geodeziniais darbais,
prekiaujame degalais.“
UAB „Joniškio hidrostatyba“ generalinis
direktorius Gediminas Zabarauskas:
„Mūsų bendrovė šiemet išgyvena sudėtingą periodą. Per
pirmą pusmetį statybos darbų atlikome tik už 181 tūkst. eurų,
tuo tarpu pernai per tą patį laikotarpį jų buvome atlikę beveik
už 489 tūkst. eurų. Tad nuotaikos nejubiliejinės. Užsakymų
darbams kokiuose nors stambesniuose objektuose neturime.
Dirbame įvairius smulkius darbus. Tai miesto šaligatvių remontas, teritorijų ir pastatų aplinkos tvarkymo darbai, subranga statybinėms organizacijoms.
Melioracijos darbai bendrame rangos darbų portfelyje per pusmetį tesiekė 17
proc, nes melioracijos sistemų gedimams šalinti šiais metais užsakymų neturėjome.
Pernai dirbome baigiamuose melioracijos statinių naudotojų asociacijų objektuose,
finansuojamuose su ES fondų parama. Šiemet tokių užsakymų neturime. Daugumą ra-
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jono savivaldybės
užsakymų valstybei priklausančių
melioracijos statinių remontui ir
priežiūrai iš valstybės
biudžeto
atlieka (konkursų
tvarka) kitos rangovinės organizacijos, tame tarpe
ir kitų rajonų.
Stambesnius
konkursus
pas
mus laimi didesnių miestų staty„Joniškio hidrostatybos“ įrengtas pažintinis takas Mūšos Tyrelio durpyne
binės organizacijos, su kuriomis varžytis mes nepajėgūs. Jos turi savo subrangovus, galingą naują
techniką ir gali siūlyti mažiausias kainas. Tačiau darome, kas įmanoma, siekdami
gauti daugiau pajamų, kurios leistų įmonei išgyventi. Be statybos darbų, iš karjero tiekiame smėlį, smulkiname krūmų medieną ir nedideliais kiekiais gaminame
biokurą, tačiau pajamos iš šių paslaugų nedidelės.
Norint toliau egzistuoti prireiks didelių pastangų ir sumanumo, kad išgyventume
ir galėtume konkursuose varžytis su stambiomis firmomis.
Vis dėlto įmonės jubiliejų rugsėjo mėnesį, kad ir
kukliai, pažymėsime.“
UAB „Uliksas“ direktorius
Vidmantas Juzėnas:
„Šie metai mums ypač sunkūs. 2014 - 2020 m.
periodo ES struktūrinės paramos projektai dar nepradėti. Savivaldybių skelbiamuose konkursuose
dalyvauja po 10-15 dalyvių ir laimi įmonės, pasiūliusios neadekvačiai žemas kainas, už kurias būtų
neįmanoma išlaikyti patyrusių specialistų ar plėsti
gamybos.
Per I pusmetį atlikome darbų už 640 tūkst. eurų,
tuo tarpu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį už 728 tūkst. eurų. Nesame didelė įmonė, š. m. I pusmetyje dirbo 36 darbuotojai,
penktadaliu mažiau negu pernai.
Šiais metais užbaigėme LIDL prekybos centro Tauragėje inžinerinių tinklų, au-
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tomobilių parkavimo aikštelių įrengimo ir
privažiavimo
kelių
rekonstravimo darbus,
Kelių plėtros ir
priežiūros programos lėšomis
suremontavome
ir prižiūrėjome
Tauragės r. seniūnijų žvyruotus kelius, atlikome Tauragės
UAB „Uliksas“ 2015 m. pastatytas pėsčiųjų ir dviračių tiltas per Ežeruonos upę
r. savivaldybei
smulkius melioracijos sistemų,
griovių rekonstrukcijos, pralaidų remonto darbus. Šiuo metu
atliekame Rasos g. įrengimo
Kelmės mieste
darbus, rekonstruojame Poškos
gatvę Tauragėje.
Šiais metais dar
turime
atlikti
Tauragės miškų
Suremontuotas Baltrušaičių k. užtvankos ant Drūtupio upelio žemutinis bjefas
urėdijos kelio
kapitalinio remonto, Panemunės pasienio kontrolės punkto modernizavimo, privažiavimo kelio
prie Pagramančio regioninio parko lankytojų centro kapitalinio remonto darbus.
Mūsų įmonė vienintelė Tauragės m. gamina sertifikuotą betoną. Betono mišinių
ir dirbinių iš jų gamyba kasmet mums duoda apie 250 tūkst. eurų pajamų. Tai nemaža paspirtis. Tačiau konkurencija nepaprastai didelė. Jeigu ankstesniais metais
iš mūsų betoną pirkdavo privatūs klientai ir ūkininkai, tai šiais metais, jeigu ne AB
„Vilkyškių pieninė“ užsakymas, betono mazgas stovėtų be darbo. Stambieji betono
mišinių gamintojai statyboms Tauragėje veža betoną net iš Klaipėdos, Kauno ar
Šiaulių!“
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džeto lėšomis melioracijos griovių
priežiūros darbus.
Dar išlaikėme kad
ir senus du daugiakaušius ekskavatorius, biudžeto lėšomis remontavome
drenažą Taujėnų,
Pabaisko, Žemaitkiemo gyvenvietėse, Bet tai irgi buvo
nedidelės apimties
darbai. Tenka imtis ir smulkių darbų, kurių vertė keli
ar keliolika tūkst.
eurų. Pirmajame
pusmetyje darbų
savo jėgomis atlikome už 284 tūkst.
eurų, tuo tarpu pernai jų per tą patį
laikotarpį atlikome
už 389 tūkst. eurų.
Didelių
pokyčių
antrajame pusmetyje nesitikime, tad
pernykštės darbų
metinės apimties
1350 tūkst. eurų
pasiekti ko gero
nepavyks.“
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„Ukmergės melioracija“ techninis direktorius
Rimantas Martinonis:
„Nors įmonės šešiasdešimtmetį pažymėti planuojame,
nuotaikos iš tikrųjų nėra jubiliejinės. Anksčiau dalyvaudavome įgyvendinant įvairius inžinerinių tinklų įrengimo ar
kitokius infrastruktūros projektus. Šiemet panašių užsakymų didesnės apimties darbams, kad ir subrangos pagrindais, neturime. Rajono savivaldybės užsakymu atliekame
vietinių kelių (žvyrkelių) priežiūros darbus, miškininkų
užsakymu įrengėme du nedidelius kelius miškuose, talkiname jiems taisant kelius. Kaip ir kasmet, atliekame biu-

Kur gedimas? Atkasamas drenažo rinktuvas Viškonių k. vietovėje

UAB „Ukmergės melioracija“ atlikti Nasėvelos tvenkinio hidrotechnikos
statinių rekonstrukcijos darbai
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Melioracijos įmonėms lyg tai priderėtų pirmiausia užsiimti melioracijos darbais.
Bet valstybė skiria iš biudžeto šiam tikslui labai menkas lėšas, kurios skirtos tik
melioracijos statinių ir remonto darbams atlikti. Padėtį iš dalies gelbsti ES fondų
parama žemės ūkio vandentvarkai. Kaip ji įgyvendinama?
Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento
Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas Vaidas VitukynAS:
„2007-2013 m. įgyvendinta priemonė „Žemės ūkio vandentvarka“ sulaukė didelio dėmesio. Parama buvo skirta 381
paraiškai už beveik 111 mln. eurų. Šiuo laikotarpiu numatyto
ir ne kartą papildomai skirto finansavimo paraiškoms patenkinti neužteko, todėl dalis (57 paraiškos) 2013 m. pateiktų
paraiškų, bus finansuojama 2014-2020 m. programinio laikotarpio lėšomis.
Lietuva viena pirmųjų tarp ES valstybių 2015 m. vasario mėn. pasitvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programą. Joje įrašyta veikla, pratęsianti paramą melioracijai
- priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama
žemės ūkio vandentvarkai“. Jos finansavimui buvo skirta 86,7 mln. eurų. 2015 m.
liepos mėn. buvo parengtos priemonės įgyvendinimo taisyklės ir 2015 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. vyko pirmasis paraiškų rinkimo etapas, kurio finansavimui buvo
skirta 25 mln. eurų. Iš viso buvo gauta 110 paraiškų 32,2 mln. eurų sumai. Kadangi
paraiškų gauta daugiau, nei skirtas finansavimas, paraiškos buvo vertinamos atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus atrankos kriterijus. Antras
paraiškų rinkimo etapas vyko 2016 m. kovo – balandžio mėn. (finansavimui skirta
25 mln. eurų), kurio metu gauta daugiau kaip 116 paraiškų 34 mln. eurų sumai, t.
y. ženkliai daugiau, nei skirtas finansavimas. Nors buvo rekomenduojama vienam
paraiškų rinkimo etapui skirti apie 1/6 programiniam laikotarpiui skirto biudžeto,
bet, atsižvelgiant blogą melioracijos statinių būklę, buvo skirtos didesnės sumos.
Per 2014-2016 m. bendra ES lėšų suma melioracijai sudarė 67 mln. eurų.
Susidomėjimas ES lėšomis finansuojamais projektais neatsitiktinis. Valstybė
finansuoja jai nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstravimo darbus. Norint, kad šie statiniai būtų geros būklės ir efektyviai veiktų, valstybė pagal Melioracijos programą turėtų
skirti šiam tikslui kasmet daugiau kaip 40 mln. eurų. Tačiau
iš valstybės biudžeto kasmet skiriama tik apie 10 mln. eurų.
Tad ES fondų lėšos padeda spręsti šią problemą. Per 20142016 m. bendra lėšų (valstybės biudžeto ir ES lėšų) suma
melioracijai viršijo 98 mln. Eurų, t.y. vidutiniškai beveik
po 33 mln. eurų kasmet. Natūralu, kad melioracijos įmonės
tampa šių darbų rangovais (žinoma, viešų konkursų būdu).“
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos
pirmininkas Kazys Sivickis:
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„Melioracijos įmonės, kaip ir dauguma kitų statybos įmonių, šiemet išgyvena
krizę. Tikriausiai, tokios stagnacijos statybų rinkoje, kokia yra dabar, nebuvo visus
25 Lietuvos nepriklausomybės metus.
Per 2016 m. I pusmetį, lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, statybos darbų sumažėjo 39 proc. Priežastis vienintelė: laiku nebuvo įformintas finansavimas
infrastruktūros objektų statyboms, finansuojamiems iš ES fondų. Iš tikrųjų kaimo
vandentvarkos objektų finansavimas - išimtis. Tačiau šie darbai bendriems įmonių
rezultatams didesnės įtakos neturės, nes melioracijos darbai bendroje metinėje darbų programoje sudaro tik kelis procentus. Be to, vasarą plotai, kuriuose galima ES
lėšomis renovuoti melioracijos statinius, yra užimti pasėliais.
Dėl šių priežasčių kai kuriose melioracijos įmonėse veikla yra gerokai sustojusi.
Turime įmonių, kurios priverstos inžinerijos techninius ir kitus darbuotojus leisti
priverstinų neapmokamų atostogų, todėl aštrėja socialinės problemos. Ir tai vasarą,
kada statyboms pačios palankiausios sąlygos. Bėda ir statybos industrijos įmonėms,
jos vos verčiasi, nes nėra kur realizuoti pagamintos produkcijos.
Nemaža dalis statybininkų yra priversti ieškoti darbo užsienyje arba įsidarbinti
kitokio pobūdžio verslo įmonėse. Tokia situacija visiškai stabdo statybų modernizavimą, iškraipo viešųjų pirkimų principus, o tai ir žalingai veikia įmones, ir mažina
valstybės pajamas, pagaliau veda į bankrotą nemažai statybos sektoriaus įmonių.
Atitinkamos ministerijos ir jų kuruojamos ES paramą administruojančios agentūros nesugebėjo laiku pasiruošti, kad būtų pradėtos įgyvendinti 2014-2020 m. su
statybos veikla susietos priemonės. Tai ir Aplinkos projektų valdymo agentūra bei
Centrinė projektų valdymo agentūra, įstrigo ir Susisiekimo ministerijos Žvyrkelių
asfaltavimo programos projektai. Galų gale, tai ženkliai atsilieps valstybės biudžeto
pajamoms, didės nedarbo pašalpų išmokos.
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija kartu su Statybininkų asociacija ir Pramonininkų konfederacija ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, prašydamos paspartinti pasirengimo ir ES paramos finansinio įforminimo procedūras, kad statybų sektorius
galėtų laiku pradėti įgyvendinti 2014 – 2020 m. infrastruktūrinius ir kitus projektus,
užtikrinti statybų rinkos stabilumą. Pažadų buvo daug, tačiau pozityvių poslinkių
ganėtinai mažai. Veikiausiai šiais metais dauguma minėtų projektų realiai nebus
pradėti įgyvendinti.
Rugpjūčio mėnesį, nuėmus grūdines kultūras ir atlaisvėjus plotams, kai kurios
įmonės galėjo pradėti įgyvendinti žemės ūkio vandentvarkos projektus ūkininkų ir
žemės ūkio bendrovių žemėse. Bet bendro nuosmukio tai nebesustabdys.
Belieka asociacijos įmonėms palinkėti ryžto ir neišsivaikščioti, o konsoliduotis
ir išsaugoti techninį bei žmogiškųjų išteklių potencialą, kuris tikrai bus reikalingas
statybos darbams 2017 m.“
***
Viešoje erdvėje apstu informacijos apie atsigaunantį Lietuvos ūkį. Deja, statybų
sektoriuje yra kaip tik atvirkščiai, nors jis yra svarbi šalies ūkio dalis ir sukuria daug
darbo vietų. Melioracijos įmonių situacija dideliu optimizmu nepasižymi, jų vadovų
nuotaikos toli gražu ne jubiliejinės. Belieka laukti geresnių metų.
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Permainos žemės tvarkymo
sistemoje
Vanda VASILIAUSKAITĖ

Permainų vėjai gerokai talžė nepriklausomos Lietuvos žemės tvarkymo sistemą. Žemėtvarkos darbams vadovaujančios įstaigos pavadinimas, struktūra ir vadovai keitėsi priklausomai nuo jiems keliamų uždavinių ir nuo politikų sprendimų.
Prisiminkime, kaip atgimusioje Lietuvoje dar sovietinės Lietuvos žemės ūkio ministerijos Vyriausioji žemėnaudos valdyba buvo pertvarkyta
į Žemės tvarkymo departamentą, vėliau - į Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą, Žemėtvarkos ir žemės apskaitos departamentą, Žemėtvarkos ir teisės departamentą. 2001 m. sujungus iki tol dvi bendros veiklos tikslus vykdžiusias institucijas, Žemėtvarkos ir teisės departamentą
prie Žemės ūkio ministerijos bei Geodezijos ir kartografijos tarnybą prie
Vyriausybės, buvo įkurta Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM.

Iš istorijos
Prieš penkiolika metų įkurta Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) šiandien įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo bei administravimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos srityse, žemės
santykių teisinį reglamentavimą, užtikrina žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir atlieka jų priežiūrą. Tarnyba taip pat yra valstybinės žemės patikėtinė ir
valdo penktadalį visos Lietuvos žemės – iš viso 1,05 mln. ha. NŽT organizuoja
ir vykdo privačios bei valstybinės žemės naudojimo valstybinę kontrolę. Vienas
svarbiausių NŽT keliamų uždavinių – nuosavybės teisių į iki nacionalizacijos turėtą žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimas. Šiuo metu šis procesas priartėjo prie
pabaigos. 2016 m. balandžio 1 d. duomenimis, piliečių nuosavybės teisės į kaimo
vietovėse turėtą žemę atkurtos 99,7 proc. prašymuose nurodyto ploto, miestų teritorijose – į 89,1 proc. prašymuose nurodyto ploto.
Šiuo metu NŽT būstinėje Vilniuje ir 50-yje teritorinių skyrių dirba 963 darbuotojai. Tarnyba gyventojams teikia 64 viešąsias ir administracines paslaugas.
Kasmet iš privačių, juridinių asmenų bei valstybės įstaigų NŽT priima daugiau
kaip 0,5 mln. dokumentų – prašymų, skundų ir pranešimų. Taip pat parengia daugiau kaip 0,5 mln. atsakymų asmenims bei institucijoms.
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Nepriklausomos Lietuvos žemės tvarkymo institucijos 1990-2016 m.
Pavadinimas

Vadovas

Vadovavimo
periodas

ŽŪM Žemės tvarkymo departamentas

Jurgis Grybauskas

1990.05-1991.04

„

Benjaminas Dubickas

1991.05-1992.12

„

Pranas Aleknavičius

1992.12-1994.12

Valstybinė žemėtvarkos ir geodezijos
tarnyba prie ŽŪM

Silvestras Staliūnas

1995.01-1997.01

Žemėtvarkos ir žemės apskaitos
departamentas prie ŽŪM

Edvardas Raugalas

1997.01-1997.12

Žemėtvarkos ir teisės
departamentas prie ŽŪM

Albinas Raudonius

1997.12-2001.01

„

Julija Jasinskienė

2001.01-2001.10

Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM

Kazys Maksvytis

2001.10-2011.08

„

Vitas Lopinys

2011.10-2013.11

„

l.e.p. Algis Bagdonas,
Vaidas Pakalka

2013.12-2014.12

„

Daiva Gineikaitė

2014.12-2016.01

„

l.e.p. Aušra Kalantaitė

2016.01-2016.05

„

Danielius Kuprys

nuo 2016 05 30

Kalbinome kai kuriuos buvusius šios tarnybos vadovus. Jų klausėme: „Kokie
svarbiausi darbai buvo atlikti ir kokių problemų būta žemės tvarkymo sistemoje
Jums vadovaujant? Kaip vertinate tų darbų tąsą dabartiniame etape?“
Pranas ALEKNAVIČIUS: „Tai buvo pats intensyviausias žemės reformos darbų kaimo vietovėje laikotarpis – kiekvieną dieną nuosavybės teisės buvo atkuriamos
į maždaug 1000 ha žemės. Reikalavome, kad žemės ūkio
paskirties žemės plotai, numatomi privatizuoti, būtų projektuojami tik ūkius kuriantiems asmenims, suteikiant jiems
naudotis žemės sklypus, suformuotus pagal preliminarius
žemės reformos žemėtvarkos projektus. Agrarinių teritorijų žemėtvarkos darbai apėmė tokį privalomą teritorinio
tvarkymo elementų išdėstymą: 1) įstatymais garantuotą,
negrąžintiną kitiems asmenims, žemės plotų nustatymą ir
suprojektavimą. Visų pirma, tai buvo gyventojų asmeniniam ūkiui skirtų žemės
sklypų teritorijos („žaliosios zonos“), antra, į žemės ūkio bendroves persitvarkiusių ūkių gyvuliams aprūpinti reikalingi minimalūs žemės plotai prie fermų („pilkosios zonos“); 2) bendrojo naudojimo viešųjų kelių tinklo, reikalingo privažiuoti
prie kiekvieno ūkio, nustatymas, paliekant juos neprivatizuotinoje žemėje. Tik po to
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likusiame plote buvo projektuojamos ūkių žemės valdos. Jų naudotojai turėjo teisę
šiose ribose žemę susigrąžinti natūra bei ekvivalentine natūra arba šią žemę pirkti
ar nuomoti iš valstybės.
Žemėtvarkininkų problemos tuo laikotarpiu kilo dėl permainingo ūkių kūrimosi. Žemės ūkio įmonių turtas buvo skubotai privatizuotas, be įstatymais numatytos
kompleksinės ūkio reorganizacijos ir projektų. Dauguma stambiųjų ūkių buvo neapgalvotai suskaidyti, o dalis žemės ūkio bendrovių, turėjusių suvienyti savarankiškai negalinčius ūkininkauti kaimo žmones, dėl susidariusių ekonominių sąlygų bei
nepalankios valstybės politikos likvidavosi.
Kita problema – politinių jėgų, žemės reformą suprantančių tik kaip buvusios
privačios žemės totalinį grąžinimą, reakcija, supriešinusi kaime gyvenančius žemdirbius ir savo tėviškes seniai palikusius miestiečius. Šios politinės jėgos žemės
reformą suvokė ne kaip ekonomiškai pažangesnę žemės valdymo ir naudojimo pertvarką, efektyvių ūkių sukūrimą ir aprūpinimą žeme, o tik kaip galimybę bet kuriam
pretendentui įsigyti nuosavybėn norimoje vietoje žemės sklypą.
Per 25-eris metus gana sėkmingai įgyvendintas tik vienas žemės reformos tikslas – suformuota ir paženklinta vietovėje bei teisiškai įregistruota Nekilnojamojo
turto kadastre ir registre 86 proc. šalies teritorijos (2,3 mln. žemės sklypų). Deja,
pertvarkant agrarines teritorijas pradinės žemės reformos nuostatos 1997 m. tuometės Seimo daugumos buvo iš esmės pakeistos žemdirbiams nepalankia kryptimi.
Belieka vertinti, ką dėl to prarado Lietuvos žemės ūkis. Tai: 1) stambiųjų ūkių gyvuliams reikalingo minimalaus ploto garantijos panaikinimas. Tai buvo viena priežasčių, dėl kurių šalyje, lyginant su ikireforminiu laikotarpiu, tris kartus sumažėjo
karvių ir kitų galvijų skaičius; 2) dėl žemės grąžinimo ar „perkėlimo“ bet kuriam
turinčiam teisę į nuosavybės atkūrimą pretendentui dabartiniai ūkiai pusę savo naudojamos žemės ploto nuomoja iš kitų žemės savininkų, o šią žemę pirkdami ar
nuomodami vis didėjančia kaina žemdirbiai kasmet praranda beveik tiek pat, kiek
gauna paramai skirtų tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas; 3) nesusiejus
žemės „persikėlimo“ ar kitokio jos įsigijimo su ūkių ribų formavimu, daugelio ūkių
žemės valdos nesudaro vientisų masyvų, dirbami laukai išsimėtę atskirais sklypais,
nutolusiais nuo ūkinių sodybų, kas padidina transporto išlaidas ir auginamos produkcijos savikainą.
Iki šiol įstatymuose nenustatyta, kokiomis sąlygomis
valstybės lėšomis finansuojama žemės reforma laikytina
užbaigta. Šių darbų užbaigimas turėtų būti fiksuojamas Vyriausybės nutarimu.“
Silvestras STALIŪNAS: „Tuomet dirbau VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriumi ir mačiau minėtas žinybiškumo apraiškas bei trukdžius žemės grąžinimo, žemės
reformos, nekilnojamojo turto įteisinimo kelyje. Susiklosčiusią situaciją teko aiškinti tuometiniam žemės ūkio mi-
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nistrui Vytautui Einoriui. Buvo nutarta kreiptis į Vyriausybę su pasiūlymu sujungti
Valstybinę geodezijos tarnybą ir Žemės tvarkymo departamentą. Kartu su kolega P.
Aleknavičiumi parengėme motyvus dėl vieningos struktūros nustatymo, numatėme
jos uždavinius ir funkcijas. 1994 m. gruodžio mėn. Vyriausybė priėmė sprendimą
Valstybinės geodezijos tarnybos ir Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento pagrindu įsteigti Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą prie ŽŪM.
Pažymėtina, kad Valstybinei žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai buvo pavestos VĮ
Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabar VĮ Valstybės žemės fondas), Aerogeodezijos instituto, VĮ Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonės, VĮ Geografinės informacijos centro steigėjo funkcijos. Iš esmės Valstybinė žemėtvarkos ir geodezijos
tarnyba turėjo tas pačias funkcijas, kurias dabar atlieka Nacionalinė žemės tarnyba
prie ŽŪM, tačiau, kaip minėtų įmonių steigėja, turėjo daugiau galimybių įtakoti
visos žemės tvarkymo sistemos koordinuotą veiklą.
Patirtis vertė abejoti, ar turėsiu galimybę tobulinti žemės tvarkymo darbus, užtikrinti visos sistemos finansavimą. Laimei mano nuogąstavimai nepasitvirtino. Užsimezgė dalykiniai ryšiai su Seimo Kaimo reikalų komitetu, visapusišką paramą
sprendžiant finansavimo reikalus suteikė žemės ūkio ministras V. Einoris.
Pagrindinis to laikotarpio Tarnybos uždavinys buvo tinkamai organizuoti žemės
grąžinimą piliečiams bei pasirūpinti šių darbų finansavimu. Pirmaisiais Tarnybos
veiklos metais didžiausią dėmesį skyrėme žemės grąžinimui natūra ir asmeninio
ūkio žemės įteisinimui. Tarnyba, suvienijusi visų minėtų žemės tvarkymo sričių
specialistų potencialą, ėmėsi tobulinti žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos ir
ypač nekilnojamojo turto kadastro ir registro teisinę bazę. Parengėme Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų projektus, kurie 1996
m. buvo priimti ir iki šiol galioja. Taip pat buvo tobulinami ir žemės tvarkymo
poįstatyminiai aktai.
Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos veiklos laikotarpiu (1995 – 1996
m.) esminio žemės grąžinimo ir žemės reformos teisinės bazės keitimo nebuvo,
todėl sumažėjo gyventojų skundų, sparčiai vyko nuosavybės teisių į žemę natūra atkūrimas, buvo rengiami žemės reformos žemėtvarkos projektai į vienkiemius
neišskirstytiems kaimams. Pagal Tarnybos parengtą ir ŽŪM kolegijoje patvirtintą
programą žemės grąžinimo ir asmeninio ūkio žemės sutvarkymo darbai turėjo būti
užbaigti 2002 m. Deja, po 1996 m. susiformavusi nauja politinė dauguma ilgam
sustabdė nuosavybės teisių į žemę atkūrimo įstatymo galiojimą, o poįstatyminių teisės aktų rengimas po naujos redakcijos žemės grąžinimo įstatymo priėmimo Seime
užsitęsė keletą metų.
Tarnybos iniciatyva padedant Švedijos specialistams per 1995–1996 m. visai
šalies teritorijai pirmą kartą pagaminti ortofotografiniai žemėlapiai. Įgyvendinta ilgai puoselėta svajonė turėti tikslius, informatyvius žemėlapius, kurie leido padaryti
ženklią pažangą žemės tvarkymo, aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo ir kitose
srityse. Šalis po nepriklausomybės atkūrimo buvo paveldėjusi pasenusį geodezi-
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nį pagrindą, daugelis įtvirtintų geodezinio pagrindo punktų buvo sunaikinta. Todėl svarbiu Tarnybos uždaviniu laikytas visų lygių geodezinio pagrindo sukūrimas.
Šiam tikslui buvo skirtos lėšos, sutankintas geodezinis pagrindas apėmė visą šalies
teritoriją.
Valstybinei žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai buvo lemta dirbti tik dvejus
metus – iki 1996 m. pabaigos, kai Tarnyba buvo išskaidyta į atskiras žinybas. Tai
klasikinis pavyzdys, kai neapgalvota reorganizacija, atlikta pagal atskirų asmenų
ambicijas ir interesus, sukėlė neigiamas pasekmes valstybei ir visuomenei. Prireikė
net penkerių metų, kad būtų suprasta, jog žemės tvarkymo struktūros išskaidymas
atnešė tik žalą. Sulėtėjo žemės grąžinimas. Nesant tinkamo darbų koordinavimo ir
kontrolės, žemės tvarkymo sistemoje pasireiškė korupcijos ėduonis, kuris sužlugdė
taip sunkiai įgyjamą visuomenės pasitikėjimą. Tarnyba vėl buvo atkurta 2001 m. jau
kitu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pavadinimu.
Dabartinė NŽT galėtų veikti daug efektyviau. Paskutiniojo laikotarpio vadovai
nebuvo pasiruošę profesine prasme. Dar blogiau, trūko elementaraus žmogiškumo,
organizacinių gebėjimų ir perspektyvos matymo. Esant tokiai situacijai bręsta pasekmės. Seime įregistruotos Žemės įstatymo pataisos, numatančios žemės tvarkymo funkcijas perduoti savivaldybėms. Ar joms Seime bus pritarta - nežinia, tačiau
iškilo reali grėsmė, kad vientisa žemės tvarkymo struktūra gali būti išardyta, kaip
jau ne kartą yra buvę. Norėčiau tikėti, kad pasiūlytam įstatymo pakeitimui nebus pritarta. Racionalus žemės tvarkymas turi likti valstybinės
institucijos rankose, būtina tobulinti institucinį
valdymą.“
Edvardas RAUGALAS: „Į Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą prie ŽŪM atėjau dirbti 1997 m. sausio mėn. po 1996 m. rudenį įvykusių Seimo rinkimų. Juos ryškia persvara
laimėjo politinės jėgos, kurios turėjo visiškai
skirtingą žemės reformos viziją nei LDDP. Prieš
tai kaimą atstovavę Seimo nariai vis dar bandė
išlaikyti jei ne kolūkius, tai bent kolektyvinio
darbo principus. Vis pasigirsdavo emocinis šūkis: žemę tiems, kas ją dirba. Tuo tarpu žemės
savininkai manė, kad mes atkūrėme Lietuvą su jos teritorija, todėl ir jos piliečiai
turi teisę į savo teritoriją – į savo žemę. Juolab, kad daugumos tėvai ir seneliai buvo
baudžiami dėl turėtos žemės.
Žemės gražinimas buvo visaip stabdomas, sugalvojant įvairias „zonas“, kuriose
žemė laikinai negrąžinama. Dėl to tarp žemės savininkų kilo didelis nepasitenkinimas. Bet didžiausia įtampa atsirado, kai buvo priimtas sprendimas privatizuoti
už čekius asmeninio ūkio žemę. Žemės savininkai prarado galimybę susigrąžinti
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žemę, kuri buvo patogiausiose vietose apie gyvenvietes. Šis nepasitenkinimas buvo
išliejamas ant žemėtvarkos specialistų, kurie betarpiškai matavo asmeninio ūkio
žemę. Dar daugiau, siekiant įgyti rinkėjų palankumą, žemę buvo liepta matuoti pagal „faktą“, taip kaip žmonės pageidavo, t.y. keliuose sklypeliuose ir dar bendrame
masyve. Žemėtvarkininkai suprato, kad tai įneš didelę painiavą, bet buvo priversti
vykdyti politikų valią.
Pradėjau darbą žinodamas, kad teks vykdyti radikalius politinius sprendimus dėl
žemės. 1997 m. sausio 22 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ galiojimo sustabdymo laikinasis įstatymas. Man teko spręsti praktinius įstatymo sustabdymo klausimus, visų
pirma pertvarkant žemėtvarkos valdymo struktūras, individualizuojant sprendimų
priėmimo tvarką ir perkeliant sprendimų priėmimą į apskritis.
Iki tol sprendimų dėl žemės grąžinimo priėmimas buvo kolektyvinis. Apylinkių
agrarinės reformos tarnybose surinkti dokumentai būdavo teikiami rajonų žemėtvarkos tarnyboms (valdyboms), šios paruošdavo bylas, kurios būdavo vežamos į
Vilnių. Galutinį sprendimą – grąžinti žemę priimdavo ministerija, nors ji neturėjo praktinių galimybių patikrinti bylų turinio visoje Lietuvoje. Todėl panaikinome
apylinkių agrarinės reformos tarnybas, vietoje jų seniūnijose palikdami 1-2 rajono
žemėtvarkos skyriaus darbuotojus. Siekiant geriau kontroliuoti žemės grąžinimo
procesą, apskričių administracijose buvo įsteigti žemės tvarkymo departamentai, o
rajonuose - jiems pavaldūs žemėtvarkos skyriai.
Žemėtvarkos projekto autoriaus atsiradimas grąžinant žemę buvo labai svarbus
žingsnis nutraukiant žemės savininko siuntinėjimą nuo vienos žemėtvarkos grandies prie kitos. Radosi asmeninė projekto autoriaus atsakomybė. Labai stigo kvalifikuotų žemėtvarkininkų.
Daug problemų kilo dėl rėžinių kaimų. Teko naudotis papildomais šaltiniais.
Buvo daug dirbama ruošiant medžiagą ekspertų komisijoms. Kol buvo priimti kiti
poįstatyminiai aktai, žemėtvarkininkai vykdė kaimo ribų bei žemės savininkų turėtų
valdų kartografavimą. Prasidėjusi krizė Rusijoje jautėsi ir Lietuvoje. Buvo priimtas sprendimas ir atitinkamas teisinis reguliavimas įteisinant privataus matininko
statusą. Visi šie pertvarkymai, įstatymo sustabdymas, lėšų trūkumas tapo pretekstu
Žemėtvarkos ir žemės apskaitos departamento (buvęs Žemėtvarkos ir geodezijos
departamentas) sudėtyje esančiai Geodezijos ir kartografijos tarnybai išeiti iš departamento sudėties. Jos vadovui Z. Kumetaičiui pavyko įtikinti premjerą, kad jo
tarnyba yra labai svarbi, teikianti paslaugas įvairioms žinyboms ir ministerijoms,
todėl ji turi būti pavaldi tiesiogiai Vyriausybei. Dar daugiau, atsiskirdami Vyriausybės nutarimu jie perėmė VĮ Žemėtvarkos instituto, UAB Aerogeodezijos instituto ir
VĮ GIS Centro steigėjo funkcijas. Žemėtvarkininkams tai tapo papildomu žinybiniu
barjeru.
Žemėtvarkos darbus dabartiniu laikotarpiu vertinu nekaip. Turime progą taisyti
anksčiau padarytas klaidas, turime specialistų. Vyriausybė valdo visą ES paramą,
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tačiau jos nesieja su žemės reforma. Šito niekaip nesuprantu. Jeigu yra galimybė, reikia stabdyti dar nepradėtus
konsolidacijos projektus. Turėtų būti paskelbti žemės konsolidacijos pagrindiniai principai, tikslai, uždaviniai, kurie
nesikeistų, kas beateitų į valdžią.“
Julija JASINSKIENĖ: „Žemėtvarkos ir teisės departamentui prie ŽŪM vadovavau 2001 m. Tai buvo sunkus
metas, nes politikai tebesvarstė, kaip žemėtvarkos darbus
perduoti architektams ar kitų profesijų specialistams, o
vadovavimą – Aplinkos ministerijai. Nelaukiant liūdnos
baigties buvo inicijuotas Žemėtvarkos įstatymo rengimas,
aukščiausiose institucijose įrodinėjome jo būtinumą, aiškinome žemėtvarkos darbų
svarbą. Tuo metu žemėtvarkos specialistai buvo pradėti vertinti per politinę prizmę.
Dėl nepelnytų priekaištų daug gerų specialistų išgyveno nusivylimą, kai kurie jų iki
šiol jaučiasi įskaudinti.
Kartu su rangovais nuolat kreipėmės į Vyriausybę, Seimą, Prezidentūrą, prašydami skirti daugiau lėšų, būtinų žemės reformos darbams, specialistų kvalifikacijai
kelti, naujoms technologijoms diegti, įrangai įsigyti. Dirbdama „nepardaviau dū
šios“ dėl savo gerovės, prieš nieką nesilanksčiau, nepataikavau, gal būt, net per
daug ryžtingai ir tiesiai sakiau tiesą visiems į akis, kovojau dėl visos žemėtvarkos
bendruomenės. Žinojau, kad toks mano bruožas daug kam nepatinka, bet esu dėl to
laiminga ir gerbiu save už tai, kad mane aplenkė pavydas, keliaklupsčiavimas bei
noras kopti karjeros laiptais „parduodant“, šmeižiant ir niekinant kitus.
To meto platūs žemės reformos darbų užmojai išjudino iš sąstingio sudėtingą
žemės nuosavybės ir jos naudojimo santykių sureguliavimo, žemės grąžinimo procesą, kurio neįmanoma atlikti be išankstinio teritorijų planavimo. Žemės reformos
žemėtvarkos projektuose klaidų padaryta, bet jas įmanoma ištaisyti ir šiandien, tik
reikia žemėtvarkos tarnybų ir projektų autorių geranoriškumo, lankstumo, nuo
širdaus darbo ir ne visą jį matuoti piniginiu svertu. Žemės reformos darbai buvo
vykdomi nuosekliai, rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus. Sunku buvo
dėl to, kad nebuvo reikiamo finansavimo šiems darbams atlikti.
Visada vadovavausi protu ir širdies balsu, stengiausi suprasti kolegų rūpesčius,
rūpinausi, kad tarp žemėtvarkos specialistų vyrautų vienybė ir tarpusavio supratimas. Žemėtvarkininkų bendruomenė buvo vieninga, siekianti pačių geriausių tikslų,
turinti stiprią motyvaciją atlikti sunkius žemės reformos darbus ne pagal politikų
paliepimus, bet vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Specialistai stengėsi, siekė
žinių, noriai dirbo, nors lėšų žemės reformai trūko. Stengiausi su specialistais įdiegti naujausias technologijas žemės tvarkymo srityje. Bendradarbiavome su Danijos,
Vokietijos, Lenkijos specialistais ir kartu mokėmės, rengėme bandomuosius projektus, darbų atlikimo metodikas.
Šiandien pasigendu žemėtvarkos vadovų ir projektų autorių didesnės atsakomy-
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bės, kompetencijos ir mandagumo. Nemaža dalis projektų autorių labai susireikšminę ir žemės grąžinimo klausimus sprendžia taip, tarsi grąžintų ne valstybinę, o
savo pačių žemę. Ne vienas jų kartais nebemato žmogaus, kuriam reikia dėmesio,
supratimo, atidumo bei žmoniško išaiškinimo. Apmaudu, kad nebėra vienybės ir
tarpusavio supratimo tarp žemėtvarkos specialistų, įvairių skyrių žemėtvarkininkai
skirtingai traktuoja bei praktikoje taiko teisės aktų nuostatas. Žinau, kad tik drąsūs
ir ryžtingi žemėtvarkos specialistai gali išspręsti įsisenėjusias problemas, susijusias
su nuosavybės teisių atkūrimu ir sklypų projektavimu.
Teko organizuoti NŽT įkūrimą ir kurį laiką jai vadovauti. Buvo specialistų nepasitenkinimo, bet greitai emocijos dingo, dirbome vieningai, jungdami žemėtvarkos,
geodezijos ir kartografijos darbus į vieningą sistemą.
Šiandien NŽT vadovams dirbti lengviau, nes žemės reformai ir kitiems žemės
tvarkymo darbams nebetrūksta lėšų. Tik pasigendu šioje institucijoje dirbančių specialistų entuziazmo kovojant už profesinį prestižą, per mažai vertinami specialistai.
Šaunu, kad į šios bendruomenės gretas atėjo dirbti daug jaunimo, bet nemažai jų
tapo arogantiški, nevertina ir netgi menkina praeitį, ir vargu ar kuriam rūpi žemėtvarkos ateitis.“
Kazys MAKSVYTIS: „Nacionalinei
žemės tarnybai praktiškai vadovavau visą
jos veiklos dešimtmetį. Tai buvo kupinas
iššūkių, pažinimo, gerų ir ne visai malonių
potyrių metas.
Tarnyba buvo įsteigta siekiant efektyviau spręsti glaudžiai tarpusavyje susijusius žemės tvarkymo, geodezijos, kartografijos bei nekilnojamojo turto kadastro
uždavinius. Manau, kad šis sprendimas
pasiteisino.
Dirbau su trijų kadencijų Seimu vadovaujant keturiems ministrams: Kęstučiui Kristinaičiui, Jeronimui Kraujeliui, Kazimierai Danutei Prunskienei ir Kazimierui Starkevičiui. Teko bendradarbiauti su
įvairių Seimo komitetų nariais, dažniausiai dalykiškai sprendžiant įvairiausius klausimus.
Vadovaujant ministrui K. Kristinaičiui NŽT buvo įkurta, padėti pamatai jos veiklai. Prie ministro J. Kraujelio teisiškai įtvirtinome žemėtvarkos planavimo dokumentų sistemą, atsirado pagrindas žemės konsolidacijai vykdyti. Vadovaujant ministrei K. D. Prunskienei parengėme daug žemės tvarkymo sistemai svarbių teisės
aktų. Jai palaikant buvo įgyvendinti pirmieji žemės konsolidacijos projektai. Gavus
Europos Komisijos pritarimą paspartintas valstybinės žemės ūkio paskirties žemės
privatizavimo procesas.
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Nuo 2010 m. vidurio likvidavus apskričių viršininkų administracijas, Prezidentei palaikant, Nacionalinei žemės tarnybai buvo perduotos praktiškai visos žemės
tvarkymo ir administravimo funkcijos. Daug pastangų pareikalavo minėtų darbų,
darbuotojų, turto perėmimas, tinkamas teisinis sureglamentavimas. Vieningos institucijos įsteigimas padėjo optimizuoti žemės tvarkymo ir administravimo sistemą,
paspartinti sprendimų priėmimą, suvienodinti jų priėmimo praktiką bei tuo pačiu
taupyti valstybės biudžeto lėšas.
Prie visų valdžių vienas svarbiausių ir bene visiems Lietuvos žmonėms aktualiausių žemės tvarkymo darbų buvo žemės reforma, ypač nuosavybės teisių į žemę
atkūrimas. Lygiagrečiai nuosavybės teisių atkūrimui vyko įvairių paskirčių žemės
įteisinimo darbai. Mano manymu, žemės tvarkytojai darbus vykdė pakankamai sėkmingai, įvertinant tai, kad šiam procesui buvo visiškai nepasirengta: teisinė bazė
nebuvo pakankama, trūko kvalifikuotų specialistų, jie nebuvo aprūpinti matavimo
prietaisais, kompiuterine ir programine įranga, galiausiai, trūko patalpų darbui.
Tuo laikotarpiu Tarnybos darbuotojų ir asmeniškai mano siekis buvo užtikrinti,
kad žemės tvarkymo darbai būtų atliekami ne tik sparčiai, bet ir kokybiškai. Tam
pirmiausiai įteisinome aiškius ir skaidrius reikalavimus specialistams, vykdantiems
geodezijos, žemėtvarkos planavimo bei nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
nustatymo darbus; aprūpinome naujausia kartografine medžiaga; sukūrėme nuolat
veikiančių globaliosios padėties nustatymo sistemos stočių tinklą LitPOS, kuriuo
neatlygintinai gali naudotis įvairių sričių specialistai; žemėtvarkos planavimo dokumentai pradėti rengti skaitmenine forma; didelė dalis informacijos perkelta į elektroninę erdvę; atsisakyta mažesnio tikslumo kadastrinių matavimų metodų taikymo.
Metams bėgant situacija keitėsi, Tarnyba iš paramos gavėjos tapo donore – vis daugiau kitų šalių specialistai pageidauja perimti mūsų patirtį žemės konsolidacijos,
erdvinių duomenų valdymo ir kitose srityse.
Džiaugiuosi, kad man teko dirbti su darbuotojais, kurių profesionalumo, gebėjimų bei asmeninių savybių dėka ir labai sudėtingomis aplinkybėmis pavyko įgyvendinti iškeltas užduotis bei tinkamai priimti kylančius iššūkius. Deja, vėliau daugelio
jų paslaugų buvo atsisakyta. Mano giliu įsitikinimu, taip padaryta didžiulė žala valstybės tarnybai žemės tvarkymo srityje.
Pastaraisiais metais žemės tvarkymo srityje pasigendu profesionalaus, strateginio požiūrio – žemės reforma iš esmės baigta, tačiau neaišku, kokie darbai laukia
didžiulio skaičiaus tiek Tarnybos darbuotojų, tiek geodezininkų, matininkų ir projektų rengėjų, arba tai nepaviešinta. Belieka tikėtis, kad naujos kadencijos Seime
bus priimti reikiami sprendimai.“
***
NŽT statistika rodo, kad žemės reforma iš esmės baigta. Žemės tvarkymo tarnybos jubiliejaus proga profesijos broliams, kokiose pareigose jie bedirbtų, ateityje
linkime efektyvaus darbo racionaliai tvarkant Lietuvos žemės reikalus.
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Žemės kadastro ir registro
raida Lietuvoje
Bronislovas Mikūta
Valstybės įmonė „Registrų centras“
(Pabaiga. Pradžia žurnalo 2016 m. Nr. 2)

