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Prenumeruokite žurnalą
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“
2017 metams
Mūsų žurnalas – vienintelis periodinis leidinys šalyje, nušviečiantis žemėtvarkos, hidrotechnikos ir melioracijos specialistų gyvenimą bei darbus, nagrinėjantis šių sričių problemas, pasakojantis apie įmonių veiklą.
Būdamas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos leidiniu, jis informuoja apie Sąjungos veiklos aktualijas, neužmiršta mūsų bendruomenės narių jubiliejų ir kitokiomis progomis.

Užsisakykite žurnalą patys ir paraginkite tai padaryti bendradarbius. Palaikykite
žurnalą – vienintelę viešą žemėtvarkininkų
ir hidrotechnikų tribūną.
Žurnalo prenumerata –
puiki dovana ir buvusiems Jūsų
kolektyvo nariams, žemėtvarkos
ir hidrotechnikos veteranams.

Metinė (4 numerių)
prenumeratos kaina 24,31 Eur,
individualiems skaitytojams taikoma 30 proc. nuolaida
+ PVM 9 proc. - 2,19 Eur,
pristatymo išlaidos su PVM 3,50 Eur.
Žurnalą galima užsisakyti ir be pristatymo, tuomet jį
reikia pasiimti redakcijos adresu: Vilnius, J.Lelevelio g. 6,
436 k., IV a (ŽŪM -VŽF patalpose - archyve).

***

Parodyk man sodą, šviesos obelie,
Kur medūs pasirenka korį,
Kur bitės nešėjos išdūzgia maldas
Nuo savo namų atitolusiems.
Mes tyliai nubrisim, šviesos seserie,
Ten vynmedžiu teka raudonis,
Ir veržiasi pradžios iš žemės gelmės,
O pabaigos – virtusios duona.
Negrįžkim namolio, balta obelie,
Į balzganą mudviejų sausį,
Užmikim ilgam, kol margai pražydės
Snieguotas medunešio laukas.

Mieli žurnalo bičiuliai,
tarp metų pabaigą lydinčių darbų pamąstykime
apie kasdienius stebuklus.
Apie tai, ką turime, kuo esame ir kuo norėtume būti.
Dėkojame už būvimą kartu,
linkime linksmų šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų!
Tegul 2017-ieji būna sveiki ir dosnūs
prasmingų darbų!
Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
1

Stasio Skrebio nuotrauka

***
Aušra Uldukienė
„Šviesos obelis“
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Jubiliejus žemėtvarkininkų
ir hidrotechnikų kalvėje
Juozas SMILGEVIČIUS
Romualdas SURVILA
„Graži šventė“ – tokiais žodžiais apibūdino ne vienas jos dalyvis spalio 14
d. vykusį Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 70-mečio paminėjimą. Jo dalyviais buvo daugelio fakulteto absolventų
kartų atstovai. Žinoma, joje dalyvauti galėjo tik nedidelė dalis čia parengtų ir
sėkmingai profesine veikla užsiimančių hidrotechnikos ir žemėtvarkos inžinierių - per septyniasdešimt metų diplomai buvo įteikti per 2200 specialistų. Jubiliejų fakultetas pasitiko iš esmės atsinaujinęs,
patogiomis auditorijomis, puikiai įrengtomis laboratorijomis. Šventė pradėta studentų himnu
„Gaudeamus igitur“ ir tylos minute pagerbus
iškeliavusius į amžinybę universiteto dėstytojus
ir absolventus.

Su fakulteto raida supažindina
dekanas doc. A.Kvaraciejus

Šventės dalyviai „akvariume“
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Renginys vyko neseniai rekonstruotų ASU III
rūmų, kuriuose įsikūręs fakultetas, puikiai atnaujintoje erdvėje, vadinamoje „akvariumu“. Jau daugelį metų jis yra tradicinė fakulteto renginių vieta.
Minėjimą pradėjo fakulteto dekanas doc. dr. Algis
Kvaraciejus.
Jam teko nemaža našta: priminti absolventams
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Buvęs dekanas doc. Z.Kinderis Prof. A.Kusta vadovavo fakultetui
Atgimimo laikotarpiu

Buvęs dekanas doc. V.Gurklys

ir supažindinti svečius su fakulteto įsikūrimo ir raidos istorija, atstovauti fakultetui
priimant gausius sveikinimus jubiliejaus proga. Daugiau kaip dvi valandas truko ši
jubiliejaus šventės dalis.
Fakultetas įsikūrė pirmuoju pokario laikotarpiu, Žemės ūkio akademiją iš Dotnuvos perkėlus į Kauną. 1946 m. birželio 25 d. joje buvo įsteigtas Inžinerinių
mokslų fakultetas, kuriame pradėta rengti hidromelioracijos, žemėtvarkos ir žemės
ūkio mechanizacijos specialybių inžinierius. Ši data ir laikoma fakulteto įkūrimo
pradžia. 1948 m. buvo įkurti atskiri Hidromelioracijos bei Žemėtvarkos fakultetai.
1950 m. jie buvo sujungti į vieną ir nuo to laiko žemėtvarkos ir vandens ūkio specialistai rengiami viename fakultete. 1964 m. fakultetas persikėlė į naująją Akademijos
bazę Noreikiškėse, o 1977 m. įsikūrė naujai pastatytuose specialiai jam III rūmuose.
Per septyniasdešimt metų fakultete įvyko daug pasikeitimų. Fakultetas ir akademija
pakeitė pavadinimus, pasikeitė mokymo programos ir rengiamų specialistų kvalifikacijos. Paskutinis organizacinis pasikeitimas: vietoje katedrų fakultete įsteigti
Hidrotechninės statybos inžinerijos, Vandens ūkio inžinerijos ir Žemėtvarkos ir geomatikos institutai.
Apie fakulteto gyvenimą ir to laikmečio problemas kalbėjo ir kai kurie buvę
fakulteto dekanai. Doc. dr. Zenonas Kinderis, ėjęs dekano pareigas 1971-1974 m.,
pasakojo, kaip tuo metu buvo sprendžiamos fakulteto studentų komplektavimo
problemos, supažindino su fakulteto pastato statybos užkulisiais, kaip jo statybos
pradžią parėmė tuometinis melioracijos ir vandens ūkio ministras Jonas Velička.
Prof. habil. dr. Albinas Kusta, vadovavęs fakultetui lemtingais visai Lietuvai lūžio
laikais 1985 - 1990 metais, kalbėjo ne tik apie tuometines fakulteto problemas. Jis
priminė, kad fakultete gimė mintis atkurti tarpukario metais veikusią Matininkų ir
kultūrtechnikų sąjungą, jos bei žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija“ leidybos atkūrimo aplinkybes.
Doc. dr. Vidmantas Gurklys, nuo 1993 m. iki 2005 m. buvęs fakulteto prodekanas ir dekanas, šventės dalyviams pasakojo apie šiuolaikines studijų programų akre-
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Tarp apdovanotųjų ir O.Miseckaitė

Šventės dalyvius sveikina žemės ūkio viceministras A.Ežerskis

ditavimo, studentų kontingento komplektavimo problemas, priminė šio laikotarpio
svarbiausius įvykius.
Jubiliejaus proga fakultetas sulaukė daug sveikinimų ir dovanų. Savo geriausius
linkėjimus šventės dalyviams elektroniniu laišku išsakė buvęs fakulteto dekanas
universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas, dėl kelionės į tarptautinę konferenciją Turkmenistane negalėjęs tiesiogiai dalyvauti šventėje. Juos perdavė susirinkusiems dekanas A. Kvaraciejus.
Žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis kartu su sveikinimais įteikė žemės
ūkio ministrės padėkos raštus Vandens ūkio inžinerijos instituto lektoriui dr. Vilimantui Vaičiukynui, Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektoriui Giedriui Balevičiui
bei Vandens ūkio inžinerijos instituto docentui dr. Algiui Radzevičiui. Jubiliejaus
proga universiteto rektoriaus padėkos raštai buvo įteikti Vaclovui Vaičiui, Juozui
Ūseliui, Gražinai Žibienei, Ingai Adamonytei, Raimundui Baubliui, Vitui Damulevi-

Sveikinimai iš Lietuvos energetikos instituto atstovų

4

Nacionalinės žemės tarnybos
sveikinimai
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čiui, Daivai Juknelienei. Otilijai Miseckaitei ir Jolantai
Valčiukienei.
Fakultetą sveikino Nacionalinės
žemės
tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo,
VĮ Registrų centro,
Lietuvos melioraciŽemaičių delegacijos vardu kalba R.Kranauskas
jos įmonių asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto,
UAB „Plungės Jonio“ ir kitų institucijų atstovai.
Labai nuoširdus buvo Žemaitijos žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų sveikinimas,
kurį išsakė fakulteto absolventas telšiškis Ričardas Kranauskas. Jo šeimoje – trys
hidrotechnikų kartos. Jų dovana fakultetui: žemaitiškas „mineralinis vanduo“ buvo
originaliausias.
Po oficialiosios šventės dalies vyko fakulteto studijų ir
mokslo bazės pristatymas. Šventės dalyviai mielai priėmė kvietimą pasivaikščioti ir susipažinti
su fakulteto laboratorijomis.
Jos erdvios ir puikiai įrengtos, aprūpintos šiuolaikine mokymo ir mokslo įranga. Ypač

Su fakulteto Drėkinimo laboratorijos
veikla supažindina doc. V.Grybauskienė
(iš kairės)

buvo domimasi naujai studijų
krypčiai skirta žuvininkystės
ir akvakultūros laboratorija.
Dabartines laboratorijas sunku
net lyginti su pirmuoju fakulteto gyvavimo laikotarpiu „Pie-

Dzūkijos atstovės susipažįsta su laboratorija

5

MŪSŲ GYVENIMAS

no centro“ rūsyje, ankštose patalpose
įrengta kuklia Hidraulikos laboratorija, kurioje žinių sėmėsi pirmosios hidrotechnikos specialistų laidos. Dabar
yra kita problema: didelių patalpų,
erdvių laboratorijų išlaikymas nemažai kainuoja, o jų apkrovimas dėl negausaus studentų skaičiaus ir menko
mokslo finansavimo nepakankamas.
Psichologinė įtampa jautėsi ir daugelio absolventų hidrotechnikų nuotaiFakulteto jubiliejus gera proga prisiminti praeitį.
Melioracijos veteranai A.Siudikas ir J.Krutulis
kose: juk nežiūrint griūvančių melioracijos sistemų šioje srityje investicijų
nedaug, o šios srities įmonės priverstos užsiimti kitokiais darbais.
Kai kurie šventės dalyviai susipažino ir su fakulteto pastate esančiu
ASU muziejumi. Jame koncentruotai
pateikta Universiteto istorija, įrengti fakultetų stendai. Vandens ūkio ir
žemėtvarkos fakulteto veiklos istoriją
iliustruoja negausūs eksponatai iš buŠilutiškiai hidrotechnikai V.Rukas ir R.Liatukas
vusio fakulteto muziejaus. Deja, gausi
žemės melioracijos, hidrotechnikos ir žemėtvarkos pažintinę ir istorinę reikšmę turinti medžiaga yra saugoma lankytojams neprieinamoje saugykloje. Nors šventės
metu tai nebuvo akcentuojama, tačiau paminėtos problemos, susijusios su muziejaus tvarkymu ir išlaikymu.
Jubiliejus pasibaigė linksma vakarone tame pačiame „akvariume“. Jos metu buvo
smagiai bendraujama, prisimenamos studentiškos dienos,
įvairūs įvykiai studijų metu,
džiaugiamasi, kad dabartiniai
studentai turi puikias sąlygas
įgyti žinių. Norisi tikėti, kad fakulteto absolventai ir ateityje ras
pritaikymą savo žinioms. Juk žemės tvarkymo specialistai buvo
reikalingi visais laikais, o Lietuva, esanti drėgmės pertekliaus
zonoje, neišsivers be žmonių, išmanančių melioracijos ir hidrotechninės statybos reikalus.
Vakaronės metu...
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Melioracijos įmonių jubiliejai
Juozas SMILGEVIČIUS
2016 metai daugeliui melioracijos įmonių buvo tikrai nelengvi. Sumažėjo darbų, tuo pačiu ir pajamų, teko mažinti darbuotojų skaičių. Bet ir
šiuo nelengvu laiku kai kurios jų šventiškai pažymėjo savo veiklos jubiliejus.
Viena jų – UAB „Joniškio hidrostatyba“, nuo kurios pirmtakės Joniškio MMS
įkūrimo sukako šešiasdešimt metų. Rugsėjo 16 d. įmonės valdybos pirmininko
ir generalinio direktoriaus Gedimino Zabarausko iniciatyva ir rūpesčiu buvo surengta puiki šventė darbuotojams ir įmonės veteranams.

Šventę, kaip ir dera, pradėjo įmonės vadovas Gediminas Zabarauskas. Jis trumpai priminė Joniškio MMS istoriją nuo 1956 m., nelengvus jos pirmuosius žingsnius,
ilgus metus puikiai dirbusios ir pakeitusios daugelio rajono laukų žemės našumą
Joniškio MSV veiklą ir tuometinio kolektyvo gyvenimą. Didelių melioracijos darbų
laikotarpiu įmonėje dirbo apie 800 žmonių, ji turėjo per 60 ekskavatorių, daug buldozerių, kelmarovių ir kitų melioracinių mašinų. Buvo ir gerų sportininkų, įmonės
saviveiklininkai dalyvavo keturiose respublikinėse Dainų šventėse.
Kalbėdamas apie sudėtingą šiandieninę padėtį
melioracijoje, jis sakė:
„Reikia gerbti ne melioratorius, o Lietuvos
žemę“.
Buvo sugiedotas ir
melioratorių himnas,
kuriam muziką prieš
daugelį metų sukūrė
garsus Lietuvos kompozitorius Algimantas
Raudonikis.
Šventę pradeda G.Zabarauskas
Kalbėjo ir pirmasis
MMS direktorius Juozas Lukošiūnas. 88-erių metų hidrotechnikos inžinierius neseniai dalyvavo paleidžiant pagal jo projektą įrengtą Kivilių mažąją hidroelektrinę
ant Agluonos up. Jis ne tik hidrotechnikas, bet ir kultūros paminklų restauravimo
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specialistas, daug nuveikęs šioje srityje, parengęs daugelį hidrotechnikos ir paveldosaugos
projektų. Jis papasakojo apie pirmuosius MMS
žingsnius, kai buvo gauti du pirmieji automobiliai ir ekskavatorius.
Į šventę susirinko ne tik dabartiniai jos darbuotojai ar veteranai. Tarp atvykusiųjų buvo
kaimyninių melioracijos įmonių vadovai Algirdas Vepštas iš Pakruojo, Rimantas Kraujutis
iš Akmenės. O biržietis melioratorius Vytautas
Čiuplinskas į ją atvyko ne tik kaip kaimynas,
bet ir kaip įmonės veteranas, joje dirbęs daugelį metų.
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos

Apie įmonės įsikūrimą kalba
pirmasis Joniškio MMS direktorius
Juozas Lukošiūnas

pirmininkas Kazys Sivickis dar
kartą priminė susirinkusiems rajono melioratorių atliktus darbus.
Jais ir šiandien naudojasi rajono
žemdirbiai. Per įmonės veiklos
šešiasdešimtmetį jos darbuotojai
Joniškio rajone nusausino ir sukultūrino 80 tūkst. ha užmirkusių
žemių. Žemių sausinimui įreng-

Įteikiama rajono mero padėka
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Lietuvos melioracijos įmonių
asociacijos Garbės ženklu
pažymėti ilgamečio darbų vadovo Vaclovo Udro nuopelnai

Žemės ūkio ministrės Padėkos raštas buvo įteiktas
ilgamečiui jos darbuotojui
Stasiui Šileikai

ta 1230 km magistralinių
griovių, 1264 pralaidos,
69 tiltai, 20 kitos paskirties hidrotechnikos statinių,
įrengta 17 tvenkinių, kurie
puošia rajono kraštovaizdį. Įmonė atliko daug darbų, tiesdama inžinerinius
tinklus, kelius, statydama
nuotekų valyklas bei kitus
statinius.
K. Sivickis įteikė aukš-
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čiausiąjį asociacijos apdovanojimą Garbės
ženklą ilgamečiam įmonės darbuotojui,
buvusiam darbų vadovui Vaclovui Udrui,
be pertraukos įmonėje dirbusiam per 40
metų, ir įmonės gamybos direktoriui Povilui Stonkaičiui, taip pat turinčiam 40 metų
darbo šioje įmonėje stažą.
Jis taip pat įteikė žemės ūkio ministrės
Padėkos raštus nusipelniusiems įmonės
darbuotojams. Jais pažymėta generalinio
direktoriaus Gedimino Zabarausko, vyresniojo inžinieriaus – darbų vadovo Stasio
Šileikos, inžinieriaus Gintauto Jakubaičio,
buvusios ilgametės įmonės darbuotojos Irenos Čaguvienės bei kai kurių kitų darbuotojų ilgametė aktyvi, profesionali veikla.
Įmonės kolektyvą sveikina UAB „Meresta“
Įmonės administracijos direktorei Raimongamybos direktorius Algirdas Vepštas
dai Zabarauskienei buvo įteikta asociacijos
padėka. Buvo įteikti rajono mero Padėkos
raštai kai kuriems kitiems nusipelniusiems bendrovės darbuotojams. O G. Zabarauskas įteikė bendrovės Padėkos raštus.
Oficialios jubiliejaus minėjimo dalies pabaigoje buvo parodytas videofilmas apie
bendrovės penkiasdešimtmečio minėjimo šventę. Jis sukėlė malonių prisiminimų.
Dar ilgai šurmuliavo vakaronė, kurios metu buvo smagiai bendraujama, prisimenami praeities įvykiai.
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Rugsėjo 3 d. Šventupės gyvenvietėje ne
mažiau smagiai ir įdomiai įkūrimo šešiasdešimtmetį paminėjo bendrovė „Ukmergės
melioracija“.

Apie UAB „Ukmergės melioracija“ nueitą
kelią ir atliktus darbus kalba bendrovės
valdybos pirmininkas Jonas Stakauskas

1956 m. įkurtai Ukmergės MMS vadovavo
ne vienas geras specialistas. Iš pradžių jos direktorius buvo Mečislovas Žeimantas, vėliau jį
pakeitė Jurgis Samsonovas, o 1960 - 1961 m.
jos veiklai vadovavo Vytautas Rupas, vėliau
Ministrų tarybos aparate kuravęs visos Lietuvos melioracijos įmonių veiklą. Keletą metų
jos direktoriumi buvo Steponas Milius. Įmonei
tapus MSV, jos veiklai 13 metų vadovavo Vytautas Marazauskas. Jo vadovavimo metu įmonė sustiprėjo, padidino darbų mastą. Ukmergės
MSV sėkminga veikla taip pat nemažai susijusi su jos viršininko Povilo Vilčinsko darbu. Jis
vadovavo įmonei taip pat 13 metų, iki jos pri-

vatizavimo. Po nepriklausomybės atkūrimo įmonė tapo UAB
„Ukmergės melioracija“. Jos valdybos
pirmininku tapo pagrindinis akcininkas
Jonas Stakauskas, o
direktorius jau beveik ketvirtį amžiaus
yra hidrotechnikos
inžinierius Jonas Levulis.
Čia dirba nemaSu švente sveikina Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė
žai kitų energingų
žmonių, gerų specialistų. Tarp jų ir techninis direktorius Rimantas Martinonis, gamybos direktorė Aleksandra Vaičiūnienė. Į šventę atvyko giminingų įmonių ir bendrovės partnerių bei rajono valdžios atstovai, joje dalyvavo ir ukmergiškė, Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, kuri tarp gausiai susirinkusių
į šventę jautėsi kaip sava. Įmonės teritorijoje buvo surengta melioracijai naudotų
priemonių ir gaminių parodėlė.

10

MŪSŲ GYVENIMAS

Šventės oficialiąją dalį pradėjo
bendrovės valdybos pirmininkas
Jonas Stakauskas.
Lietuvos melioracijos įmonių
asociacijos pirmi-

Kalba Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos
pirmininkas Kazys Sivickis

ninkas Kazys Sivickis įteikė žemės ūkio ministrės padėkos raštus nusipelniusiems bendrovės
darbuotojams. Tarp jų valdybos pirmininkas Jonas Stakauskas, direktoriaus pavaduotoja gamyAsociacijos Garbės ženklas įteiktas
bendrovės direktoriui Jonui Levuliui
bai Aleksandra Vaičiūnienė, darbų vykdytojai
Saulius Vaičiūnas ir Stasys Žvirblis. Asociacijos
Garbės ženklai už nuopelnus šalies vandens
ūkiui buvo įteikti Jonui Levuliui ir Rimantui
Martinoniui. Rajono meras Rolandas Janickas bei bendrovės vadovai Jonas Ptakauskas
ir Jonas Levulis įteikė padėkos raštus nusipelniusiems įmonės darbuotojams. Buvo
daug ir kitų sveikinimų bei linkėjimų. Įmonės veteranams buvo įteiktos knygos „Kaip
gyveni, Ukmergės melioratoriau“, išleista
šio jubiliejaus proga.
Šventės metu kalbėjo ir vienas ilgiausiai
dirbusių įmonės vadovų Vytautas Marazauskas. Šio melioracijos veterano, jau senokai
perkopusio 80 metų, sveikinimus ir gerus
palinkėjimus įmonės darbuotojai ir veteranai bei susirinkusieji Šventupės gyventojai
sutiko plojimais; jo veikla ir nuopelnai neužmiršti ir vertinami. Apie kitą, jau šiek tiek
vėlesnį įmonės gyvenimo etapą kalbėjo kitas
Pagarbiai buvo sutiktas ilgametis įmonės
vadovas Povilas Vilčinskas
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buvęs jos vadovas Povilas Vilčinskas, taip pat daug nuveikęs, kad
įmonė sėkmingai veiktų.
Anot P.Vilčinsko, žemaičio
nuo Plungės, jam dirbti Ukmergėje buvę malonu, ir tekę padėti
nemažai pastangų, kad tuometinis melioracijos ir vandens ūkio
ministras Vincentas Normantas
atsisakytų ketinimo iškelti jį dirbti kitur. Čia pagelbėjo tuometinio
Lyduokių kolūkio pirmininko J.
Stakausko sumanymas surengti
Bendrovės gamybos direktorė Aleksandra Vaičiūnienė supažindina su melioracijos medžiagų ir priemonių parodėle
ministrui „gerą“ medžioklę, po kurios ministras sumanymo atsisakė.
Šventė buvo surengta po atviru dangumi, tad kartais ją šlakstė ir lietutis. Bet jis
nesugadino malonios nuotaikos. O puikiai vadovavusi renginiui Šventupės bibliotekininkė Genė Vaitkūnienė tarp oficialių kalbų ir sveikinimų įterpdavo ir muzikinius
kūrinius. Koncertavo kaimo kapela „Sadūnai“ ir saviveiklininkai. Paįvairino šventę
Ukmergės baikerių klubas „Blitzkrieg“, surengęs motociklų paradą.
***
Panašūs renginiai nemažai kainuoja. Nemažai jie atsiėjo ir „Ukmergės melioracijai“ bei „Joniškio hidrostatybai“. Vis dėlto, jie labai reikalingi ir atsiperka geromis
emocijomis ir puikiais prisiminimais. Juk ne vien duona žmogus gyvas.

Šventės dalyviai
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„Hidroprojektų“ darbai ir likimai
Juozas SMILGEVIČIUS
Intensyvių melioracijos darbų Lietuvoje laikotarpiu kasmet būdavo nusausinama ir sukultūrinama po 100 ir daugiau tūkst. hektarų žemės. Todėl prireikė
ir daug melioracijos projektų, kuriems parengti 1956 m. buvo įkurtas Respublikinis vandens ūkio projektavimo institutas. Nuo jo įkūrimo jau praėjo 60 metų.
Pagal instituto parengtus projektus Lietuvoje nusausinta ir sukultūrinta per 2,5
mln. ha žemės, pastatyta daug įvairios paskirties hidrotechnikos statinių. Jame
dirbo per 1000 darbuotojų, tarp jų apie 800 aukštos kvalifikacijos melioracijos
ir kitų sričių specialistų. Privatizavimo metu susiskaldžiusios įmonės nebeliko,
nors kai kurie jos buvę padaliniai veikia, tik kitais pavadinimais, tačiau papasakoti apie jos praeitį ir darbus iš jos darbuotojų dabar jau nėra kam. Vis dėlto
jubiliejaus proga prisiminkime, ką institutas nuveikė ir kas liko iš šios didelės
įmonės. Tema plati, tad čia galime tik bendrais bruožais prisiminti jo darbus ir
žmones.