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
negebėjimą 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.

4.1. Pirmieji žingsniai
Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuva pradėjo ieškoti būdų, kaip semtis patirties iš Vakarų šalių, kuriose veikė pažangios nekilnojamojo turto registravimo
sistemos. 1991 m. Lietuvos specialistai lankėsi Švedijoje, kurioje žemės kadastras
ir registras turi ilgametes tradicijas. Per vieno mėnesio kursus susipažinta su modernia žemės kadastro ir registro, žemės vertinimo, mokesčių sistema, kadastriniais
matavimais. Į Lietuvą buvo parsivežta daug naujų idėjų, kurių viena – sukurti vientisą centrinę nekilnojamojo turto duomenų bazę. Tiesa, žodis „registras“ Lietuvoje
prigijo ne iš karto. Prireikė ne vienerių metų, kol buvo suprasta, kodėl reikia įregistruoti nuosavybės teises į žemę.
Palaipsniui Lietuvoje pradėta diegti naujoves, specialistams buvo rengiami kursai, kuriuose jie buvo mokomi taikyti teisės aktus žemės tvarkymo, vertinimo, kadastro ir registro srityse. Pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis su Švedija,
kurios ekspertai suteikė nemažai vertingų teorinių žinių ir praktinių patarimų apie
žemės registro sudarymą ir įstatyminės bazės pritaikymą. Tolesnis bendradarbiavimas su Švedijos, Danijos, Nyderlandų, Anglijos, Suomijos ir kitų Europos šalių
ekspertais nemažai prisidėjo kuriant šiuolaikinę žemės kadastro ir registro sistemą.
1992 m. Lietuvoje įsteigta Valstybinė žemės kadastro įmonė, kuri pradėjo teisiškai registruoti žemės sklypus, grąžinamus ar kitaip privatizuojamus žemės reformos
metu, ir kompiuterizuoti šių žemės sklypų registravimą. Vadovaujantis Vyriausybės
1992 m. balandžio 30 d. nutarimu patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybinio že-
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mės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatais, buvo įteisintas naujas
nepriklausomos Lietuvos žemės kadastras. Vis dėlto tuometinė ekonominė situacija
diktavo būtinybę greičiau perleisti nuosavybės teisę į žemę, o ne siekti didžiausio techninio tikslumo, todėl pradinė žemės sklypų registracija buvo paremta mažo
tikslumo eskiziniais žemėlapiais, senais sovietiniais ranka braižytais žemėlapiais.
Tad nieko keista, kad nuo 1992 m. iki 1995 m. buvo sudaryta nemažai abejotinos
kokybės arba net klaidingų žemėlapių, o daugelis sklypų turėjo tik preliminarias ribas. Tolesniems žemės rinkos sandoriams reikėjo išsamesnių kadastrinių matavimų.
1995–1999 m. gavus Švedijos finansavimą buvo atliekamos aerofotonuotraukos
siekiant šiuolaikinėmis technologijomis pagaminti naujus, tikslesnius ortofotografinius žemėlapius, kurių uždavinys buvo patikslinti senus žemėlapius, lėmusius kai
kuriuos nekilnojamojo turto registracijos netikslumus.
Iki 1997 m. Lietuvoje veikė dvi skirtingos nekilnojamojo turto registracijos sistemos: (1) Žemės teisinė registracijos sistema, kuriai vadovavo Valstybinė žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos bei apskričių viršininkų administracijų padaliniai; ir (2) Pastatų inventorizavimo
ir jų teisinio registravimo sistema, kuriai vadovavo Lietuvos Respublikos statybos
ir urbanistikos ministerijos padalinys – Komunalinio ūkio departamentas.
Tokia tvarka kėlė nemažai kliūčių sprendžiant nuosavybės įteisinimo klausimus,
kadangi žmonėms tekdavo kreiptis į dvi arba tris institucijas, kurių išvados dažnai
prieštaravo viena kitai. Sprendžiant žemės klausimus nebuvo sprendžiami pastatų
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valdymo, nuosavybės klausimai, o sprendžiant pastatų nuosavybės klausimus žemės nuosavybės klausimus reikėjo aiškintis kitoje įstaigoje. Duomenų bazėse nebuvo užtikrintas ryšys tarp pastatų kadastro ir žemės kadastro. Pastatai neturėjo savo
unikalaus identifikavimo numerio, todėl buvo sunku nustatyti, ar pastatas iš tikrųjų
tas, apie kurį norima sužinoti. Įrašuose apie statinius nebuvo fiksuojama, kokiame
žemės sklype yra šis statinys. Nesant bendros žemės ir statinių registravimo sistemos buvo sudaromi abejotini sandoriai. Būdavo netgi tokių situacijų, kai namas
priklausė kitam savininkui nei žemės sklypas, o santykiai tarp jų likdavo teisiniu
požiūriu neapibrėžti.
Tuo metu išryškėjo ir Lietuvos žemėtvarkos, kadastro specialistų pasidalijimas į
dvi stovyklas: vieni gynė pasenusią ir rinkos lūkesčių neatitinkančią žemės kadastro
sistemą, o kiti, priešingai, siūlė kurti ir diegti naujoves, įsteigti žemės kadastro ir
registro tvarkymo įmonę, kuri apimtų vientisą žemės ir pastatų kadastrą ir registrą
ir nuosavybės teisių į juos registraciją. Nepaisant priešingų nuomonių, padedant
užsienio ekspertams iš Švedijos, Anglijos, Nyderlandų ir kitų šalių, buvo padėtas
pagrindas naujoms žemės kadastro ir registro idėjoms įgyvendinti.
1996–1997 m. Lietuvoje vyko daug seminarų bei diskusijų apie vientisos kadastro ir registro sistemos kūrimą. Aukštos kvalifikacijos specialistų grupė kruopščiai
nagrinėjo daugelio šalių kadastro ir registro sistemas, svarstė jų silpnąsias ir stipriąsias puses, analizavo Jungtinių Tautų ir kitų šalių ekspertų parengtas rekomendacijas dėl kadastro ir registro sistemos kūrimo. Specialistų grupė parengė ir pristatė
Vyriausybei vientisos kadastro ir registro sistemos privalumus, kurie labiausiai atspindėjo esamus ir būsimus Lietuvos poreikius. Sistemos kūrimui nuspręsta taikyti
naujausias technologijas, pagrįstas ekonomiškumu, paprastumu ir ilgaamžiškumu.
Reikėjo ne tik vadovautis kitų šalių sukaupta gera praktika ir patirtimi, pripažintų
tarptautinių ekspertų rekomendacijomis, bet ir patiems kurti teisinę bazę, tobulinti
institucinę struktūrą, kuri sudarytų galimybes tolesnei sistemos plėtrai.

4.2. Teisinės bazės kūrimas
Žemės kadastro ir registro reglamentuojanti teisinė bazė pradėta kurti 1992 m.,
tačiau tuo metu teisės ekspertams buvo nelengva rasti bendrą sprendimą. Daugelis
specialistų buvo linkę teisiniu požiūriu atskirti žemės kadastrą nuo registro. Vis dėlto, dalis užsienio ekspertų Lietuvai siūlė nekartoti prieš šimtmečius Vakarų šalyse
padarytų klaidų, t. y. neatskirti žemės kadastro nuo registro. Tuo metu kai kuriose
Vakarų šalyse buvo priimami atitinkami sprendimai dėl vientisos žemės kadastro
ir registro sistemos. Švedijos, Anglijos ir Nyderlandų ekspertų nuomone, Lietuvai
reikia turėti tokią įstatyminę bazę, kuri leistų sukurti vientisą žemės kadastro ir registro sistemą ir kurią būtų galima nuolatos tobulinti atsižvelgiant į šalies gyventojų
poreikius. Regis, šie ekspertai numatė tolimą perspektyvą1. Jau 1996 m. Seime vos
1 Pavyzdžiui, Skandinavijos šalys: Švedija, Norvegija, Suomija jau integravo
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vieno balso persvara buvo priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, kuris padėjo tvirtus pamatus vientisai kadastro ir registro sistemai
įteisinti.
Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato pagrindinius institucijų organizavimo ir jų tarpusavio ryšio principus. Ji įtvirtina pagrindines laisves ir teises, taip pat
ir nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą apsaugą. Konstitucija nustato, kas gali
įgyti nuosavybės teisę ir kokių nacionalinės reikšmės objektų ir daiktų išskirtinė
nuosavybės teisė priklauso Lietuvos valstybei.
1994 m. buvo priimtas Žemės įstatymas, kuris yra bendrasis įstatymas, reglamentuojantis žemės nuosavybę, jos tvarkymą ir naudojimą. Nauja Žemės įstatymo
redakcija, priimta 2004 metais, leido išvengti tų pačių nuostatų dubliavimo Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose.
Nuo 1998 m. buvo įteisintas nekilnojamojo turto hipotekos registravimas Hipotekos registre. Hipotekos registro įstatymas apibrėžia hipotekos objektus, hipotekos
rūšis, įregistravimo ir išregistravimo tvarką, skolų išieškojimą.
Civilinis kodeksas, kurio nauja redakcija įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d., reglamentuoja visus civilinius teisinius santykius, tarp jų ir susijusius su nekilnojamuoju
turtu. Šis teisės aktas reglamentavo tokias daiktines teises, kaip valdymo, nuosavybės, patikėjimo teisę, servituto, uzufrukto, ilgalaikės nuomos, hipotekos, įkeitimo ir
svetimo turto administravimo. Jis nustatė, kad nuosavybės teisė į žemės sklypą taip
pat apima teisę į pastatus ir kitus statinius tame sklype. Naujasis Civilinis kodeksas
panaikino privalomą nekilnojamojo turto ir teisių į jį registraciją, tačiau tuo pačiu
nustatė, kad neįregistruoti sandoriai negali būti panaudoti prieš trečiuosius asmenis.
Jei keli asmenys pareiškia savo daiktines teises į tą patį turtą, teisė priklauso tam,
kuris pirmasis įregistravo turto sandorį. 2015 metais priimta Nekilnojamojo turto
registro įstatymo redakcija nustatė tvarką, pagal kurią notarai turi nedelsiant inicijuoti įgytų nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą registraciją Registrų centre.
Valstybės registrų įstatymas nustatė valstybės registrų steigimo, tvarkymo, naudojimo ir panaikinimo tvarką, taip pat už jų atnaujinimą atsakingų institucijų teises
ir pareigas jų vartotojams. Kiekvieno konkretaus registro įstatymas nustato registruojamus daiktus, kiekvieno registro sudėtį, duomenų atnaujinimo ir duomenų, pavyzdžiui, apie juridinius, fizinius asmenis ir nekilnojamąjį turtą, teikimo sąlygas.
Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentavo žemės, pastatų, kito nekilnojamojo turto ir teisių į juos bei juridinių faktų registravimą; apibrėžė Nekilnojamojo turto registro statusą, jo steigimą ir tvarkymą, duomenų ir informacijos
teikimą. Jame teigiama, kad Nekilnojamojo turto registras yra viešas; jis garantuoja
įregistruotų teisių ir turto apsaugą ir registre įregistruotų duomenų tikslumą; nustatė
registro duomenų taisymą ir kompensacijos už patirtą žalą išmokėjimą su tam tikromis išimtimis. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas reglamentavo žemės sklypų,
pastatų ir kito nekilnojamojo turto duomenų surinkimą, atnaujinimą, nekilnojamojo
turto duomenų įrašymo į duomenų bazes tvarką, apibrėžė jo teisinį statusą. Notariato įstatymas reglamentavo notarų funkcijas ir veiklą bei profesinę darbo tvarką.
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Notarai įpareigoti veikti valstybės vardu nustatant neginčytinas fizinių ir juridinių
asmenų teises ir juridinius faktus ir garantuoti jų teisinių interesų ir valstybės interesų apsaugą.
Jau iki 1998 metų priimti įstatymai ir poįstatyminiai aktai sudarė palankias sąlygas plėtoti žemės kadastro ir registro sistemą Lietuvoje. Priimtų įstatymų ir poįstatyminių aktų, reglamentuojančių žemės kadastro ir registro tvarkymą, teisinį
pagrindą liudija 1998 metais Švedijos Swedesurvey įstaigos eksperto Lennart Frej
atliktas įvertinimas:
„iš esmės visi sistemos funkcionavimui būtini teisiniai aktai yra priimti ir sistemos vystymas, kuriuo užsiima ši įmonė (dabar – Registrų centras), turi reikalingą
įstatyminę bazę;
sistema toliau vystoma vadovaujantis planu ir įstatyminiais aktais ir tikimasi,
kad Lietuvą aprūpins Vakarų šalių panašia informacine sistema, kurioje bus informacija apie nekilnojamąjį turtą ir kurioje bus sujungti tekstiniai duomenys su
grafiniais.“

4.3. Kadastro žemėlapių rengimas
Iki 1991 metų Lietuvos Respublikos teritorijos kartografinė medžiaga buvo rengiama naudojant aerofotografavimo medžiagą, kuri per vienerius metus buvo atnaujinta 4 – 5 rajonų teritorijoje. Dešifruojant aerofotografavimo medžiagą, joje sutartiniais ženklais buvo išbraižomos žemės ūkio naudmenos, pastatų kontūrai, keliai,
hidrografijos objektų ribos ir t. t. Naudojant dešifruotą aerofotografinę medžiagą ant
permatomos skaidrės (lavsano) buvo braižomi miestų, miesto tipo gyvenviečių, kolūkių ir tarybinių ūkių (vėliau pavadintų „buvusios žemės ūkio įmonės“), pagalbinių
ūkių, miškų urėdijų ir kitų teritorijų planai M1:10000. Šių planų popierinės kopijos
buvo naudojamos žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti.
1994 m. Lietuvos Respublikos teritorija buvo suskirstyta į žemės kadastro vietoves ir blokus, buvo parengti popieriniai žemės kadastro vietovių žemėlapiai ant
kartografinės medžiagos pagrindo masteliu M1:10000 su kadastro vietovių, blokų ir
žemės sklypų ribomis. Žemės reformos darbus atliekantys asmenys, panaudodami
kartografinę medžiagą ir paprastus matavimus, lauke rankiniu būdu išbraižydavo
žemės sklypus žemėtvarkos projektuose, kurių pagrindu paruošdavo žemės sklypo
planus jų registracijai Nekilnojamojo turto registre. Tik dalį žemės sklypų matininkai išmatuodavo panaudojant geodezinius prietaisus.
1995 metais pradėtas kurti skaitmeninis kadastro žemėlapis, kuriame buvo pažymėtos kadastro vietovių, blokų ir preliminariai išmatuotų žemės sklypų ribos.
Šios ribos į skaitmeninį kadastro žemėlapį buvo įkeliamos skaitmeninimo (digitalizavimo) būdu iš buvusių žemės ūkio įmonių planų (lavsanų) M1:10000 arba iš
popierinių žemėtvarkos projektų. Geodeziškai išmatuotos žemės sklypų ribos buvo
įkeliamos į kadastro žemėlapį iš koordinačių. Kadangi žemėtvarkos projektai buvo
parengti rankiniu būdu panaudojant netikslią kartografinę medžiagą, tai buvo sunku
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suderinti digitalizuotų sklypų ribas ypač tų žemės sklypų, kurie pateko ant kartografinės medžiagos planšetų sudūrimo vietų. Be to, skirtingose Lietuvos vietose buvo
parengti ir skirtingo tikslumo žemėtvarkos projektai. Siekiant suvienodinti žemėtvarkos projektų netikslumus ir išlyginti digitalizavimo metu gautas paklaidas buvo
atspausdinti iš GIS duomenų bazės visi žemėtvarkos projektai su kadastro vietovių,
blokų ir žemės sklypų ribomis ant lavsano (apie 3 tūkst. A0 formato lapų).
Šiuose kadastro vietovių žemėlapiuose M1:10000 buvo atspausdintas koordinačių tinklelis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, 1942 m. ir 1963 m. koordinačių sistemose. Šiuose kadastro vietovių žemėlapiuose ant lavsano pagrindo
buvo pažymėtos kadastro vietovių ir blokų ribos ir jų unikalūs kodai, pagal žemės
reformos žemėtvarkos projektų duomenis, – preliminariai išmatuotų sklypų ribos
ir jų projektiniai ar kadastriniai numeriai ir, pagal tuo metu turėtus geodeziškai išmatuotų sklypų duomenis, – geodeziškai išmatuotų sklypų ribos ir jų kadastriniai
numeriai. Naujai pateikti registruoti žemės sklypai buvo įbraižomi (rankiniu būdu)
jau į šiuos kadastro vietovių žemėlapius lavsane, o vėliau digitalizavimo būdu jų
ribos perkeliamos į skaitmeninį kadastro žemėlapį. Nuo 2000 metų pažymint žemės
sklypus skaitmeniniame kadastro žemėlapyje buvo pradėta naudotis skaitmeniniu
ortofotografiniu žemėlapiu. Pasitelkus ortofotografinį žemėlapį buvo galima daug
tiksliau pažymėti žemės sklypus kadastro žemėlapyje.
Nuo 2001 m., perėjus prie naujos žemės sklypų žymėjimo skaitmeniniame kadastro žemėlapyje technologijos, gauti įregistravimui preliminariai matuotų žemės
sklypų planai buvo nuskenuojami ir vektorizavimo būdu perkeliami į skaitmeninį
kadastro vietovių žemėlapį. Nuo 2001 m. žemės sklypo planui parengti pradėta naudoti ortofotografinį žemėlapį.
Žemės sklypai buvo matuojami panaudojant geodezinius prietaisus vietinėse
koordinačių sistemose, tai GIS DB buvo sukurtas atskiras vietinių koordinačių sistemų sluoksnis su apskaičiuotais kiekvienos vietinės sistemos transformacijos į nacionalinę Lietuvos koordinačių sistemą koeficientais. Sukurta speciali programinė
įranga KADAGIS, kurioje be „ArcGIS“ standartinių geometrinių objektų redagavimo funkcijų buvo sukurta papildomų funkcijų: sklypų ribų vektorizavimas, sklypų
posūkio taškų įvedimas iš koordinačių, įvedamų ribų patikrinimas, verteksų analizė,
automatinis ribų sutapdinimas, koordinačių transformavimas, leistinos sklypo ploto
paklaidos apskaičiavimas, leistino sklypų ribų nesutapimo apskaičiavimas ir t. t.
Nuo 2002 m., registruojant pastatus ir inžinerinius statinius, į GIS DB buvo įvedamos pastatų centro koordinatės, inžinerinių statinių ašinės linijos arba kontūrai.
Šiuo metu sukurta programa „GeoMatininkas“, kurios pagalba matininkas gali
iš lauko duomenų automatiškai nubraižyti sklypo planą, patikrinti jį kadastro žemėlapyje, sukurti reikalingas registravimui kadastro formas, pridėti skenuotus kitus
reikalingus registravimui dokumentus, juos pasirašyti elektroniniu parašu ir priduoti
įmonei. Kadastro tvarkytojas, panaudodamas tą pačią programą „GeoMatininkas“,
patikrina pateiktą elektroninę bylą, taip pat pasirašo dokumentus elektroniniu para-
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šu ir kadastro duomenis automatiškai įkelia į DB. Sukurta programa „Matininkas“,
kurios pagalba matininkai paruošia pastatų vidaus patalpų brėžinius, inžinerinių statinių planus, kitas reikalingas registravimui kadastro formas, dokumentus pasirašo
elektroniniu parašu, kadastro duomenis automatiškai įkelia į DB. Skaitmeninis kadastro žemėlapis yra naudojamas žemės rinkai plėtoti, žemės masiniam vertinimui,
žemės reformos, konsolidavimo projektams, detaliesiems ir bendriesiems planams
rengti, jo duomenimis naudojasi ir kadastrinius matavimus atliekantys matininkai
bei kiti specialistai, todėl nuolat siekiama, kad kadastro žemėlapio duomenys būtų
kuo tikslesni ir
išsamesni.
Panaudojant
žiniatinklio servisus, kadastro
žemėlapio duomenys teikiami į
Lietuvos erdvinį
portalą, kitų registrų informacines sistemas.
Internetu kadastro žemėlapis teikiamas bankams,
draudimo kompanijoms, notarų
kontoroms, teisIštrauka iš žemės kadastro žemėlapio
mams, hipotekos
įstaigoms, nekilnojamojo turto agentūroms, valstybės institucijoms, privačioms
kompanijoms, matininkams ir kitiems.