Instituto ištakos siekia ankstyvąjį pokarį, kai buvo atnaujinta dar prieš karą įkurtos Respublikinės kontoros „Melioracija“ veikla. Joje buvo suburta nedidelė operatyvinė grupė melioracijos projektams rengti, kuri vėliau tapo įmonės Projektavimo
biuru, veikusiu iki 1951 metų. Įkūrus 1951 m. Žemės ūkio statybos, melioracijos
ir elektrifikacijos projektavimo institutą, melioracijos projektų rengimą perėmė šio
instituto Melioracijos skyrius, kuris iš esmės buvo įsteigtas minėto Projektavimo
biuro pagrindu.
Daugėjant melioracijos darbų nuo 1949 m. palaipsniui buvo steigiamos melioracijos įmonės, tuo metu vadintos MMS, melioracinės statybos trestais, MSV. Plačiau
pradėjus taikyti melioraciją drenažu, prireikė ir daugiau projektų. Todėl 1956 metais Žemės ūkio statybos, melioracijos ir elektrifikacijos projektavimo instituto Melioracijos skyriaus bazėje Kaune buvo įkurtas savarankiškas Respublikinis vandens
ūkio projektavimo institutas, suvaidinęs didžiulį vaidmenį plėtojant melioracijos
darbus Lietuvoje.
Keletą metų instituto veikla buvo sukoncentruota Kaune. Daugėjant melioracijos darbų ir tuo pačiu didėjant projektų poreikiui prireikė jo veiklą decentralizuoti. Todėl 1960 metais buvo įsteigti instituto Panevėžio, Šiaulių, Šilutės ir Vilniaus
skyriai. Be skyrių, rengusių melioracijos projektus aplinkiniams rajonams, Kaune
buvo Techninis skyrius, vadovavęs instituto techninei politikai, rengęs visas projektavimo metodikas, nurodymus. Taip pat buvo Hidrotechnikos skyrius, rengęs
hidrotechnikos statinių bei žuvininkystės tvenkinių projektus, bei kiti specializuoti
padaliniai. Didžiausias buvo Kauno melioracijos skyrius, rengęs projektus 14 rajonų. Miesto centre, Donelaičio gatvėje, buvo pastatytas puikus instituto pastatas.
Iš pradžių keletą metų (1956 - 1962) instituto veiklai vadovavo R. Siderienė.
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1962 m. direktoriumi buvo paskirtas
hidrotechnikos inžinierius Vytautas
Vizgirda, prieš tai vadovavęs Vilkaviškio MMS. Instituto direktoriumi
jis buvo beveik 30 metų, kai jį pakeitė
pagal tuo metu galiojusią tvarką nugalėjęs rinkimuose hidrotechnikos inžinierius Tadas Leliūga. Jis vadovavo
institutui, vėliau AB „Hidroprojektas“
V.Vizgirda
T.Leliūga
sudėtingu skaidymosi ir privatizavimo, užsakymų stokos laikotarpiu, iki 2001 metų.
Direktoriai buvo labiau administratoriai, o Instituto techninei politikai vadovavo
vyriausieji inžinieriai. Pirmuoju instituto veiklos laikotarpiu (1956-1960) šias pareigas ėjo daugelį metų dirbęs melioracijoje tarpukario Lietuvoje, dar 1925 m. baigęs
Dotnuvos žemės ūkio technikumą, kultūrtechnikas Borisas
Baublys. 1960 metais jį pakeitė jaunas hidrotechnikos inžinierius, 1951 m. baigęs LŽŪA, Algimantas Keburis. 28-erius
metus jis nešė visą techninių problemų sprendimo naštą, daug
pastangų padėjo, kad institutas išplėstų projektavimo darbus,
taptų didele įmone, rengiančia pažangius melioracijos sistemų
ir hidrotechnikos statinių projektus. Žinoma, jam tekdavo atsakyti ir už visas instituto klaidas ir nesėkmes.
Tačiau instituto darbai buvo įvertinti, o A. Keburiui buvo
suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas.
Šio puikaus melioracijos specialisto nuopelnus keliant instiA.Keburis
tuto rengiamų projektų
techninį lygį sunku pervertinti. Permainų laikotarpiu vyriausiaisiais
inžinieriais dirbo Petras
Daugirdas (1988-1991),
vėliau kurį laiką Feliksas Vainorius.
Instituto
techninę
A.Žilinskas
politiką, nurodymus projektavimo darbams, tipinių melioracijos sistemų įrenginių brėžinių katalogus rengė Techninio skyriaus darbuotojai.
Skyriui vadovavo taip pat tarpukario Lietuvoje
baigęs Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikos
mokyklą Antanas Kiaušas.
A.Kiaušas
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Po jo staigios mirties 1976 m. daugelį metų skyriaus veiklai vadovavo Kauno
politechnikos instituto absolventas hidrotechnikos inžinierius Albertas Žilinskas,
daug nuveikęs tobulinant projektavimo
Sausinimo sistemos įrengimas
techninę politiką.
Turėdamas puikią
inžinerinę erudiciją, geras profesines
žinias jis nesunkiai
sugebėjo aprėpti didelę skyriaus sprendžiamų techninių
problemų įvairovę.
Skyriaus darbuotojai pagrįstai buvo
laikomi projektuotojų elitu. Jame dirTvenkinių kaskadas ant Obelies up.
bo Lietuvoje gerai
žinomi melioracijos
ir
hidrotechnikos
specialistai.
Po
nepriklausomybės atkūrimo,
kaip ir kitur, institute prasidėjo didžiulės permainos.
1990 m. instituto
skyriai buvo reorganizuoti į filialus.
Privatizavimo metu
Pagal instituto projektus buvo įrengta
(1993 - 1995) šie fiper 30 tūkst. ha drėkinimo sistemų
lialai tapo iš pradžių
akcinėmis, vėliau
uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis.
Šalyje nutrūkus melioracijos darbams,
perėjus prie rinkos
ekonomikos, kaip
ir kitoms įmonėms,
joms teko keisti ir
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plėsti projektavimo darbų nomenklatūrą, mažėjant užsakymų mažinti darbuotojų
skaičių.
Kaip gi sekasi (ar sekėsi) suskilusios įmonės padaliniams?
Didžiausias buvusio instituto padalinys Kaune, daugelį metų veikęs kaip UAB
„Hidroprojektas“, vėliau - UAB „Sweco hidroprojektas“, neseniai įsiliejo į UAB
„Sweco Lietuva“, t.y. neteko įmonės statuso ir tik darbų pobūdis sieja jį su buvusiu institutu. Šiandien stambesnė buvusio instituto darbų tęsėja yra UAB „Šiaulių
hidroprojektas“. Veikia ir nedidelė projektavimo įmonė UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (buvęs RVŪPI Vilniaus skyrius). 2009 m. nutraukė veiklą AB „Panevėžio
hidroprojektas“, neseniai bankrutavo ir UAB „Šilutės hidroprojektas“.

„Hidroprojektas“. Privatizavimo periodu atsiskyrus filialams, Kaune veikę
instituto skyriai ir padaliniai 1992 m. buvo reorganizuoti į akcinę bendrovę „Hidroprojektas“. 2007 - 2008 m. Švedijos koncernui „Sweco“ supirkus bendrovės akcijas,
jos pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Sweco hidroprojektas“. Tokiu pavadinimu
bendrovė veikė iki 2016 m. pradžios, kai neteko juridinio asmens statuso, nes buvo
reorganizuota į bendrovės „Sweco Lietuva“ specializuotą padalinį, t.y. šios bendrovės biurą Kaune. Šis padalinys kaip ir anksčiau yra didžiausias hidrotechnikos srities projektų rengėjas Lietuvoje. Jame dirba per 200 darbuotojų. Be hidrotechnikos
statinių projektų, jis rengia vandentiekio, nuotekų tvarkymo, automobilių kelių, gatvių įrengimo ar rekonstravimo projektus, atlieka įvairius inžinerinius tyrinėjimus.
1990 m. instituto, vėliau AB „Hidroprojektas“, o po to UAB „Sweco hidroprojektas“ generaliniu direktoriumi pagal tuomet galiojusią tvarką darbuotojų susirin-

Pagal „Sweco hidroprojekto“ projektą įrengtas terminalas Klaipėdos jūrų uoste
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kimo buvo išrinktas hidrotechnikos inžinierius Tadas Leliūga. Jis vadovavo bendrovei iki 2001 m. 2001 m. pabaigoje
bendrovės vadovu buvo paskirtas inžinierius ekonomistas
Irmantas Gudonavičius, kuris ir dabar jai vadovauja. Inžinerinius projektavimo klausimus daugelį metų (1993 - 2011
m.) sprendė bendrovės techninis direktorius hidrotechnikos
inžinierius Antanas Kropas, o Techniniam skyriui 1992 2001 vadovavo patyręs melioracijos specialistas Algirdas
Grinkevičius, prieš tai daugelį metų vadovavęs instituto
Kauno melioracijos skyriui.
A.Kropas
A. Kropui dėl amžiaus palikus šias pareigas, jį pakeitė
hidrotechnikos inžinierius Gintaras Motiejaitis, kuris buvo UAB „Sweco hidroprojekto“ techniniu vadovu iki likviduojant savarankišką bendrovę 2015 m.

„Šiaulių hidroprojektas“. Ši bendrovė tęsia RVŪPI veiklos tradicijas. Nors
veikia didelės konkurencijos sąlygomis, dirba sėkmingai. Bendrovė turi savo veiklos nišas, kruopščiu sąžiningu darbu įgijo užsakovų pripažinimą. Bendrovės vadovai neatėjo iš kitur: ir direktorius Kazys Tamulionis, ir
vyriausiasis inžinierius Arūnas Adomaitis savo profesinę
veiklą pradėjo ir tęsia joje. Daugelis kitų svarbiausių specialistų taip pat yra įmonės senbuviai.
Apie tai, kaip įmonei sekėsi 2016 m., pasakoja K. Tamulionis:
„UAB „Šiaulių hidroprojektas“ šiandien plataus profilio projektavimo įmonė, be įprastinių melioracijos – hidrotechnikos projektavimo darbų, atliekanti ir vandentiekio, nuotekų šalinimo, kelių, gatvių bei kitus projektavimo
darbus. Bendrovė taip pat rengia žemės reformos, žemės
konsolidavimo, kaimo plėtros žemėtvarkos, sklypų forK.Tamulionis
mavimo ir pertvarkymo projektus. Atlieka žemės sklypų,
pastatų, statinių, inžinerinių tinklų kadastrinius matavimus.
Bendrovėje dirba 59 darbuotojai. Praėjusiais metais atlikta darbų už 1,7 mln.
eurų. Šie metai bendrovei gana sudėtingi. Dėl vėluojančios ES lėšomis finansuojamų objektų darbų pradžios sumažėjo projektavimo darbų pasiūla, o dėl didelės
konkurencijos krito jų kainos. Dėl šių priežasčių bendrovės veiklos rezultatai šiais
metais numatomi prastesni.
Bendrovė pastaraisiais metais parengė keletą įdomesnių projektų: Telšių ir Varėnos rajonuose suprojektuoti stumbrynai su reikiama infrastruktūra. Į juos bus perkelti stumbrai iš Panevėžio rajono.
Rokiškio rajone Degesynės durpių telkinyje suprojektuota siurblinė, kuri leis pagilinti durpyną sausinančius griovius, pažeminti vandens horizontą ir eksploatuoti
gilesnius durpių klodus. Norisi paminėti pagrindinės Birštono miesto Jaunimo ga-
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Pagal Šiaulių hidroprojekto projektą Rokiškio rajone statoma siurblinė Degesynės durpių telkinyje

Rekonstruotas tiltas į Biržų pilį

Skveras Skuodo mieste
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tvės rekonstrukcijos
projektą, kurį įgyvendinus ši miesto
gatvė taps gražesnė
ir jaukesnė. Vienas
iš paskutiniųjų darbų - specialiosios
paskirties
statinių
statybos bei teritorijos sutvarkymo projektas Šiaulių rajone
(karinis objektas).
Šiemet melioracijos sistemų naudotojų asociacijoms
parengėme 8 drenažo sistemų rekonstrukcijos projektus,
atlikome tyrėjimus
dar 9 asociacijoms
ir padėjome joms
parengti paraiškas
finansavimui gauti. Atlikdami šiuos
darbus, susidūrėme
su įvairiais sunkumais. Neseniai nustatyta nauja Lietuvos aukščių sistema
LAS07. Buvo pakeista ir statybos leidimų išdavimo tvarka. Lietuvos kaimo
plėtros 2014 - 2020
m. programos „Parama žemės ūkio
vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklės
bei paraiškų paramai
gauti tvarka ir terminai dažnai vertė
melioracinius tyrinėjimo darbus atlikti
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pačiu netinkamiausiu metu, priimti neracionalius, neekonomiškus sprendimus.
Norisi pasidžiaugti, kad jau randasi žemdirbių, kurie imasi žemę melioruoti savo
lėšomis. Pakruojo rajone parengėme du melioravimo projektus, pagal kuriuos bus
įrengtos naujos drenažo sistemos dar nesausintoje žemėje.
Daug žinių, ištvermės ir kantrybės prireikė rengiant 8 žemių konsolidacijos projektus. Gaila, kad šiais projektais išsprendžiama tik dalis žemdirbių problemų.
Manome, kad ir ateinantys metai projektuotojams nebus lengvi. ES lėšos, skirtos
žemės ūkio vandentvarkai remti, baigiasi. Žemės reformos darbai, kuriuos dirbo
nemaža dalis darbuotojų, taipogi baigiasi, o kiti žemėtvarkos bei kadastrinių matavimų darbai dėl didelės konkurencijos yra nepelningi. 2017 metais bendrovei reikės
įdėti nemažai pastangų ieškant naujų veiklos sričių, naujų užsakymų. Tikimės, kad
naujasis Seimas nebus abejingas Lietuvos žemdirbiams ir ras galimybę padidinti
biudžeto lėšų dalį melioracijai.“
„Vilniaus hidroprojektas“. Po privatizavimo instituto Vilniaus skyrius (filialas) veikė „Melprojekto“ pavadinimu. Tačiau šis pavadinimas pernelyg siaurai
atspindėjo jo darbų nomenklatūrą, ir bendrovė pakeitė pavadinimą į „Vilniaus hidroprojektą“. Netrumpą laikotarpį įmonė dirbo sėkmingai. Tačiau dabar tai nedidelė
įmonė, užsiimanti daugiausia žemės reformos darbais bei geodeziniais matavimais,
ir yra Kauno melioracijos įmonės (UAB „Kamesta“) dukterinė įmonė.
Įmonės veiklos mastai mažėjo palaipsniui. Sostinėje projektuotojų konkurencija didelė. Juk čia buvo daug
kitų nuo seno veikusių projektavimo institutų, po privatizavimo
tapusių akcinėmis bendrovėmis,
įsikūrė ir daug kitų nedidelių
projektavimo įmonių, sugebėjusių panašaus pobūdžio projektus
parengti pigiau. O „Vilniaus hidroprojektas“ dėl nepakankamos
vadovų iniciatyvos palaipsniui
prarado rinkas ir specialistus.
Pasikeitė ne vienas jos vadovas.
Buvo laikas, kai darbais, atitinDirektoriaus pavaduotojas gamybai T.Čekanauskas
kančiais bendrovės pavadinimą,
ji net neužsiėmė. Dabar bendrovė stengiasi atgauti buvusias pozicijas.
Jos direktoriaus pavaduotojas gamybai Tadas Čekanauskas apie jos veiklą pasakojo taip:
„Turime tris specialistų grupes. Žemėtvarkos grupė, kurioje 6 darbuotojai, dirba
žemės reformos darbus Švenčionių ir Varėnos rajonuose bei Elektrėnų savivaldybėje. Geodezinių tyrinėjimų grupė dabar atlieka geodezinius matavimus Tytuvėnų ir Šakių miškų urėdijose bei Lazdijų rajone. Dirbame ten, kur pasiseka gauti
užsakymą. Tad tenka važinėti po visą Lietuvą. Labiausiai atitinkančius bendrovės

19

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

profilį darbus dirba Infrastruktūros grupės darbuotojai. Parengėme Vilniaus aerouosto pakilimo - nusileidimo tako rekonstrukcijos techninį projektą, projektuojame
Klaipėdos jūrų uosto krantinių rekonstrukciją. Daliai šių darbų tenka pasitelkti subrangovus. Ši grupė užsiima ir smulkių projektų rengimu - melioracijos statinių bei
tvenkinių rekonstrukcija. Rengiame ir aplinkosaugos projektus, atliekame privačių
asmenų užsakymus.“
„Panevėžio hidroprojektas“. Instituto Panevėžio (skyrius) filialas privatizavimo metu tapęs UAB „Panevėžio hidroprojektu“, iš pradžių dirbo sėkmingai,
rasdavo užsakymų melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstravimo ar remonto
projektams, užsiėmė ir žemės reformos bei geodezinių matavimų darbais. Įmonėje
dirbo per 40 darbuotojų. Tačiau dėl vadybos trūkumų, įsipareigojimų nevykdymo
palaipsniui prarado užsakovų pasitikėjimą.
Keletą metų bendrovė dirbo nuostolingai, o 2008 m. pabaigoje jos padėtis itin
pablogėjo. Nuo 2008 m. vidurio bendrovė darbuotojams nustojo mokėti atlyginimus, už skolas buvo atjungta elektra, šildymas, telefonai. Bendrovė prarado apyvartines lėšas, nebegavo užsakymų darbams, visas turtas buvo įkeistas bankui. Tad
teismas 2009 m. rudenį priėmė sprendimą likviduoti įmonę, o 2012 m. pradžioje
įmonė buvo išregistruota. Kai kurie jos buvę darbuotojai, matydami gresiantį žlugimą, dar anksčiau paliko ,,Hidroprojektą“, įkūrė individualias įmones ir sėkmingai
užsiima projektavimo veikla. Tarp jų Editos Balčiūnienės vadovaujama UAB ,,Panevėžio hidroplanas“, įkurta dar 2004 metais. Sėkmingai veikia ir Stasio Kaniavos
vadovaujama individuali projektavimo įmonė „Vandena“.

„Šilutės hidroprojektas“. Buvusio RVŪPI Šilutės skyriaus, po privatizavimo
tapusio UAB „Šilutės hidroprojektas“, kuriai vadovavo patyręs hidrotechnikas Vladas Rukas, padėtis po privatizavimo buvo bene sudėtingiausia. Įsikūrusio Lietuvos
pamaryje RVŪPI Šilutės skyriaus pagrindiniai darbai buvo susiję su Nemuno žemupio polderinių sistemų projektavimu. Sumažėjus melioracijos darbų finansavimui,
bendrovė dar rengė šių sistemų rekonstravimo bei hidrotechnikos statinių projektus,
užsiėmė ir kadastriniais matavimais. Nors jos akcijas paskutiniuoju veiklos periodu
valdė galingas „Achemos“ koncernas, jis nė kiek nepadėjo įmonei, ir ši neatlaikė konkurencijos su panašiomis ar individualiomis projektavimo įmonėmis, patyrė
bankrotą ir 2015 m. rudenį buvo išregistruota. Šios įmonės vietą užėmė UAB „Pamario krašto projektai“, kurią įkūrė Vytautas Jakštas, prieš kurį laiką palikęs ,,Hidroprojektą“. Veikia Šilutėje ir kita, 2014 m. įkurta, nedidelė projektavimo įmonė
„Hidrosprendiniai“, kuriai vadovauja Darius Kavaliauskas, buvęs paskutinis „Šilutės hidroprojekto“ direktorius. Šiose projektavimo įmonėse dirba nemaža dalis
buvusių ,,Šilutės hidroprojekto“ darbuotojų.
Tokie yra kažkada buvusio galingo instituto ir jo padalinių likimai. Tačiau „šventa
vieta tuščia nebūna“. Bankrutavusių įmonių vietą užima naujos, individualios įmonės,
gebančios dirbti lanksčiau, daugiausia sukurtos jaunų specialistų. Tie iš jų, kurie siekia dirbti atsakingai, palaipsniui įgauna patirties ir turi šansų sėkmingai veikti toliau.
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Kaip rekonstruoti drenažą
Dr. Kazys SIVICKIS
Lietuvos melioracijos įmonių
asociacijos pirmininkas
Melioracijos statinių, o kartu ir nusausintos žemės būklė kasmet blogėja. Tai lemia keletas priežasčių. Pirmiausia - prasta šių statinių priežiūra. Dėl lėšų stokos priežiūros darbai kasmet atliekami mažiau nei 5 proc.
valstybinių magistralinių griovių. Valstybės žemės fondo melioracijos statinių apskaitos duomenimis, jau kelinti metai neskiriama lėšų valstybei
priklausančių 12,5 cm ir didesnio skersmens rinktuvų remontui ir rekonstravimui. Apskritai valstybės melioracijos statinių priežiūros ir remonto
finansinis aprūpinimas tesiekia 17 proc., ir taip jau aštunti metai iš eilės.
Ūkininkai nerodo deramo rūpesčio melioracijos statinių būkle, tik kai kurie iš jų skiria lėšų drenažo remontui. Šios priežastys artina drenažo sistemų funkcionavimo pabaigą, skatina drenuotų plotų užpelkėjimą. Taigi
blogos būklės drenuotų plotų beveik nemažėja.

Melioracijos statinių senėjimas – didelė problema. Valstybinių magistralinių
griovių nusidėvėjimas siekia net 83 proc. Drenažo sistemų amžius 40 - 50 metų. Tai
kritinė jų eksploatavimo riba tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Didesnio skersmens rinktuvai nusidėvėję vidutiniškai 60 proc. Tikrinant atkasimo būdu paaiškėja,
kad nemažos dalies drenažo vamzdžių, ypač priesmėlio ir priemolio gruntuose, daugiau kaip 40 proc. skerspločio užnešta grunto dalelėmis. Yra ir kitų blogo drenažo
veikimo priežasčių. Molio gruntuose sausintuvai būna ganėtinai švarūs, bet buvo
įrengti naudojant per mažo (40 mm) skersmens vamzdžius. Kita blogo drenažo veikimo priežastis sunkiuose dirvožemiuose - blogos jų filtracinės savybės. Naudojant
sunkią žemdirbystės techniką dirvožemiai suslėgti, o jų purenimas ir kurminimas
seniai pamiršti, dirvos negauna organinių trąšų. Dėl šių priežasčių drenažas veikia
neefektyviai. Dar yra nemažai likę išretinto drenažo, suslūgusių durpynų ar jau keletą kartų lokaliniu būdu rekonstruotų plotų, kuriuose daliniai techniniai sprendimai
nepasiteisino. Tad reikalingi plataus masto kompleksiniai drenažo sistemų rekonstravimo darbai. Šiems darbams skiriamos tik ES lėšos pagal veiklos sritį ,,Parama
žemės ūkio vandentvarkai“, tačiau jų mažai, todėl kasmet rekonstruojama vidutiniškai 6 kartus mažiau drenažo sistemų negu reikėtų.
Dar viena rimta problema – drenažo sistemos rekonstruojamos lokaliniu principu. Ūkininkai, susijungę į melioracijos statinių naudotojų asociacijas, siekdami ES
paramos nusausintų žemių plotams susitvarkyti, turi trumparegišką tikslą – susitvar-
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kyti užmirkusias lomas ir apie jas esantį prastai sausinamą plotą. Pagal šį principą
į vieną 100-120 ha ploto melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą įtraukiama
5-20, o kartais ir daugiau sklypų, kurie vienas nuo kito nutolę per keletą ar keliolika
kilometrų. Tai iš esmės yra drenažo sistemų remontas, tik vadinamas rekonstrukcija. Dar keisčiau, kai asociacijos narių žemėse rekonstruojamos drenažo sistemos
rinktuvas paklotas ne asociacijos nario žemėje arba savivaldybė neturi investicinių
lėšų (taip yra jau keleri metai) valstybės rinktuvo rekonstrukcijai, o projektuotojai,
siekdami išvengti finansinių problemų, pradeda projektuoti naujus rinktuvus netinkamose vietose, apeidami kalvas arba net kirsdami jas ir taip sudarkydami senąją
drenažo sistemą. Šitoks rekonstravimo būdas į sistemų pertvarkymą neįneša nieko
pažangaus, tik tam tikrose vietose keraminiai vamzdžiai pakeičiami į plastikinius,
geriausiu atveju lomose drenos sutankinamos bei įrengiami papildomi paviršinio
vandens nuleistuvai. Tačiau iš esmės sistemos lieka senos, todėl po 2-3 metų šalia rekonstruoto ploto atsiranda kiti užmirkę ploteliai. Tokia drenažo rekonstrukcija
neracionali, reikalaujanti daug neproduktyvių išlaidų, ekonomiškai neefektyvi. Ji
netenkinas šiuolaikinių techninių ir aplinkosaugos reikalavimų bei tvarios vandentvarkos principų.
Ir apskritai 2 mln. ha drenažo sistemų yra žemo techninio lygio, nes jos 1962 1984 m. buvo projektuojamos nepakankamo sausinimo intensyvumo. Tada skaičiavimams buvo naudojami 20 proc. mažesni drenažo nuotėkio moduliai, todėl atstumai tarp drenų yra 20 proc. didesni negu reikėtų.
Manau, kad būtina kuo skubiau atsisakyti ydingos dabartinės drenažo rekonstravimo praktikos, pereiti prie sisteminio, baseininio principo, techninius sprendimus
grįsti kompleksiniais tyrinėjimais ir visos apimties inžineriniais skaičiavimais visai
sausinamai teritorijai. Suprantama, kad norint siekti drenažo ir kitų statinių pertvarkymo ir modernizavimo aukštesnio techninio lygio bei didinti šių statinių rekonstravimo mastą, reikia finansinių išteklių. Jų nebus, kol nebus pradėtos kooperuoti
valstybės, ūkininkų ir kitų žemės naudotojų lėšos melioracijos reikmėms. Norint
pasiekti techninės pažangos, didesnio sistemų tvarumo ir švaresnio drenažo nuotėkio, pritaikyti mokslo rekomendacijas, nebegalima atidėti tolimesnei perspektyvai
naujų drenažo sistemų rekonstravimo principų įgyvendinimo. Turime mokslininkų
ir specialistų bendromis pastangomis motyvuotai kelti Vyriausybei ir atitinkamoms
valstybinėms institucijoms šios pertvarkos poreikius ir prioritetus, kad būtų užtikrintas aukštesnis drenažo rekonstrukcijos techninis lygis ir efektyvesnis užmirkstančių plotų nusausinimas.
Redakcijos pastaba. Šios publikacijos tezės buvo išdėstytos Lietuvos Mokslų
Akademijos Vandens problemų tarybos posėdyje rugsėjo 30 d., svarstant sausinimo
sistemų buklę Lietuvoje.
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Žemės sausinimo pertvarka būtina
Juozas SMILGEVIČIUS
Prie tokios išvados priėjo Lietuvos Mokslų Akademijos Vandens problemų
taryba, rugsėjo 30 d. apsvarsčiusi žemės sausinimo Lietuvoje pertvarkos poreikius ir prioritetus. Nauji plotai jau seniai nesausinami, tad buvo aptariama
dabartinė sausinimo sistemų rekonstravimo situacija.