4.4. Viena organizacija – viena sistema
1997 m., sujungus žemės ir statinių bei teisių į juos registravimą, pradėjo funkcionuoti vientisas žemės (nekilnojamojo turto) kadastras ir registras. 1997 m. liepos
8 d. įsteigta Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė
(nuo 2003 m. – valstybės įmonė „Registrų centras“), kuriai nuo 1998 m. sausio 1 d.
apskričių viršininkų administracijos perdavė savo įgaliojimus, susijusius su žemės
kadastru ir registracija. Taip prasidėjo naujas vientisos kadastro ir registro sistemos
kūrimo laikotarpis.
Žemės reforma, privatizacijos procesas, naujos statybos, poreikis tinkamai sutvarkyti valdomo nekilnojamojo turto teisinę padėtį lėmė nuolatinį informacijos
apie nekilnojamąjį turtą srautų didėjimą. 1998 m. sausio 1 d. duomenys apie žemės
sklypus ir pastatus, butus bei inžinerinius įrenginius buvo perrašyti į skaitmeninį

26

ŽEMĖTVARKA

Nekilnojamojo turto registro centrinį duomenų banką. Šio duomenų banko įdiegimas leido sujungti įregistruotų statinių ir žemės sklypų registravimo duomenis,
sukurti kompiuterinį tiesioginį (on-line) tinklą, jungiantį 11 (dabar – 10) filialų ir
visus gyventojų aptarnavimo biurus (dabar – filialų skyrius), paskatino visų žemės
sklypų (nekilnojamojo turto) registravimo procedūrų kompiuterizavimą ir universalios žemės kadastro ir registro sistemos kūrimą.
Iki 2001 m. gruodžio 31 d. baigtas visų kadastrinių matavimų (inventorizacijos)
bylose esančių nekilnojamojo turto objektų kadastro ir registro duomenų įrašymas
į Nekilnojamojo turto registro centrinį duomenų banką. Ranka braižytus brėžinius
pakeitė skaitmeniniai pastatų išdėstymo bei patalpų planai, aprašomoji dalis pradėta
formuoti kompiuteriniu būdu. Popierinę kadastro matavimų bylą pakeitė elektroninė jos forma. Keičiantis žemės kadastro ir registro darbų technologijai, automatizuojant šiuos darbus pradėta kelti aukštesnius reikalavimus ir šiuos darbus atliekantiems specialistams2. Nuo 2002 m. užsakymai atlikti žemės kadastro ir registro
darbus priimami internetu. Tai suteikė gyventojams ir verslo subjektams galimybę
sutaupyti laiko, išvengiant kelionių ir eilių.
Siekdamas ir toliau taupyti klientų laiką ir pinigus, Registrų centras vykdo įvairius projektus, susijusius su viešųjų paslaugų perkėlimu į elektroninę terpę, kuria
ir nuolat tobulina elektronines
paslaugas, plėtoja elektroninį
dokumentų archyvą, aktyviai
bendradarbiauja su kitomis
šalimis registrų
integravimo ir
modernizavimo, duomenų
apsaugos, vieno
langelio principo įgyvendiŽemės sklypų registravimo dinamika 1993–2015 m.
nimo ir kitais
svarbiais klausimais. Atskirai reikėtų pažymėti, kad Registrų centras daug dėmesio skiria klausimams, susijusiems su Europos Sąjungos direktyvų, teisės aktų ir taisyklių įgyvendi2 2001 m. buvo atestuoti visi Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro
valstybės įmonės kadastro specialistai.
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Žemės sklypo nuotrauka

nimu, elektroninių archyvų kūrimu, žemės kadastro ir registro duomenų viešumu ir
privatumu, elektroninių duomenų galiojimu ir elektroninio parašo diegimu.
Nuo 2008 m. įgyvendintas projektas „Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektroninė paslauga (NETSVEP)“, kurio pagalba įdiegta nauja, išmanioji paslauga, suteikianti klientui galimybę per trumpesnį laiką sudaryti turto sandorį, atlikti visus su
nekilnojamojo turto įsigijimu ir teisių į jį įregistravimu susijusius veiksmus notarų
biure be tiesioginio lankymosi Registrų centre.
Minėti pasiekimai žemės kadastro ir registro srityje skatina Registrų centrą aktyviau dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose kuriant bendras su žemės
kadastru ir registru susijusias paslaugas, kurios būtų teikiamos ne tik Lietuvos, bet
ir įvairių Europos šalių gyventojams bei verslo subjektams. Viena tokių iniciatyvų – Europos nekilnojamojo turto informacinė paslauga (EULIS), kurios tikslas –
sujungti visas Europos žemės registracijos paslaugas tiesiogiai (on-line) teikiančias
agentūras, įmones ir įstaigas per vieną portalą ir suteikti prisijungusios šalies vartotojams prieigą prie informacijos apie nekilnojamojo turto registracijos paslaugas
visoje Europoje. Tokia paslauga padės geriau suprasti tam tikroje valstybėje veikiančią žemės registro sistemą, skatins atviresnį bendradarbiavimą žemės kadastro
ir registro srityje. Šiuo metu įgyvendinamas taip pat Europos Sąjungos finansuojamas projektas e-Teisingumas, kuris apims ne tik žemės kadastro ir registro, bet ir
verslo registro bei kitų atitinkamų registrų duomenis ir informaciją apie teisės aktus.
Registrų centro įdiegtos ir kuriamos išmaniosios paslaugos padės klientams –
notarams, bankams, mokesčių inspekcijoms ir kitiems – operatyviau sudaryti įvai-

28

ŽEMĖTVARKA

rius nekilnojamojo turto sandorius, tobulinti mokesčių sistemą, plėtoti verslą ir
kredito bei nekilnojamojo turto rinką, užtikrins geresnę nuosavybės teisių apsaugą,
patikimos informacijos apie nekilnojamąjį turtą teikimą tiek vidaus, tiek užsienio
vartotojams, pagerins klientų aptarnavimo kokybę, prisidės prie ekonomikos ir informacinės visuomenės plėtros.

5. Reziume
Šaliai reikėjo nueiti ilgą ir nelengvą kelią nuo „popierinės“, dar viduramžiais
susiformavusios, nuosavybės teisių registravimo tradicijos prie tiesioginės (on-line)
daiktinių teisių ir dokumentų registracijos, nuo daugybės įvairios paskirties inventorių prie modernaus elektroninio archyvo ir Nekilnojamojo turto registro duomenų
banko, nuo ranka braižytų žemėlapių prie skaitmeninių kadastro žemėlapių, atnaujinamų realiu laiku. Lietuvos sukurta nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema
yra viena pažangiausių ir efektyviausių Europoje. Ši sistema, visų pirma, yra integruota, paremta gerai apgalvotomis koncepcijomis, leidžianti išvengti pakartotinio
duomenų įvedimo, supaprastinanti nuosavybės dokumentų registravimą, mažinanti
su registravimu susijusias išlaidas. Nekilnojamieji daiktai ir nuosavybės teisės į juos
registruojami vienoje sistemoje ir vienoje organizacijoje – Registrų centre. Išsamūs
duomenys apie žemę ir pastatus kaupiami vienoje sistemoje, kurioje taip pat fiksuojama informacija apie vertę.
Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema yra centralizuota (tik
centriniame duomenų banke esantys duomenys turi teisinį statusą), skaitmeninė
(kadastro duomenys ir teisinė informacija apima visą šalį, teisinį statusą turi tik
skaitmeniniai duomenys (išrašai iš centrinės duomenų bazės), informacinės paslaugos teikiamos interaktyviai (el. paslaugos), įdiegta elektroninė sandorių sistema,
daugiatikslė (orientuota į nuosavybės apsaugą, apmokestinimą, vertinimą, rinkos
paslaugas), veikianti ūkiskaitos principu (sąnaudos padengiamos iš pajamų už teikiamas paslaugas).
Ekspertų nuomone, Lietuvoje sukurta nekilnojamojo turto kadastro ir registro
sistema užtikrina nuosavybės teisių apsaugą, skatina turto ir kredito rinkos plėtrą,
pritraukia daugiau investicijų, sudaro geresnes prielaidas nekilnojamajam turtui apmokestinti. Kadangi ši sistema veikia ūkiskaitos pagrindais, sukauptas lėšas galima
panaudoti informacinėms technologijoms plėtoti, viešosioms elektroninėms paslaugoms tobulinti, e. valdžios koncepcijai ir vieno langelio klientų aptarnavimo principui įgyvendinti. Pasiekimus žemės kadastro ir registro srityje liudija Pasaulio banko
Doing Business ekspertų įvertinimas nekilnojamojo turto registravimo srityje, nes
jie Lietuvai pripažino 2-ąją vietą tarp 189 pasaulio šalių.
Žingsnis po žingsnio mums pavyko suformuoti daugiatikslę efektyvią nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemą, kuri yra, visų pirma, orientuota į kliento, o
ne „privilegijuotųjų“, nuosavybės teisių apsaugą, skatina ekonomikos pažangą bei
socialinį stabilumą šalyje, prisideda prie informacinės visuomenės plėtros.
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Hidrotechnikai padeda
atkurti Aukštumalą
Juozas Smilgevičius
Ne taip seniai hidrotechnikai melioratoriai šiek tiek pasidarbavo mažinant
Lietuvoje aukštapelkių plotus. Paprastai tai atsitikdavo dėl tyrinėtojų neatidumo, kartais dėl projektuotojų neprincipingumo vykdant mažaraščių tuometinių
ūkių vadovų pageidavimus. Tad pasitaikydavo, kad didinant žemės ūkio naudmenų plotus kai kur drenažas būdavo įrengiamas ir nedideliuose aukštapelkių
plotuose, tikintis juos panaudoti žemės ūkio gamybai. Nors greit išryškėdavo
kad ten niekas išskyrus spanguoles neauga, pelkutės jau būdavo negrįžtamai
sugadintos.
Dabar hidrotechnikai dalyvauja įgyvendinant priešingos paskirties – aplinkosaugos projektus. Šis pasakojimas apie hidrotechnikų darbus siekiant atkurti
optimalų drėgmės režimą vienoje didžiausių Lietuvos aukštapelkių – Aukštumaloje, ją išsaugoti.

Ši aukštapelkė yra Šilutės r. į šiaurės vakarus nuo Šilutės tarp Krokų Lankos
ežero, Tenenio ir Minijos upių žemupio. Čia Lietuvos gamtos fondas įgyvendina
projektą „Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“. Projekto autorius patyręs hidrotechnikas projektuotojas vilnietis Gediminas
Lietuvninkas, didelę dalį darbų patvenkiant aukštapelkę atlieka UAB „Alytaus me-

Aukštumalos aukštapelkė
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lioracija“, o UAB „Šilutės polderiai“ įrengė ir neseniai atnaujino pažintinį taką per
pelkę. Tad hidrotechnikų indėlis atkuriant Aukštumalą nemažas ir konkretus ir kilo
natūralus noras giliau pasidomėti atliekamais darbais.
Aukštumalos plotas yra daugiau kaip 2,5 tūkst. ha, tačiau didesnėje jos dalyje
seniai veikia Traksėdžių durpynas, tad santykinai nepažeista liko mažiau nei pusė
jos ploto. Aukštapelkė unikali unikali savo prigimtimi. Ji skiriasi nuo kitų Lietuvos
aukštapelkių tuo, kad pasipildo ne tik kritulių, bet ir potvynių vandeniu. Unikali ji ir
tuo, kad ji laikoma pasaulio pelkėtyros mokslo lopšiu. Ją dar 1898-1900 m. ištyrė vokiečių botanikas Karlas Albertas Vėberis ir apie ją 1902 m. išleido pirmąją pasauly-

je pelkėtyros mokslo knygą. Ši knyga
paskutiniaisiais metai labai sudomino
Aukštumalos aukštapelkės topografija, skelbta 1902 m. (Vėberio knygoje)
šios srities specialistus ir 2002 m. ji,
sulaukusi šimtmečio jubiliejaus, buvo paskelbta anglų kalba, o 2016 m. išspausdintas
lietuviškas jos vertimas.
Aukštumalos pelkinė ekosistema pasižymi ežerokšnių kompleksais, vertingomis
buveinėmis, retų ir nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija. Pelkė, kaip ir visa Nemuno deltos regioninio parko teritorija, yra įrašyta į Ramsaro konvencijos tarptautinės
svarbos teritorijų ir NATURA 2000 saugomų teritorijų sąrašus. 1992 m. išlikusi
gana natūrali neeksploatuojama aukštapelkės dalis (1017 ha) buvo paskelbta Aukštumalės telmologiniu draustiniu.
Kodėl prireikė atlikti minėtus darbus? Nesant natūralių kliūčių, galinčių sulaikyti vandens lygį aukštapelkėje žemėja gruntinių vandenų lygis, o pati pelkė, ypač jos
pakraščiai, sausėja ar net degraduoja: vyksta gana sparti durpių klodo mineralizacija, pradeda augti aukštapelkėms nebūdinga augmenija, stipriai pažeistos pelkės vietos užauga mišku. Kad būtų išsaugotas šis vertingas aukštapelkės kompleksas, buvo
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būtina mažinti vandens nutekėjimą. Projekto įgyvendinimo metu tvenkiami kažkada
iškasti magistraliniai kanalai ir bareliniai
grioviai taip atkuriant pelkėdarai palankų
gruntinio vandens lygį. bus Grioviuose
įrengiamos užtūros, patvenkiant apie 70 kilometrų senųjų barelinių ir apie 10 kilometrų didžiųjų (magistralinių) griovių. Be to,
numatyta iškirsti pelkėms nebūdingą sumedėjusią augmeniją 100 ha plote. Sausinimo
pažeistoje pelkės dalyje ilgainiui vėl atsiNerijus Zaleckis Aukštumaloje
kurs aukštapelkėms būdinga augalija: ims
augti kiminai ir kiti joms būdingi augalai.
Apie tai kaip kilo mintis konservuoti pelkę bei projekto įgyvendinimą pasakoja
Lietuvos gamtos fondo projektų vadovas Nerijus Zableckis:
„Lietuvos gamtos fondas yra visuomeninė gamtos apsaugos organizacija, skatinanti ir remianti įvairią su gamtos apsauga susijusią veiklą. Jis įkurtas 1991 m.
Aukštumalos projektas tai tik vienas iš daugelio gamtosaugos projektų, kuriuos įgyvendinome.
Gyvybinga iki šių dienų išliko tik vakarinė Aukštumalos pelkės dalis. Du trečdaliai buvusios pelkės paversti durpynu, kuriame jau daugiau kaip 130 metų kasamos
durpės. Pirmieji grioviai pelkės sausinimui iškasti XIX a. pabaigoje, XX a. pradžioje sausinimas suintensyvėjo. Griovių tinklas veikia iki šiol, keldamas grėsmę
išlikusiai pelkės daliai. Vyksta gana sparti durpių klodo mineralizacija.
Išsaugoti šią aukštapelkę inicijavo žinomas gamtosaugininkas dr. Romas Pakalnis. Dalyvavo ir kiti žymūs aplinkosaugininkai. Kiek anksčiau jau buvo atlikti nedideli pelkės griovių patvenkimo darbai. Dabar įgyvendinamas projektas yra žymiai
didesnės apimties. Jį įgyvendiname kartu su
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija, padedami
Danijos
konsultavimokompanijos „AmphiConsult“.
Be
Europos Sąjungos lėšų, skiriamų pagal LIFE+
programą,
jo
įgyvendinimas
Hidrologinio režimo priemonių planas (fragmentas)
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būtų neįmanomas.
Bendra projekto
kaina 733 tūkst.
eurų, iš kurių 549
tūkst. yra ES fondų parama. Griovių patvenkimo ir
kitiems darbams
bus
panaudota
apie pusė lėšų, kita
dalis – pelkės tyrimams bei visuomenės švietimui.
Dalį lėšų projektui
įgyvendinti skiria
Spraustasienių užtūrų kontrukcija (brėžinys)
Aplinkos ministerija bei projekto partneriai. Tarp jų Vokietijos bendrovė UAB „Klassman-Deilmann
Šilutė“, eksploatuojanti gretimai veikianį durpyną ir pagal šiuolaikines tendencijas
prisidedanti prie aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo.
Įgyvendinti projektą pradėjome 2013 m. viduryje, o 2017 m. viduryje jis turi
būti pabaigtas. Esminiai pelkės griovių patvenkimo darbai buvo pradėti praėjusių
metų rudenį ir bus užbaigti iki 2017 m. pradžios (pavasarį ir vasarą šie darbai saugant paukščių populiacijas neatliekami).
Patvenkimo darbus atlieka UAB „Alytaus melioracija“, konkurso metu pasiūliusi mažiausią kainą. Mes patenkinti jos veikla, jos žmonės dirba rimtai ir atsakingai.
Techninę darbų priežiūrą atlikome mes, užsakovai, o autorinę priežiūrą – projekto
autorius G.Lietuvninkas. Pažintinio tako įrengimo darbus atliko UAB „Šilutės polderiai“. Šiuos darbus prižiūrėjo Nemuno deltos regioninio parko direkcija, kuri ir
toliau jį prižiūrės.
Liko dar neatlikti projekte numatyti miško kirtimo darbai. Visa pelkės teritorija,
kaip ir jos dalyje esantis miškas priklauso Šilutės miškų urėdijai. Čia susidūrė noro
išsaugoti mišką ir vadinamojo gamtotvarkos plano požiūriai. Visdėlto sutarimas turi
būti rastas, nes šis planas leidžia biologinės įvairovės kirtimus. Miško kirtimo darbus atliks šilutiškė individuali įmonė.
Baigę įgyvendinti šį projektą, turėsime atsiskaityti minėtam LIFE+ fondui, iš
kurio tiesiogiai gauname lėšas projektui įgyvendinti. Rūpestis pelke ir joje atliktais
darbais tuo nesibaigs. Turi būti parengtas vadinamasis poprojektinis planas, kuriame reikės numatyti darbus, kurie užtikrintų įrengtų užtūrų ir kitų statinių priežiūrą
ir pelkės stebėseną.“
Svarbiausią darbą: griovių patvenkimą atlieka UAB „Alytaus melioracija“. Vienas bendrovės vadovų Jaunius Stankevičius papasakojo:
„Vandens lygis pelkėje bus palaikomas mūsų įrengtomis užtūromis. Jų vietos ir
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konstrukcija numatytos projekte. Jau įrengėme apie 400 durpinių ir 700 plastikinių
spraustasienių užtūrų. Iš viso bus įrengta per tūkstantį užtvankėlių.
Gruntinė užtūra įrengiama išvalius jos vietoje griovį ir jį užpilant iki pelkės paviršiaus sunkesne iš giliau iškasta žemutinio tipo durpe. Durpės iškasimo vietoje
lieka vandens telkinėlis, kuris pasitarnaus, kaip numatyta projekte, pelkinei faunai.
Plastikines spraustasienes užtūras įrengėme įvairių tipų, priklausomai nuo griovio gylio ir jo pločio. Šį plastikinį špuntą mūsų darbininkai kalė kūjais, nes mechanizmų ten nepanaudosi. Bet durpiniame grunte tai nebuvo didelė problema.
Aplinkosaugininkai tikisi, kad po keliolikos metų kiminai ir kita pelkės augmenija
uždengs šias užtūras ir jų vietos atrodys kaip natūrali pelkė.
Darbams vadovavo mūsų darbų vadovas Mindaugas Petrikas. Dirbo septyni
mūsų darbininkai, kuriuos atveždavome savaitei ir jos pabaigoje parveždavo. Dirbdami po du vyrai per dieną vidutiniškai įrengdavo po keletą užtūrų, o jeigu užtūrų
vietos buvo netoli ir daugiau,
nes spraustlentes tekdavo atsinešti. Jas pirko mūsų užsakovai, o tiekėjai jas pristatė
į Aukštumalą. Vieni plastikinių spraustlenčių profiliai
buvo atvežti iš Lenkijos, kiti
iš Klaipėdos.
Didesnė užtūrų įrengimo
darbų dalis jau atlikta, o likusias įrengsime iki 2016 m.
pabaigos.“
Sudėtinė projekto daUAB „Alytaus melioracija“ atliekami spraustasienių
užtūrų įrengimo darbai

lis buvo pažintinio
tako įrengimas. Šis
darbas taip pat buvo
finansuojamas ES
lėšomis. Kai kas
teigia, kad takas
įrengtas buvusios
kūlgrindos vietoje.
Kūlgrinda – XVIII a. palikimas,
kai buvo nutiestas
kelias skersai pelkės, norint sujungti keletą dabar jau
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neegzistuojančių
kaimų. Juose tuo
metu gyveno beveik 2000 gyventojų, vadinamųjų
pelkininkų, kurių
dalis augino bulves bei kitas daržoves ir jas tiekė
į Rytprūsius, o kiti
dirbo
durpyne.
Tačiau tyrinėjimų
metu jokių akmenų nebuvo rasta.
Neseniai, š.m.
Užtūrų iš grunto įrengimas
liepos pradžioje
visuomenei buvo pristatytas atnaujintas takas.
Jį UAB „Šilutės
polderiai“ įrengė
prieš keletą metų,
o 2015-2016 m.
jį 350 m. pailgino
ir dabar tako ilgis
yra 1,2 km. Kaip
teigia
projekto
kuratorius Nerijus
Zableckis „Aukštumalos pažintinis
Pažintinio tako įrengimo darbai
takas yra skirtas
šviesti visuomenę bei skatinti susidomėjimą pelkėmis“.
Žinoma, pats takas tiesiogiai Aukštumalos aukštapelkės konservavimui įtakos neturi ir UAB „Šilutės polderiai“ atlikti darbai nebuvo techniškai sudėtingi. Bet padarytas naudingas ir svarbus darbas. Kartu su taku buvo įrengti ir apžvalgos bokštas bei
informaciniai stendai, skirti lankytojams susipažinti su pelke. Tai medžio konstrukcijos. Naujoji tako dalis įrengta ant 30 cm skersmens plastikinių vamzdžių. Tai padidins
tako tarnavimo laiką. Medinė tako dalis įrengta iš impregnuotų pušinių lentų.
Toks yra hidrotechnikų melioratorių indėlis išsaugant Aukštumalos aukštapelkę. Tai ne pirmieji ir ne paskutinieji aplinkosauginės krypties jų darbai. Piliakalnių
aplinkos sutvarkymas, žuvitakių įrengimas, šiukšlių sąvartynų sutvarkymas ir kiti
tokio pobūdžio darbai tapo jų kasdienybe.
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Sureguliuotų upių atkūrimo patirtis
užsienio šalyse
Raimundas Baublys, Ramūnas Gegužis
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

(pabaiga. Pradžia Nr.2)
Suomija. Dėl natūralių vagų tiesinimo ir gilinimo ekologinė įvairovė nyko ir
Suomijos upėse. Tuo tarpu Europos vandens teisė reikalavo laikytis biologinės
įvairovės skatinimo politikos. Tad norint
pasiekti gerą vandenų ekologinę būklę
buvo reikalinga nauja praktika, susiejanti
laukų sausinimo ir upių bei upelių atkūriR.Gegužis
R.Baublys
mo tikslus. Šie klausimai Suomijoje pradėti nagrinėti jau 1970 m. Buvo sprendžiami šie uždaviniai:
▪ suderinti drenažo veikimą ir mažų upelių renatūralizavimą;
▪ atkurti ištiesintų upelių natūralią būklę;
▪ sugrąžinti ir pagausinti žuvų populiaciją ištiesintuose upeliuose;
▪ panaudoti dviejų lygių profilius bioįvairovei gausinti ir potvyniams praleisti.
Suomijoje susiduriama su tokiomis pat problemomis kaip ir Lietuvoje. Dumblėjimas ir vagų apaugimas augalija verčia ir toliau valyti ištiesintų upių vagas. Bandyta
nustatyti ar įmanoma žemės ūkio reikmėms naudojamuose sureguliuotuose upeliuose
sugražinti biologinę įvairovę, didžiausią dėmesį skiriant upėtakių buveinių sukūrimui.
Galimybė pagerinti žuvų gyvenimo, neršimo ir migravimo sąlygas upeliuose buvo
tyrinėjama ištiesintuose upeliuose, kuriuose
pastebėta upėtakių.
Kocksbybackeno
(Kocksbybacken) upelyje buvo panaudotas
žvyras ir stambesni
akmenys slenksčiams
upelio vagoje suformuoti. Tai tėkmei suteikė įvairovės ir susiformavo palankesnės
galimybės
upėtakių
nerštui. Upelio vaga
Kocksbybackeno upelis (Suomija)
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buvo palikta tiesi, nesistengiant jos performuoti.
Šiomis priemonėmis buvo
padidinta gylių kaita atkuriamame upelio ruože.
Siekiant sulaikyti sąnašas vagoje buvo iškastos
sietuvos, o šlaituose atkurta augalijos įvairovė,
kuri dar labiau sustiprina
šlaitus. Tik vienu atveju
buvo suformuoti vingiai,
kuomet reikėjo išplatinti
vagos profilį, siekiant išLonginojos (Longinoja) upelis
vengti potvynių pavojaus.
Renatūralizuojant Longinojos (Longinoja) upelį, esantį Helsinkyje, 150 m ištiesintos vagos ruože buvo atkurti upelio vingiai. Krantams ir dugnui sustiprinti buvo
naudojamos priešerozinės priemonės – akmenys ir žvyras. Iš jų buvo formuojami
slenksčiai, kurie sudarė palankias sąlygas žuvims vystytis ir migruoti. Formuojant
vagą taip pat buvo siekiama sukurti rėvas bei sietuvas.
Prieš upelio renatūralizavimą buvo aptikta tik keletą upėtakių. Įgyvendinus projektą po dviejų metų atkurtame upelio ruože upėtakių pagausėjo iki 140 vnt/100m2,
t.y. tris kartus daugiau nei žemutinėje neatkurtoje upelio dalyje. Tai rodo, kad pritaikytos renatūralizacijos priemonės buvo tinkamos siekiant pagrindinio tikslo – pagausinti upėtakių populiaciją Longinojos upelyje.
Siekiant atkurti sutrikdytą biologinę įvairovę, bet kartu išsaugoti ir drenažo sistemas Juottimenojos (Juottimenoja) upelyje 2007 m. buvo suformuotas dviejų lygių
profilis. Tai buvo pasiekta ties vidutiniu vandens lygiu upelyje išplatinant profilį,
kad vaga galėtų pratekėti maksimalūs potvynio debitai. Kadangi potvynio terasa
buvo suformuota drenažo lygyje, drenažo žiotys įrengiamos praplatintoje terasoje.
Formuojant profilį nebuvo liečiama pagrindinė vaga ir prie pat
jos krantų esanti augalija. Palikta žolinė
augalija ir kelmai apsaugoja upelio stačius
šlaitus. Dviejų lygių
profilis buvo įrengtas
800 m ilgio atkarpoje.
Praplatinus terasą
susidarė palankios sąDviejų lygių profilio formavimas
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lygos pačiai upei formuoti vagą, sudarant natūralius vingius. Esant 20 - 30
cm vandens lygiui, susidarė palankios
sąlygos ekologinei įvairovei vystytis.
Vaga švelniai vingiuota, siaura, tačiau
pakankamai gili žuvims. Šlaitai, kuriose po atliktų darbų pasireiškė eroziniai
procesai, buvo sustiprinti poliais. Didesnio vagos nuolydžio vietose, dažniausiai
aukštupyje, buvo suformuoti slenksčiai.
Tai ne tik paskatino žuvų migraciją, bet
Juottimenojos (Juottimenoja) upelis
kartu pagyvino ir kraštovaizdį.
Žemės ūkio paskirties žemėse esančių upelių atkūrimas parodė renatūralizacijos teigiamą poveikį žuvų įvairovės pagausėjimui. Netgi mažuose upeliuose, esančiuose žemės ūkio plotuose, sparčiai
gausėja upėtakių jauniklių, o tai gausina ne tik jų, bet ir kitų žuvų populiacijas. Tai
rodo akivaizdų gyvūnijos įvairovės pagausėjimą. Dviejų lygių profilio suformavimas turi didelį teigiamą poveikį gyvūnijos ir augmenijos įvairovei, vandens kokybei
bei kraštovaizdžiui.

Lysingo (Liesing) upės atkūrimas urbanizuotoje teritorijoje Austrijoje
Siekiant apsaugoti gyventojus nuo potvynių Lysingo upė buvo pradėta reguliuoti
jau XIX a. Vienintelis metodas tuo metu buvo vagos dugno ir krantų išgrindimas akmenimis ir betonu, taip suformuojant tiesų kanalą. Padidėjus greičiui vagoje nešmenys
būdavo išplaunami, o bet kokie natūralūs kliuviniai (rastai, šakos, kelmai) būdavo
šalinami. Tai labai apsunkino žuvų migracijos sąlygas. Apie 1970 m. buvo pastebėti
klasikinio reguliavimo metodo trūkumai.
Nukritęs
gruntinio
vandens lygis, ypatingai stipri potvynių
tėkmė reguliuotame
ruože, prasta vandens kokybė, spartus
augalų ir gyvūnų rūšių nykimas privertė
persiorientuoti į upių
natūralios būklės atkūrimą. Visuomenė
pastebėjo, kad techninės priemonės nepasiteisina, jeigu jos
Sureguliuota Lysingo (Liesing) upė
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nėra suderintos su gamta. 1980 m. atliktos studijos patvirtino neigiamą „sunkių“
inžinerinių priemonių poveikį florai ir faunai, bei vandens kokybei.
Pagrindinis Lysingo upės atgaivinimo projekto tikslas buvo maksimalus upės
biologinės įvairovės atkūrimas, vandens kokybės pagerinimas, išlaikant natūralios
upės tęstinumą ir tėkmės įvairovę. Projektas apėmė 5.5 km upės ruožą, tekantį per
Vienos miesto teritoriją. Šis upės ruožas buvo atkurtas laikantis apsaugos nuo potvynių reikalavimų.
Upe migruoja įvairios žuvys ir joms reikėjo sudaryti palankias natūralias sąlygas
migracijai. Formuojant naują upės vagą buvo pritaikyti įvairūs sprendimai: vagos
pagilinimas ir būnų bei slenksčių įrengimas. Tai sudarė sąlygas formuotis rėvoms
bei sietuvoms. Tokiu būdu natūralios priemonės palengvino gyvūnijos prisitaikymą
ir vystymąsi natūralioje aplinkoje.
Statūs šlaitai buvo sulėkštinti bei apsaugoti bioinžinerinėmis
priemonėmis (karklų žabiniais,
gyvakuoliais ir kt.). Upės krantai,
apsodinti įvairiais augalais, sudarė labai palankias sąlygas upės
vandeniui apsivalyti. Gluosniai ir
alksniai, augantys ant krantų, sudaro šešėlį ir tokiu būdu reguliuoja tėkmės temperatūrą. Jų šaknys
apsaugo krantus nuo erozijos, suRenatūralizuota Lysingo upė
keliamos bangų ir potvynių. Tinkamas vagos suformavimas atsispindėjo renatūralizuotos upės pločio ir gylio skirtumuose. Tai įtakojo upės tėkmės greičių pasiskirstymą vagoje. Prieš rekonstrukciją
upė buvo 3-5 m. pločio. Atlikus rekonstrukcijos darbus vagos plotis ruožuose padidėjo iki 17 m, o tai artima natūralioms lygumų upėms. Išplatėjusi vaga pagerino
sąlygas gamtinei įvairovei formuotis. Įrengus žvyringą dugną susidarė palankios
sąlygos vystytis gėlavandeniams organizmams. Ypatingai pozityvus pasikeitimas
buvo žuvų įvairovės ir išteklių pagausėjimas renatūralizuotuose ruožuose. Po rekonstrukcijos buvo aptiktos 6 žuvų rūšys. Pagausėjusi žuvų populiacija pritraukė ir
tokius paukščius, kaip pilkasis garnys, kryklė ir kt. Renatūralizuota Lysingo upės
aplinka tapo migruojančių paukščių poilsio vieta. Projektas pasiteisino tuo, kad
buvo suformuotas vandens ekologinis koridorius per urbanizuotą teritoriją su naujomis buveinėmis svarbiausioms gyvūnų rūšims.
Įgyvendintų projektų rezultatai rodo, kad žymus ekologinis pasikeitimas renatūralizuojamose vagose gali būti pasiektas naudojant įvairius ištiesintų upių atstatymo
metodus ir priemones. Svarbiausias dėmesys atkuriant upes turi būti skiriamas buvusios ir esamos ekologinės būklės įvertinimui, kad būtų parinkti tinkami jų atkūrimo būdai. Užsienio šalių patirtį šioje srityje galima būtų pritaikyti ir sureguliuotoms
mažoms upėms Lietuvoje atkurti.
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Tarptautinė melioracijos
specialistų konferencija
Vanda VASILIAUSKAITĖ
Gegužės 26-27 dienomis Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA)
kartu su Žemės ūkio ministerija organizavo tarptautinę konferenciją „Melioracijos ir aplinkosaugos reikalavimų taikymas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros
programas“. Renginyje dalyvavo per 70 žmonių, be mūsų šalies delegatų - 47
atstovai iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Baltarusijos, Gruzijos ir Rusijos.