Posėdžio pradžioje tarybos narys Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos
pirmininkas dr. K. Sivickis
apibūdino dabartinio dre-

Posėdžio pradžia

nažo sistemų rekonstravimo trūkumus. Jis siūlė pereiti prie ištisinio drenažo sistemų rekonstravimo baseinų principu. Kitu atveju bus neefektyviai išleista
daug lėšų. (Išsamiai išdėstyta K. Sivickio nuomonė
spausdinama atskirai.)
LMĮA pirmininkas K.Sivickis
UAB Projektų analizės instituto direktorius dr.
Zenonas Kinderis, daugelį metų užsiimantis melioracijos projektų ekspertize, konkrečiais pavyzdžiais pailiustravo dabar atliekamųs drenažo statinių rekonstravimo
darbų trūkumus. Pagal dabar veikiančią tvarką Europos Sąjungos fondų lėšomis (tik
nedidelę dalį kofinansuojant žemės savininkams) rekonstruojamas tik melioracijos
statinių naudotojų asociacijų žemėje įrengtas drenažas. Siekiant aprėpti kuo daugiau
neefektyviai veikiančio drenažo vietų pagal vieną projektą rekonstruojami keli o
kartais net keliolika atskirų plotelių, nesusietų tarpusavyje.
Rekonstruojama tik dalis drenažo sistemos įrengiant naują rinktuvą, dažnai prie
jo prijungiant senus sausintuvus. Dažnai naujai įrengiama tik dalis rinktuvo. Dabar
drenažo sausintuvai įrengiami iš plastmasinių vamzdžių, juos užpilant 10 cm laidesniu žvyrsmėlio sluoksniu. Tai užtikrina efektyvesnį drenų veikimą. Tačiau lieka nepakeista didesnė dalis senųjų sausintuvų, įrengtų prieš daugelį metų naudojant seną
technologiją. Tad drenažo sistema vis tiek lieka sena ir po kelerių metų jau kitos sistemos dalys pradeda blogai veikti. Toks chaotiškas drenažo rekonstravimas labiau pa-
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Rekonstravimo metu tvarkomi tik atskiri sklypeliai

našus į paprastą remontą. Melioracijos specialistai, pirmiausia
patys projektuotojai, mato tokio
fragmentiško drenažo tvarkymo
trūkumus, bet galiojanti tvarka neleidžia nieko keisti. Yra ir
daugiau bėdų. Tenkinant žemės
savininkų pageidavimus vengti
kliuvinių technikos darbui, projektuose nebenumatomi paviršinio vandens nuleistuvai, todėl lieka neišspręsta paviršinio vandens
nuleidimo į drenažą problema.
Daugelį metų nagrinėjęs šias
problemas tarybos narys prof.
V. Šaulys (VGTU) konstatavo,
kad problemos esmė – nesureguliuotas melioracijos statinių,
pirmiausia drenažo, nuosavybės

klausimas. Dabar
drenažo nuosavybė išskaidyta.
Sausintuvai
ir
maži rinktuvai yra
žemės savininko
nuosavybė, o pagrindiniai rinktuvai
priklauso
valstybei. Kol didelės drenažo dalies savininkas yra
valstybė, žemės
savininkai laukia,
Ar rekonstravimu galime laikyti lokalių blogai
kad valstybė skirs
veikiančio drenažo vietų sutvarkymą?
lėšų sugedusiam
drenažui suremontuoti, nors jie patys yra pajėgūs pasirūpinti drenažo veikimu. Tad
pirmiausia reikėtų perduoti visą drenažą žemės savininkams, kad jie patys jaustų
atsakomybę už savo turto priežiūrą ir efektyvų veikimą.
Tarybos pirmininkas prof. A. Povilaitis akcentavo ir kitą, ne mažiau svarbią,
problemos pusę – nėra melioracijos sistemų rekonstravimo finansavimo sistemos.
Ne tik daugelio Vakarų Europos bet ir JAV ūkininkai moka mokestį į atitinkamą
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fondą. Tokie fondai JAV veikia valstijų lygiu, o pvz.,
Ajovos ir Minesotos valstijų Vandens tarybos sprendžia, kur ir kokius melioracijos sistemų darbus reikia
atlikti. Ir pas mus turėtų būti savivaldybėse ar kitokiu lygiu sukurti panašūs fondai, iš kurių turėtų būti
finansuojami drenažo rekonstravimo darbai.
Diskusijos metu ir buvo labiausiai akcentuojami melioracijos statinių nuosavybės pertvarkymo ir
melioracijos fondo, iš kurio būtų galima finansuoti
drenažo pertvarkymo darbus, sukūrimo klausimai.
Kad nėra reikiamos pažangos, pastebi ir kai kurie
žemdirbių atstovai, pripažindami, jog dalies jų pajaKalba prof. V.Šaulys
mų atskaitymas į Melioracijos fondą, iš kurio būtų
finansuojami darbai, nebūtų pernelyg didelė našta. Tačiau pažymėta, kad žemdirbių
visuomeninės organizacijos kategoriškai priešinasi bet kokiems esamos tvarkos pakeitimams. Todėl parengtas Parengtas Melioracijos įstatymo pakeitimo, numatant
visą drenažą perduoti žemės savininkams, projektas įstrigo, nes žemdirbių organizacijos jam nepritaria.
Klausimo, kaip išlaikyti normaliai veikiančias drenažo sistemas ir net padaryti
jas efektyvesnes, sprendimas sudėtingas. Melioracijos specialistų žygiai atkreipiant
dėmesį į melioracijos problemas iki šiol mažai ką davė: paprastai politikai jų pasiūlymus supranta kaip siekį užsitikrinti sau darbą ir pajamas. Tad be pačių žemės
savininkų pastangų ir valstybės investicijų išspręsti šią problemą veikiausiai nepavyks. Neperdavus viso drenažo žemės savininkams, nesukūrus Melioracijos fondo,
iš kurio būtų galima racionaliau tvarkyti senstančias drenažo sistemas ir kitus melioracijos statinius, pakeisti dabartinės ydingos melioracijos darbų finansavimo tvarkos neįmanoma. O laikas nelaukia. Po 2020 m., pasibaigus paramos melioracijai iš
ES fondų 2014 - 2020 m. periodui, ši parama gali iš esmės sumenkti. O melioracijos
statinių naudotojų asociacijos, sukurtos iš esmės ES fondų paramai gauti, šiai paramai pasibaigus, gali išvis subyrėti.

Diskusijų metu
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Laikas darbui ir pomėgiams
Vanda VASILIAUSKAITĖ
Kupiškio centre, šalia Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės ir judriausios mieste Gedimino gatvės, įsikūręs Nacionalinės žemės tarnybos prie
ŽŪM Kupiškio skyrius. Kasdien čia užsuka nemažai žmonių, teikiančių
įvairius prašymus, norinčių išgirsti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.
O klausimų būna pačių įvairiausių, į kuriuos privalo atsakyti žemėtvarkos
specialistai.

Nacionalinė žemės tarnyba teikia net
64 viešąsias ir administracines paslaugas.
Kupiškio skyriui dažniausiai tenka spręsti
klausimus, susijusius su valstybinės žemės
valdymu, naudojimu ir disponavimu, žemėtvarkos projektų rengimu, su privačios
žemės naudojimu ir disponavimu, žemės
sklypų kadastro duomenų tikslinimu.
Skyriuje dirba dešimt darbuotojų. Jų
kaita, pasak skyriaus vedėjos, itin maža.
Ne vieną dešimtmetį dirbančios Alma
Valintėlienė, Virginija Bražienė, Audronė
Kurulienė, Danguolė Voversienė rengia
žemės reformos žemėtvarkos projektų,
valstybinės žemės pardavimo bei nuomos,
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
leidimų laikinai naudotis valstybine žeme,
Kupiškio skyriaus vedėja Aušra Uldukienė
nuosavybės teisių atkūrimo bei kitus dokumentus, atlieka valstybinę žemės naudojimo kontrolę.
Laimutė Stakėnienė žemėtvarkos srityje dirba nuo pat žemės reformos pradžios,
ji pirmoji sutinka interesantus, konsultuoja juos ,,vieno langelio“ principu, priima
asmenų prašymus. Edita Gedvilienė tvarko ir registruoja parengtus ir gaunamus
dokumentus, korespondenciją.
Prieš keletą metų į kolektyvą atėjusi Regina Bočiulienė sėkmingai darbuojasi
geodezijos srityje, o teisininkė Jurgita Einorytė sprendžia žemės teisinius klausimus, rengia atsakymus į piliečių paklausimus, atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose. Paulius Matijosas yra atsakingas už skyriaus turto, naudojamų
patalpų ir tarnybinio transporto priežiūrą.
Skyriaus vedėja A. Uldukienė pagarbiai kalba apie savo kolegas. Pasak jos, darbų procese kiekvieno darbuotojo indėlis yra nepaprastai svarbus. Ji išskiria savy-
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bes, kurios vienija skyriaus žmones ir kurios yra būtinos kiekvienam, dirbančiam
žemėtvarkininko darbą. Tai pozityvumas, nuolatinio tobulėjimo siekis, darbštumas,
kantrybė, drąsa ir pasitikėjimas priimant naujus iššūkius.
Po studijų LŽŪA grįžusi į gimtąjį Kupiškio rajoną A. Uldukienė žemės tvarkymo srityje dirba jau dvidešimt penkerius metus, o Nacionalinės žemės tarnybos prie
ŽŪM Kupiškio skyriui vadovauja nuo 2010 m.
- Šiais, 2016 metais, atlikus baigiamuosius nuosavybės teisių atkūrimo darbus,
daug laiko ir jėgų skyrėme valstybinės žemės sklypų suformavimui ir įteisinimui
bei naudojimo pagal paskirtį tikrinimui, - pasakoja A. Uldukienė. Nuo metų pradžios iki lapkričio 1 d. sudarytos 206 valstybinės žemės nuomos sutartys, 75 pirkimo - pardavimo sutartys, suformuotas 51 miškų ūkio paskirties sklypas, iš kurių 18
sklypų (972,7 ha) yra perduoti valdyti patikėjimo teise miškų urėdijai, o dėl likusių
sklypų rengiama perdavimo dokumentacija; yra priimti sprendimai ir suformuota
10 valstybinės reikšmės kelių juostos žemės sklypų, kurių plotas 50,9 ha, bei patvirtinti kelio juosta užimamų žemės sklypų kadastro duomenys.
Kita svarbi darbų sritis – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas, kuris jau antrus metus vykdomas žemėtvarkos projektų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS). Užduotis, susijusias
su projektų parengiamaisiais darbais, derinimu, tvirtinimu, skyriuje atlieka vyriausioji specialistė Virginija Bražienė. Per metus rengiama apie 60-70 šių projektų.
Vykdant Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo bei Miškų įstatymo
nuostatas dėl pirmumo teisės įsigyjant žemės ūkio paskirties bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus, iki š.m. lapkričio 1 d. priimta ir išnagrinėta 407 prašymai dėl
privačios žemės ūkio paskirties žemės pardavimo ir 60 prašymų dėl miško žemės
sklypų pardavimo, išsiųsta daugiau nei 1,6 tūkst. informacinių pranešimų gretimų
sklypų savininkams, naudotojams bei suinteresuotoms institucijoms. Per metus
NŽT Kupiškio skyriui pateikiama tikrinti apie 1,3 tūkst. žemės sklypų kadastro

LŽHIS Kupiškio žemėtvarkos skyriaus narės Alma Valintelienė (iš kairės), Audronė Kurulienė,
Danguolė Voversienė, Virginija Bražienė ir Regina Bočiulienė
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NŽT prie ŽŪM Kupiškio
skyriaus darbuotojos laisvalaikiu

duomenų bylų. Bendras Kupiškio skyriaus darbuotojų rengiamų dokumentų kiekis
gana įspūdingas – per 10 šių metų mėnesių parengta daugiau nei 6 tūkst. siunčiamųjų ir vidaus dokumentų.
Pabendravus su Kupiškio skyriaus žmonėmis įsitikini, kad darbas jiems - viena svarbiausių gyvenimo sričių, jis reikalauja nuolatinio susitelkimo ir energijos.
Tačiau atgauti jėgas, pajusti visas gyvenimo spalvas skyriaus darbuotojams padeda dalyvavimas visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, meno saviveiklos kolektyvuose. Peno dvasiai duoda kelionės, perskaitytos knygos, kitokie laisvalaikio
užsiėmimai. Net šeši iš dešimties skyriaus darbuotojai yra LŽHIS nariai ir pagal
galimybes dalyvauja Sąjungos veikloje.
Ne dažnai tarp žemėtvarkininkų esti poetų. O štai Kupiškyje susipažinome su
visuomeniška, poetiškos sielos moterimi - Aušra Uldukiene. Laisvalaikiu ji dalyvauja Kupiškio kultūros centro etnografiniame ansamblyje „Kupkėmis“. Maloniai
nuteikia prieš keletą metų išleista jos eilėraščių knyga „Lygiadienio jerubės“. Aušra
dalyvauja literatų klubo veikloje, nevengia susitikimų su poezijos mėgėjais, nebijo ir drąsesnių poetinių sprendimų. Antai Aukštaitijoje vykusiame dainuojamosios
poezijos festivalyje ,,Ant žemės krašto“ dalyvių lūpose skambėjo Aušros žodžiais
parašyta festivalio daina.
Artėjant metų virsmui, linkėdama suprasti ir pajusti žemės tvarkytojo darbų
svarbą, siekti tikslų, atskleisti savo geriausias savybes, Aušra Uldukienė sveikino
kolegas, LŽHIS narius, o žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ skaitytojams skyrė
eilėraštį „Šviesos obelis“ (žiūrėti 1 puslapyje).
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Žemės nuoma internetu
Giedrius VASAITIS
VĮ Valstybės žemės fondo
Informacinių technologijų skyriaus vadovas
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – VŽF) vykdo valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus internetu.
Per dvejus metus (nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 rugpjūčio) surengus
288 valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus, į savivaldybių bei valstybės biudžetus buvo pervesta daugiau nei 5,5
mln. eurų. Internete vykdomi aukcionai garantuoja jų viešumą ir aukciono dalyvių konfidencialumą, taip pat suteikia galimybę dalyvauti keliuose
aukcionuose vienu metu.

VŽF siūlo naują paslaugą – aukciono būdu išnuomoti ar išsinuomoti privačius
žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Tai naujas žingsnis racionalaus žemės naudojimo žemėtvarkoje. Fondas suteiks galimybę aukcionuose išsinuomoti fizinių bei
juridinių asmenų dirbamus žemės ūkio paskirties žemės plotus, o didžiausią dėmesį
skirs tiems žemės savininkų nuosavybės teise valdomiems žemės ūkio paskirties
žemės sklypams, kurie šiuo metu nenaudojami ir apleisti.
Nauja paslauga bus naudinga žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkams,
kurie turės galimybę išnuomoti savo nenaudojamus žemės ūkio paskirties žemės
sklypus, taip pat pageidaujantiems išsinuomoti tokius žemės sklypus ir naudoti juos
pagal paskirtį. Privačių žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos aukcionai tu-
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rėtų prisidėti prie žemės ūkio plėtros, dirbamos žemės plotų didinimo bei tinkamo
kraštovaizdžio formavimo.
Žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkai, kurie turi nenaudojamų tokių
sklypų ir norėtų juos išnuomoti, gali teikti prašymus dėl šių žemės sklypų nuomos
aukcionų organizavimo. Visi, norintys išsinuomoti privačios žemės ūkio paskirties
žemės sklypus, informaciją apie juos gali rasti svetainėje http://aukcionai.vzf.lt/
skiltyje „Privačios žemės sklypų aukcionai“. Interneto svetainėje taip pat yra sritis
„Nuoma be aukciono“, kurioje pateikiami be aukciono numojami žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Dalyvavimas aukcione. Asmuo, pageidaujantis pirmą kartą dalyvauti nuomos
aukcione arba išsinuomoti sklypą be aukciono, turi užsiregistruoti interneto svetainėje. Užsiregistravusiems anksčiau užtenka tik prisijungti prie svetainės. Prisijungęs prie interneto svetainės asmuo gali registruotis ir dalyvauti pasirinktuose
aukcionuose arba išsinuomoti žemės sklypą be aukciono.
Registruotis dalyvauti aukcione reikia ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki paskelbtos aukciono pradžios. Užsiregistruoti aukciono dalyviu galima aukciono puslapyje srityje „Dalyvauti aukcione“.
Aukciono dalyvis, jei reikia, gali įkelti dokumento, patvirtinančio jo teisę dalyvauti aukcione, kopiją (pvz., atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą). Pažymėjus ,,varnelę“ „Sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis“ (taip patvirtinama, kad
asmuo sutinka su aukciono vykdymo sąlygomis), reikia paspausti nuorodą „Dalyvauti“. Dalyvio užklausa nusiunčiama
aukciono administratoriui.
Aukciono administratorius,
patikrinęs dalyvio pateiktą informaciją,
nusprendžia, ar patvirtinti aukciono
dalyvį. Pastebėjęs
netikslius, klaidingus ar tikrovės neatitinkančius duomenis, gali nesuteikti
teisės asmeniui dalyvauti aukcione.
Apie sprendimą nesuteikti teisės dalyvauti aukcione ir
to priežastis asmuo
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informuojamas jo nurodytu elektroniniu paštu. Asmeniui, iki nurodytos aukciono
valandos patikslinus duomenis, aukciono administratorius gali suteikti teisę dalyvauti aukcione.
Kai aukciono administratorius
patvirtina aukciono dalyvį, jis apie
suteiktą teisę dalyvauti aukcione
informuojamas elektroniniu paštu.
Taip pat aukciono puslapyje mato
informaciją apie sėkmingą registraciją dalyvauti aukcione.
Prasidėjus aukcionui, patvirtinti
aukciono dalyviai gali siūlyti savo
kainas. Pirmąjį siūlymą teikiančio
aukciono dalyvio siūloma kaina turi
būti ne mažesnė už pradinę kainą.
Visi kiti kainos siūlymai turi būti
bent 1 procentu didesni už ankstesniame siūlyme paskelbtą kainą. Dalyvis aukciono puslapyje mato visų
dalyvių siūlomas kainas ir norėdamas gali savo kainą operatyviai didinti.
Taip pat mato visą kainų siūlymo istoriją: datą ir tikslų laiką, pasiūlytą kainą
bei dalyvio unikalų identifikavimo numerį (sugeneruojamas kiekvienam dalyviui
skirtingas, kad kiti dalyviai pagal jį negalėtų nustatyti tapatybės).
Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, negali keisti savo siūlomos kainos tol, kol kitas aukciono dalyvis nepasiūlė didesnės kainos. Jeigu iki aukciono
pabaigos gaunamas bent vienas didesnės kainos už pradinę žemės sklypo kainą pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas penkiomis minutėmis. Per pratęstą laiką aukciono
dalyviai gali toliau siūlyti savo kainas. Po kiekvieno per pratęstą laiką gauto naujo
kainos pasiūlymo aukcionas vėl pratęsiamas penkiomis minutėmis, kurios pradedamos skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo momento. Pratęstas aukcionas baigiamas,
jeigu per penkias minutes po paskutinio kainos pasiūlymo negaunama kito kainos
pasiūlymo.
Aukciono dalyvis, iki pasibaigiant aukcionui pasiūlęs didžiausią sklypo kainą,
laikomas aukciono laimėtoju. Apie tai jis informuojamas interneto svetainėje bei
elektroniniu paštu. Aukciono laimėtojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai
pasibaigia aukcionas, elektroniniu paštu pateikiamas žemės sklypo nuomos sutarties projektas.
Nuoma be aukciono. Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti privačios žemės ūkio
paskirties žemės sklypą be aukciono, pirmiausia turi prisijungti prie sistemos. Prisijungęs prie sistemos ir puslapyje „Nuoma be aukciono“ susiradęs dominantį sklypą,
turi paspausti nuorodą „Pirkti“.
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Toliau turi patvirtinti, kad sutinka su sklypo nuomos sąlygomis ir taisyklėmis.
Po šių veiksmų aukciono administratorius parengia žemės sklypo nuomos sutarties
projektą, kurį nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia
nuomojamo žemės sklypo savininkui ir asmeniui, kuris nori nuomotis žemės sklypą be aukciono. Nuomos sutarties pasirašymą nuomotojas ir nuomininkas suderina
tarpusavyje.

Informacijos apie žemę
programėlė
2014 m. buvo sukurta pirmoji žemės informacinės
sistemos (ŽIS) programėlės, skirtos Google Android,
Apple iOS ir Windows Phone operacinę sistemą turintiems įrenginiams, versija. Pirmoji ŽIS programėlės
versija turėjo tik bazinį funkcionalumą: joje buvo galima peržiūrėti ŽIS duomenis ir juos analizuoti tarpusavyje, nustatyti įrenginio buvimo vietą pagal GPS daviklį,
išsisaugoti tašką žemėlapyje.
Sulaukus nemažo susidomėjimo programėle ir programėlės vartotojų siūlymų dėl jos tobulinimo, 2015 2016 m. programėlės funkcionalumas buvo gerokai
išplėstas. Dabartinėje programėlėje galima peržiūrėti
erdvinių duomenų atributinę informaciją, atlikti įvairius
matavimus (ploto, ilgio, koordinačių), įsikelti duome-
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nis Esri Shape (shp) formatu, žemėlapyje įbraižyti ir išsisaugoti ploto bei linijinius
objektus. Programėlės vartotojai taip pat gali įsikelti įvairias savo turimas žemėlapių paslaugas (WMS). Joje galima peržiūrėti ir naudoti šiuos erdvinių duomenų
rinkinius:
▪ Georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį M 1:10 000 (GDR10LT);
▪ Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinį (SŽNS_DR10LT);
▪ Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių
duomenų rinkinį (Dirv_DR10LT);
▪ Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės
būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį (Mel_DR10LT);
▪ Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų
rinkinį (AŽ_DRLT);
▪ Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis;
▪ Miškų kadastro duomenis;
▪ Skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį M 1:10 000 (ORT10LT),
1995-2013 m.

Šiuo metu jau yra keli šimtai ŽIS programėlės vartotojų. Programėlę nemokamai galima atsisiųsti iš oficialių Google Play, App Store ir Windows Phone Store
programėlių platinimo platformų. Daugiau informacijos apie ŽIS ir ŽIS programėles yra puslapyje www.zis.lt
VŽF informacija
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Ežerai turi būti valomi
Doc. dr. Antanas CIŪNYS
Šiais metais Lietuvos informacinėje erdvėje užvirusi diskusija dėl ežerų valymo nukrypo į pašalius. Juk pirmiausia kalbant apie ežerų valymą būtina išsiaiškinti sąvokas. Ežerų valymas – tai kompleksinė priemonė: pirmiausia - susikaupusio dumblo pašalinimas mechaninėmis priemonėmis pagilinant ežerą
daugiau kaip 5 m; vandens prietakos sutvarkymas ir ežero taršos panaikinimas; ežero vandens kokybės pagerinimas; žuvivaisa ir žuvų pašarinės bazės
atkūrimas; krūmų ir lapuočių medžių pašalinimas pakrantėse 15 m atstumu
nuo vandens linijos; ežero apsauginių juostų suformavimas ir priežiūra; iškasto
dumblo paruošimas ir panaudojimas. Ežerų valymas taikomas nykstantiems
ežerams atgaivinti ir jų nykimui sustabdyti. Iškastas (išsiurbtas) dumblas panaudojamas tręšimui ir žemės pagerinimui, pašarų priedams, kitiems tikslams.
Priimta manyti, kad jei dumble organinių medžiagų daugiau kaip 50 proc., tai
sapropelis, jeigu mažiau kaip 50 proc. - tiesiog dumblas.

Išvalius ežerą (padidinus gylį), vandeniui nuskaidrinti, fosforui ir kitoms biogeninėms medžiagoms surišti užsienyje (Švedijoje, Suomijoje, kitur) naudojami įvairūs
cheminiai preparatai. Jie vandenyje absorbuoja biogenines medžiagas ir nugramzdina į dugną, todėl ežero vanduo nuskaidrėja. Cheminiai preparatai ežero nepagilina ir
dumblo sluoksnio nesumažina. Jie naudotini tik išvalius ežerą (kai jo gylis pasidaro
4 – 5 m). Ar tai kenkia ežero biosistemai? Švedai tvirtina, kad įtakos neturi. Lietuvoje tai dar neišbandyta. Tačiau mes turime ieškoti būdų, kaip ežerus atgaivinti,
tiesiog neturime
pasirinkimo. Klimato kaita per
pastaruosius 10tį metų dėl globalinių veiksnių
(karštų
vasarų,
sausrų padidėjimo) labai pakeitė
ežerus: pažemėjo
vandens lygis, sumažėjo ežerų gylis, padidėjo vandens įšilimas iki 5
m ir net daugiau.
Pakrantės sparčiai apauga maUždumblėjęs nykstantis Prienlaukio ežeras
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krofitais, krūmais, lapuočiais medžiais, dumblo kaupimosi intensyvumas padvigubėjo. Ežeruose dūsta žuvys ne tik žiemą, bet ir vasarą. Atėjo laikas, kad turėdami
tūkstančius ežerų, neturime, kur žvejoti ar maudytis... Ryškiausias pavyzdys Vilnius: turėdamas apylinkėse daugiau kaip 60 ežerų, gyventojams negali pasiūlyti kur
nusimaudyti, nes ežerai uždumblėję.
Ar reikia valyti ežerus? Manau, kad reikia skubiai valyti daugelį ežerų. Kai kurie žmonės, save vadinantys gamtos mylėtojais, sako, kad galima ežerų nevalyti:
uždumblės, pasidarys pelkė, o pelkės vėl gi biologinės įvairovės buveinė. Tiesos
tokiame požiūryje esama. Daugelis mažų ežerėlių greitai virs pelkutėmis. Bet dauguma ežerų dar kelis šimtmečius bus nei ežeras, nei pelkė. Teko atlikti tyrimus prie
uždumblėjusio Nero ežero (Jaroslavlio sritis, Rusija). Ten fiksuojami įvairūs odos,
kitokių užkrečiamųjų ligų protrūkiai, nebūdingi tai klimato zonai. Vos ne kasmet
pasitaiko maliarijos protrūkių, nes ežere aptinkama maliarinių uodų (o jis toje pačioje klimato zonoje kaip ir Lietuva). Ar daug turime ežerų, kuriuos reikia valyti?
Pats tyrinėjau mažus ir didelius ežerus (vadovaujant prof. L. Katkevičiui, vėliau savarankiškai) ir galiu pasakyti, kad reikia valyti apie 2000 ežerų: Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktas 41 didesnio nei 50 ha ploto ežerų sąrašas, iš viso jų reikia
valyti ne mažiau kaip 100. O mažesnius ežerus (1–30 ha dydžio) reikia valyti beveik
visus (jų 80 – 90 proc. yra patekę į nykimo stadiją).
Tai kogi reikia, kad pradėtume valyti ežerus? Pirmiausia - noro ir šeimininkiško
požiūrio. Deja, mūsų šalyje to stokojama. Dabartiniu metu jie priklauso Aplinkos
ministerijai. 2007 - 2014 m. ežerų valymo programai buvo gauta 100 mln. litų europinių lėšų. Tikėtasi, kad bent 10 – 15 ežerų bus išvalyti, atgaivinti, bus išbandyta ežerų valymo technika, technologijos. Deja, šios lėšos buvo išbarstytos visiems
rajonams po 1,2 – 1,5 mln. litų nežiūrint, ar juose yra ežerų, ar nėra. Todėl ir buvo
„valomi“ 3 – 5 ha ežerų plotai (rajonų merų paplūdimiai), o apie dumblo panaudojimą net negalvota. O juk kaip tik dumblo panaudojimas atperka ežerų valymą. Dabar
šnekama, kad ežerų valymas labai brangi priemonė. Kaip nebus brangi, kai pinigai
išmesti į balą. Nei ežeras atgaivintas, nei žemės patręštos. Jei būtume pagerinę žemę
kaip Tauragės rajone, kur valant Draudenių ežerą pagerinta apie 200 ha nederlingų
plotų, atsipirkimas būtų kitoks.
Nėra ko ir norėti, jei konkursai ežerams valyti buvo skelbiami pagal mažiausią
kainą. Tai ir „valė“ visokie vikruoliai, prisipirkę žemsiurbių, kad tik būtų pigiau...
Štai plačiausiai naudojama žemsiurbė „Watermaster Klassic III“ (ją reikėtų vadinti
universaliu mechanizmu, nes iš gal 10 keičiamų įrenginių siurblys yra tik vienas)
galėjo būti naudojama tik ežerų pakraščiams valyti. Pirmiausia, šis mechanizmas
dirba tik įsitvirtinęs poliais, kurie siekia vos 4,5 m gylį, o ežere dumblo sluoksnis
paprastai būna 6-8 m storio ir didesnis. Mechanizmas skystame sapropelio sluoksnyje neįsitvirtina, o sukiojant strėlę su panardinamu siurbliu, jis visas sukiojasi, todėl siurbimas.sunkiai valdomas Be to, sukiojant strėlę dumblas siurbiamas siaurame
ruože, dugnas lieka netolygus, duobėtas.
Kaip matome, šioje vietoje Masčio ežero dugnas nebaigtas valyti vidutiniškai 0,8 m.
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Naudotos rusiškos
žemsiurbės,
kurių
judėjimas siurbiant
dumblą
tinkamas,
tačiau dumblo siurblys įrengtas ant
denio, siurbia daug
vandens (dumblo ir
vandens santykis siekia 1:5÷10), todėl jos