Konferencijos moderatoriai K.Sivickis (iš kairės), A.Ežerskis, V.Vitukynas, R.Makelis

Bet kurioje ūkio šakoje neįmanoma pilnavertė veikla be bendradarbiavimo tarp
kolegų. Visada naudinga išgirsti, kaip tas pačias problemas sprendžia kaimynai.
Pirmoji konferencijos diena buvo skirta pranešimų pristatymui ir diskusijoms,
kurios vyko Panevėžyje, viešbutyje „Romantic“. Kalbėtasi apie tai, kaip eksploatuojami bei rekonstruojami melioracijos statiniai ir kaip randamas optimalus santykis tarp žemdirbystės intensyvumo bei gamtos apsaugos.
Apie melioracijos ir aplinkosaugos reikalavimų taikymą Lietuvoje įgyvendinant
melioracijos sistemų rekonstrukcijos projektus bei Lietuvos kaimo plėtros 20142020 metų programą pranešimą perskaitė ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas Vaidas Vitukynas.
Elsi Kauppinen (Suomija) kalbėjo apie tai, kiek daug dėmesio jų šalyje skiriama vandens kokybei. Suomijos vyriausybė remia melioracijos sistemų renovaciją,
rengiami specialistai, kurie padeda fermeriams ir asociacijoms dirbti su socialiniais
partneriais projektuojant drenažo sistemų renovaciją. Pastaraisiais metais Suomijoje stebima dirvožemio sausra.
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Elsi Kauppinen

Melioruota žemė - vienas svarbiausių valstybės turtų. Rusijoje žemių sausinimo politika bėgant metams taip
pat keičiasi į gerąją pusę. Kodėl būtina gerinti drenažo
sistemas, prižiūrėti melioracijos griovius ir plėsti technikos parką tiems darbams, kalbėjo svečias iš Maskvos Julij
Mažaiskij. Jis skaidrėse demonstravo melioracijos darbų
dinamiką, komentuodamas, jog 9057,7 tūkst. ha melioruotos žemės plotai ne visose Rusijos srityse vienodos būklės.
Vykstant privatizacijai žemės naudotojai nori tik naudos
iš žemės ūkio paskirties naudmenų savo sklypuose. Rusijos, kaip ir viso pasaulio, žemdirbiai yra priklausomi nuo

gamtos: pasitaiko gaisrų,
sausrų, kai kuriuose regionuose derlių sumažina vėjai
ir liūtys. Reikia lėšų atkurti
tai, kas sunaikinta, taip pat
ir žemės kokybei gerinti.
Jeigu finansavimo programos veiks taip, kaip numatyta iki 2020 m., žemės
ūkio produkcijos, pasak J.
Mažaiskij, turėtų padaugėti
1,9 karto.
Apie drenažo sistemų
normatyvus ir technines charakteristikas bei melioracijos situaciją kaimyninėje Baltarusijoje kalbėjo Baltarusijos
Melioracijos instituto vadovaujantysis mokslinis bendradarbis Vladimir Makoed. Ne
pirmą kartą Lietuvoje susitikdamas su kolegomis dalykiniuose seminaruose, jis renginio organizatoriams dėkojo už bendradarbiavimą ir kvietė apsilankyti Baltarusijos
melioracijos institute, žadėjo supažindinti su naujausiais šiuolaikiniais gaminiais,
aprodyti laboratorijas. „Tai, kas daroma naujausio, pasak V. Makoed, nebūtų pasiekta be bendradarbiavimo su projektuotojais ir gamybininkais“.
Andris Urtanis (Latvija) kalbėjo apie tai, kad Latvijoje nuo 2005 m. galioja reglamentas gamtos apsaugai, kuris nustato tam tikrus reikalavimus melioracijos sistemų renovacijai. Pranešėjas supažindino, kaip pas juos paisoma gamtos apsaugos
reikalavimų: kanalų vagose paliekami pavieniai akmenys, laukuose - medžių grupės
arba jų eilės kanalų krantuose. Tokiu būdu prisidedama prie bioįvairovės išsaugojimo. Kaip mūsų šalyje, taip ir Latvijoje melioracijos griovius gadina bei drenažą
patvenkia bebrai, jų Latvijoje priskaičiuojama iki 110 tūkst. Bet kokiu atveju, pasak A.Urtanio, melioracija ir kanalų priežiūra turi būti specialistų akiratyje, ir tik
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Hanes Puu

padedant šalies vyriausybei, už tuos darbus atsakingiems
darbuotojams, ekologams bendradarbiaujant su hidrologais,
bus galima išsaugoti žemės našumą ir jos vertę.
Hanes Puu iš Tartu (Estija) paminėjo, kad jų šalyje už melioracijos sistemas atsakingas žemės savininkas. Pranešėjas
atkreipė dėmesį į tai, kad plintant urbanizacijai priemiesčiuose ardomos drenažo sistemos, nes vykstant statyboms
paliečiamos drenuotos žemės. Estijoje kasmet renovuojama
1,5 proc. drenažo, per pastaruosius dešimtį metų renovuota
10 proc. visų melioracijos sistemų, nors žemdirbiai norėtų

gerokai daugiau, bent
30 proc. Minėti darbai
vykdomi per asociacijas, šie susivienijimai
pakankamai aktyvūs.
Aktyviausia melioracijos įmonių asociacijos
veikla derlingiausiose
žemėse - Centrinėje Estijoje.
Estijoje didelis dėmesys skiriamas vandens kokybei. Šiuo
metu 59 proc. vandens
yra geros kokybės, 31
proc. - patenkinamos
būklės.
Kalbėdamas
apie 2014-2020 m. finansinį laikotarpį, H.
Puu teigė, jog būtina
siekti didesnio finansavimo naujų objektų
renovacijai. Prioritetu
Estijoje įvardijami vandens resursai šalyje.
Apie Rioni upės slėnį Vakarų Gruzijoje ir
jame puikiai veikiančią
paviršinių vandenų reguliavimo sistemą kal-
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bėjo Givi Gavardashvili (Gruzija).
Svečias užsiminė
apie galimus bendrus projektus ir
bendradarbiavimą
su Lietuvos melioratoriais, sakydamas, jog tai duotų
naudos
abiems
pusėms.
Pranešimą apie
naujus
sausinimo
Pranešimus aptaria ASU Vandens ūkio inžinerijos instituto lektorius
V.Vaičiukynas (iš kairės), žemės ūkio viceministras A.Ežerskis, VŽF Melioracisistemų konstrukjos skyriaus vadovas A.Gudaitis ir šio skyriaus projektų vadovas M. Gudžiūnas
cinius sprendimus
taikant aplinkosaugos reikalavimus mūsų šalyje skaitė prof. Arvydas Povilaitis (ASU). Doc. dr. Julius Taminskas (Lietuvos edukologijos universitetas) kalbėjo apie Šiaurės Lietuvos
karstinio regiono ypatumus, jų įtaką kaimo plėtrai ir kraštovaizdžiui.
Praktinė konferencijos dalis vyko Biržų r. Papilio seniūnijoje, ten susipažinta su
Žvaguičių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių laukuose UAB „Biržų
ranga“ atliekamais melioracijos sistemų rekonstravimo darbais. Svečiai stebėjo, kaip valomi grioviai
specialiais pasukamaisiais kaušais, susipažino su
naujos kartos daugiakaušio ekskavatoriaus MASTENBROEK-20/15 ir drenų užpiltuvo žvyru GT/8
darbu rekonstruojant drenažo sistemas. Seminaro
dalyviai buvo supažindinti su reguliuojamojo drenažo įrengimu. Toks drenažas padeda sumažinti
biogeninių medžiagų prietaką iš žemės ūkio kultūrų
plotų į atvirus vandens telkinius.
„Esminis naujos kartos daugiakaušio ekskavatoriaus MASTENBROEK-20/15 privalumas yra
tas, kad automatizuotas įrengiamų drenų nuolydžio
Su atliekamais darbais supažindina UAB „Biržų ranga“ statybos
išlaikymas. Lazerinis nuolydžio siųstuvas užduoda
vadovas Jonas Morkvėnas
horizontą, ekskavatoriaus nuolydžio sekimo mechanizmas pats pagauna spindulį ir kasimo metu išlaiko reikalingą nuolydį. Senesnio
tipo ekskavatoriuose darbas buvo primityvesnis. Ekipažą sudarydavo 4-5 žmonės,
vienas jų sėdėdavo. Naujos kartos ekskavatoriaus kabinoje yra kondicionierius, o
filtracinis žvyro sluoksnis automatiniu būdu, nustačius projektinį sluoksnio storį,
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Technologinis griovių valymas, panaudojant
specialius pasukamuosius kaušus

Taip dirba naujasis daugiakaušis ekskavatorius

patenka ant drenos. Kokybė kainuoja daug, tačiau visa tai atsiperka“, - stebėdamas
dirbant naują techniką komentavo Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas Antanas Gudaitis.
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Gausiausia, net 20 žmonių delegacija į konferenciją buvo atvykusi iš kaimyninės Latvijos. Pakomentuoti
renginį ir pasidalyti mintimis apie kolegų latvių veiklą
paprašėme Latvijos melioracijos įmonių asociacijos pirmininką Romualdą Dovgjallo.
„Latvijos melioracijos įmonių asociacija veikia daugiau kaip 10 metų, jos sudėtyje yra 208 individualūs nariai ir 24 įmonės. Asociacijai vadovauju antrą kadenciją.
Mūsų problemos panašios kaip ir jūsų, Lietuvoje, nes
daugelis darbų priklauso nuo Europos Sąjungos paramos,
svarbiausi užsakovai paramą gauna per eurofondus. MoRomualds Dovgjallo
derniems ekskavatoriams ar kitai technikai įsigyti valstybė lėšų neskiria, o statybinės organizacijos turi tokią techniką, kokią geba įsigyti.
Jos ima kreditus, naudojasi lizingu, kad galėtų vykdyti darbus. Turime patirties, kad
įsigijus naujos modernios technikos, vėliau mažiau išleidžiama remontui. Pernai pirkome tokį pat naujos kartos daugiakaušį ekskavatorių, kaip matėme Biržų rajono
laukuose. Reikalingos technikos atsivežame iš Švedijos.
Mes, Baltijos šalių melioratoriai, laikomės bendro požiūrio į melioracijos sistemų eksploatavimą ir renovaciją ir turime panašias veiklos sąlygas. Turime gerą
tradiciją konferencijas rengti paeiliui. Praėjusiais metais toks renginys vyko Estijoje, šiemet - pas jus, kitąmet kviečiame į Latviją. Džiugu, kad forumo dalyvių
ratas plečiasi, kad pranešimus skaito ir diskusijose dalyvauja vis daugiau kolegų iš
kaimyninių šalių“, - su žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ skaitytojais mintimis
dalijosi Latvijos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas R. Dovgjallo.

Konferencijos dalyviai Biržų r. laukuose
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Matininkų vaidmuo
globaliame pasaulyje
Kazys Maksvytis
Valstybės įmonė Registrų centras
Su kolega Rimantu Ramanausku, Lietuvos matininkų asociacijos viceprezidentu, teko dalyvauti FIG darbo savaitėje „The FIG Working Week
2016“ ir jos metu organizuotuose renginiuose – FIG Generalinėje asamblėjoje, konferencijoje ir parodoje, kurioje žymiausi gamintojai eksponavo
naujausius žemės paviršiaus matavimo prietaisus, duomenų apdorojimo
ir kūrimo programinę įrangą.

FIG – tarptautinė viso pasaulio matininkams atstovaujanti organizacija, įsteigta
1878 m. liepos 18 d. Paryžiuje prancūzišku pavadinimu The Fédération Internationale des Géomètres, vėliau gavusi ir anglišką pavadinimą - The International
Federation of Surveyors. FIG yra Jungtinių tautų pripažinta, glaudžiai su Jungtinių
Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), Pasaulio banku ir kitomis tarptautinėmis institucijomis bendradarbiaujanti nevyriausybinė organizacija, vienijanti daugiau nei 120 šalių
atstovus iš viešojo ir privataus sektoriaus, mokslo,
akademinių, technologijas ir paslaugas teikiančių
bendruomenių. FIG veiklą vykdo vadovaudamasi
Generalinės asamblėjos patvirtintu darbo planu, kurį
įgyvendina dešimt komisijų ir kitos šios organizacijos struktūros. Kas ketverius metus vyksta tarptautinis kongresas, o kasmet – darbo savaitė (angl. - working week). Artimiausias kongresas numatytas 2018
metais Stambule, Turkijoje, o 2017 metų darbo savaitė – Helsinkyje, Suomijoje. Darbo savaitės metu
vyksta FIG Generalinė asamblėja, daug plenarinių ir
paralelinių sesijų, kuriose perskaitoma dešimtys pranešimų, garsios pasaulyje įmonės parodoje pristato
matininkams svarbius naujausius techninius ir programinius sprendimus.
FIG biuras įsikūręs Kopenhagoje, Danijoje.
Tiems, kurie pageidauja detalesnės informacijos
apie šią organizaciją, tikslinga apsilankyti interneto
svetainėje www.fig.net.
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Lietuvai FIG atstovauja Lietuvos matininkų asociacija, kuri delegavo savo atstovus į atitinkamas komisijas. Tai leidžia būti dalimi globalios matininkų bendruomenės, keistis patirtimi ir naujais pasiekimais.
FIG 76-sios darbo savaitės renginiai vyko šių metų gegužės 2 – 6 dienomis
Christchurch mieste, Naujojoje Zelandijoje.
Šių metų renginio tema – „Atsigavimas po nelaimės“ (angl. „Recovery from
Disaster“) - tiesiogiai susijusi su 2011 metų pabaigoje Naujojoje Zelandijoje įvykusiais žemės drebėjimais. Dar ir dabar šiame mieste, kuris Lonely Planet ir The New
York Times 2013 ir 2014 metais buvo minėtas tarp rekomenduotinų aplankyti pasaulio vietų, matyti žemės drebėjimo padariniai, daugybė statomų ir dar nepradėtų
atstatyti pastatų.
Laimei, organizatoriai šiam renginiui vietoj planuoto užbaigti Konferencijų centro pastato apdairiai pasirinko nepažeistą Sporto areną.
Darbo savaitėje dalyvavo per 700 dalyvių, per tris konferencijos dienas 86 sesijose publikuota apie 250 dokumentų.
Pirmą ir paskutinę darbo savaitės dienomis vykusioje FIG Generalinėje asamblėjoje buvo priimti svarbūs sprendimai - patvirtintas FIG Generalinės asamblėjos,
įvykusios 2015 m. Sofijoje, Bulgarijoje, protokolas; išklausyta FIG Prezidentės, komisijų pirmininkų, 2015 m. finansinė, audito ir kitų FIG sudarytų organų ataskaitos
ir joms po diskusijų pritarta; pristatytas planuojamas 2016 - 2019 m. biudžetas,
kuriam taip pat pritarta; priimti nauji nariai, kai kurių narystė suspenduota; FIG
viceprezidentais iš trijų kandidatų išrinkti Orhan Ercan iš Turkijos ir Mikael Lilje iš
Švedijos. Beje, iš viso ši organizacija turi keturis viceprezidentus.

Konferencijos akimirka
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Daug diskusijų sukėlė pirminiai pasiūlymai pertvarkyti
organizacijos struktūrą. Lietuvoje tokio pobūdžio klausimai
taip pat labai jautriai priimami.
Sprendimų priėmimas šiuo klausimu perkeltas į vėlesnius metus.
Baigiantis Generalinei asamblėjai išklausyta informacija apie
pasirengimą 2017, 2018 ir 2019
metais vyksiančioms FIG darbo
savaitėms. 2019 metais FIG darFIG viceprezidentai R. Staiger ir M. Lilje (iš kairės),
prezidentė Ch. Potsiou,
bo savaitė vyks Vietnamo Respuviceprezidentai O. Ercan ir D. Dumashie
blikoje.
Atidarymo ir plenarinėse sesijose daug dėmesio skirta gamtos sukeltų padarinių (žemės drebėjimų, potvynių ir kt.)
šalinimui, jų prevencijai, matininkų (kartu turimi omenyje ir geodezininkai, teritorijų
planuotojai, erdvinių duomenų gamintojai ir valdytojai) vaidmeniui trumpalaikėje ir
ilgalaikėje perspektyvoje padedant susidoroti su iškilusiomis problemomis.
Pažymėta, kad matininkai turėtų būti labiau matomi, kad tikslinga savo darbus
plačiau pristatyti tiek visuomenei, tiek ir politikams. Sukaupti ir susisteminti erdviniai duomenys yra labai svarbi informacija daugelio klausimų sprendimui, todėl ne
mažiau svarbus yra sprendimus priimančių asmenų suvokimas, kaip minėti duomenys gali tam pasitarnauti. Net įvykus didžiulėms nelaimėms, būtina atstatymo darbus atlikti taip, kad ateityje analogiškų padarinių būtų išvengta. Labai svarbu turėti
galimybę šiuos padarinius įvertinti panaudojant naujausią kartografinę informaciją
iki ir po katastrofos. Tai padeda efektyviai valdyti situaciją bei laiku priimti protingus sprendimus. Šiais laikais matavimų srities profesionalams nepakanka naudotis
tik žemėlapiais. Jie turi gebėti interpretuoti, apdoroti iš įvairių šaltinių gautus aukšto
tikslumo erdvinius duomenis bei kurti atitinkamus modelius.
Atstatymo darbai neįsivaizduojami be matininkų dalyvavimo, jų žinių ir turimų
duomenų panaudojimo. Christchurch mieste praktiškai prie kiekvieno statomo (ar
atstatomo) pastato statybos aikštelėje teko matyti matininkus, padedančius preciziniais matavimo prietaisais užtikrinti tinkamą statinių elementų įrengimą. Panašu,
kad Naujoji Zelandija šią pamoką išmoko, t.y. suvokia matininkų darbo svarbą.
Teko dalyvauti daugelyje paralelinių sesijų ir klausyti kitų šalių atstovų pranešimus apie žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo sistemas; kadastro duomenų daugiatikslį panaudojimą; BIM (angl. Building Information Modelling) taikymą statybų sektoriuje; nekilnojamojo turto kadastro duomenų atnaujinimą naudojant
naujausias technologijas; deformacijų monitoringą ir analizę; matininkų patirties
ir žinių pritaikymą, jaunųjų matininkų ir savanorių vaidmenį sprendžiant gamtos
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sukeltas problemas ir
kt. Susidomėjusiems
siūlau su plenarinėse
sesijose
pristatytais
pranešimais susipažinti
apsilankius FIG internetiniame puslapyje,
kur galėsite pamatyti
ir Lietuvos (Valstybės
įmonės Registrų centro) FIG konferencijai
raštu pateiktą dokumentą apie šalyje veikiančias nekilnojamojo
turto administravimui
Christchurch miesto katedra
skirtas informacines
sistemas, įvairias klientams teikiamas intelektualias paslaugas.
Pranešimas „Informacinės sistemos nekilnojamojo turto administravimui Lietuvoje“
perskaitytas
sesijoje
„Naujos technologijos
ir informacinių sistemų
pakeitimai“. Lietuvos
Ta pati katedra po žemės drebėjimo
nekilnojamojo
turto
kadastro ir registro sistema pasaulyje yra vertinama kaip sektinas pavyzdys.
Konferencijos metu išgirsta informacija patvirtino banalią taisyklę - gyvenimas
nestovi vietoje. Todėl turime stengtis neatsilikti, o gal ir būti vienu kitu žingsneliu priekyje prieš kitų šalių kolegas. Lietuva turėtų pasistūmėti didelės apimties
duomenų valdymo srityje; 3D kadastro sistemos sukūrimo srityje; tikslinga analizuoti teisines ir technines galimybes dėl nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų
atnaujinimo naudojant aukščiausio tikslumo kartografinius duomenis; neišspręsti BIM duomenų valdymo, jų integravimo į esamas informacines sistemas ir kiti
klausimai. Tam reikia bendrų valstybinių institucijų, mokslininkų ir gamybininkų
pastangų.
Tur būt geriausiai matininkų, geodezininkų, erdvinius duomenis kuriančių, teritorijų plėtrą planuojančių specialistų svarbą apibūdina konferencijoje pasakyta mintis, kad „geras koordinavimas prasideda nuo gerų koordinačių“ .
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Mokslinių tyrimų dešimtmečiai
Prof. dr. Antanas LUKIANAS
Dr. Antanas Sigitas ŠILEIKA
Žmonėms, baigusiems gyvenimo kelią šioje žemėje ir iškeliavusiems
Amžinybėn, statomi paminklai. Bėgant metams jie pamažu dyla, kol pagaliau išnyksta nuo žemės paviršiaus. Paminklai išnyksta (o kai kuriems
žmonėms statyti didingi paminklai ir su džiaugsmu kitų žmonių nugriaunami), bet žmonių atmintyje išlieka prisiminimai apie žmogaus atliktus
gerus darbus, apie tai, ką prasmingo paliko šioje žemėje, ką gero paliko
kitoms kartoms.

Pačiame Lietuvos viduryje, šalia kelio „ViaBaltika“, netoli Kėdainių tebestovi
paminklas, kurį pastatė žemdirbiai, liejusieji prakaitą šalia plytinčiuose laukuose.
Jame įrašyti prasmingi žodžiai: „Melioratoriams, kurių rankos ir protas suteikė
mūsų žemei naujų jėgų“. Bet geriausias paminklas melioratoriams – tai jų rankomis
atlikti milžiniški darbai. Juk tūkstančiai Lietuvos melioratorių, pagarbiai vadintų
žemės gydytojais, dešimtmečiais vykdė svarbius žemės gerinimo darbus, gražino
kraštovaizdį. Daugiau kaip dviejuose milijonuose hektarų drenuotų žemių (šiems
pasiekimams atminti taip pat pastatyti paminklai) žemdirbiai įgijo galimybę gauti
didesnius derlius, mažiau priklausyti nuo gamtos sąlygų. Melioracija (ar tai būtų
sausinimas, ar drėkinimas) yra visame pasaulyje pripažinta dirvožemio vandens režimo reguliavimo priemonė, ir ji vykdoma šimtuose milijonų hektarų.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, melioratorių atlikti darbai vertinami nevienareikšmiškai. Kai kurie žmonės, siekdami politinių tikslų, juos įvardijo kaip padariusius didelę žalą Lietuvos gamtai ir kaimo žmonių likimams. Kai kas nepelnytai
kaltina melioratorius už tai, kad buvo sunaikinta daug vienkiemių, pakeistos upelių
natūralios vagos jas ištiesinant. Be abejo, atliekant didžiulės apimties darbus nebuvo
išvengta klaidų. Neklysta tik tie, kas nedirba. Bet, žiūrint objektyviai, buvo atlikti
labai reikalingi ir labai svarbūs Lietuvai darbai. Labiausiai gaila, kad dėl dabartinės
tiek mūsų valstybės, tiek žemės savininkų finansinės būklės (o ji kada nors tikrai
pagerės) įrengtos melioracijos sistemos neprižiūrimos, laiku neremontuojamos, palaipsniui praranda savo funkcionalumą ir pamažu atmiršta. Belieka viltis, kad kada
nors, kai leis ekonominės sąlygos, vėl bus grįžta prie svarbių melioracijos darbų.
Vykdant melioracijos darbus reikšmingas buvo ir melioracijos mokslo vaidmuo.
Melioracijos institutas, įkurtas prieš 65-erius metus, išgyveno tik 62-ejus. Jis buvo
įsteigtas 1950 m. lapkričio 10 d. Iš pradžių institutas buvo Lietuvos mokslų akademijos sudėtyje ir buvo įsikūręs Kaune, Laisvės alėjoje. Bėgant metams keitėsi jo
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vieta ir instituto bei jo padalinių pavadinimai, juridinis statusas, vadovybė, struktūra, darbuotojų skaičius, finansavimo
šaltiniai, tyrimų tematika ir mastai. Instituto veiklos penkiasdešimtmečio proga buvo išleista knyga „Lietuvos vandens
ūkio institutas. 1950-2000“ (sudarytojas dr. V. Morkūnas).
Joje detaliai aprašyti instituto darbai per 50 metų. Čia norime
trumpai priminti, kokie buvo atlikti svarbiausi darbai per visą
instituto veiklos laikotarpį.
Dėl įvairių bėdų, klaidų ir neišspręstų problemų įpratome
visada kaltinti „valdžią“. Jei yra geri pasiekimai, pirmiausia
J.Čeičys
taip pat sveikinami vadovai. Tad kaip gi keitėsi per
Instituto gyvavimo laikotarpį jo vadovybė? Direktorių pareigose dirbo tik 3
žmonės. Pirmuoju direktoriumi buvo
paskirtas Jonas Čeičys (dirbęs šiose
pareigose iki 1959 m.). 1959-1991 m.
institutui vadovavo Povilas Balzarevičius, 1991-2012 m. – Antanas Sigitas Šileika. Direktoriaus pavaduotoju
mokslui 1951-1957 m. dirbo Mykolas
Kosčiauskas, 1957-1966 m. – Kazimieras Dabužinskas, 1966-1970 m. – LeP.Balzarevičius

onardas Zelionka,
1970-1988 m. –
Antanas Lukianas,
1988-2009 m. – Vytautas Morkūnas.
1974 m. siekiant
gerinti mokslo pasiekimų
diegimą
A.Lukianas
V.Morkūnas
gamyboje,
buvo A.S.Šileika
įkurta dar vieno direktoriaus pavaduotojo mokslui pareigybė. Šiose pareigose 19741975 m. dirbo Jonas Duoba, 1975-1991 m. – Aloyzas Stirka. Mokslinio sekretoriaus pareigose iki 1962 m. buvo Tadas Zaleskis, 1962-1969 – Algirdas Račinskas,
1969-1970 – Antanas Lukianas, 1970-1972 – Jonas Duoba, 1972-1990 – Algimantas Jonavičius, nuo 1991 – Aloyzas Stirka. Labai svarbi ir direktoriaus pavaduotojo
gamybai pareigybė; šiam asmeniui teko daugiausia rūpintis statybų bei materialinio-techninio aprūpinimo klausimais. Iki 1964 m. šiose pareigose dirbo L. Linkevičius, 1965-1977 – S. Budreckas, nuo 1977 – A. Jasiukaitis.
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1956 m. Instituto pavaldumas iš Mokslų akademijos buvo perkeltas į kitų Lietuvos žemės ūkio valstybinių institucijų pavaldumą, o 1966-1989 m. į buvusios
Sovietų Sąjungos Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos pavaldumą. Nuo 1989
m. institutas veikė savivaldos principais, o nuo 2002 m. tapo Lietuvos žemės ūkio
akademijos padaliniu. Štai kokia instituto pavadinimų kaita: 1950-1956 m. – Melioracijos institutas, 1956-1991 m. – Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslo
tyrimo institutas, 1991-1995 m. – Lietuvos melioracijos institutas, 1995-2002 m. –
Lietuvos vandens ūkio institutas, nuo 2002 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos
Vandens ūkio institutas. 2012 m. institutas jau neteko juridinio asmens statuso. Tais
metais dar dirbę institute mokslininkai tapo Aleksandro Stulginskio universiteto
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto mokslo darbuotojais. Jų skaičius kasmet sparčiai mažėja ir dabar jame dirba tik 7 buvę
instituto mokslininkai (po 0,5 etato). Vandens išteklių inžinerijos instituto sudėtyje
yra Cheminė analitinė laboratorija, kuri veikia Vilainiuose, buvusios Dirvožemio
laboratorijos bazėje. Ši laboratorija (joje 6 darbuotojai), turinti didesnę nei 60 metų
darbo patirtį, Aplinkos apsaugos agentūros atestuota atlikti taršos šaltinių išmetamų
į aplinką teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Moderni įranga leidžia
atlikti gamtinio (paviršinio ir požeminio) vandens bei nuotekų (buitinių, pramonės,
gyvulininkystės fermų) tyrimus; nustatyti nuotekų dumblo, mėšlo, srutų ir kompostų tręšiamąją vertę; dirvožemio, augalų ir grunto tyrimus. Laboratorijoje teikiamos geriamojo vandens kokybės tyrimų paslaugos. Laboratorijoje taikoma kokybės
kontrolė dalyvaujant tarptautiniuose palyginamuosiuose bandymuose. Visas lėšas
ši laboratorija užsidirba pagal sutartis su įvairiais užsakovais (jokio biudžetinio finansavimo negauna).
Iš svarbiausių pirmojo dešimtmečio instituto darbų paminėtinas Lietuvos teritorijos tyrimas melioraciniu požiūriu, perspektyvinių melioracijos darbų metmenų
sudarymas, racionalių sausinimo būdų nustatymas Lietuvos sąlygomis, hidrologiniai ir hidrotechninių statinių tyrimai. Svarbūs J. Čeičio parengti leidiniai „Dirvožemių melioracija“ (1952 m.), „Melioracijos terminų žodynas“ (1960 m.). Pirmieji
bandymai vykdyti tik Zagradoje (Kauno r., prie Garliavos) ir Vilainiuose (Kėdainių
r.). Vienas pirmųjų instituto darbuotojų buvo dr. J. Gražys, dirbęs nuo 1951 m. iki
pat mirties 1978 metais. Jis parengė senojo sausinamojo tinklo, taip pat ir Nemuno
žemupio užliejamųjų pievų, rekonstravimo metodiką, atliko paviršinio laukų sausinimo tyrimus, kurie buvo ypač aktualūs pirmuoju žemių melioravimo laikotarpiu.
J. Gražys buvo pirmųjų tyrimų Kėdainių miesto nutekamojo vandens valymo ir
panaudojimo žemdirbytės drėkinimo laukuose iniciatorius ir vadovas.
1951 m. Institute buvo įkurta Dirvožemio laboratorija, kuriai nuo jos įkūrimo iki
1984 m. vadovavo J. Komparskas, vėliau – R. Aksomaitienė. Laboratorijos darbuotojai tyrė įvairias dirvožemio ir vandens savybes, kurias būtina įvertinti tobulinant
melioracines sistemas ir sprendžiant gamtosaugos problemas. Tai maisto medžiagų
režimo (J. Komparskas), nutekamųjų vandenų valymo ir jų panaudojimo drenuo-
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tuose dirvožemiuose (R. Aksomaitienė), maisto medžiagų išplovimo iš lietinamų
pievų ir ganyklų (J. Balzarevičienė) tyrimai.
1952 m. buvo įsteigtas Hidrologijos skyrius, kurio pirmuoju vedėju buvo J. Macevičius, vadovavęs iki 1960 m. Vėliau vedėjai buvo V. Marčėnas (1960-1964), A.
Juozapaitis (1964-1994), V. Zelionkienė (1995-2000). Šio skyriaus darbuotojai tyrė
melioracijos priemonių poveikį dirvožemio vandens balansui ir upių vandens režimui, patikslino skaičiuojamąsias upių ir drenažo hidrologines charakteristikas, tyrė
vandens erozijos procesus. Skyriuje išaugo daug gabių hidrologų – V. Marčėnas, M.
Žukauskas, D. Lukianienė, V. Zelionkienė, A. Tiknius, G. J. Kutra, L. Berankienė.
Habilituoto daktaro disertaciją parengė A. Račinskas.
1961-1975 m. – melioracijos sistemų ir technologijų tobulinimo laikotarpis.
1965 m. buvo išleistas svarbus leidinys „Lietuvos šlapių žemių kadastras“ (antras
leidimas 1980 m.). Jo autoriai L. Zelionka ir A. Sakalauskas. J. Čeičys 1965 metais
išleido pirmąjį vadovėlį „Žemės ūkio melioracija. Sausinimas“, 1967 m. – „Vasaros potvynių skaičiuotinų debitų nustatymas“. Tais pat metais J. Čeičys pirmasis
institute įgijo daktaro (pagal dabartinę klasifikaciją – habilituoto mokslų daktaro)
laipsnį. Tuo laikotarpiu tik dviems instituto darbuotojams pavyko išvykti į ilgalaikes mokslines stažuotes (kelti kvalifikacijai ir mokytis pažangių tyrimo metodų).
1971-1972 m. buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos Rostoko universitete
stažavosi dr. A. Lukianas, o 1972-1973 metais – Anglijoje, Niukaslio universitete –
dr. V. Morkūnas. Šiandien mokslinės stažuotės jau nieko nestebina, bet sovietiniais
metais tai buvo reikšmingas įvykis. Išvykti į užsienį tada buvo labai maža tikimybė.
Svarbūs drenažo konstrukcijų tobulinimo ir priemonių jo veikimui pagerinti
tyrimai. Beveik 30 metų drenažo tyrimams paskyrė dr. V. Šileika, dirbęs institute