Masčio ežero išvalytos dalies dugnas
(raudona linija pažymėtas projektinis dugnas)

dažnai siurbia vien
vandenį.
Tačiau
kitos
alternatyvos nėra.
Ežerus būtina valyti, jei nenorime
turėti dvokiančių,
užkrečiamas ligas
platinančių šlapynių. Norint išgelbėti ežerus reikia
pašalinti bent dalį
susikaupusio dumblo ir ežerus pagilinti ne mažiau
kaip iki 5 m. Mes
Savadarbė (UAB „Leimesta“ gamyba) žemsiurbė VT-3 Kastinio ežere
siūlytume, kad valytinus (uždumblėjusius) ežerus perimtų Žemės ūkio ministerija. Ji galėtų suformuoti laukų pagerinimo, tręšimo iškastu sapropeliu strategiją, ypač pietrytinėje
šalies dalyje, imtųsi nuoseklaus darbo atliekant ežerų tyrimus, numatant plotus,
kurie bus tręšiami sapropeliu, tuos plotus suderinti su žemės savininkais. Šiuo
metu atlikti gamybiniai bandymai Vilniaus, Varėnos, Šilalės, Tauragės rajonuose.
Belieka tuos bandymus pagrįsti moksliškai: atlikti agrocheminius, mikrobiologinius, kitokius dirvos tyrimus, išnagrinėti gautus rezultatus ir planuoti tolesnę
perspektyvą. Iš menkaverčių dirvų būtų padarytos derlingos ir labai derlingos dirvos, kaip rodo bandymai, ne mažesniam kaip 30 metų laikotarpiui (Trakų Vokės
pagerinti laukai).
Galima būtų jau šiandien su turima technika ir technologijomis valyti mažus
ežerus, dumblą pumpuojant ne į sėsdintuvus, bet pulpovamzdžiais tiesiai ant laukų. Tam reikia pertvarkyti turimas žemsiurbes: žemsiurbės judėjimas nuo krašto iki
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krašto turi būti ne
siauresnis kaip 30
m, pakeisti dumblo siurblius, kad
jie būtų panardinami ir išvystytų
ne mažesnį kaip
10 atm. slėgį,
naudoti perpumpavimo stotis, kad
pulpa vamzdynais
būtų paduodama
3 – 5 km.
Naudojant mažo spaudimo žemsiurbės siurblius,
reikia papildomo
tinkamo spaudimo
perpumpavimo siurblio. Jį
sumontavus pulpovamzdyje ant
kranto, iš ežero
paimta pulpa būtų
paduodama reikiamu atstumu
(pvz.,
„Vogelsong“ tipo siurbliu). Tokio siurblio našumas gali
siekti 300 – 600
m3/ val. išvystant
apie 10 – 20 atm.
slėgį. Šiuo atveju pulpa liejama
tiesiai ant laukų:
dumblo nereikia
gabenti
autotransportu, dirvos
neklampojamos
dumblą
skleidžiant buldozeriu

Laukas vagojamas, įrengiant pylimėlius pagal horizontales

Laukas, parengtas pulpos liejimui

Ant suvagotų laukų užlieta pulpa
J.Purlio nuotraukos
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ar trąšų barstytuvu. Tokia technologija naudota
valant Draudenių
ežerą (Tauragės r.).
Žinoma, liejant
pulpą tiesiai ant
laukų jos konsistencija turi būti
tirštesnė, negalima
ant laukų pilti vandenį. Sureguliuoti
„Vogelsong“ tipo krumplinis siurblys pulpai transportuoti
vandens paėmimui
siurbiant dumblą reikėtų dumblo kasimo procesą suskaidyti: dumblą kasti ekskavaciniu būdu, pilti į maišytuvą–smulkintuvą, jame sumaišyti įpilant reikiamą vandens
kiekį iki reikiamos konsistencijos pulpos (pagal V. Smetaniną vamzdžiais tiekiant
optimalios konsistencijos sapropelio pulpą hidrauliniai nuostoliai gaunami mažesni
nei vandens). Pulpa paduodama į dumblo siurblį ir pulpovamzdžiais išliejama tiesiai ant laukų. Tokiu atveju nereikėtų nuskaidrinti pulpos ir nuskaidrinto vandens
grąžinti į ežerą. Vandens pulpoje bus nedaug ir jis susigers į gruntą arba išgaruos.
Tad ežerus reikia valyti, bet tai turi būti daroma kvalifikuotai.
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Dabarties ir ateities
hidrologiniai aspektai
Prof. Arvydas POVILAITIS
ASU Vandens išteklių inžinerijos institutas
Rugpjūčio 8–10 dienomis pirmą kartą Lietuvoje, Kaune, vyko 29-toji
tarptautinė Šiaurės šalių hidrologų sąjungos (NHF) mokslinė konferencija „Hidrologijos mokslo vaidmuo siekiant tvaraus vandens išteklių
naudojimo“. Konferenciją organizavo Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorija kartu
su Aleksandro Stulginskio
universiteto (ASU) Vandens
išteklių inžinerijos institutu.

Šalių aplink Baltijos jūrą hidrologinių konferencijų pradžia
siekia 1926-sius metus. Tuomet
Rygoje įvyko pirmasis Estijos,
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos atstovų susitikimas. Daug gausesnės dalyvių skaičiumi konferencijos jau vyko Taline (1928 m.),
Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas
prof. Arvydas Povilaitis
Varšuvoje (1936 m.) ir Berlyne
(1938 m.). Jose dalyvavo 11 valstybių hidrologai. 6-joje Baltijos valstybių hidrologų konferencijoje Berlyne žymus
Lietuvos hidrologas S. Kolupaila, Lietuvos Vyriausybės įgaliotas, pakvietė visus
1941 m. atvykti į Lietuvą, į 7-ąją konferenciją. Deja, dėl tragiškų istorinių įvykių ši
konferencija neįvyko.
Po antrojo pasaulinio karo Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Islandijos
šalių hidrologai tęsė pradėtas tradicijas ir įkūrė Šiaurės šalių hidrologų sąjungą. Vėliau (po nepriklausomybės atkūrimo) prie jos prisijungė ir Baltijos (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) šalių hidrologai. Taigi Šiaurės šalių hidrologų konferencijos turi ilgą
istoriją ir senas tradicijas. Jos organizuojamos (pirmoji vyko Stokholme) nuo 1957
metų. Nors NHF vienija tik Skandinavijos ir Baltijos šalių hidrologus, į šių metų
konferenciją taip pat atvyko mokslininkai iš Ispanijos, Kinijos, Lenkijos, Japonijos, Portugalijos, Čekijos, Rusijos, Irano, Prancūzijos, Pakistano, Izraelio, Jungtinės
Karalystės. Iš viso konferencijoje dalyvavo 110 dalyvių iš 20 pasaulio šalių.
Konferencijoje buvo pristatyti naujausi hidrologinių procesų tyrimo metodai,
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pateikti rezultatai apie vandens
ciklo pokyčius
Baltijos jūros
ir kituose regionuose, analizuoti klimato ir
aplinkos pokyčių dabarties ir
ateities hidrologiniai aspektai,
svarstyti žemės
ūkio, miško ir
miestų teritorijų
vandentvarkos,
Renginys subūrė daug dalyvių
taip pat vandens
ekologijos ir pažeistų vandens
ekosistemų atkūrimo klausimai, diskutuota
labai svarbiomis
hidrologinių pokyčių poveikio
sausumos ekosistemoms
ir
sąveikos
tarp
paviršinio ir požeminio vandens
temomis.
Diskusijų metu
Konferencijos metu perskaityti 52 pranešimai. Tarp jų – 4 Lietuvos mokslininkų. Šių eilučių autorius pristatė tyrimų rezultatus apie prognozuojamą klimato kaitos poveikį įvairių medžiagų pernašai
didžiųjų Lietuvos upių baseinuose, taip pat galimus labai pažeistos Biržulio ežero
(Virvytės upės baseinas, Telšių r.) ekosistemos atkūrimo scenarijus taikant matematinio modeliavimo metodus. Apie klimato kaitos poveikį Lietuvos upių hidrologiniam režimui ir galimus vandens temperatūros pokyčius pranešimą skaitė Lietuvos
energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos vedėja dr. J. Kriaučiūnienė. Reguliuotų Lietuvos upių atkūrimo galimybes analizavo ASU doc. A. Dumbrauskas. Konferencijos dalyvių mokslinių tyrimų rezultatai taip pat atsispindėjo 22 stendiniuose
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pranešimuose.
Pranešimų santraukos
buvo
atspausdintos
specialiai šiam
renginiui išleistame leidinyje.
Didžiausias
dėmesys konferencijoje buvo
skirtas hidrologinių pokyčių ir
klimato kaitos
tematikai. VerKonferencijos organizacinio komiteto pirmininkė
tinant
klimadr. Diana Meilutytė Lukauskienė (dešinėje)
to kaitą pagal
įvairius atmosferos cirkuliacijos modelius
ir
išmetamų
šiltnamio dujų
kiekio scenarijus iki 2045 m.
prognozuojama,
kad Lietuvoje
vidutinė mėnesinė oro temperatūra, lyginant
su 1986–2015
m. atitinkamų
mėnesių vidurRenginio dalyviai iš užsienio
kiais, padidės
nuo 0,5 iki 1,5°C. Skirtingais mėnesiais tikėtinas ir didesnis (10–30%) kritulių kiekis. Tačiau kritulių pobūdis keisis. Žiemos laikotarpiais daug mažiau jų iškris sniego pavidalu ir akumuliuosis žemės paviršiuje. Didesnę dalį sudarys lietaus pavidalo
krituliai. Kritulių daugės, tačiau vandens išgaravimas taip pat didės. Be to, daugiau
kritulių, ypač šiltuoju metų laikotarpiu, iškris liūčių pavidalu. Dėl šių pokyčių keisis ir vandens prietaka į upes ir ežerus. Prognozuojama, kad upių nuotėkis žiemos,
rudens ir vasaros (liepos – rugpjūčio) mėnesiais padidės nuo 5 iki 40%, tačiau pavasarį (kovo – gegužės mėn.) ir kalendorinės vasaros pradžioje (birželio mėn.) nuo
10 iki 40% sumažės. Neabejotina, kad tokie vandens ciklo pokyčiai gali ženkliai
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paveikti sausumos ir vandens ekosistemas. Jie turės įtakos visiems vandens terpėje
vykstantiems procesams.
Šie ir kiti klausimai šiuo metu analizuojami ASU kartu su Vilniaus universiteto,
taip pat Lietuvos energetikos instituto ir Gamtos tyrimų centro mokslininkais vykdomame Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame Nacionalinės mokslo programos ,,Agrarinių, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekte ,,Klimato kaitos
ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas“ (sutrumpintai - EKO-CLIM, Nr. SIT-11/2015). Jo tikslas – nustatyti aplinkos veiksnių
(vandens temperatūros, hidrologinio režimo ir vandens kokybės elementų) pokyčius ir jų įtaką vandens ekosistemų produktyvumui bei atlikti kompleksinį poveikio
vertinimą pagal įvairius klimato kaitos scenarijus.
Abiotinių veiksnių poveikis klimato kaitos sąlygomis bus nustatytas įvairioms Lietuvos upėms ir
Kuršių marioms ypatingą dėmesį skiriant stresinių
situacijų analizei.
Taigi mokslininkams ir praktikams iškyla
nauji uždaviniai. Reikia ieškoti tinkamų būdų ir
priemonių artėjantiems iššūkiams suvaldyti. Prognozuojami vandens ciklo pokyčiai diktuos ir
sausinimo sistemų pertvarką. Tikėtina, kad klimato pokyčiai Lietuvoje ypač padidins sezoninį
vandens poreikį augalus drėkinti vasaros pradžioje ir pareikalaus didesnio dirvožemių sausinimo
efektyvumo vėlesniais mėnesiais.
Konferencijos pranešimų leidinys