Instituto mokslinė taryba su veteranais. 1969 m.
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nuo 1952 iki 1981
metų. Jis buvo
vieno pirmųjų padalinių – Hidromelioracijos skyriaus vedėjas. V.
Šileika vykdė pirmuosius tyrimus
nustatant drenažo
parametrus, molinių ir betoninių
drenažo
vamzdžių gedimus ir
V. Šileika (iš kairės), J. Navickas ir V. Paliulis
priemones jiems
išvengti, sukūrė
fasoninius vamzdžius sausintuvams
sujungti
su rinktuvais, jų
gamybos įrangą
ir kt. Šio padalinio vadovu vėliau
buvo K. Baškys
(1963-1966 m.).
1966-1993
m.
vedėju dirbo A.
Balčiūnas, paskyręs melioracijos
mokslui 40 proA.Rimkus ir S.Vaikasas tyrimų metu
duktyvių darbo
metų (1954-1993), atlikęs svarbius drenažo veikimo sunkios mechaninės sudėties
dirvožemiuose tyrimus. Dar sovietiniais laikais, kaip patyręs specialistas, jis Sovietų Sąjungos delegacijos sudėtyje dalyvavo pasauliniuose melioracijos kongresuose
Meksikoje ir Indijoje. Įvairiais drenažo klausimais dirbo A. Lukianas, J. Duoba,
R. Lamsodis, V. Paliulis, R. Pukštas, E. Mittas, K. Ivanauskienė, V. Gurklys, E.
Ramoška, V. Šaulys, N. Bastienė ir kt. Naujos krypties – sausinimo plastmasinių
vamzdžių drenažu tyrimus vykdė A. S. Šileika. Drenažo sausinamojo efektyvumo
tyrimus Rusijos Tolimuosiuose rytuose, Amūro srityje, atliko R. Čižauskas.
1965 m. buvo įkurtas Melioracijos darbų organizavimo ir gamybos skyrius. Jam
vadovauti buvo pakviestas ilgametę gamybinę patirtį turintis J. Navickas. Skyriaus
darbuotojai tobulino melioracijos darbų technologijas, jų vykdymo organizacines
formas, rengė nurodymus darbams vykdyti įvairiuose gruntuose, siekiant užtikrinti
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sistemų funkcionalumo ilgaamžiškumą. Šiais klausimais produktyviai dirbo V. Paliulis, P. Šukys, E. Mittas.
1965 metais buvo įkurtas dar vienas naujas skyrius – Drėkinimo ir žemės ūkio
aprūpinimo vandeniu skyrius (vėliau buvo reorganizuotas į kitus padalinius). Pagrindinės darbo kryptys buvo tokios: daržovių ir kultūrinių ganyklų drėkinimas
švariu vandeniu; kai kurių nuotekų (buitinių, maisto pramonės įmonių nuotekų,
skysto mėšlo ir kt.) panaudojimas daugiametėms žolėms drėkinti; sausinimo sistemų parametrų drėkinamose žemėse pagrindimas; žemės ūkio aprūpinimas vandeniu. Buvo parengtas optimalus drėkinimo režimas, nustatytos liejimo bei drėkinimo normos ir kitos rekomendacijos. Įvairiais drėkinimo klausimais tyrimus
vykdė P. Aksomaitis, R. Aksomaitienė, B. Rukšėnas, V. Morkūnas, I. Lamsodienė,
J. Balzarevičienė, S. Aškinis, L. Gutauskas, P. Petronis, Z. Strusevičius, S. M. Strusevičienė, M. Čižauskienė.
Nuo 1967 m. institute veikė Ekonomikos skyrius, jo vedėju ilgą laiką buvo L.
Zelionka. Skyriaus darbuotojai A. Jonavičius, N. Varnienė, J. Bobrevičienė, J. Mrazauskas ir kiti sprendė kapitalinių investicijų į melioraciją bei melioruotų žemių
panaudojimo ekonominio efektyvumo didinimo ir kt. problemas. Įsigijus pirmąsias elektronines skaičiavimo mašinas (Nairi, SM-4), prie šio skyriaus buvo įkurtas
Skaičiavimo centras.
Žymiausi instituto hidrotechnikai, kūrę Hidrotechninę laboratoriją ir atlikę svarbius hidrotechninių statinių konstrukcijų tyrimus, buvo A. Rimkus (dirbęs 19572000 m.) ir B. Blažys (dirbo 1959-1990 m.). Laboratorijoje buvo įrengti unikalūs
hidrauliniai latakai su kintamu nuolydžiu, modeliavimo aikštelės, taravimo stendai.
Šioje laboratorijoje svarbius tyrimus atliko K. Baškys, N. Ždankus, R. Alekna, atviroje Nemuno žemaslėnio modelinėje aikštelėje – S. Vaikasas ir kiti.
1971-1991 m.
Eksploatacijos
skyriaus (vedėjas A. S. Šileika)
mokslininkai,
siekdami palengvinti sausinimo
sistemų eksploataciją, kūrė ir
diegė į gamybą
naujas technines
priemones – griovių šlaitų šienapjoves, griovių
dugno valymo
bei drenažo ge-

Melioracijos ir vandens ūkio ministras J. Velička (trečias iš kairės)
visada palaikė instituto veiklą
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dimų diagnozavimo ir šalinimo įrenginius ir kt. 1995 m. šis skyrius buvo atkurtas,
jo vedėju paskirtas V. Šaulys. Tuo laikotarpiu buvo rengiama melioracinio turto
naudojimo ir valdymo strategija, toliau tęsiami melioracijos sistemų eksploatavimo
būdų ir priemonių tyrimai. Eksploatacijos klausimais, be minėtų darbuotojų, tyrimus vykdė R. Pukštas, S. Ragauskas, S. Kutra ir kiti.
1973 m. buvo įkurtas Vandens išteklių apsaugos ir naudojimo žemės ūkyje skyrius Kaune, buvusios Hidrotechninės laboratorijos patalpose. Vedėjo pareigas laikinai ėjo B. Blažys, nuo 1979 m. – K. Gaigalis. Šis skyrius, kuris vėliau, kaip ir daugelis instituto skyrių, transformavosi į kitus struktūrinius vienetus, rengė mokslines
rekomendacijas, kaip racionaliai naudoti vandens išteklius, kaip sumažinti žemės
ūkio gamybos įtaką vandens telkinių užteršimui, užaugimui bei uždumblėjimui ir
kt. Šiuos klausimus sprendė S. Stankevičienė, J. Gaižauskienė, R. Bridickaitė, J.
Marculanienė, P. Milius ir kiti.
1976-1990 m. – tolesnio melioracijos sistemų konstrukcijų, jų įrengimo bei eksploatavimo technologijų tobulinimo ir naujų techninių priemonių kūrimo laikotarpis. Tarp svarbiausių to laikotarpio instituto darbų paminėtinas kompleksinis darbas
„Žemių kultūrinimo ir jų intensyvaus naudojimo kultūrinėms pievoms ir ganykloms
technologijos sukūrimas ir įdiegimas“, už kurį P. Balzarevičiui ir J. Juškauskui 1976
m. buvo paskirta TSRS valstybinė premija. Už kompleksinį darbą „Drenažo konstrukcijų ir statybos technologijų mokslinis pagrindimas ir įdiegimas intensyvios žemės ūkio gamybos sąlygomis“ 1978 m. A. Balčiūnas, B. Blažys ir A. Lukianas tapo
Lietuvos valstybinės premijos laureatais. Daugeliui instituto darbuotojų už reikšmingus pasiekimus buvo suteikti Lietuvos nusipelniusių melioratorių vardai.
Labai svarbūs buvo Polderių skyriaus, kuris buvo įsteigtas 1970 metais, darbai.
Skyriui iki 1993 m. vadovavo J. Juškauskas, vėliau A. P. Mališauskas. 1975 m. Šilutėje buvo įkurtas šio skyriaus sektorius (vadovas – E. Balodis). Skyriaus mokslininkai sprendė polderinių sistemų, rengiamų upių slėniuose gyvenvietėms ir žemės
ūkio naudmenoms apsaugoti nuo potvynių, taip pat vandens režimo reguliavimo
būdų bei sausinimo sistemų konstrukcijų ir įrengimo technologijų šiose teritorijose bei šiam regionui ypač aktualias aplinkosaugos problemas. Šis skyrius iki 1986
m. buvo vadovaujantysis ir koordinuojantysis padalinys visoje tuometinėje Sovietų
Sąjungoje. Buvo atliekamos ekspertizės ir konsultuojami polderių tematikos darbai Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijos Leningrado ir Kaliningrado srityse, bendradarbiaujama su Vokietijos ir Lenkijos mokslininkais. Be minėtų mokslininkų, šioje
tematikoje produktyviai dirbo A. Rimidis, K. Katutis ir kt.
Nuo pat instituto įkūrimo pradžios svarbia darbų kryptimi buvo melioracinės
statybos ir kultūrtechninių darbų technologijų tobulinimas. Kuriant įvairias mašinas
darbams mechanizuoti sėkmingai dirbo D. Stočkus, A. Ragulskis, K. Markauskas,
E. Urbonas, V. Tilindis, A. Šriupša, R. Jurgaitis, M. Urbutis, J. Nedzinskas ir kt.
Buvo sukurtos dirvų lyginimo bei griovių dugno valymo mašinos, daugiaoperacinis
agregatas šlaitams stiprinti, įrenginys drenoms užversti armenimis ir kt.
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Nuo 1968 m. Institutui buvo pavesta koordinuoti kultūrtechninius tyrimus Sovietų Sąjungoje. Institute veikė eksperimentinės dirbtuvės, Konstravimo biuras,
kurio pagrindinė kryptis buvo naujų mašinų kūrimas kultūrtechniniams darbams.
Kultūrtechninių tyrimų krypties svarbiausi tokie darbai: kultūrinių pievų ir ganyklų
įrengimo ir sunykusių atnaujinimas (šia tema B. Saukevičius paruošė pranešimą
tarptautiniam pievininkystės kongresui, vykusiam JAV 1981 m.); pažeistų žemių
rekultivavimas; krūmuotų bei akmenuotų žemių įsisavinimas ir krūmų medienos
panaudojimas bei akmenų utilizavimas ir kt. Šioje kryptyje sėkmingai darbavosi
A. Stirka, V. Skurdenis, F. Juškevičius, V. Bauža, S. Radavičius, P. A. Rimdeika,
ir kt. Konstravimo biuro vadovais buvo V. Skurdenis (1968-1972 m.), A. Rimkus
(1972-1980 m.), A. Stirka (1981-1987 m.), S. Mickus (1987-1991 m.). Kai kurios
sukurtos mašinos ir padargai (kompleksinis krūmų rovimo agregatas, elektrohidrauliniai akmenų skaldymo įrenginiai, smulkių, stambių bei sprogdintų akmenų krovimo kaušai ir kt.) buvo rekomenduotos gaminti serijomis. 1989 m. Vilainiuose buvo
pradėta statyti melioracijos mašinų gamykla. Pasikeitus politinei santvarkai, 1990
m. statyba buvo sustabdyta.
Institutui buvo pavaldus eksperimentinis ūkis, kurio plotas siekė 6360 ha. Jame
instituto darbuotojai vykdė mokslinius tyrimus eksperimentinėse sausinimo, drėkinimo, ganyklų aprūpinimo vandeniu sistemose bei įvairius sukurtų technikos
įrenginių technologinius tyrimus. Ūkiui daugelį metų (1959-1987 m.) vadovavo V.
Kučinskas, gerai supratęs instituto darbų esmę ir eksperimentinio ūkio paskirtį.
1987 m. Vilainiuose buvo įkurtas mokslinis-gamybinis susivienijimas „Lietuvos melioracija“, kurio tikslas buvo spartinti mokslo pasiekimų diegimą į gamybą.
Jo generaliniu direktoriumi buvo paskirtas P. Balzarevičius. Susivienijimo sudėtyje
buvo Institutas, Projektavimo ir konstravimo biuras (viršininkas A. Stirka), bandomasis-parodomasis ūkis (direktorius A. Dagys). Be to, susivienijimui buvo priskirta

Ataskaitinės konferencijos metu
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Kėdainių melioracijos statybos ir
montavimo valdyba (viršininkas
J. Ulickas). Visos
į susivienijimą
įeinančios organizacijos išliko
pakankamai savarankiškos, tik
pagerėjo jų finansinis ir materialinis aprūpinimas.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę,
vyko
ženklūs pokyčiai visose ūkinio ir kultūrinio gyvenimo srityse. Įvykus žemės nuosavybės atkūrimo procesui, pasikeitė žemės ūkio gamybos pobūdis. Labai ženkliai
sumažėjo žemės melioravimo darbų. Vyko daugelio įmonių (projektavimo instituto,
melioracijos statybos valdybų ir kt.) restruktūrizacija. Buvo vykdoma mokslo bei
studijų pertvarka. Visa tai pakeitė ir Instituto veiklos pobūdį. Mokslinis-gamybinis
susivienijimas „Lietuvos melioracija“ buvo perduotas Lietuvos žemės ūkio ministerijai, o vėliau likviduotas. Jį sudariusios organizacijos kurį laiką dar veikė savarankiškai, o vėliau dėl pasikeitusių ekonominių sąlygų buvo reorganizuotos į kitokios
veiklos vienetus.
Todėl 1990–2012 m. laikotarpis buvo gana skaudus instituto gyvenime. Valdžios
struktūrose susidarė nuomonė, kad Lietuvoje per daug mokslo institutų, ypač žemės
ūkio srityje. Institutui iš valstybės biudžeto buvo skiriama tik apie 40 proc. reikiamų
lėšų, tapo būtina ieškoti kitų finansavimo šaltinių. Tokia nestabili situacija kėlė nuolatinę įtampą kolektyve. Teko reorganizuoti Institutą. Keitėsi jo struktūra, buvo sumažintas darbuotojų skaičius. Buvo įgyvendinta sistema, pagal kurią mokslininkų
skaičius ir jų atlyginimas priklausė nuo konkursuose laimėtų papildomų sutartinių
darbų finansavimo. Pasikeitė mokslo darbų kryptys – buvo nutraukti melioracinių
sistemų konstrukcijų, statybos organizacijos ir technologijos, kultūrtechninių darbų
technologijų tobulinimo tyrimai, o išplėsti žemės ūkio poveikio aplinkai, pirmiausia vandens kokybei, bei sausinimo sistemų eksploatavimo tyrimai. Atsivėrė durys
ženkliai platesniam tarptautiniam bendradarbiavimui su Vakarų Europos bei JAV
mokslo institucijomis.
Vykstant žemės grąžinimo jos tikriesiems savininkams procesui, lauko bandymams pavyko išsaugoti tik apie 350 ha neprivatizuotos žemės. Netekome nemažai
kapitališkai įrengtų eksperimentinių sistemų. Nežiūrint susidariusių sunkumų, po
Prezidentas V.Adamkus susipažįsta su instituto Hidrotechninės
laboratorijos darbais. 1995 m.
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Nepriklausomybės atkūrimo J. Juškauskas, A. Rimkus ir S. Vaikasas apgynė habilituoto daktaro disertacijas, o 7 mokslo darbuotojai – daktaro disertacijas.
Buvo reorganizuotas Konstravimo biuras dalį buvusių jo darbuotojų perkeliant į
instituto padalinius. Sutriko eksperimentinių mašinų gamyba.
1996 m. institutas buvo atestuojamas Lietuvos ir Norvegijos mokslo ekspertų.
Ekspertai teigiamai įvertino Instituto tyrimus žemės ūkio vandentvarkoje. Instituto
tarybai pasiūlius, Vyriausybės 1995 m. lapkričio 23 d. nutarimu Lietuvos melioracijos institutas pervadintas Lietuvos vandens ūkio institutu.
Nepriklausomybės metais išsiplėtė instituto tarptautiniai ryšiai. Pirmasis kontaktas su JAV mokslininkais įvyko 1994 m. vasarą Šilutėje. Čia svečiavosi JAV
Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos vertinimo grupės vadovas W. Foster ir, jam
pasiūlius, buvo parengtas projektas „Nemuno žemupio polderių žemių naudojimo
alternatyvos“. 1994 m. rudenį JAV Ajovos universitete buvo pasirašytas pirmasis
tarptautinis kontraktas. Vykdyto projekto ataskaita buvo išspausdinta Ajovos universiteto leidinyje. JAV žemės ūkio departamento kvietimu šio darbo tema instituto
direktorius A. S. Šileika skaitė pranešimą ir Pasaulio bankui Vašingtone.
1995 m. Švedijos Vyriausybė inicijavo Baltijos jūros apsaugos nuo žemės ūkio
taršos programą, kuriai vykdyti skyrė nemažai lėšų. Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo departamentui pasiūlius, šios programos vykdyme kartu su Švedijos
žemės ūkio mokslų universiteto ir Švedijos žemės ūkio inžinerijos instituto darbuotojais daugelį metų aktyviai dirbo ir instituto mokslininkai. Parinktuose žemės ūkio
paskirties nedidelių upelių baseinuose buvo įrengtos įvairios aplinkosaugos priemonės, stebimas šių priemonių poveikis aplinkai. Institutui buvo patikėtas vykdyti ir
kitas Švedijos finansuojamas projektas, kurio tikslas buvo įvertinti apsauginių miško ir krūmų juostų poveikį maisto medžiagų sulaikymui nuo išplovimo į upelius.
Įgyvendinant šiuos
tarptautinius
projektus buvo įrengtos
keturios agroekomonitoringo sistemos
su modernia matavimų įranga įvairiuose
Lietuvos geografiniuose regionuose.
Šiose sistemose stebėjimai tęsiami iki
šiol. Šie projektai
kartu buvo vykdomi
Latvijoje ir Estijoje.
Išsikovojus gerą
vardą
tarptautinių

Konferencijos Birštone metu
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projektų vykdymo srityje, Institutui buvo pasiūlyta
organizuoti PHARE finansuojamą Lietuvos melioracijos reorganizacijos projektą. Rengti šio projekto
techninę užduotį buvo pakviesti Olandijos Tarptautinio žemių melioracijos ir pagerinimo instituto specialistai. Vadovaujančiąja institucija Lietuvoje buvo
paskirtas vėl mūsų Institutas. Pagrindinis projekto
tikslas – parengti Lietuvos melioracijos sektoriaus
reorganizavimo strategiją, pasiūlyti melioracijos sistemų privatizavimo būdus, finansavimo ir valdymo
tvarką.
1997-2012 m. institutas dalyvavo dar daugelyje
tarptautinių projektų:
Knygos apie institutą
• dviejuose Švedijos Vyriausybės finansuotuose
viršelio faksimilė
projektuose (šių darbų tikslas buvo parengti
priemones pasklidosios taršos mažinimui upių baseinuose);
• Danijos žemės ūkio konsultavimo centro finansuotame projekte,
parengiant gerosios žemdirbystės kodeksą Lietuvai;
• FAO finansuotame projekte „Drenuotų žemių valdymas ir monitoringas
Baltijos šalyse ir Lenkijoje“;
• Europos Sąjungos PHARE finansuotame projekte „Ekologinių
metodų taikymas teritorijų vystymo planavime“;
• Švedijos Vyriausybės finansuotame projekte kuriant Baltijos jūros
aplinkos apsaugos regioninį informacijos tinklą;
• Europos Sąjungos mokslinių tyrimų projekte „Integruotas ir
subalansuotas vandens išteklių valdymas“;
• Pasaulio banko finansuotame projekte „Baltijos jūros regioninis projektas“.
Be šių tarptautinių projektų institutas vykdė nemažai Žemės ūkio ministerijos ir
Aplinkos apsaugos ministerijos finansuojamų projektų.
Vykdant tarptautinius projektus Olandijoje ir Vokietijoje stažavosi S. Vaikasas ir
V. Morkūnas. Geografinių informacijos sistemų taikymo žemės ūkyje žinių Olandijos Tarptautiniame žemių melioracijos ir pagerinimo institute bei JAV Delavaro
universitete sėmėsi S. Kutra. JAV Ajovos universitete ir Švedijos žemės ūkio universitete stažavosi A. S. Šileika, Vokietijos Augalų maitinimo ir dirvožemio mokslo
institute – V. Gasiūnas, Švedijos Lundo universitete – A. Šmitienė. Vykdant tarptautinius projektus aktyviai dalyvavo R. Aksomaitienė, J. Juškauskas, S. Kutra, A.
Rimkus, S. Vaikasas ir kiti. Jų straipsniai aktualiomis vandens apsaugos temomis
dažnai buvo spausdinami tarptautiniuose prestižiniuose mokslo leidiniuose bei iki
2012 m. instituto leidžiamame mokslo žurnale „Vandens ūkio inžinerija“.
Tokia yra trumpa Instituto veiklos istorija. Jo darbuotojai dešimtmečiais sąžiningai ir atsakingai vykdė svarbius mokslinius darbus, siekdami, kad Lietuvos žemė
brandintų gausius derlius ir gražėtų jos kraštovaizdis.
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Pergalė Salaspilio mūšyje
Pernai paminėjome prieš 410 metų įvykusio svarbaus Lietuvai Salaspilio mūšio pergalės metines. Detalus šio mūšio aprašymas pateko į daugelio šalių karybos taktikos vadovėlius.

Daugelį metų (1600-1629 m.) trukęs karas su Švedija atseikėjo Lietuvai daug
nelaimių ir netekčių. Pradėjusi karą Švedija siekė užvaldyti Lietuvos - Lenkijos
valstybei priklausančią Livoniją, užimti Kareliją ir Kolos pusiasalį ir tuo būdu tapti
viešpataujančia valstybe Baltijos jūros regione. Užėmusi Šiaurės Estiją su Talinu,
švedų kariuomenė skverbėsi toliau link Rygos. 1602 m. pabaigoje Lietuvos didįjį
etmoną Kristupą Radvilą Perkūną, gynusį Livoniją, pakeitė Lietuvos lauko etmonas
ir Žemaičių seniūnas Jonas Karolis ChodkeviSalaspilio mūšio schema
čius (žemaičių vadinamas
Katkumi). 1605 m., mirus
K. Radvilai, karalius J.
K. Chodkevičių paskyrė
LDK didžiuoju etmonu.
Jo iniciatyva iš švedų
buvo atimtos beveik visos
(išskyrus Pernu ir Tartu)
Lenkijai ir Lietuvai priMūšis. Piterio Snayers‘o
paveikslas
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klausančios valdos. Švedijos karalius Karolis
IX siekė užimti Rygą ir iš lietuvių atkovoti Livonijos žemes. 1605 m. rugpjūčio mėnesį, sutelkęs 14 tūkst. Karių, išplaukė į Livoniją.
Tuo metu Lietuvos - Lenkijos karaliumi
buvo 1587 m. išrinktas švedų karalaitis Zigmantas Vaza (buvusio Lietuvos - Lenkijos
karaliaus Žygimanto Augusto dukros Kotrynos
sūnus). Personalinė unija su Švedija žlugo, kai
Zigmanto Vazos dėdė Karolis jį nuvertė nuo
sosto ir pats 1604 m. tapo Švedijos karaliumi
Karoliu IX.
Etmonas J. K. Chodkevičius 1605 m. rugsėjo 25-26 d. įsirengė kariuomenės stovyklą tarp
Salaspilio ir Ikškilės (apie 13 km į pietryčius
nuo Rygos), numatęs čia stoti į atvirą mūšį su
švedais, nes praradus Rygą, galvoti apie Livoniją būtų buvę beviltiška.
Karolis IX, sužinojęs, kad J. K. ChodkeviJonas Karolis Chodkevičius
čiaus karinės pajėgos atvyko prie Rygos, nutarė
stoti į mūšį prieš kelis kartus mažesnes lietuvių pajėgas. Karalius jautėsi labai užtikrintai. Švedų pėstininkų vadas A. Lindersonas perspėjo karalių: „Greičiau Jūsų
didenybė pamatys Dauguvą atgal tekančią, negu lietuvius ir jų etmoną bėgančius“.
Karolis IX įspėjimo paklausė ir prieš lietuvius papildomai pasitelkė Rygą apsupusius dalinius.
Apie 14 tūkst. švedų karių išsirikiavo kalvoje 800 metrų rikiuote. Už lygumos
kitoje pakilumoje išsirikiavo 4 tūkst. LDK karių. Priekyje švedų ir lietuvių kariuomenių buvo išrikiuotos patrankos. J. K. Chodkevičius savo kariuomenę stengėsi
išrikiuoti taip, kad ji priešininkui atrodytų visiškai maža.
Karolis IX, jausdamas savo pranašumą, neskubėjo pradėti mūšio. Tuomet Lietuvos didysis etmonas įsakė priekiniams daliniams išprovokuoti ir išvilioti švedų pėstininkus į lygumą. 900 Tado Dombravos husarų turėjo išprovokuoti mūšį ir suvaidinti
panišką bėgimą iš mūšio lauko. Karolis IX, pamatęs savo karių sėkmę, liepė pulti
visa jėga. Į slėnį nusileidusius švedų karius pasitiko uraganiška lietuvių artilerijos
ir pėstininkų ugnis. Suardytas švedų pėstininkų gretas užpuolė Vincento Vainos 300
husarų pulkas, o švedų husarus sumušė T. Dombravos husarai. Kiek prasčiau lietuviams sekėsi dešiniajame sparne. Čia Jono Sapiegos vadovaujami raiteliai sumušė
dvigubai didesnį švedų raitelių dalinį, tačiau Karolis IX metė papildomus raitelių
dalinius. Laiku pasiųstas J. K. Chodkevičiaus 200 husarų dalinys nulėmė mūšio
baigtį. Likę gyvi švedų kariuomenės likučiai paniškai traukėsi Rygos ir Kuršo link.
Sužeistas Karolis IX liko gyvas tik raitelio Henriko Wrede dėka, kuris savo žirgą atidavė karaliui, o pats žuvo. Mūšio lauke žuvo apie 9 tūkst. švedų karių, t.y. du trečda-
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Paminklas mūšiui atminti Biržuose

sios Romos imperatorius Rudolfas, Persijos
šachas ir Anglijos karalius Jokūbas.
Deja, ši pergalė nepakeitė Lietuvos Lenkijos karaliaus ir Seimo požiūrio į valstybės gynimo reikalus - kariuomene jie ir
toliau nesirūpino. Seimas neleido rinkti
lėšų kariuomenės išlaikymui. Norėdamas
išmokėti kareiviams algas, J. K. Chodkevičius pradėjo pardavinėti savo sidabrinius
indus. Laikui bėgant kariuomenė išsivaikščiojo. Neginama Lietuva patyrė daugybę
netekčių.
Garbingoms pergalėms atminti prie
nežinomojo kareivio kapo Varšuvoje yra
lentelė, skelbianti apie Lenkijos prie Kirkholmo (Salaspilio) pergalę, nors šiame
mūšyje talkino tik 200 lenkų husarų. Salaspilio mūšio vietoje lenkai ir latviai pastatė paminklą. Lietuviai savo karių pergalės
įamžinimui pastatyti paminklą atsibudo tik
prieš kelis metus. Latviai nesutiko, kad jis
būtų statomas Salaspilyje – ten jau paminklas yra. Tad Salaspilio mūšiui atminti paminklas pastatytas prie Biržų.
Parengė Romualdas Survila

liai. Lietuvos karinės
pajėgos neteko apie
100 karių. Lietuvos
didžiajam
etmonui
atiteko apie 60 švedų
vėliavų ir 11 patrankų
su amunicija.
Žinia apie Salaspilio (Kirkholmo) pergalę pasklido ne tik
Lietuvoje, Lenkijoje,
Švedijoje, bet ir kitose
Europos valstybėse.
Lietuvos didįjį etmoną sveikino Švento-

Varšuvoje prie Nežinomojo kareivio kapo surašytos Lenkijos karių pergalės, tarp jų ir Kirchholmo (Salaspilio). O juk tai LDK pergalė

Paminklas Latvijoje
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Armėnija iš arti
Romualdas Survila
Neseniai turėjau galimybę pabuvoti Armėnijoje. Tai įdomi šalis, manau, kad ir skaitytojai, susipažinę su jos istorija, pritars tokiam apibūdinimui.

Armėnija turi gilias istorines ir kultūrines tradicijas. Armėnų gyvenamose teritorijose gyvavo Hetitų imperija, Mitanijos ir Haja-Azi valstybės. Armėnija, kaip
Persijos valdoma provincija, buvo įkurta VI a. pr. Kr. po Urartu valstybės žlugimo.
Armėnai su kartėliu savo šalį vadina Karastanu – akmenų šalimi. Senovės Babilono žemėlapyje Armėnija vadinama Hajastanu. Karalystė savo klestėjimą pasiekė I
a. pr. Kr. valdant Tigranui Didžiajam. Vėliau Armėnija priklausė romėnams, graikams, partams, arabams, mongolams ir persams. Graikų užkariavimo laikotarpis
buvo Armėnijos aukso amžius.
Armėnija - pirmoji valstybė, kurioje krikščionybė tapo oficialia religija, tarp II a.
pabaigos ir IV a. pradžios (oficiali data yra 301 m.). Tarp XI ir XIV a. armėnų kunigaikštystė, vėliau karalystė, vadinamoji Kilikijos Armėnija, egzistavo Viduržemio
jūros pakrantėje. Tarp XVI ir XIX a. tradiciškai armėnų gyvenamos teritorijos Rytų Armėnija ir Vakarų Armėnija buvo paeiliui valdomos tai Osmanų imperijos,
tai Persijos imperijos. XIX a. viduryje Rytų Armėniją iš
Irano atkariavo Rusija, o didžioji dalis
vakarinių armėnų
gyvenamų teritorijų
liko valdomos Osmanų
imperijos.
1918 m. gegužės 28
d. Armėnija paskelbė nepriklausomybę
iš Irano atkariautoje
Rusijos teritorijoje,
bet 1920 m. buvo
okupuota bolševikų
raudonosios armijos.
Šiuolaikinė Armėnijos respublika susikūrė 1991 m., po SoArmėnų tautiniai rūbai
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vietų Sąjungos žlugimo.
Nuo seniausių laikų
armėnai gyveno kaimynystėje su kitų tautų žmonėmis: persais,
turkais, graikais, kurdais, asirais, azerais,
arabais, gruzinais ir kt.
Armėnų
gyvenamosios teritorijos, kaip ir
visoje Mažojoje Azijoje, buvo tautų išmargintos tarsi šachmatų
lenta. Tarp armėnų,
gyvenusių
kompaktiškose teritorijose, ir
gretimų kaimynų nuolat kildavo nesantaikų
ir žudynių. Iki XX a.
panaši padėtis buvo ir
dabartinėje Armėnijos
teritorijoje. Miestų gatvėse skambėjo turkų,
totorių, kurdų, persų ir
kitos kalbos. Jerevane
gyveno mažiau armėnų, negu Baku ar Tbilisyje. Gatvėmis traukė
kupranugarių karavanai, aidėjo šaižus asilų balsas. Kaip aprašo
1905 m. žurnalistas
Luidži Villari: „Jeravanas buvo nedidelis 20
tūkst. gyventojų miestelis Tai buvo tikras
Rytų miestas su totoriais, persais, mulomis,
su gyventojais, dėvinčiais tiurbanus, turgais,
asilais, kupranugariai
bei rytietišku chaosu ir
nešvara.“

Senasis Jerevanas

Senosios kapinės

Tipiška armėnų bažnyčia
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Sukūrę savo valstybę, armėnai kiek galėdami naikino senąjį musulmoniškąjį paveldą. Iš daugybės mečečių šiandien Jerevane telikusi Mėlynoji mečetė, priklausanti
Iranui.
XX a. pažadino tautas kurti savo nacionalines valstybes. Armėnai įkūrė nacionalistinę dašnakų organizaciją, norėjo sukurti valstybę tankiau apgyventose armėnų
teritorijose Turkijoje, Irane ir Rusijoje. Grynindami gyventojų sudėtį, dašnakai kitų
tautybių kaimynus išvydavo arba, kaip tai nuo seno būdavo Mažojoje Azijoje, išžudydavo. Po I pasaulinio karo byranti Osmanų imperija, sukilus armėnams, 19151917 m., armėnų tvirtinimu, išžudė iki 1,5 mln. jų tautiečių. Jie gelbėjosi bėgdami į
kitus kraštus ir į carinės Rusijos valdomą Rytų Armėniją.
Dabartinė Armėnijos Respublika užima 28,7 tūkst. kv. km. Gyvena joje apie 3
mln. gyventojų, iš jų trečdalis sostinėje Jerevane. Net 98 proc. gyventojų yra armėnai. Kitų tautybių gyventojų spartus mažėjimas prasidėjo po 1918 m. Po konflikto
su Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho azerbaidžaniečių šalyje beveik nebeliko. Neliko armėnų ir Azerbaidžane. Šiuos procesus lydėjo prievarta ir net žudynės. Dabar
Armėnija nepalaiko ryšių su kaimynine Turkija ir Azerbaidžanu, o draugiškos šalys
yra Gruzija ir Iranas.
Vidutinis Armėnijos teritorijos aukštis virš jūros lygio 1800 m, 90 proc. teritorijos yra 1000 m aukštyje. Aukščiausias kalnas Argacas – 4095 m., Armėnijos
simbolis – Ararato kalnas, esantis Turkijoje. Jo aukštis virš jūros lygio 5165 m. Klimatas Armėnijoje kontinentinis: žiemos gana šaltos (vynuogių stiebai nulenkiami ir
apiberiami žemėmis), vasaros – karštos.
Armėnams nuolat trūkdavo vandens. Vandentiekio čiaupas armėniškai – achpuru (šaltinis). Gamtiniai šaltiniai būdavo kalnų papėdėje. Moterys nešdavo vandenį
į aukštikalnes. Vandentiekiai (valdovų pilyse) veikė dar prieš mūsų erą. Patį pirmąjį
nutiesė Urartų karalius Menua, iškirtęs uolas ir atvedęs į sostinę Tušpą kalnų vandenį.
Didžiausias Armėnijos ežeras Sevanas urartų kalba reikia – „ežero šalis“. Į jį įteka
8 upės, išteka tik
viena Razdano
upė, išplukdydama dešimtadalį
Sevano vandens.
Palei
Razdaną
atsirado 6 hidroelektrinių kaskadas. Į derlingąjį
Ararato slėnį nubėgo 17 irigacinių
kanalų, kurie drėkina apie trečdalį
milijono hektarų.
Sevano
ežeras
Arpos upės vanduo per šachtą ir tunelį maitina Sevano ežerą
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labai nuseko, sumažėjo vandens
skaidrumas. Atsidengusioje sausumoje aptikta daug archeologinių radinių. Seniau ežeras
užšaldavo retai, dabar – beveik
kasmet. Sovietiniais laikais, sumaniems armėnams išsirūpinus
finansavimą, Sevano vandenų
papildymui buvo iškastas 48 km
ilgio tunelis per Vardeniso kalnagūbrį, nukreipiantis į ežerą dalį
vandeningos Arpos upės tėkmės.
Urartu karalystės laikotarpio akmeninis vandentiekis
Kasti tunelį buvo sunku, jį nuolat
sėmė vanduo. Kasėjus vargino net iki 50o C karštis ir tunelyje atsirandančios pavojingos dujos. Arpos upę maitina aplinkinių kalnų sniegynai ir daugybė Džermuko (džermuk – azerbaidžanietiškai – karštas šaltinis) miesto apylinkių mineralinių šaltinių,
todėl jos vanduo yra su nežymiu mineralinio vandens prieskoniu. Žemiau Džermuko,
ties Kečuto gyvenviete Arpos upė patvenkta. Iš jos šešialapio dobilo formos šachta
nukreipia vandenį į tunelį. Taip pat šio tvenkinio vandenys maitina piečiau esančią
Spandarjano vandens saugyklą. Vandens saugyklos turi didelę reikšmę, nes pavasariniai gausūs vandenys išsenka, vasarą upių vagos išdžiūsta. Armėniją ilgus amžius varginusi vandens problema jau iš dalies išspręsta, šalyje įrengta daug vandens saugyklų.
Armėnams buvo nelengva sukurti naciją, panašiai, kaip žydams Palestinoje. Ji
susiformavo į dabartinę Armėniją persikėlus persekiojamiems armėnams iš Turkijos, Irano ir Azerbaidžano. Konfliktas su Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho, palyginti su žydų-arabų priešprieša, mažai pastebimas, tačiau taip pat turi didelę potencialią grėsmę.

Arimai kalnuose
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Žemėtvarkos paviliota
Rugsėjo 18 d. aktyvi LŽHIS ir žemėtvarkininkų bendruomenės narė, VĮ Registrų centro Alytaus filialo direktoriaus pavaduotoja, žemėtvarkos inžinierė,
kraštotvarkos magistrė Vilma KALENDAUSKAITĖ paminėjo 50 metų sukaktį.
Sveikindami Jubiliatę linkime jai gerų idėjų, kūrybinės energijos ir sėkmės asmeniniame gyvenime.
Apie žemėtvarką, šios profesijos prestižą ir tai, kokių minčių kyla atsidūrus
brandos amžiaus aikštelėje, su jubiliate
kalbėjosi žurnalo vyr. redaktorė Vanda VASILIAUSKAITĖ.

- Dzūkiška ar suvalkietiška prigimtis
Jums lėmė gyvenimo kelią?
- Nors gimiau Suvalkijoje, bet esu tikra
dzūkė (tėtis kilęs iš Alytaus, o mama iš Lazdijų rajono), tiesiog mano tėvams teko keletą
metų dirbti ir gyventi Suvalkijoje, tuo metu aš ir gimiau. Iki ketverių augau pas tėvukus (mamos tėvus) Lazdijų r. Janėnų k., vėliau tėvai išsivežė į Alytų. Ten lankiau
darželį, baigiau vidurinę mokyklą. Mano vaikystė buvo glaudžiai susijusi su kaimu,
visos atostogos prabėgdavo kaime. Teko tėvukams padėti ūkio ruošoje, per vasaros
atostogas eidavau dirbti į tuometinį kolūkį šieno tvarkyti, bulvių ir runkelių ravėti.
- Kodėl gi pasirinkote žemėtvarkininkės profesiją?
- Artimas ryšys su kaimu ir turėjo įtakos profesijos pasirinkimui. Kai 1984 m.
nuvykau į tuometį Kauno I. Mičiurino tarybinį ūkį-technikumą (dabar Kauno kolegija), priėmimo komisijoje man pasiūlė studijuoti ne sodininkystę-daržininkystę,
o žemėtvarką. Taip ir pateikiau dokumentus žemėtvarkos studijoms. Mokytis buvo
įdomu, dėstė labai geri dėstytojai: Jonė Teišerskienė, Vytautas Mockus, Janina Optažienė... Po vienerių mokslo metų technikume nusprendžiau stoti į Žemės ūkio
akademiją. Kadangi vidurinę mokyklą baigiau gerais pažymiais, tereikėjo surinkti
9 balus, išlaikyti matematikos ir fizikos egzaminus. Penkeri studijų metai prabėgo
greitai. Tai buvo patys gražiausi ir nerūpestingiausi gyvenimo metai. 1990 m. įgijusi
žemėtvarkos inžinierės diplomą, pagal paskyrimą įsidarbinau Žemės ūkio aerofotogeodezinių tyrinėjimų institute, Analitikos skyriuje, tačiau prasidėjus žemės reformai grįžau į Alytų ir 1991 - 1994 m. dirbau Alytaus seniūnijos agrarinės reformos
tarnyboje. 1994 - 1995 m. buvau Alytaus rajono valdybos Žemėtvarkos tarnybos
vyr. žemėtvarkos inžinierė. 1995 - 1997 m. - Alytaus rajono Žemės ūkio valdybos
žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos viršininko pavaduotoja, o nuo 1997 m. vasaros
tapau Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento
Alytaus raj. žemėtvarkos skyriaus vedėja. Teko prisiliesti prie beveik visų žemės
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reformos etapų: nuo žemės sklypų matavimo iki skyriaus vedėjos pareigų. Niekada
nesuabejojau šia profesija. 1999 m. nusprendžiau pagilinti profesines žinias, įstojau
į LŽŪU kraštotvarkos magistratūrą ir ją baigiau.
- Daug metų esate aktyvi LŽHIS narė, ne vieną kadenciją buvote šios sąjungos
Revizijos komisijos narė, sėkmingai vadovavote LŽHIS Alytaus apskrities žemėtvarkos skyriui.
- Besimokant LŽŪA 4-ajame kurse 1989 m. teko dalyvauti LŽHIS atkuriamajame suvažiavime. Grįžus dirbti į Alytų, rajono Žemėtvarkos tarnybos vedėja Magdutė
Feiferienė pakvietė dalyvauti LŽHIS organizuojamuose renginiuose, o 1997 - 2015
m. vadovavau LŽHIS Alytaus apskrities žemėtvarkininkų skyriui. Jį iš pradžių tesudarė 4 nariai, vėliau skyrius išaugo iki 40 narių. 2009 - 2011 m. teko dalyvauti ir Sąjungos tarybos darbe,
jau kelias kadencijas
esu Revizijos komisijos narė. Tai įdomi,
turininga ir visapusiška su profesine
bendruomene susijusi
visuomeninė veikla.
- Kodėl aštuoniolika metų vadovavusi pasitraukėte
iš LŽHIS Alytaus
apskrities žemėtvarkos skyriaus vadovės
pareigų?
- 2015 m. spalio
10 d. Alytuje susirinkę 25 LŽŪA, LŽUŪ,
Aleksandro
Stulginskio universiteto
(ASU) absolventai,
nutarė įsteigti ASU
alumnų klubo Alytaus skyrių. Mane
išrinko skyriaus pirmininke, kartu tapau
ir ASU alumnų klubo
valdybos nare. Tais
pat metais LŽHIS
Alytaus apskrities že-

Susitikimo su Alytaus rajono matininkais metu

LŽHIS šventėje Varniuose
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mėtvarkos skyriaus narių pritarimu vadovės pareigas perdaviau L. Ramonaitienei.
Prasidėjo nauja ir įdomi visuomeninė veikla ASU alumnų klube. Daugeliui žinoma,
kad ASU alumnų klubo pagrindinis tikslas: padėti Universitetui vykdyti jo viešąją
misiją, ugdyti ir stiprinti pasididžiavimą juo, kurti ir puoselėti tradicijas, prisidedant
prie žemės ūkio, kaimo ir visos Lietuvos pažangos. Visa tai įgyvendinama per įvairius renginius. Šiuo metu ASU alumnų Alytaus skyriuje yra 41 narys (tai žemėtvarkos, hidrotechnikos, agronomijos, ekonomikos, žemės ūkio inžinerijos, miškų ūkio
profesijų ASU absolventai). Kasmet Alytaus regione kartu ASU Studijų skyriaus atstovais ir studentais organizuojame renginius, skirtus mokinių ugdymui, karjerai, jų
profesiniam orientavimui ir profesiniam konsultavimui. Jau dvejus metus su klubo
nariais dalyvaujame miško sodinimo akcijose, rengiame su viena ar kita profesija
susijusius teminius susitikimus.
- Kas Jus šiandien labiausiai džiugina ir kas neramina žemės tvarkymo srityje?
- Labai džiugina, tai, kad Teritorijų planavimo ir Žemės įstatymai įteisino gana
solidų žemėtvarkos planavimo dokumentų statusą. Naujoji Teritorijų planavimo
įstatymo redakcija suteikė daug pasitikėjimo žemėtvarkai, pripažino ją tvirta kraštotvarkos sistemos sudedamąja dalimi. Kaimo vietovėse, miesteliuose ir net miestuose žemėtvarkos planavimo dokumentai atstoja teritorijų planavimo dokumentus,
supaprastina planavimo procedūras, didina žemėtvarkos specialistų atsakomybę
visuomenėje.
Žemėtvarkos specialistai, kurių rengimo tradicijos ASU turi gilias šaknis, o
kartu yra šiuolaikiškos, tikrai gali gana lengvai persiorientuoti į platesnę profesinę
veiklą. Teritorinio planavimo dalykai šiems specialistams yra gerai pažįstami. O pasitikėjimą reikia pateisinti nuolatiniu darbu ir profesiniu tobulėjimu. Labai liūdina
tai, kad iš žemės administravimo institucijų pareigybių sąrašo išnyko žemėtvarkos
inžinieriaus pareigybė.
- Kodėl prieš gerą dešimtį metų palikote Žemėtvarkos skyriaus vedėjos postą?
- Tas pareigas ėjau 10 metų, o žemės reformos srityje dirbau 16 metų. Pajutau,

Su ASU alumni klubo nariais po medelių sodinimo talkos Alytaus rajone
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kad atėjo laikas sukauptas žinias ir patirtį panaudoti giminingame mano pasirinktai
profesijai darbe. Žinodama, kad Registrų centre kasdien tenka susidurti su žemės
sklypų ir statinių formavimo dokumentais, juos nagrinėti ir priimti teisingus sprendimus dėl nekilnojamųjų daiktų ir nuosavybės teisių į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, gavusi Registrų centro Alytaus filialo direktoriaus Mečislovo
Borevičiaus kvietimą, mielai sutikau dirbti šioje įstaigoje. Taigi nė kiek nenutolusi
nuo profesijos, tik su platesnėmis galimybėmis ir įgaliojimais dirbu šioje įmonėje
filialo direktoriaus pavaduotoja.
- Ne paslaptis, šiuo metu yra gerokai kritęs žemėtvarkos prestižas. Kaip atkurti
gerą šios profesijos vardą?
- Dideliu iššūkiu šalies žemėtvarkininkams tapo Nepriklausomoje Lietuvoje
prasidėjusi ir iki šiol besitęsianti žemės reforma. Daugelis patyrusių žemėtvarkos
specialistų, mokslininkų, prisidėjusių prie žemės reformos strategijos, įstatymų,
kitų teisės aktų rengimo, žemės reformą įsivaizdavo kaip planingų ūkių žemėnaudų
formavimo procesą. Manyta, kad pagal parengtus žemėtvarkos projektus pirmiausia bus suplanuota visa buvusių ūkių teritorija, ją padalijant į žemės ūkio įmonių,
ūkininkų, kitų žemės naudotojų žemėnaudas, bus numatytas vietinės reikšmės kelių tinklas ir tik po to bus projektuojami grąžinami ar iš valstybės perkami žemės
sklypai, asmenims, kurie nori ir geba ūkininkauti. Tačiau ne visur ir ne visuomet
taip įvyko. Žemės reformai vadovavo politikai, o specialistų nuomonė dažnai buvo
ignoruojama. Žemės reformai nebuvo tinkamai pasirengta. Pats didžiausias kuriozas buvo vajus - baigti žemės reformos darbus iki 2000 m.
Žemės sklypus preliminariai matavo į tarnybas priimti skubotai apmokyti zootechnikai, buhalteriai, kitų sričių specialistai, neturintys tinkamo pasiruošimo ir
kvalifikacijos. Visa tai lėmė, kad žemės reforma vyko chaotiškai, dėl to ir krito
žemėtvarkininkų prestižas. Šiuo metu į žemės reformos procesą įsiliejantys jauni
specialistai skaitmenines technologijas išmano puikiai, bet gaila, kad nemato žmogaus, kuriam reikia dėmesio, supratimo, žmoniško teisės aktų išaiškinimo. Dirbant
reikia įsiklausyti į kiekvieną žmogų ir, pasitelkus profesines žinias, jo problemas
pradėti spręsti sąžiningai, skiriant daugiau laiko. Turi būti ir profesinė atsakomybė,
ir sąžiningumas, padarytą broką privalu ištaisyti nedelsiant.
Nesame apdrausti nuo klaidų, tai žmogiška, bet reikia dirbti galvojant apie pasekmes. Vykdant žemės reformos tęsinį – žemės konsolidacijos projektus, svarbiausia
toliau nedaryti tų pačių klaidų.
- Kokios mintys ateina, stabtelėjus brandos amžiaus aikštelėje? Kokios gyvenimo vertybės jums svarbiausios?
- Keičiantis laikmečiui keičiasi ir vertybės. Kiekvienas žmogus stengiasi gyventi
taip, kaip jis nori. Tačiau yra dalykų, be kurių šiuolaikinis žmogus negalėtų pajausti
tikro gyvenimo, jo svarbos. Mano manymu, svarbiausia - pagarba ir tolerancija kitai
nuomonei, kitam žmogui ir asmenybės laisvė.
- Dėkojame už pokalbį.
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Pranciškui Kraniauskui – 80

Garbingą aštuoniasdešimtmetį
pažymėjo melioracijos
veteranas hidrotechnikos inžinierius Pranciškus Kraniauskas.
Tai žmogus, kurio
nuopelnai
Lietuvos
melioracijai neabejotini.
Jubiliatas gimė 1936 m. rugpjūčio 29 d.
Kėdainių r. Beržų k. 1956 m. įstojo į LŽŪA
studijuoti hidromelioracijos ir 1961 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Profesinę veiklą pradėjo Širvintų MMS,
1961 - 1962 m. buvo jos vyriausiasis inžinierius, vėliau direktorius. Tačiau pagrindinė
Pranciškaus profesinės veiklos dalis susijusi
su Lazdijų ir Prienų rajonais. 1963 m. jis
buvo paskirtas Lazdijų MSV vyriausiuoju
inžinieriumi ir šias pareigas ėjo iki 1969 m.,
daug nuveikdamas plėtojant melioracijos
darbus šiame rajone. Po to kurį laiką vadovavo Kaimo statybos ministerijos Lazdijų
KMK veiklai. Už poros metų (1971 m.) grįžo

į melioraciją ir buvo paskirtas Prienų MSV
viršininku. Septyniolika metų P. Kraniauskas sėkmingai vadovavo šios melioracijos
įmonės, įrengusios rajone daug sausinimo
sistemų, atlikusios daug kitų svarbių melioracijos darbų, veiklai.
Svarbus tuometinės įmonės vadovo
veiklos baras buvo MSV gamybinės bazės
įkūrimas Prienų mieste, gyvenamųjų namų
įmonės darbuotojams statyba. Už nuopelnus
melioracijai P. Kraniauskui 1985 m. buvo
suteiktas Lietuvos nusipelniusio melioratoriaus garbės vardas. Vėliau (1988-1994 m.)
jis ėjo Kauno MSV viršininko pavaduotojo
pareigas. Jau nepriklausomoje Lietuvoje,
1994 - 2004 m., vadovavo UAB „Mekta“
veiklai, vėliau, 2007 - 2015 m., buvo UAB
„Estakada“, užsiimančios gelžbetonio gamyba, techninis direktorius. Tik sulaukęs 78erių, jis nutraukė aktyvią veiklą.
Jubiliejaus proga linkime Pranui geros
sveikatos, optimizmo ir daug puikių metų
ateityje.
Valdas Paulauskas
Vaclovas Žagarys

Rimgaudui Barokui – 80
2016 m. liepos 20 d.
aštuoniasdešimt metų
sukako hidrotechnikos
inžinieriui
Rimgaudui Barokui. Daugelis
šalies
melioracijos
specialistų projektuotojų gerai pažįsta šį
autoritetingą hidrotechnikos ir melioracijos
specialistą.
Jubiliatas gimė 1936 m. liepos 20 d.
Kupiškio r. Pyragių k. 1954 m. baigęs Panevėžio I vidurinę mokyklą (berniukų gimnaziją), įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir
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žemėtvarkos fakultetą ir 1959 m. įgijo inžinieriaus diplomą.
Ilgametę profesinę projektuotojo veiklą pradėjo 1959 m. Respublikinio vandens
ūkio projektavimo instituto Vilniaus skyriuje.
Kaip ir visi jauni specialistai, pradėjo nuo
inžinieriaus pareigų, vėliau tapo grupės
vadovu, o po trejų metų buvo paskirtas projektų vyriausiuoju inžinieriumi ir vadovavo
projektuotojų grupei, rengusiai melioracijos
projektus Vilnijos rajonuose. Einant šias
pareigas teko spręsti sudėtingas šaltiniuotų
plotų, apyežerių sausinimo problemas.
Vėliau nemažai laiko Jubiliatas dirbo
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Kubos respublikoje. 1969 - 1970, 1973 1976, 1982 - 1984 metais jis šioje tolimoje
šalyje dalyvavo rengiant ryžių, cukrašvendrių, citrusinių kultūrų bei ganyklų drėkinimo projektus, projektavo didelius irigacinius
kanalus, siurblines, užtvankų hidrotechnikos
statinius, vandens saugyklas Olgino provincijoje, buvo Havanos hidrotechnikos projektavimo instituto drėkinimo ir hidrotechnikos
statinių projektavimo vyriausiasis specialistas konsultantas.
R. Barokas 1977 - 1984 m. buvo Miestų
statybos projektavimo instituto Projektavimo organizavimo skyriaus vyriausiasis inžinierius o 1984 - 1989 m. dirbo Vaisių ir
daržovių ūkio ministerijoje, vėliau Valstybiniame agropramoniame komitete, kur rūpinosi drėkinimo sistemų įrengimu bei šių sistemų eksploatavimu daržininkystės ūkiuose.
Nuo 1989 m. Jubiliatas, turintis didžiulę
hidrotechniko projektuotojo patirtį, pradėjo

projektų eksperto veiklą. Iš pradžių (1989
- 1991 m.) buvo inžinerinio centro ,,Melioracija“ Projektų ir sąmatų analizės skyriaus ekspertas, vėliau daugelį metų - UAB
,,Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“,
ekspertas. Joje atlikdavo daugelio sudėtingesnių hidrotechnikos statinių ekspertizę. Su
jo argumentuotomis ekspertizės išvadomis
sutikdavo projektų autoriai, prireikus projektiniai sprendimai buvo koreguojami ir tobulinami, o statybos projektinė kaina sumažėdavo. Šią daugelį metų trukusią eksperto
profesinę veiklą R. Barokas baigė 2009 m.
Laikas bėga greit ir nieko negaili. Tačiau džiugu, kad solidų jubiliejų Rimgaudas
pasitinka geros sveikatos, domisi pasaulio
įvykiais, daug keliauja, palaiko ryšius su
kolegomis. Linkime jam stiprios sveikatos ir
optimizmo.
Buvusių bendradarbių vardu
Vytautas Bubėnas

Rimvydui Juozui
Vaitiekūnui – 80
Kiek žmoguje yra
gerumo ir šilumos,
galime pasakyti bendraudami su kolega
Rimvydu Juozu Vaitiekūnu, kuris dabar pažymi aštuoniasdešimtmetį. Su juo daug metų žengėme „vandenų
apsaugos“ keliu. Nors gyvenimas bėga lyg
sraunus vanduo, jis visada randa laiko bendrauti, patarti, paguosti ar ištiesti pagalbos
ranką...
Rimvydas Vaitiekūnas gimė 1936 m. liepos 13 d. Kaune tarnautojų šeimoje. Pokario sunkmečiu gyveno Kupiškyje pas giminaičius ir 1947 m. baigė pradinę mokyklą.
Vėliau mokėsi Vilniaus 1-joje vidurinėje
mokykloje, kurią baigė 1954 m. 1954-1959
m. Rimvydas Juozas Vaitiekūnas studijavo
hidrotechninę statybą Kauno politechnikos

instituto Hidrotechnikos fakultete ir įgijo
statybos inžinieriaus kvalifikaciją.
Inžinerinę veiklą pradėjo Vilniaus melioracinės statybos treste, buvo darbų vykdytojas, įrenginėjo žuvininkystės tvenkinius
Arnionyse ir Meškerinėje. Tačiau tolesnis
Jubiliato gyvenimo kelias nenukrypstamai
susietas su vandensauga ir aplinkosauga.
1962 m. Jubiliatas buvo pakviestas į neseniai įsteigtą Vandens resursų naudojimo ir
apsaugos valdybą prie Ministrų Tarybos,
kuri 1965 m. tapo naujai įkurtos Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos sudedamąja
dalimi. Rimvydas čia dirbo Vandens išteklių
apsaugos skyriaus viršininku, o 1965 m. įkūrus Respublikinę vandens ūkio inspekciją, iki
1988 m. buvo šios inspekcijos viršininkas.
1988 m. aplinkos ir gamtos apsaugos
tarnybų pagrindu buvo įkurtas Valstybinis
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gamtos apsaugos komitetas. Šioje institucijoje Rimvydas buvo valdybos viršininkas,
vėliau, jau nepriklausomoje Lietuvoje, buvo
Aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos
apsaugos ministerijos Kontrolės skyriaus
viršininkas, ministerijos kolegijos narys.
1997 - 2004 m. jis dirbo Aplinkos ministerijos Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje.
Tad Rimvydas vandenų apsaugos, gamtos ir aplinkos apsaugos valstybinėms institucijoms atidavė 42-ejus metus. Jo ilgas
aplinkosaugininko kelias buvo visad tiesus,
jis daug nuveikė saugant šalies gamtos, ypač
vandens išteklius. Įvertinus nuopelnus, jam
1986 m. buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus Garbės vardas.
Jubiliatas ir dabar aktyviai domisi šalies
politiniu, kultūriniu gyvenimu, yra dažnas

įvairių renginių, parodų, knygynų lankytojas, dainuoja prestižiniame vyrų chore „Varpas“. Rimvydas visada reiklus sau ir kitiems,
gerbiamas buvusių bendradarbių. Kartu su
žmona Filomena, žinoma dailininke, teatrų,
kino filmų scenografe, užaugino sūnų Tomą.
Brangus Rimvydai, linkime Tau daug
šviesių dienų, sveikatos. Gražaus 80-ojo Jubiliejaus proga Jums skiriame šiuos žodžius:
Tai kas, kad smilkiniai jau bąla,
Tai kas, kad skauda ką ir būna neramu.
Gerai, kad širdyje jaunystė nesušąla
Ir kad gyventi, juoktis, dirbti vis gali.
Tikime, kad prie mūsų sveikinimų prisideda ir visi Jūsų buvę bendradarbiai, bendrakursiai ir pažįstami.
LŽHIS Aplinkosaugininkų
hidrotechnikų skyriaus nariai

Algirdui Minskui – 70
Liepos 5 d. hidrotechnikos inžinieriui, Aleksandro
Stulginskio universiteto Vandens išteklių
inžinerijos instituto
laboratorijos vedėjui Algirdui Minskui sukako septyniasdešimt metų.
Jubiliatas gimė Kėdainių r. Šukionių k.
Mokėsi Truskavos septynmetėje, vėliau Kaplių profesinėje technikos mokykloje. Įgijęs žemės ūkio mechanizatoriaus šaltkalvio
profesiją, dirbo kolūkyje. 1968 m. Algirdas įstojo į Panevėžio hidromelioracijos
technikumą, kurį baigęs su pagyrimu įgijo melioracijos darbų techniko mechaniko
kvalifikaciją. Vėliau dirbo šio technikumo
instruktoriumi, dėstytoju, dar vėliau - inžinieriumi Respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Panevėžio tarprajoniniame skyriuje. Siekdamas aukštesnės
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kvalifikacijos, 1975 m. jis įstojo į Kauno
politechnikos instituto Panevėžio vakarinį
skyrių ir čia studijavo mašinų gamybą.
1979 m. su šeima apsigyvenęs Kaune,
A. Minskas pradėjo dirbti LŽŪA Melioracijos katedroje laborantu, kartu tęsė studijas
akademijos Mechanizacijos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje. Tačiau šią studijų
kryptį pakeitė, nes susidomėjo hidrotechnikos specialybe. Kartu su kitais Melioracijos
katedros darbuotojais, vadovaujant prof. A.
Dirsei, aktyviai dalyvavo įrengiant lauko laboratorijas ir atliekant mokslo tiriamuosius
darbus. Šios veiklos paskatintas 1985 m. jis
baigė studijas LŽŪA Hidromelioracijos ir
žemėtvarkos fakultete ir tapo diplomuotu hidrotechnikos inžinieriumi.
1982 - 2012 m. Jubiliatas dirbo LŽŪA
(vėliau LŽŪU) Melioracijos katedroje laboratorijų vedėju, taip pat dėstė LŽŪU Hidrotechnikos koledže ir Kauno miškų ir aplinkos
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inžinerijos kolegijoje. Nuo 2012 m. Algirdas
Minskas - ASU Vandens išteklių inžinerijos
instituto laboratorijos vedėjas.
Gyvenime jis kuklus ir geranoriškas,
o darbe - darbštus ir pareigingas žmogus.
Kolegų dažnai vadinamas „auksinių rankų“
meistru, jis labai išradingas kuriant, diegiant ir tobulinant laboratorinę įrangą. Algirdas yra nuoširdus pagalbininkas instituto
dėstytojams, jauniesiems mokslininkams ir
studentams visuose jų darbuose ir sumanymuose. Turėdamas didelę gyvenimišką patirtį ir neeilinius gabumus, Algirdas toliau puoselėja universiteto mokslo ir studijų bazę.
Jubiliatas domisi mokslo ir mokymo

naujovėmis, melioracijos darbais ir visos
mūsų profesinės bendruomenės gyvenimu,
yra LŽHIS narys. Už gerą ir sąžiningą darbą
buvo apdovanotas padėkos raštais, o 2016
m. už ilgametį darbą – Aleksandro Stulginskio universiteto Atminimo medaliu.
Jubiliatas kartu su žmona Maryte užaugino du sūnus: hidrotechniką Mindaugą ir
vadybos specialistą Egidijų. Turi dukraitę.
Mielas Algirdai, gražaus jubiliejaus proga linkime Tau sveikatos, tokios pat nesenkančios energijos ir dar daug džiugių gyvenimo akimirkų.
ASU Vandens išteklių inžinerijos
instituto kolektyvas

Algirdui Budriui – 60
2016 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Hidrosta“, įsikūrusios
Prienuose, techninis
direktorius Algirdas
Budrys
pažymėjo
brandų jubiliejų – šešiasdešimtmetį.
Jubiliatas gimė Radviliškio r. Grinkiškio
miestelyje. Ten prabėgo jo jaunystė. 1974 m.
baigęs Grinkiškio vidurinę mokyklą, įstojo į
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą studijuoti hidromelioracijos ir 1979
m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą.
Profesinę melioracijos specialisto veiklą
Jubiliatas pradėjo 1979 m. Radviliškio MSV
meistru. Dirbo čia porą metų, nes vėliau
teko atlikti karinę tarnybą. Grįžęs 1983 m.
pradėjo dirbti Prienų MSV, taip pat meistru.
Įgijęs patirties buvo paskirtas darbų vykdytoju ir vadovavo daugelio sudėtingų melioracijos objektų statybai.
Nuo 1991 m. jis tapo vienu šios įmonės vadovų - vyriausiuoju inžinieriumi, o
vėliau - po privatizavimo reorganizuotos į
UAB „Hidrosta“ techniniu direktoriumi.
Eidamas šias atsakingas įmonės techninės
tarnybos vadovo pareigas, A. Budrys va-

dovavo stambių objektų statyboms. Tarp jų
Jiezno, Veiverių, Pakuonio miestelių nuotekų
valyklų rekonstrukcijos, Birštono tvenkinių
miesto parke regeneravimo, gelžbetoninio
tilto per Verknės up. tiesimo, Nemuno krantinės Prienų mieste rekonstravimo, tunelio į
pramogų ir poilsio centrą „Mega“ statybos
Kauno mieste, Dubravos medelyno laistymo
sistemos įrengimo, lietaus nuotekų tinklų
įrengimo Kauno m. Juozapavičiaus prospekte bei įvairių drenažo sistemų rekonstravimo
darbams.
Jubiliatas Prienų melioracijos įmonėje
išdirbo 33-jus metus ir pelnė bendradarbių
ir užsakovų pagarbą. Jis turi didžiulę praktinę vadovavimo įmonei ir įvairioms statyboms patirtį, puikų inžinerinį išprusimą,
moka draugiškai ir kartu reikliai bendrauti
su kolektyvo nariais, kad visi statybos objektai būtų užbaigti laiku, kad būtų vykdomi visi
techniniai reikalavimai.
Gimtadienio proga linkime Jubiliatui ir
toliau sėkmingai dirbti, tokios pat kaip šiandien energijos ir sveikatos.
Bendradarbių vardu
Valdas Paulauskas
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Kęstučiui Rimui – 60

2016 m. rugsėjo
12 d. šešiasdešimtąjį gimtadienį atšventė Ukmergės r.
savivaldybės administracijos
Žemės
ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vyriausiasis
specialistas Kęstutis Rimas.
Kęstutis gimė Kuršėnuose. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Jį 1979 m.
baigęs įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Ukmergės MSV meistru, vėliau - darbų
vykdytoju, nuo 1982 m. – vyresniuoju darbų
vykdytoju. Eidamas šias nelengvas pareigas
Jubiliatas įgijo puikios gamybinės patirties.
1984 m. Kęstutis buvo paskirtas Ukmergės MEV vyriausiuoju inžinieriumi. Rūpinosi rajono melioracijos sistemų eksploatavimo reikalais, atlikdavo melioracijos darbų
užsakovo funkcijas. 1988 m. MEV prijungus
prie MSV jis tapo Ukmergės MSV Melioracijos įrenginių apskaitos ir techninės priežiūros skyriaus viršininku ir tęsė to paties
pobūdžio veiklą.
1991 m. savivaldybėms pradėjus vykdyti melioracijos darbų užsakovų funkcijas,
K.Rimas buvo paskirtas Ukmergės r. Žemės

ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu, 1992
m. įsikūrus melioracijos tarnybai – Ukmergės r. Melioracijos tarnybos viršininku.
Jubiliatas rajono melioracijos sistemų
eksploatavimo darbą nepaisant įvairių reorganizacijų dirbo ir vėliau. 1995 m. jis
paskiriamas Vilniaus apskrities viršininko
administracijos Ukmergės r. Melioracijos
skyriaus vedėju, 2002 m. žemės ūkio ir melioracijos klausimų administravimą perdavus
savivaldybėms, Jubiliatas paskirtas Ukmergės r. savivaldybės administracijos Žemės
ūkio ir melioracijos skyriaus vedėju, nuo
2012 m. - Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoju. Šiuo metu jis eina
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Be įvairiausių
žemės ūkio klausimų, jo žinioje - melioracijos darbų užsakovo funkcijos, melioracijos darbų priežiūra. Jo apgalvoti, dalykiški
sprendimai pelnė pagarbą ir autoritetą tarp
draugų ir bendradarbių.
Kęstutis su žmona Donata užaugino dukrą Eriką ir sūnų Evaldą, dabar džiaugiasi
sulaukęs keturių anūkų.
Draugų ir bendradarbių vardu linkime
Jubiliatui sveikatos, asmeninės laimės, išlikti ištikimam melioratoriaus profesijai.
Raimondas Puodžiūnas

Algirdui Vepštui – 60

O metai metai ... praskrendantys paukščiai.
Štai jų ir vėl daugiau
vienais.
Ir tik širdim kaskart
labiau pajaučiam,
Kaip atkakliai mojuoja jie sparnais.

AB „Meresta“ gamybos direktorius, hidrotechnikos inžinierius Algirdas Vepštas
2016 m. rugsėjo 20 d. šventė šešiasdešimties
metų sukaktį.
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Jubiliatas gimė Šakiuose, hidrotechnikų
inžinierių šeimoje. Vyresniosios kartos melioracijos specialistai prisimena jau amžinybėn iškeliavusius Algirdo tėvus, melioracijai
ir savo krašto gražinimui atidavusius visą
savo gyvenimą. Reta šeimų, kai visi - tėvai ir
du sūnūs, Algirdas ir Henrikas, pasirinko tą
pačią, hidrotechnikos inžinieriaus, profesiją.
Baigęs Gelgaudiškio vidurinę mokyklą,
Algirdas 1974 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. 1979 m. jį
baigė įgydamas hidrotechnikos inžinieriaus
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kvalifikaciją. Dar studijuodamas Jubiliatas
aktyviai dalyvavo meno saviveikloje. Tuometiniame akademijos estradiniame ansamblyje visus studijų metus skambėjo jo solo.
Darbo karjerą pradėjo Klaipėdos MSV
darbų vykdytoju. Jaunas, gabus specialistas greitai įgijo vadovų pasitikėjimą ir
1981 m. paskiriamas Pakruojo MSV viršininko pavaduotoju gamybai. Šioje įmonėje
ir prabėgo 35-eri patys gražiausi darbo
metai. Jubiliatas įdėjo daug jėgų ir rūpesčio, kad būtų sausinamos ir kultūrinamos
Šiaurės Lietuvos žemės, kad būtų tiesiami
ir rekonstruojami keliai, statomos užtvankos, nuotekų valyklos, klojami vandentiekio
ir nuotekų tinklai. Jis stengėsi, kad visi šie
darbai būtų atliekami kokybiškai.
Prabėgę metai išmokė daugelio dalykų,
kurių svarbiausias, kad tūkstančiu žodžių
nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu. Algirdas Vepštas – sumanus ir ūkiškas, energingas ir besidomintis technologijų naujovėmis,
reiklus darbuotojams ir sau. Jis tolerantiš-

kas ir dėmesingas, gebantis sutelkti žmones
bendram labui.
Būdamas komunikabilus ir visuomeniškai aktyvus, Jubiliatas turi daug draugų,
nesišalina visuomeninės veiklos. Daug metų
renkamas Pakruojo rajono tarybos nariu.
2000 - 2003 m. buvo išrinktas Pakruojo r.
savivaldybės mero pavaduotoju. Gerai žinodamas žmonių problemas ir lūkesčius, kiek
įmanydamas stengiasi padėti, tuo pelnydamas žmonių pasitikėjimą ir autoritetą. Algirdas aktyvus Pakruojo „Rotary“ klubo narys,
mėgsta keliauti, dalyvauja sąskrydžiuose ir
šventėse.
Darnioje šeimoje su žmona Judita Algirdas užaugino dukras Norą ir Rasą.
Gražaus Jubiliejaus proga nuoširdžiai
sveikiname Jubiliatą, linkėdami dar daug
gerų darbų, kurie džiugintų širdį, drąsių
svajonių, kurios išsipildytų, šiltų žmonių, kuriems norėtųsi tvirtai paspausti ranką.
AB „Meresta“ kolektyvas

Romutei Čiurovienei – 60

Rugsėjo 20 d.
Kaišiadorių r. savivaldybės
Kultūros
ir
paveldosaugos
skyriaus vyriausioji
specialistė
Romutė
Čiurovienė paminėjo
jubiliejinį gimtadienį.
Romutė gimė 1956 m. Kruonio mstl.
(Kaišiadorių r.). 1975 m. baigė Kruonio vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno žemės ūkio
technikumą. 1978 m. jį baigusi įgijo technikės topografės kvalifikaciją ir tais pat metais
pradėjo dirbti Respublikinio žemėtvarkos
projektavimo instituto (RŽPI) Kauno geodezijos skyriuje. Antraisiais savo darbo metais įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą studijuoti žemėtvarkos
ir sėkmingai derindama darbą bei studijas
baigė aukštuosius mokslus.
Per šešerius darbo metus RŽPI Geode-

zijos skyriuje Romutei teko dirbti žemės ūkio
naudmenų analizės ir apskaitos, dešifravimo
bei kitus geodezinius darbus. Rami, darbšti
ir pareiginga kolegė greitai perprasdavo jai
pavestas užduotis, o 1984 m. pavasarį buvo
pakviesta dirbti į Kaišiadorių r. žemės ūkio
valdybą inžiniere žemėtvarkininke. 1992 m.
tapo Kaišiadorių rajono žemėtvarkos tarnybos vadove.
Prasidėjus žemės reformai, keitėsi darbų
specifika, laikmetis reikalavo naujo pobūdžio darbams seniūnijose sutelkti kiek įmanoma aukštesnės kvalifikacijos specialistus.
Žemės savininkai vylėsi kuo greičiau atgauti
jiems priklausančią nuosavybę, o patyrusių
žemėtvarkos specialistų stigo. Pareiginga
ir reikli rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja
sėkmingai susitvarkė su jai keliamomis užduotimis ir neliko nepastebėta. Gamybiniuose pasitarimuose ar nedideliame sodiečių
susibūrime, kur buvo sprendžiamos žemės
77

SVEIKINAME

tvarkymo problemos, R.Čiurovienė visada
drąsiai išsakė savo nuomonę, nebijojo būti
kritiška valdžios atžvilgiu, o kad būtų galima
operatyviau spręsti pasitaikančius nesklandumus, tarėsi su kolegomis, atidžiai įsiklausė į pavaldinių nuomonę, o jeigu reikėjo,
problemas kėlė aukščiau.
2000 m. už žemės reformos darbus
R.Čiurovienė gavo Seimo pirmininko padėką., 2004 m. pažymint Nacionalinės žemės
tarnybos 85-metį, jai buvo įteiktas žemės
ūkio ministro padėkos raštas, o 2005 m. už
sąžiningą ilgametį darbą Kauno apskrities
viršininko padėka.
Kur bedirbtų, R.Čiurovienė neapsiribo-

jo vien savo tiesioginiu darbu. Ji ne kartą
žemės reformos temomis yra išsakiusi savo
nuomonę žiniasklaidai, sprendžiant žemės
tvarkytojams iškylančias problemas ne kartą
diskutavo aktualiomis temomis prie apskritojo stalo.
2012 m. R. Čiurovienė paliko žemėtvarkos sritį ir pradėjo dirbti Kaišiadorių
r. savivaldybės Kultūros ir paveldosaugos
skyriuje. Šiandien ji rūpinasi rajono paveldosaugos reikalais.
Jubiliejaus proga mielai kolegei linkime
stiprios sveikatos, gražių kasdienybės dienų
ir laimės tolesniame gyvenimo kelyje.
Vanda Vasiliauskaitė

Rolandui Bogušui – 60
Gražų šešiasdešimtmetį pažymėjo VĮ
Registrų centro Šiaulių filialo direktoriaus
pavaduotojas Rolandas Bogušas.
Laikas – vienas iš
dalykų, kurio niekas
negrąžina. Visi daug pasiekusieji be išimties yra šykštuoliai laiko atžvilgiu. Tačiau be
meilės darbui, tvirto charakterio, kantrybės
ir nuolatinio siekio tobulėti nieko nenuveiksi.
Ta didelė meilė darbui, pasirinktai profesijai
yra įskiepyta Jubiliato tėvo Anatolijaus Bogušo, kurio gyvenimas buvo skirtas gimtosios
žemės tvarkymui. Jubiliatas, dešimtos bajorų
Bogušų kartos atstovas, taip pat pasirinko labai artimą kelią, susijusį su žemės gerinimu.
Rolandas Bogušas gimė 1956 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių m. Čia ir augo. 1974
m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą
ir 1980 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus
kvalifikaciją. 1980 - 1988 m. dirbo Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto
Šiaulių skyriuje inžinieriumi, vėliau kurį laiką (1989 - 1992 m.) buvo Šiaulių r. „Kairių“
kol. hidrotechnikas.
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Sumažėjus melioracijos darbų, Jubiliatas pradėjo savo darbą žemėtvarkos srityje.
1992 - 1993 m. buvo Šiaulių r. valdybos žemėtvarkos tarnybos vyriausiasis inžinierius
žemėtvarkininkas. Pelnyta bendradarbių
pagarba ir lyderystė bei išugdyti gebėjimai
suponavo tai, kad 1993 - 1995 m. R. Bogušas tapo šios tarnybos vadovu. 1995 - 1997
m. jis buvo Šiaulių apskrities valdytojo
administracijos Žemėtvarkos ir geodezijos
skyriaus viršininkas, pasikeitus struktūrai Šiaulių apskrities viršininko administracijos
Kaimo reikalų departamento Žemėtvarkos
skyriaus vedėjas.
1997 m. R. Bogušas buvo pakviestas
dirbti į Registrų centrą ir yra VĮ Registrų
centro Šiaulių filialo direktoriaus pavaduotojas. Jam suteikta aukščiausia registratoriaus eksperto kvalifikacija.
Jubiliatas turi gražią šeimą. Su žmona
Valdemara užaugino sūnus Justą ir Karolį.
Gerbiamas Jubiliate Rolandai, tegul
Jūsų nueitas kelias ir pasiekimai suteikia pasitikėjimo savimi ir sustiprina norą įgyvendinti savo sumanymus. Sėkmės ir ištvermės.
Valdemaras Makarevičius,
Irena Kučinskienė
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Vytui Daubarui – 50

Kad žmogus būtų
laimingas, reikia
tiek nedaug:
Truputį saulės, kai lyja,
Lašo lietaus, kai
kaitra už lango,
Didžiulės šypsenos,
kai liūdna.
Rugpjūčio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno rajono skyriaus vedėjui Vytui Daubarui sukako 50 metų.
Vytas gimė Marijampolės r. Kalvarijos
mstl. Čia baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į
LŽŪA studijuoti hidromelioracijos ir 1991
m. baigęs studijas gavo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą. Tačiau profesinė jo veikla
susijusi tik su žemėtvarka.
1992 - 1995 m. V. Daubaras dirbo Valstybinio žemėtvarkos instituto Kauno žemėtvarkos skyriuje inžinieriumi, grupės vadovu. 1995 - 1999 m. buvo Kauno apskrities
viršininko administracijos Žemės tvarkymo
departamento vyr. specialistas, 1999 - 2008
m. – šio departamento Žemės reformos sky-

riaus vedėjas, o 2008 - 2010 m. - departamento direktorius. Nuo 2010 m. vadovauja
NŽT Kauno rajono skyriui.
Jubiliatas yra pastovus savo gyvenimo
filosofija, tačiau besikeičiantis ir prisitaikantis prie naujovių bei gyvenimo tempo.
Žmonės jį vertina už darbštumą, supratingumą, nekonfliktišką būdą. Jau ne vieną dešimtmetį didelės patirties ir kompetencijos
dėka jis sėkmingai sprendžia įvairius žemės
tvarkymo klausimus.
Veiklumu ir išmone Jubiliatas pasižymi
ne vien darbe. Subūręs savo vadovaujamą
kolektyvą, metai iš metų dalyvauja sodinant
miškus Kauno rajono apylinkėse, aktyvus ir
kituose renginiuose. Vytui nesvetimi ir šeimyniniai rūpesčiai. Į gyvenimą išleido du
sūnus, augina dukrelę, džiaugiasi anūkėle.
Sveikindami jubiliejaus proga linkime
Vytui geros sveikatos, sėkmės įgyvendinant
visus sumanymus ir svajones, laimės asmeniniame gyvenime ir dar daug darbingų metų.
Kolegų vardu Ramunė Viršilienė

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

Petrą Raudonį
Ireną Tamulaitienę

Eleną Gervickienę
Danguolę Gulbinienę
Aleksandrą Jakimavičių
Julę Kaniavienę
Vidą Matulionienę
Stasį Kaniavą
Bronislovą Kaušylą
Edmundą Lukošiūną
Joną Venslavičių
Raimondą Ostrauską
Ireną Miškinienę
Rimantą Padgurecką
Mindaugą Vansį
Antaną Papaurėlį
Steponą
Zubernių
Mariją Gogelienę
Gediminą Spūdį
Tautvydą Tamošiūną
Joną Vytautą Jašinską
Aldoną Trifonovą
Vytautą Kumetaitį
Gintautą Simonavičių
Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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Ten išminti takai
Stasys Orvydas
Tokio pavadinimo nedidelės apimties knygelę Vilniuje 2012 m. išspausdino neseniai palikęs šį pasaulį studijų draugas hidrotechnikos inžinierius
Stasys Orvydas. Tai prisiminimai apie. vaikystės ir ankstyvos jaunystės
periodu 1949-1957 m. trukusius tremties į Sibirą metus. Deja, prisiminimai buvo išspausdinti nedideliu tiražu, nes autorius juos skyrė
tik šeimos nariams ir artimiesiems. Kadangi jie
verti platesnio dėmesio, drįstu pasiūlyti žurnalo
skaitytojams susipažinti su šių prisiminimų fragmentais.
Juozas Smilgevičius

Ankstų 1949 metų rytą, apie penktą valandą, mama
verkdama budina mus, tėtis vaikšto po trobą sutrikęs.
Namuose ginkluoti žmones, du kareiviai ir du civiliai,
vietiniai „aktyvistai“, kieme stovi vežimas. Liepia skubėti, pasiimti būtinus daiktus, drabužius, maisto ir krauti į vežimą.. Mama susirūpinusi, kad neturi išsikepusi duonos, likę tik puse kepaliuko, įsidėjo lašinių, miltų, taukų, rado tvarte kiaušinių. Tėvelis iš po lovos išsitraukė
skrynelę įsidėjo šeimos fotografijų albumą, suvyniotą į skarą savo smuiką, kažkokius dokumentus. Visa šeima susėdome į vežimą, į kitą sulipo kareiviai su stribais
ir išvažiavome iš kiemo.
Raudodami, skaudančia
širdimi, palikę namus,
vykome į nežinią.
Šiauliuose nuvežė į
Sodo gatvėje esančius
barakus, kuriuos karo
metu pastatė vokiečiai
belaisviams. Vieta labai
tiko ir sovietinei valdžiai. Teritorija aptverta
spygliuota viela, kampuose sargybos bokšteliai, prie vartų kontroli-
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nis punktas, barakuose blakės, kurios atkuto,
pajutusios žmonių kvapą. Į šį laikiną lagerį
žmones vežė dar dvi dienas. Vėliau mus pervežė į Gubernijos geležinkelio stotį ir uždarė
prekiniuose vagonuose.
Prekiniai vagonai (dar vadinami gyvuliniais) buvo paruošti žmonėms gabenti - iš
lentų sukalti gultai dviem aukštais, lovys tualetui, palubėje nedideli langai su metalinėmis
grotomis, praverti tik tiek, kad neišlįstų galva. Vagone apie keturiasdešimt žmonių, čia
pat sudėti maišai su daiktais ir drabužiais.
Po dviejų parų traukinys pajudėjo. Žmonės mojavo, iškišę rankas per grotuotus langus, verkė, kiti kalbėjo poterius. Tėtis parašė
laišką giminėms ir sulankstęs trikampiu išmetė pro langą paskutinėje Lietuvos stotyje
Obeliuose. Radęs ant bėgių laišką, kažkoks
Pirmoji žiema Sibire. 1949 m.
doras žmogus jį pasiuntė pagal adresą.
Keturiasdešimt vagonų traukinys, mūsų
vagonas Nr.6, numeris kreida užrašytas ant durų. Vagone aštuonios šeimos, tai apie
trisdešimt žmonių. Viename vagone važiavome žmonės ir vaikai, su kuriais jau buvome pažįstami, visi iš Gruzdžių valsčiaus.
Mes, vaikai, sėdime ant viršutinių gultų, kiekvienas norime įsitaisyti kuo arčiau
praverto lango, kad matytųsi pasaulis už vagono. Lygumų krašto vaikai pirmąjį kartą matome kalnus. Sako, kad privažiavome Uralą, o toliau į Rytus matyti kaimo
vaikams taip pat neregėtos plačios upės su aukštai virš vandens kabančiais tiltais.
Tai buvo didžiosios Sibiro upės Irtyšius, Obė, Jenisiejus, tada jų pavadinimų nežinojome, ir suaugusieji ne ką galėjo pasakyti, bet kad pravažiuojame Omską, Novosibirską, Krasnojarską iš užrašų geležinkelio stotyse žinojo visas vagonas.
Liepos 19 d., keliaujame jau devynias paras. Traukinys sustojo mažoje stotelėje
pamiškėje, leido visiems išlipti ir pastovėti prie vagonų. Kiek mūsų čia daug, ir visi
vieno likimo, panašūs vienas į kitą Kalbėjo, kad kelio galas bus prie Angaros, nes
ten labai plati upė ir nėra tilto. Spėjimai pasitvirtino, dar po dviejų parų traukinys,
nuvažiavęs per 6 tūkst. km, sustojo. Sargybiniai atidarė vagonų duris, mums liepė
pasiimti daiktus ir lipti lauk. Stotyje stovėjo sunkvežimiai.Tai buvo 1949 m. liepos
23 d. Usolje – Sibirskoje prie Angaros.
Apsistojome statybų aikštelėje, daiktus susidėjome pastate, kieme įkūrėme laužą. Mama kepė blynus, miltų ir taukų turėjome, o ir keptuvę buvome pasiėmę iš
namų. Kitą dieną vedė, tiksliau, surikiavę į ilgą koloną, varė į pirtį. Vietiniai gyventojai matydavo gatvėse kalinių kolonas einančias į darbą. Ši kolona buvo kitokia -
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joje buvo vaikų ir
pagyvenusių žmonių, jie kitaip apsirengę, kitokios
kepurės, skarelės,
o žemaičiai avėjo
medines
klumpes. Čia tremtinių
kolona.
Vakare
tėtis išsiėmė savo
smuiką, kurį vežėsi įvyniotą paklodėje, atsistojęs
viduryje
kiemo
pasakė „neliūdėPrie Vitimo upės. Priekiniame plane (viduryje) - sesuo Angelė, dešinėje,
kim, broliai“ ir
valtyje Stasys Orvydas. 1954 m.
užgrojo: „kur bakūžė samanota“. Atsirado dar kitas muzikantas su armonika, grojo valsą ir kaimo
gegužinėse grotą polką, žmonės pradėjo šokti.
Bet tai dar nebuvo kelionės pabaiga. Po trijų dienų mus iškraustė iš laikino lagerio ir sunkvežimiais nuvežė prie Angaros upės. Prie kranto stovi dvi baržos, mediniais lieptais sunešame savo daiktus į triumą. Pagal tėkmę, žemyn upe plaukiame
greitai. Plaukti upe visai kas kita, nei važiuoti uždarame vagone. Kelias Angaros
upe neprailgo, nuplaukę apie 600 km, netoli Bratsko vėl išlipome į krantą. Sulipome su daiktais į sunkvežimius, labai susispaudę važiavome žvyrkeliu iki Ust-Kuto,
kuris yra prie Lenos upės. Nuvažiavus sunkvežimiais apie 300 km, mus iškraustė
Lenos pakrantėje.
Pakrantėje buvome dvi dienas, kol atplaukė garlaivis, tempdamas dvi baržas.
Susikrovėme daiktus ir pasroviui Lenos upe į šiaurę. Pagerėjo sąlygos: baržoje pastatyta lauko virtuvė, katilai sriubai ir košei virti, gavome duonos, makaronų, cukraus, kiaulienos konservų, kondensuoto pieno.
Rugpjūčio 14 d. priplaukėme gyvenvietę, kurioje matome didelį mūrinį pastatą su aukštu kaminu, pakrantėje medienos sieliai. Pakrantėje stovėjo keli žmonės,
kurie matydami plaukiančias baržas mojavo rankomis ir šaukė - gal lietuviai esate?
Tėtis krante pamatė šviesiaplaukį su akiniais žmogų, stovintį su dviem berniukais.
„Žiūrėk, ar tai ne Satkus? – sako mama. Satkau, Pranai,- šaukia tėtis. Taip tai aš,
Antanai, - atsiliepė kaimynas, ištremtas iš Karvelių kaimo pavasarį, balandžio mėnesį, - aš tave aplankysiu.
Rugpjūčio 15 dieną, kai Lietuvoje Žolinės šventė, o Gruzdžiuose šv. Roko atlaidai, mes esame tremties vietoje Irkutsko srities Bodaibo mieste. Bodaibas - aukso
kasyklų („priiskų“) administracinis centras. Čia įsikūrusi tresto „Lenzoloto“ administracija... Čia buvo reikalingi dailidės, staliai, mūrininkai, darbininkai miškuose,
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prie geležinkelio ar komunaliniame ūkyje, tuos darbus dirbo lietuviai tremtiniai.
Mes „aukso“ žemėje jau antra diena. Į tremtinių stovyklą atvyko įvairių organizacijų atstovai, išrikiuotus vyrus klausinėjo, kokius darbus moka dirbti. Geriausiai
pasisekė tiems, kurie sakėsi esą staliai, mūrininkai. Tėtis, prisiminęs, kad kaime
remontavo dūmtraukį, o mama nubaltino krosnį, sakėsi, kad moka dirbti tokius darbus. Juos ir kitus panašius „specialistus“ atsirinko miesto komunalinio ūkio atstovas, o tuos, kurie mokėjo tik žemę dirbti, paskyrė prie geležinkelio arba į miškus
ruošti medienos. Likome Bodaibe, mieste, kuriame buvo vidurinė mokykla, kalnakasybos technikumas, kultūros namai, ligoninė, parduotuvės. Mus apgyvendino dideliame name... Mūsų kambarys nedidelis, 20 kv. m., tačiau ištinkuotas, išbaltintas,
didelis langas, pro kurį matome Vitimo upę (iki jos 200 m), už upės kalnai, taiga.
Yra netgi rūsys.
Iš komunalinio ūkio gavome dvi medines lovas, stalą su kėdėmis, spintelę. Tėtis
kambaryje pamūrijo krosnelę, nes buvo apšildoma iš koridoriaus, kambarį pertvėrė
lentomis, mama pastatė virtuvinį staliuką, ant lango pakabino užuolaidą. „Kad ir
toli nuo namų, svetimame krašte, Sibire, bet nesušalsime, badu nenumirsime, išgyvensime. Dabar ir Lietuvoje blogai, iš ūkininkų sovietų valdžia atėmė žemę, padarė
kolchozus, siaučia stribai, žmones baugina išvežti pas baltąsias meškas“, - guodė
mus ir save tėtis. Komendantūroje tėvams priminė, kad čia jie perkelti „visam gyvenimui“, niekur išvykti negalima, už pabėgimą bus teisiami, komendantūroje reikia
registruotis du kartus per mėnesį.
Rugsėjo pirmoji, aš su sesute ir Ramanauskų Edmundas, kuris gyveno tame pačiame barake, atėjome į Koroliovkos pradinės mokyklos trečią klasę. Nejauku, rusiškai težinome kelis žodžius, keisti mūsų vardai ir pavardės, kitaip esame apsirengę.
Klasės vaikai iš mūsų šaipėsi, nors mokytoja aiškino, kad esame atvažiavę iš tolimo krašto Lietuvos,
kuris prie Baltijos
jūros. Iš mokyklos
grįžome verkdami.
Tuo tarpu artėjo žiema, pirmoji
Sibire. Vitimu jau
plaukia ledai, su
kiekviena diena vis
didesni ir storesni,
ir lapkričio viduryje
paspaudus šalčiui,
ledai sustoję užkemša upės vagą.
Sninga, šąla, atėjo
ilga žiema. Tėveliai
Irkutsko lietuvių jaunimas iškyloje Baikalo ežere. 1957 m.
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pasiuvo žieminius paltus, kepures, apavė veltiniais. Bendraudami su kiemo vaikais
jau po mėnesio kalbėjome rusiškai, tapome neišskiriami draugai...
Vasaromis, būdamas jau dvylikos – penkiolikos metų, padėdavau tėveliui, kai
jis papildomai užsidirbdavo mūrydamas krosnis gyventojams, - nešiodavau plytas,
akmenis, molio skiedinį. Upėje gaudydavau plaukiančius rąstus, juos padėdavau
pjaustyti, paruošti malkų žiemai.
Keturiasdešimtmečiai tėvai, ūkininkai iš Lietuvos („litovci“), fiziškai stiprūs,
dar gyvenimo nenuvarginti, kantriai dirbo sunkius darbus komunaliniame ūkyje,
užsitarnavo vietinių žmonių palankumą, rūpinosi vaikais. Tėvelis, krosnių mūrininkas („pečnik“) žiemą patalpoje mūrydamas krosnis pasišildydavo „buržuika“, o kaminą jau tekdavo mūryti šaltyje. Pareidavo namo sušalęs, suodinas, į ankštą butą –
kambarį be jokių patogumų - vanduo upėje, tualetas lauke. Žiūrėdavo, kad vaikai
būtų pavalgę, aprengti. Į mokyklą kiekvieną dieną įdėdavo po rublį, kad bufete nusipirktume bandelę („lepiošką“), iš vaistinės parnešdavo žuvų taukų ir liepdavo gerti
kiekvieną dieną po šaukštą. Ateidavo į mokyklą pas klasės auklėtoją pasidomėti
kaip mokosi jo vaikai, pasibaigus ketvirčiui prašydavo parodyti pažymių tabelius.
Už gerus pažymius pagirdavo, o už blogus bardavo. Kai sužinojo per sesutę - informatorių apie blogą elgesį („plochoje povedenije“) klasėje, gavau „į kailį“.
Mama tinkuotoja-dažytoja, dirbo ten, kur liepdavo darbų vykdytojas. Ir taip kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį, o kur dar namų
rūpesčiai - šeimai paruošti
valgyti, apskalbti, aplopyti. Tremtiniams palengvėjo, jie gavo pasus su
įrašu „specpereselenec“,
nebeliko komendantūros,
gydytojų komisijai nustačius blogą sveikatą, pradėta leisti persikelti į palankesnių klimato sąlygų
rajonus.
Tėvai mąstė, kaip ištrūkti iš to sovietinio
„Klondaiko“. Gydytojų
komisija nustatė, kad tėtis
dėl aukšto kraujospūdžio
gali su šeima išvykti gyventi palankesnėse sąlygose. Nutarėme važiuoti
į Irkutską, srities centrą,
didelį miestą ir 1955 m.
Tremties vietos
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vasarą gavome leidimą išvykti. Tėvai nutarė važiuoti
rugsėjo mėnesį, nes vaikams
į kitą mokyklą persikelti geriau nuo mokslo metų pradžios. Keleiviniu garlaiviu
„Amga“ paskutiniu reisu
1955 m. rugsėjo 20 d. išplaukėme iš Bodaibo. Nutolo jau
gerai pažįstami krantai, liko
ten išminti takai. Po šešerių
metų buvimo šiaurėje, mes
jau užsigrūdinę sibiriečiai,
Su seserimi Angele. Irkutskas, 1956 m.
mažai panašūs į tuos tremtinius, grotuotuose vagonuose vežamus, kolonose varomus, tais pačiais keliais važiavome atgal ir rodėsi, kad keliaujame namo. Osetrove, Lenos upės prieplaukoje,
išlipome iš garlaivio ir persėdome į keleivinį traukinį Lena – Taišetas. Štai ir Taišeto
stotis Rytų Sibiro geležinkelio magistralėje. Priartėjome prie Lietuvos per 1300 km,
liko dar 5 tūkst., tačiau toliau važiuoti neturime leidimo. Persėdę į keleivinį traukinį
Maskva – Vladivostokas, važiuojame pietryčių kryptimi į Irkutską. Pravažiuojame
Tuluną, Zimą, ir vėl prie to paties Usolje – Sibirskoje, kuriame prieš šešeris metus
išlaipino iš vagonų su grotuotais langais. Bet mes jau kitokie - „sibiriakai“, užsigrūdinę „aukso kasyklose“, mūsų veiduose jau nei liūdesio, nei baimės. Iš ryto rugsėjo
27 d. pamatėme didelį Rytų Sibiro miestą – Irkutską.
Geležinkelio stotyje Angaros pakrantėje išlipę su lagaminais, dairomės į kurią
pusę eiti. Turėjome adresą...Kanskajos gatvėje netoli Ušakovkos upelio. Čia apsigyvenome. Tėveliai pasirūpino, kad į mokyklą ateitume tvarkingai apsirengę, - man
nupirko mėlyną kostiumą ir laikrodį „Pobeda“, sesutei naują suknelę, batukus. Susirūpinę, nedrąsūs nuėjome į mokyklą Volkonskio gatvėje, prisistatėme direktorei.
Mus dvynukus lietuviukus direktorė sutiko labai nuoširdžiai, nuvedė į 9-c klasę,
pristatė auklėtojai ir mokiniams. Tėtis pradėjo dirbti statybos-remonto kontoroje
mūrininku, vėl statė krosnis, mama pradėjo dirbti kiek vėliau žuvų perdirbimo gamykloje.
Prieš Naujus metus persikraustėme į dviejų kambarių butą mediniame dviaukščiame name Dinamo g., priemiestyje Rabočij. Ryškiai prisimenu paskutiniuosius
metus, praleistus mokykloje - draugus, mokytojus, auklėtojus, šokių vakarėlius, išvykas ir pirmąsias meiles.
Irkutskui, srities centrui, tada buvo 300 metų. Tai stambus pramonės, kultūros
ir mokslo centras. Jauni lietuviai, baigę vidurines, dažnai vakarines, mokyklas, važiuodavo į šį miestą studijuoti aukštesnių mokslų. Kuibyševo gamyklos kultūros
namuose jie subūrė chorą, šokių būrelį. Nemažai lietuvių gyveno mūsų rajone, Bari-
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kadų gatvės barakuose, čia kieme
savaitgaliais rinkdavosi jaunimas,
šokdavo.
Norėdamas užsidirbti
pinigų
mokslui, atostogų
metu dirbau žuvų
perdirbimo fabrike, mane priėmė
remontuoti dėžes... Čia galėjau
prisivalgyti marinuotų riebių silVėl Lietuvoje, ant Salduvės kalno. 1958 m.
kių, rūkytų lašišų,
kurias perdirbti į
fabriką atveždavo iš Tolimųjų Rytų, ir omulio, žuvies, kuri gyvena tik Baikalo ežere, papūdytos („s duškom“) ir silpnai pasūdytos, labai skanios.
Balandžio pradžioje tėvelius iškvietė į milicijos komisariatą. Jo viršininkas pranešė džiugią naujieną: mūsų laisvė jau nebėra suvaržyta, pasuose įrašė „su teise
grįžti į buvusią gyvenamąją vietą“. Galvojome, kada grįžti į Tėvynę? Lyg tai geriausia būtų metų gale, mes, vaikai, baigtume vidurinę mokyklą, tėvai vasaros laiku pasistengtų užsidirbti pinigų gyvenimui Lietuvoje. Su gera nuotaika gyvenome toliau.
Rugpjūtyje išlaikiau stojamuosius egzaminus į Kalnakasybos institutą, tačiau
dėl didelio konkurso neįstojau. Sesuo Angelė tuo laiku baigė raštvedybos ir mašinraščio kursus.... Per Kalėdas norėjome būti Lietuvoje, tėtis parašė laiškus ir apie
sugrįžimą pranešė giminėms. Besiruošiant atėjo gruodis.
Keturiese - Mama su Tėčiu ir mes, aštuoniolikmečiai vaikai, einame vieškeliu
į Karvelių kaimą. Atodrėkis, sniego nėra, viduržiemis, bet kvepia pavasariu. Tai
Tėviškė kvepia, nes jos pasiilgome. Paūgėjusios liepos pakelėje, papilkėjusios sodybos, čia tebegyvena tie patys kaimynai, ir brangūs giminaičiai, čia ir koplytstulpis
su mediniu liūdinčiu Kristumi. Taip prasidėjo naujas gyvenimo etapas Tėviškėje.
Po to sekė panašus kaip ir daugelio kitų bendraamžių, tik nepatyrusių tokių išbandymų, gyvenimo kelias. Melioracijos studijos Žemės ūkio akademijoje, inžinieriaus projektuotojo darbas Šiauliuose ir Vilniuje, nauja, žemėtvarkininko, veikla jau
nepriklausomoje Lietuvoje.
Ir dar vienas pastebėjimas. Likimas vis dėlto mūsų šeimai buvo gailestingas.
Nors patyrėme daug kančių, grįžome gyvi ir sveiki atgal į Lietuvą. O juk daugelio to
meto tremtinių gyvenimo kelias Sibire buvo žymiai sunkesnis, ir sugrįžo toli gražu
ne visi...

86

UŽJAUČIAME

Aloyzas Dirsė
(1931-2016)

2016 m. birželio 29 d. mirė Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorius emeritas
habilituotas daktaras Aloyzas Dirsė. Lietuvos hidrotechnikų bendruomenė neteko plačios erudicijos mokslininko ir pedagogo.
Velionis gimė 1931 m. lapkričio 5 d. Kėdainių apskr. Šėtos
vlsč. Petraičių k. valstiečių šeimoje. Mokėsi Šėtos pradžios mokykloje, vėliau – progimnazijoje, Kėdainių gimnazijoje. 1949
m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos-žemėtvarkos fakultetą. 1954 m. baigęs hidromelioracijos studijas ir įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją, pradėjo dirbti inžinieriumi projektavimo įmonėje „Melioracija“. Nuo 1955 m. buvo Lietuvos mokslų
akademijos (LMA) Melioracijos instituto (nuo 1959 m. – Lietuvos hidrotechnikos ir
melioracijos mokslinio tyrimo institutas) mokslo darbuotojas, vėliau mokėsi aspirantūroje (doktorantūroje). Vadovaujamas žymaus melioracijos specialisto doc. J. Čeičio,
A. Dirsė Lietuvoje pradėjo naujus – dvipusio dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo tyrimus kompleksiškai naudojant melioracijos priemones – sausinimą ir drėkinimą.
1961 m. jis apgynė mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją „Pelkinių dirvožemių
drėgmės režimo reguliavimas šliuzavimu Lietuvos sąlygomis“. 1961-1962 m. A.Dirsė
buvo LMA Energetikos instituto vyr. mokslo darbuotojas. 1962 m. pradėjo pedagoginę
veiklą LŽŪA. Iš pradžių jis buvo Melioracijos katedros vyresnysis dėstytojas. 1965 m.
jam buvo suteiktas docento pedagoginis vardas, 1975 m. – profesoriaus. 1972 m. A.
Dirsė išrenkamas Melioracijos katedros vedėju. 1974-1977 m. buvo Hidromelioracijos
ir žemėtvarkos fakulteto dekanas. Nuo 1994 m. velionis buvo LŽŪA Melioracijos katedros (dabar Vandens išteklių inžinerijos institutas) profesorius emeritas. 1991-1996 m.
prof. A. Dirsė buvo išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos nariu ekspertu ir vadovavo
Žemės ūkio inžinerijos sekcijai.
Prof. A. Dirsė paskelbė 275 straipsnius, iš jų 157 – mokslinius. Drauge su bendraautoriais paskelbė 9 monografijas ir brošiūras, vadovavo ir parengė 37 mokslinio tiriamojo
darbo ataskaitas. Vienas ir su bendraautoriais parašė vadovėlius „Žemės ūkio melioracija“ (1972), „Drėkinimas“ (1976), „Žemės ūkio melioracija“ (1986), „Daržininkystė“(1995), „Melioracija. Drėkinimas“ (2000).
Profesorius A. Dirsė aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Už mokslinio, pedagoginio ir visuomeninio darbo nuopelnus profesoriui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio melioratoriaus vardas (1976), jis ne kartą apdovanotas Universiteto, Švietimo ir
mokslo bei Žemės ūkio ministerijų padėkos raštais, Universiteto medaliu „Už nuopelnus“, Universiteto Atminimo medaliu. 1997 m. prof. A. Dirsei už nuopelnus Lietuvai
įteiktas Gedimino ordino pirmojo laipsnio medalis.
Netekome sąžiningo, darbštaus ir puikaus žmogaus, patyrusio specialisto.
Šviesi profesoriaus Aloyzo Dirsės asmenybė ilgam išliks Universiteto bendruomenės, gausaus būrio absolventų atmintyje.
ASU Vandens išteklių inžinerijos institutas
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Stanislovas Orvydas
(1939-2016)

2016 m. birželio 24 d. staiga mirė hidrotechnikos inžinierius Stanislovas Orvydas, vyresniajai kartai gerai žinomas melioracijos, hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistas.
Stasys gimė 1939 m. rugsėjo 18 d. Šiaulių r. Karvelių k. ūkininkų
šeimoje. 1947 m. pradėjo mokytis Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijoje.
Neužilgo jam toliau jau teko mokytis Sibiro Irkutsko srities Bodaibo
mieste, į kurį 1949 m. pavasarį buvo ištremta šeima. Vėliau, palengvėjus tremties režimui, nuo 1955 m. jie gyveno Irkutske, kur Stasys
baigė vidurinę mokyklą. Tik 1957 m. pabaigoje šeima grįžo į Lietuvą. Tremties laikotarpį jis
aprašė savo 2012 m. išleistoje prisiminimų knygelėje „Ten išminti takai“.
Lietuvoje Stasys susiejo savo gyvenimą su melioracija. 1958 m. baigė melioracijos dešimtininkų kursus, trumpai padirbėjo Šiaulių MMS techniku dešimtininku, o rudenį įstojo
į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą studijuoti melioracijos ir 1963 m. įgijo
inžinieriaus diplomą.
Profesinę veiklą velionis pradėjo 1963 m. rudenį Pakruojo MSV meistru, tačiau neužilgo
buvo pašauktas atlikti karinės tarnybos. Grįžęs 1965 m. pradėjo dirbti Respublikinio vandens
ūkio projektavimo instituto Šiaulių skyriuje. Čia greit įgijo projektuotojo patirties, kilo pareigose. Pradėjo inžinieriumi, vėliau tapo grupės vadovu, o 1970 m. buvo paskirtas projektų
vyriausiuoju inžinieriumi.
1973 m. velionis su šeima persikėlė į Vilnių ir dirbo to paties instituto Vilniaus skyriuje
projektų vyriausiuoju inžinieriumi. Jo vadovaujama projektuotojų grupė rengė Vilniaus r. žemės melioracijos projektus. Specifinės Vilnijos hidrogeologinės sąlygos vertė projektuotojus
dažnai priimti nešabloniškus sprendimus. Šias pareigas S. Orvydas sėkmingai ėjo daugelį
metų.
Sumažėjus melioracijos darbų, Stasys projektuotojo darbą pakeitė į eksperto. 1988 m.
pabaigoje jis tapo Respublikinio inžinerinio centro „Melioracija“ projektų analizės skyriaus
viršininku. Šį darbą dirbo trejus metus.
Lietuvai tapus nepriklausoma melioracijos sistemų įrengimas nutrūko, ir 1992 m. jis
ryžtingai pakeitė veiklos kryptį – perėjo į ne mažiau svarbią žemėtvarkos sritį. Vilniaus r.
žemėtvarkos skyriuje tvarkė nuosavybės grąžinimo savinininkams reikalus, greit perprato
žemėtvarkos problemas ir jų sprendimo kelius. 2000 m. tapęs pensininku jis ne tik nenutraukė žemėtvarkininko veiklos, bet ją net suintensyvino. Išėjęs iš valdiškos tarnybos, įkūrė
individualią įmonę, dirbusią žemės reformos ir geodezinių matavimų srityse Vilniaus krašte.
Tik 2010 m. jis baigė žemėtvarkininko veiklą, tačiau nepaisydamas metų naštos, intensyviai
užsiėmė jam priklausiusio žemės sklypo prie Vilniaus kultūrinimo, pritaikymo gyvenamųjų
namų statybai darbais.
Velionis su žmona Milda, gerokai anksčiau palikusia šį pasaulį, užaugino dukrą Liną,
įsikūrusią už Atlanto, ir sūnų Audrių, kuris tęsia šeimos verslą. Gyvenimo estafetę tęsia keturi anūkai.
Išėjo Anapilin žmogus, daug nuveikęs melioracijos ir žemėtvarkos baruose, įnešęs savąjį
indėlį į Lietuvos pažangą. Kartu su artimaisiais liūdime dėl netekties.
Studijų draugų vardu
Juozas Smilgevičius
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Antanas Vansys
(1926-2016)

2016 m. gegužės 27 d. mirė melioracijos veteranas, vienas pirmųjų pokario metais parengtų melioracijos specialistų Antanas Vansys. Iki 90-mečio buvo likę mažiau nei du mėnesiai...
Velionis gimė 1926 m. liepos 11 d. Kėdainių r. Žilvičių k. Pirmaisiais pokario metais įstojo į neseniai įkurtą Kauno žemės ūkio
technikumą, kuris tęsė tarpukario Lietuvoje ir karo metais veikusios
Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos veiklą. Čia studijavo melioraciją.
1948 m. A.Vansys baigė technikumą ir įgijo melioracijos-irigacijos techniko diplomą.
Profesinę melioratoriaus veiklą pradėjo Respublikinės kontoros „Melioracija“ Projektavimo
biuro inžinieriumi. Vėliau tęsė projektuotojo veiklą Žemės ūkio statybos, elektrifikacijos
ir melioracijos projektavimo institute. Tačiau didžiausia velionio profesinės veiklos dalis
susijusi su melioracijos darbų vykdymu. 1956 m. jis buvo paskirtas naujai įkurtos Kėdainių
MMS vyriausiuoju inžinieriumi, o nuo 1959 m. tapo direktoriumi. Daugelį metų vadovavo
šios didelės melioracijos įmonės, vėliau tapusios Kėdainių MSV, veiklai. Kėdainių rajonas
tuo metu buvo Lietuvos žemdirbystės bei melioracijos mokslo centras, melioracijos mastai
rajone didėjo, augo ir reikalavimai darbų kokybei. Vadovaudamas MSV veiklai pačiu intensyviausiu melioracijos darbų Lietuvoje laikotarpiu, A.Vansys daug nuveikė, kad būtų vykdomos melioracijos užduotys, kad būtų pastatyta nauja įmonės gamybinė bazė Pelėdnagiuose,
gyvenamieji namai dirbantiesiems. Įvertinus jo nuopelnus Lietuvos melioracijai, 1977 m.
jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio melioratoriaus garbės vardas. Vėliau kurį laiką
(1984-1986 m.) velionis dirbo Raseinių MSV, vadovavo melioracijos darbų barui.
Išėjo Anapilin melioracijos specialistas, vadovas, daug nusipelnęs Lietuvos melioracijai.
Juozas Smilgevičius

Virginijus Pamerneckis
(1957 -2016)

2016 m. rugpjūčio 3 d. eidamas šešiasdešimtuosius metus, staiga
mirė ilgametis UAB „Šiaulių hidroprojektas“ darbuotojas Virginijus
Pamerneckis.
Virginijus gimė 1957 m. birželio 18 d. Pakruojo mieste. Čia įgijęs vidurinį išsilavinimą, įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1985 m. baigė studijas ir įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją.
Daugelį metų dirbo įvairiose Pakruojo rajono statybos organizacijose, vėliau Klovainių seniūnijos agrarinės reformos tarnyboje.
Nuo 1998 m. Virginijus Pamerneckis pradėjo dirbti UAB „Šiaulių hidroprojektas“ žemėtvarkininku. Žemėtvarkos darbus atlikdavo laiku, sąžiningai, kokybiškai. Buvo mėgiamas
ne tik kaimo žmonių, kuriems rengdavo nuosavybės teises atkūrimo į žemę dokumentus ar
atlikdavo kadastrinius matavimus. Draugiškai ir dalykiškai bendravo su Pakruojo, Kelmės,
Pasvalio ir kitų rajonų, kuriuose tekdavo dirbti, žemėtvarkos skyrių specialistais.
Virginijus buvo ne tik geras darbuotojas, bet ir aktyvus saviveiklininkas, LŽHIS narys.
Kartu su artimaisiais liūdime dėl draugiško, tolerantiško žmogaus netekties.
Arūnas Adomaitis, Petras Raudonis

89

UŽJAUČIAME

Antanas Bernotas
(1948-2016)

2016 m. rugpjūčio 19 d. netekome buvusio kolegos, nuoširdaus ir
gerbiamo žmogaus Antano Bernoto.
Antanas Bernotas gimė 1948 m. sausio 15 d. Utenos r. Vyžuonų sen. Šiaudinių kaime. 1971 m. baigęs hidromelioracijos studijas
LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete, įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Darbo veiklą pradėjo 1971 m. Akmenės MSV. Čia, pradėjęs nuo meistro pareigų, energingas jaunas specialistas greit tapo puikiu gamybos organizatoriumi, buvo paskirtas
darbų vykdytoju, vėliau vyriausiuoju inžinieriumi. 1977 m. tapo Širvintų MSV viršininku ir
penketą metų vadovavo šios melioracijos įmonės, dirbusios nelengvomis sąlygomis, veiklai.
1983 m. grįžęs į gimtąsias vietas pradėjo dirbti Utenos MSV gamybos skyriaus viršininku,
o 1985 m. buvo paskirtas šios įmonės vyriausiuoju inžinieriumi. 1988-1992 m. vadovavo
Utenos MSV. Devynerius metus jis rūpinosi rajono melioracijos užduočių vykdymu, darbų
kokybe, techninių naujovių diegimu. 1997-2015 m. velionis buvo Utenos r. Žemės ūkio skyriaus (nuo 2012 m. - Kaimo plėtros skyrius) vyresnysis specialistas ir, kiek leido galimybės,
rūpinosi rajono melioracijos reikalais.
Antanas Bernotas išmanė ir mylėjo savo darbą, buvo kolegų gerbiamas specialistas, melioracijai atidavė 44-erius pačius gražiausius gyvenimo metus. 2015 m. buvo išleistas į užtarnautą poilsį, čia jį ir pakirto sunki nepagydoma liga.
Visi pažinoję velionį prisimins jį kaip labai energingą, veiklų žmogų, puikų specialistą,
daug nuveikusį melioracijos srityje.
Aušrinė Purvinienė

Juozas Rožukas
(1928-2016)

2016 m. liepos 30 d. mirė žemėtvarkos veteranas, žemėtvarkos
inžinierius Juozas Rožukas, visą savo gyvenimą paskyręs gimtojo
krašto žemės tvarkymui.
Velionis gimė 1928 m. gegužės 22 d. Lazdijų r. Savanorių kaime.
1946 m. baigęs Leipalingio vidurinę mokyklą, studijavo žemėtvarką
LŽŪA ir 1951 m. įgijo žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. Velionis buvo pirmosios žemėtvarkos specialybės laidos absolventas.
1951 - 1953 m. dirbo Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo valdybos Kauno žemėtvarkos skyriuje grupės viršininku. 1953 - 1961 m. buvo Kauno žemės
ūkio technikumo dėstytojas ir Neakivaizdinio skyriaus vedėjas. 1961 m. įsteigus Respublikinį žemėtvarkos projektavimo institutą, Juozas Rožukas su kolegomis kūrė naujos žemėtvarkininkos įmonės veiklos pagrindus, iki 1963 m buvo instituto vyriausiasis inžinierius.
1963 - 1966 m. buvo LŽŪA Žemėtvarkos ir geodezijos katedros vyresnysis dėstytojas. 1963
- 1975 m. vėl Kauno žemės ūkio technikumo direktoriaus pavaduotojas, kartu ir dėstytojas.
1975 - 1978 m. velionis dirbo Sąjunginio žemės ūkio aerofotogeodezinių tyrinėjimų instituto
Vakarų filiale, čia ėjo grupės vadovo pareigas. 1978 - 1981 m. buvo RŽPI Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vyresnysis inžinierius.
Į amžinąją kelionę iškeliavo geras žemėtvarkos specialistas, dalyvavęs kuriant pokario
metais šalies žemėtvarkos sistemą, parengęs ne vieną žemėtvarkos specialistų laidą.
Buvusių kolegų vardu Romualdas Survila
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ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete
2016 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido gana gausų absolventų būrį – 98
specialistus, iš jų 45 bakalaurus ir 53 magistrus. Šiais metais fakultetas išleido 20-ąją hidrotechninės statybos inžinerijos, 1-ąją nekilnojamojo turo kadastro ir 22-ąją žemėtvarkos nuolatinių studijų bei 7-ąsias hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių studijų
bakalaurų laidas.
I pakopos studijas baigė 21 hidrotechninės statybos inžinerijos, 6 nekilnojamojo turo
kadastro bei 18 žemėtvarkos studijų programų bakalaurų (1 lentelė). Pirmą kartą fakulteto
istorijoje hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos studijas baigė 5 studentai iš
Nigerijos federacinės respublikos.
1 lentelė
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Bakalaurai
Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Olawale Adedeji
Adeyemi Joseph Akano
Povilas Bagdzevičius
Martynas Vidas Dargevičius
Roberta Leščevičiūtė
Gytis Lukoševičius
Mantas Meškauskas
Aivaras Misius

9. Leonas Naujokaitis
10. Laisvūnas Neimanas
11. Israel Obule
Akintunde Oluwatoyin
12.
Oladimeji
13. Johnmatic Osharode
14. Julius Petrikas

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Linas Plaušinis
Donatas Poderis
Lukas Ramančionis
Aurimas Sakalauskas
Vaidas Ščiučka
Tomas Vilemas
Ignas Židovičius

Nekilnojamojo turto kadastro studijų programa
1. Vaida Jakubauskaitė
2. Ieva Kalvaitytė

3. Andrius Kvietelaitis
4. Ieva Pipiraitė

5. Paulius Sinickas
6. Dovilė Žutautaitė

Žemėtvarkos studijų programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artūras Barkauskas
Ramūnas Bernikas
Rasa Brusokienė
Audrius Draugšas
Linutė Dukavičiūtė
Agnė Gribėnaitė

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ingrida Gustaitytė
Tautvydas Jakaitis
Aurimas Jocius
Neringa Matulionytė
Vaida Mensonė
Vidmantas Pundzius

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ingrida Ravinienė
Viktorija Sinušaitė
Artūras Toktis
Tomas Vaikasas
Argintas Valečka
Mantas Vasiliauskas

2016 m. studijas taip pat baigė 22-oji hidrotechninės statybos inžinerijos ir 20-oji žemėtvarkos nuolatinių bei 16-osios hidrotechninės statybos inžinerijos ir žemėtvarkos ištęstinių
studijų programų magistrų laidos. Šiais metais II pakopos hidrotechninės statybos inžinerijos
programos studijas baigė 23, žemėtvarkos programos – 30 magistrų (2 lentelė).
2 lentelė
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Baigiamojo darbo pavadinimas

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa
1. Edgaras Ašmena
2. Giedrius Bardzilauskas

Grunto slėgio į atraminę sienutę skaičiavimo metodų analizė
Gelžbetoninių viadukų tarpatramių poslinkių analizė
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3.

Algimantas Barysas

Daugiaatramių sijų įrąžų ir deformacijų analizė

4.

Edvinas Beržinis

UAB „Arvi cukrus“ technologinių nuotekų poveikis paviršinių
vandenų kokybei

5.

Alvaras Bliūdžius

Dvipusis dirvožemio drėgmės režimo reguliavimas įterpiant
perlito ir vermikulito granules

6.

Ričardas Dabašinskas

Šakių rajono užtvankų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų būklė

7.

Tairas Deimontas

Kamanų pelkės hidrologinio režimo analizė

8.

Rytis Dobilas

Juodagalvių malūno ant Kančioginos upės atstatymo
hidroenergetiniai aspektai

9.

Karolis Jankauskas

Ekstremalių maksimalaus debito reikšmių įtaka skaičiuojant
projektinį debitą

10.

Gvidas Kazlauskas

Statiškai neišsprendžiamų rėmų įrąžų analizė

11.

Justinas Kerėžius

Radviliškio rajono žemių užtvankų būklė po rekonstrukcijos

12.

Vytautas Kisielius

Malmažos ežero dumblo vertinimas ir panaudojimas

Arūnas Lukoševičius

Temperatūros įtaka plyšių atsivėrimui Kruonio HAE slėginio
vamzdyno gelžbetoniniame apvalkale

13.
14.

Andrius Merkys

Energijos atgavimo galimybės Šiaulių nuotekų valykloje

15.

Gytis Neverauskas

Susmulkinto plastiko atliekų panaudojimas betono gamyboje

16.

Giedrius Odinbergas

Komunalinių atliekų šalinimo sąvartyne išorinių
kaštų įvertinimas Lietuvoje

17.

Deividas Petkevičius

Ledo sangrūdų Neries upės ruože Kaune nuo Kleboniškio
iki P.Vileišio tilto modeliavimas

18.

Vytautas Račkauskas

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikis
gruntams

19.

Giedrius Vidzikauskas

Automobilių kelio A12 sankasos nuosėdžių tyrimas

Gytis Viskačka

Vagotvarkos darbų galima įtaka ledų sangrūdų formavimuisi
Neryje nuo P.Vileišio tilto iki žiočių

20.
21.

Vesta Vitkauskienė

Paviršinių nuotekų surinkimo sistemos įtakos gatvių būklei analizė

22.

Donatas Zubrus

Šyšos polderio kompleksinis vertinimas taikant GIS erdvinę analizę

23.

Evaldas Žiaunys

Lietuvos potvynių rizikos valdymo sistemos išvystymo lygmens
įvertinimas

Žemėtvarkos studijų programa
1.
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Rosita Čepkauskaitė

Radviliškio rajono Šaukoto kadastro vietovės žemės konsolidacijos
projekto analizė ir įvertinimas

2.

Aida Čirvinskienė

Buvusių dvarų sodybų žemės naudojimo analizė

3.

Viktorija Filipavičienė

Vilniaus rajono urbanizuoto kraštovaizdžio kaita

4.

Daiva Gečaitė

Apleistų žemių panaudojimo galimybės taikant daugiakriterinę
analizę (Raseinių rajono Sujainių kadastro vietovės pavyzdžiu)

5.

Anastasija Jasiūnienė

Vilniaus miesto urbanizuotų teritorijų plėtros analizė

6.

Aistis Jokubauskas

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų atitikimo žemės valdos
projektams analizė

7.

Ieva Kantautaitė

Jonavos miesto priemiestinių vietovių žemės naudmenų kaita
dėl antropogeninio poveikio

8.

Renata Kizlienė

9.

Dovilė Kučinskienė

10.

Žilvinas Kunšinskas

Kadastrinių matavimų Panevėžio rajone analizė
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų įtaka
žemės naudojimui
Krekenavos regioninio parko žemės naudojimo analizė
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11.

Arvydas Laimutis

Alksnėnų, Sūdavos kadastro vietovių dalių žemės konsolidacijos
projekto įgyvendinimo analizė

12.

Jadvyga
Marcinkevičiūtė

Panevėžio miesto želdynų sistema bendrojo plano kontekste

13.

Mantas Navikas

Miškų įveisimas ir plėtros galimybės Panevėžio apskrityje naudojant
GIS technologijas

14.

Alma Peliakienė

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, rengtų Molėtų rajone, analizė

15.

Kristina Petraitytė

Poligometrijos tinklas Ringaudų seniūnijoje – matavimai ir vertinimas GPNS sistemomis

16.

Norgaudas Pilvinis

Klaidų žemės sklypų abrisuose poveikis ir galimų sprendinių tyrimas žemės reformos kadastro bylų rengime

17.

Sandra Rimkutė

Saugomų teritorijų būklė ir naudojimas pajūrio regioniniame parke
Karklės vietovės pavyzdžiu

18.

Egidijus Rudminas

Geodeziniais metodais išmatuotų žemės sklypų, esančių formuojamoje kelio juostoje, probleminių situacijų Kauno apskrityje tyrimas

19.

Edita Selmonė

Žemės konsolidacijos projektų rengimo vakarų Lietuvoje analizė

20.

Tomas Šikarskas

GPNS matavimų tikslumo nustatymas naudojant skirtingus geoido
modelius

21.

Brigita Šimoliūnienė

Duomenų bylos sudarymas (formavimas) „GEOMATININKAS“,
„GEOMAP“ ir „BYLA“ programų pagalba

22.

Gabrielė Šuliokaitė

Niveliavimo matuoklių tikslumo vertinimas fotometriniu metodu

23.

Agnė Tamašauskaitė

Lietuvos ir Ispanijos „Natura 2000“ teritorijų tinklo tyrimas

24.

Ingrida Unikienė

Žemės sklypų kadastrinių matavimų, Šakių rajone analizė

25.

Linas Vaičiukynas

Kadastrinių matavimų bylų patikros Kauno mieste
ir Kauno rajone analizė

26. Andrius Valentukevičius

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų Vilniaus
apskrityje analizė

27.

Simas Veleckas

Nepalankių ūkininkauti teritorijų Lietuvoje nustatymas taikant
biofizikinius ir ekonominius kriterijus

28.

Sandra Veselė

Nekilnojamojo turto rinkos pokyčių analizė Klaipėdos ir Šiaulių
miestuose 2010-2015 metais

29.

Indrė Zaburienė

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė Plungės ir Trakų rajonuose

30.

Donatas Žilionis

Medžiais ir krūmais apaugusių plotų erdvinio išsidėstymo
kraštovaizdyje tyrimai

Priėmimas į studentų gretas
2016 m. į įvairių studijų pakopas ir formas fakultete priimta 180 studentų ir klausytojų, t.y.
9 mažiau lyginant su 2015 m.
Šį rudenį pirmosios pakopos (bakalauro) studijas pirmame kurse pradėjo 55 studentai (4
studentais mažiau negu 2015 m.): 16 – hidrotechninės statybos inžinerijos, 22 – žemėtvarkos ir
17 – žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programoje. Dar 9 studentai bakalauro
studijoms priimti į aukštesnius studijų kursus: 5 į hidrotechninės statybos inžinerijos, 4 – į
žemėtvarkos studijų programos studijas.
Šiais metais antrosios pakopos (magistrantūros) studijas fakultete pradėjo 34 (21 nuolatinių, 13 ištęstinių) hidrotechninės statybos inžinerijos ir 47 (30 nuolatinių ir 17 ištęstinių) žemėtvarkos studijų programų studentai. Į tarptautines hidrotechninės statybos inžinerijos antrosios
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pakopos studijas priimti 6 studentai: 1 Italijos ir 5 Nigerijos piliečiai. Tokiu būdu šiais metais į
pirmą studijų kursą priimta 21 magistrantu daugiau lyginant su 2015 m. Dar 1 studentas priimtas į hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos aukštesnįjį kursą.
Į fakultete vykdomas žemėtvarkos studijų programos dalines išlyginamąsias studijas priimtas 1 klausytojas. Sėkmingai pabaigus jas, klausytojas bus priimtas į aukštesnį bakalauro
studijų kursą. Tuo tarpu į hidrotechninės statybos inžinerijos programos papildomąsias studijas
priimti 6, o į žemėtvarkos studijų programą – 17 profesijos bakalauro laipsnį kolegijose įgiję
absolventai. Sėkmingai pabaigę vienerius metus trunkančias studijas, šie asmenys galės stoti į
magistrantūros studijas.
4 asmenys priimti į fakultete bendrai su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu vykdomas trečiosios pakopos (doktorantūros) aplinkos inžinerijos krypties
studijas (2015 m. buvo priimti 3 doktorantai).
Algis Kvaraciejus

Statybos įstatymo pakeitimai
Seimas priėmė Statybos įstatymo pataisas kuriomis patikslintos statytojo (užsakovo), rangovo ir ekspertizės rangovo teisės, pareigos ir atsakomybė už statybos darbus. Supaprastintos
statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros, sumažintas derinančių institucijų skaičius, sutrumpinti statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminai.
Numatyta supaprastinta atestavimo procedūra neypatingo statinio projektavimo ir statybos
atveju, aiškiau išdėstyti statybos techninės priežiūros privalomumo atvejai.
Pagal naujas nuostatas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka taps paprastesnė
kone dvigubai, iki 9, sumažės projektų atitiktį tikrinančių institucijų skaičius ir tikrinimo laikas. Supaprastinta daug kitų procedūrų: statinio užbaigimo, nugriovimo ir išardymo, nebaigto
statinio registravimo ir perleidimo tvarką ir kt.
Pataisos padės sustiprinti statytojo (užsakovo) garantijas. Nutarta užtikrinti, kad jam būtų
apmokėtos dėl rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius trejus statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidos, rangovui tapus nemokiam ar bankrutavus. Defektų
šalinimo užtikrinimo suma šiuo laikotarpiu turės būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos
kainos.
Juozas Smilgevičius

Paskyrimai
Melioracijos įmonės
*Darius Bieliauskas, g. 1975 m., hidrotechnikos inžinierius (LŽŪU, 2002), tarptautinio
verslo magistras (KTU, 1999), A.Čebanauskui išėjus į kitą įmonę, paskirtas UAB „Plungės
lagūna“ generaliniu direktoriumi. Iki tol buvo šio įmonės komercijos direktorius.
*Povilas Batavičius, g. 1986 m., geodezijos inžinierius (Žemaitijos kolegija, 2010), paskirtas UAB „Plungės lagūna“ vykdančiuoju direktoriumi. Iki tol buvo šios įmonės inžinierius
projektuotojas.

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministrės padėkos raštai įteikti
* Algirdui Budriui, UAB „Hidrosta“ (Prienai) techniniam direktoriui,
60 m. jubiliejaus proga;
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 15 m. sukakties proga:
* Jolitai Aldonienei, NŽT Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos,
erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus vyriausiajai specialistei;
* Snieguolei Augustienei, NŽT Radviliškio skyriaus vyriausiajai specialistei;
* Reginai Baranauskienei, NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos
skyriaus vyresniajai specialistei;
* Vilmai Dručiūnienei, NŽT l.e.p. Personalo skyriaus vedėjai;
* Birutei Kliorikaitytei, NŽT Žemės administravimo departamento
Žemės valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiajai specialistei;
* Daivai Kontrimienei, NŽT Telšių skyriaus vyresniajai specialistei;
* Zitai Kvietkienei, NŽT Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojai;
* Linai Liulytei, NŽT Mažeikių skyriaus vyresniajai specialistei;
* Henrikui Švedui, NŽT Širvintų skyriaus vyriausiajam specialistui;
* Irenai Venevičienei, NŽT Tauragės ir Pagėgių skyriaus vyresniajai specialistei;
* Ritai Venslovienei, NŽT Rokiškio skyriaus vyriausiajai specialistei;
* Almai Ziberkienei, NŽT Teisės departamento Viešųjų pirkimų
skyriaus vyriausiajai specialistei;
* Jūratei Žeimienei, NŽT Vilniaus miesto skyriaus vyriausiajai specialistei.
UAB „Ukmergės melioracija“ 60 m. sukakties proga:
* Jonui Stakauskui, valdybos pirmininkui;
* Aleksandrai Vaičiūnienei, direktoriaus pavaduotojai gamybai;
* Sauliui Vaičiūnui, darbų vykdytojui;
* Stasiui Žvirbliui, darbų vadovui.
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos Garbės ženklai,
UAB „Ukmergės melioracija“ 60 m. sukakties proga, įteikti:
* Jonui Levuliui, direktoriui;
* Rimantui Martinoniui, techniniam direktoriui.
NŽT garbės ženklas įteiktas
* Edmandui Šleiteriui, UAB „Aerogeodezijos institutas“ valstybės sienos
ekspertui, 70 m. jubiliejaus proga.

Romualdas Survila

***

Atitaisymas
Į žurnalo 2016 m. Nr.2 skelbtą LŽHIS narių sąrašą per klaidą buvo neįtraukta VGTU hidrotechnikų grupė. Atsiprašome ir skelbiame jos duomenis:
VGTU hidrotechnikų grupė
1.

Albinas Krutkis

2.

Valentinas Šaulys

3.

Marina Valentukevičienė
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