Dėl kritulių kiekio kaitos Suomijoje ir Švedijoje prieš rekonstruojant sausinimo sistemas jau
svarstomos galimybės sutankinti arba pagilinti drenažą. Tokie sprendimai gali ženkliai padidinti rekonstrukcijos kainą, taip pat paaštrinti vandens taršos iš drenažo
sistemų sumažinimo problemas. Daug iššūkių ir neaiškumų dar laukia projektuojant
efektyvias lietaus vandens nuleidimo sistemas miestuose.
Akivaizdu, kad vandentvarkos darbų mastai Baltijos jūros regione tik didės,
o specialistų poreikis nemažės. Siekiant tvaraus vandens išteklių naudojimo itin
svarbūs taps hidrologiniai (įskaitant ir agrohidrologinius) tyrimai. Šiais tyrimais
siekiama geriau pažinti vykstančius procesus bei pasiūlyti geriausius prisitaikymo
prie kintančios aplinkos sprendimus. Tai labai aktualu ir kaimo vandentvarkai.
Atsakymų į klausimus, kaip geriau atlikti tyrimus, o gautus rezultatus pritaikyti
praktikoje, buvo ieškoma labai dalykiškoje ir draugiškoje senų ir naujų bičiulių
aplinkoje.
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Kaimo teritorijų
tvarkymo aktualijos
Romualdas SURVILA
Gyvename didelių permainų laikotarpiu. Kaimas sparčiai keičiasi. Iškylančioms problemoms tvarkant kaimo teritorijas aptarti, ieškoti jų sprendimo būdų
2016 m. spalio 14 d. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio
ir žemėtvarkos fakultete buvo surengtas seminaras. Seminaro rengėjai: Žemės
ūkio ministerija, ASU ir Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga.

Tyrimais paremtą išsamų pranešimą apie kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų rengimą žemės ūkio
valdoms parengė ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakulteto dėstytojai prof. dr. A. Aleknavičius, doc.
dr. V. Gurskienė, lektoriai V. Atkocevičienė, G. Balevičius, A. Bykovienė, kuriems talkino Valstybės žemės fondo specialistai L. Lukšienė, R. Palčiauskaitė
ir A. Gustaitė. Galimybė planuoti ūkių teritorijas sudaryta Žemės įstatyme. Rengiant teritorijų tvarkymo
projektus būtini kompleksiniai sprendimai, taikant
šias pagrindines nuostatas: kraštovaizdžio formavimo priemonių, žemės ūkio naudmenų dirvožemio
Seminaro moderatorė V.Gurskienė
apsaugos ir gerinimo priemonių, pagrindinių vidaus kelių, kurių reikia žemės ūkio veiklai, išdėstymo, melioracijos statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto, žemės plotų, kuriuos
tikslinga apsodinti mišku, panašias savybes turinčių žemės ūkio naudmenų sklypų
(agroūkinių sklypų)
formavimo ir rekomenduojamo jų naudojimo nustatymu.
Santykinai stabiliausias žemės naudojimas ir didesnės
galimybės
rengti
kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (KPŽPŪV) yra
šiuose rajonuose:
I zona, kurioje
yra palankiausios sąKonferencijos metu
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lygos prekinei augalininkystės produkcijai auginti: Jonavos, Kėdainių, Šakių, Vilkaviškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo ir Mažeikių raj.;
II zona, kurioje yra palankiausios sąlygos gyvulirninkystei plėtoti: Skuodo, Šilutės, Kalvarijos, Kelmės, Šilalės, Tauragės, Telšių raj. ir Rietavo savivaldybė;
III zona (tarpinė), kurioje yra palankiausios sąlygos mišriai ūkių specializacijai
plėtoti: Raseinių, Marijampolės, Kupiškio, Rokiškio, Jurbarko ir Anykščių raj. ir
Marijampolės savivaldybė.
ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto darbuotojos D. Juknelienės pranešime
apie miško įveisimą agrarinėse teritorijose pažymėta, kad miškai įveisiami pagal savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas. Visiems rajonams ir savivaldybėms jau yra parengtos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos. Tuo atveju, kai
žemės sklypas, teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje nepatenka į prioritetinius plotus, kuriuose numatyta įveisti mišką, tačiau atitinka įveisimo reikalavimus, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.
Šiuo metu žemės ūkio paskirties žemėje miškai užima 203 tūkst. ha, iš viso Lietuvos
teritorijoje – 2123 tūkst. ha. Pagal miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų sprendinius
agrarinėse
teritorijose numatyta įveisti 757,5
tūkst. ha miškų.
Tai reiškia, kad žemės ūkio naudmenas numatoma sumažinti 22 proc.,
ūkinių miškų plotą
padidinti 3,8 karto, o bendrą šalies
miškingumą padidinti iki 44 proc.
Apie tai, kad
Žemės fondo pasiskirstymas pagal nuosavybės formas (procentais) (schema)
dabar nebegalima
žemėtvarkoje išsiversti be šiuolaikinių technologijų, seminaro dalyviai buvo supažindinti ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto pranešime „Šiuolaikinių nuotolinių tyrimo metodų taikymas kaimiškųjų teritorijų tvarkymui“ bei NŽT pranešime
„Informacinių sistemų plėtra žemėtvarkos planavime“.
NŽT prie ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės teisės skyriaus
vedėjos G.Tumalavičienės pranešime „Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir
apsaugos kryptys“ primintos žemės savininkų ir kitų naudotojų pagrindinės pareigos: naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, laikytis
žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo
dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų, racionaliai naudoti ir tausoti žemę, įgyvendinti teisės aktų nustatytas žemės apsaugos nuo užterši-
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mo, dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo priemones.
Žemės naudojimo reglamentavimas numatomas rengiant pakeitimus dėl žemės įsigijimo
pagal Europos Komisijos pastabas, rengiant Dirvožemio įstatymą ir programą dėl žemės valdų
struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo.
ŽŪM Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vedėjas D.
Liutikas pranešime „Kaimo plėtros priemonių
įgyvendinimas“ įvardijo pagrindinius plėtros
tikslus: skatinti žemės ūkio konkurencingumą,
užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir
NŽT Žemės administravimo deparklimato politikos veiksmus, siekti subalansuotos
tamento Žemės tvarkymo planavimo
skyriaus vedėja D.Mikalauskienė kalteritorinės kaimo ekonominės ir bendruomenių
bėjo apie informacinių sistemų plėtrą
plėtros, įskaitant užimtumo didinimą ir rėmimą.
žemėtvarkos planavime
Parama kaimo plėtrai sumažėjo nuo 2,3 mlrd.
eurų (2007 - 2013 m.) iki 2 mlrd. eurų (2014 - 2020 m.).
Advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ darbuotojo A. Petkevičiaus pranešime apie
bendrųjų planų aktualumą paminėta, kad daugeliu atvejų galima vadovautis bendraisiais teritorijų planais, nerengiant detaliųjų planų. Pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis ir būdai gali būti keičiami pagal bendruosius planus.
Seminare nagrinėtos aktualios kaimui temos. Galima buvo pasisemti žinių,
kurių jau dabar prireikia žemėtvarkoje pereinant nuo vyraujančio žemės administravimo modelio prie žemės tvarkymo pagal racionalų, našų žemės naudojimą ir apsaugą. Gaila, kad seminare gausiau nedalyvavo žemėtvarkos specialistai, kurių žinios apsiriboja žemės administravimu ir sklypine žemėtvarka.

Agrarinis kraštovaizdis
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Lietuvos kraštovaizdis
permainų laikotarpiu
Romualdas SURVILA
Konferencija „Lietuvos kraštovaizdis permainų laikotarpyje: gamta, visuomenė, kultūra“ buvo surengta spalio 21 d. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų
fakultete (GMF). Ją organizavo fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedra,
Lietuvos geografų draugija ir Lietuvos gamtos draugija. Konferencijoje pranešimus skaitė įvairių sričių specialistai, į kraštovaizdžio permainas buvo pažvelgta
plačiai, nagrinėjant pokyčius įvairiais aspektais.
Skirtingai, negu seniau vykusiose diskusijose, pažymėta, kad žemės melioravimas buvo teigiamas reiškinys, išsprendęs daugelį problemų. Vykstant
melioracijos vajui buvo atlikta daug darbų, kuriems dabar neturėtume lėšų, pajėgumo ar net supratimo.
Fakulteto patalpose buvo surengta paroda, kurioje dominavo hidrotechniko
S. Padalevičiaus nuotraukos apie melioracijos darbus.

Nusausinta beveik pusė Lietuvos žemės. Iš 8 mln. ha melioruotų žemių buvusioje
TSRS trečdalis teko mūsų šaliai, savo pranešime, pavadintame „Kalvotų žemių melioravimo metodika – totalinės melioracijos pabaigos ženklas“ pažymėjo dr. R. Pakalnis (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos). Žemės melioravimas buvo pagrįstas moksliniais tyrimais. Juose daug vietos buvo skirta aplinkos
apsaugai. Galima išskirti šiuo atžvilgiu reikšmingą 1988 m. parengtą kalvotų žemių
melioravimo metodiką. Po 1970 m. pasirodžiusiuose leidiniuose, žemės melioravimo
metodikose jau randame kraštovaizdžio biologinės įvairovės apsaugos siūlymų, mažų
giraičių išsaugojimo, tvenkinių įrengimo, pelkių išsaugojimo ir kitų optimalaus kraštovaizdžio formavimo siūlymų. Ieškota
pusiausvyros tarp intensyvios žemdirbystės ir aplinkos tausojimo. Buvo siūloma
racionali žemės naudmenų struktūra ne
tik kalvotoje žemėje,
bet ir lygumose.
- Pokario metais
Lietuvos kraštovaizdis buvo keičiamas
vadovaujantis
ne
mokslu, o politiniais
Konferencijos metu
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tikslais, - sakė
savo pranešime
universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros
docentė dr. F.
Kavoliutė, labai
išsamiai išanalizavusi sovietmečio melioracijos
bruožus, kuriuos
dažnai
lydėjo
kaimų bendruomenių kaita. Anot
pranešėjos, koS. Padalevičiaus nuotrauka
munistų partijos
Vienkiemių nukėlimo vajus
vadovai A. Sniečkus Lietuvoje ir A. Pelšė Latvijoje buvo sutartinai užsimoję prieš vienkiemius. Buvo
teigiama, kad vienkiemiai kliūtis, trukdanti intensyvinti žemės ūkį. A. Sniečkus reikalavo, kad kartu su žemės melioravimo darbais būtų iškeliami ir vienkiemiai. Vietoje 25 tūkst. gyvenamųjų vietovių turėjo likti tik 3 tūkst.
Žemės melioravimas turėjo įtakos kaimo bendruomenių raidai. Mažėjo kaimų,
jie buvo išbraukiami iš gyvenamųjų vietovių sąrašų. Kaimo bendruomenės stambėjo
gyventojams keliantis į kolūkines gyvenvietes. Dalis nukeliamų sodybų gyventojų
persikėlė gyventi į miestus. Smulkiausios kaimų bendruomenės buvo Rytų Lietuvos
rajonuose, stambiausios – Dzūkijoje. Kaimo tuštėjimui labai daug įtakos turėjo rajonų valdžia. Pvz., Lazdijų r. buvo surandama įvairių priežasčių sodyboms išsaugoti:
sodyba prie kelio, sodyba prie upelio ar ežero, pamiškėje, stačioje pakalnėje ir pan.
Dr. R. Bartašiūtė savo pranešime nagrinėjo aplinkos kūrimo principus, architektūros kriterijus, tradicijas ir paveldą. Lietuva buvo valstiečių šalis, o šiems būdingas itin stiprus prisirišimas prie vietos. Netvarkingas kraštovaizdis kuriamas, kai
prarandamas nematerialus matmuo, siejęs žmogų su aplinka: žinojimas, jausmas,
simboliai, prasmės. Į kolūkines gyvenvietes susikėlė žmonės iš skirtingų bendruomenių, žmonės netapo miestiečiais, neatsikratė valstietiškumo.
Mėnraščio steigėjas ir redaktorius J. Stasinas dalijosi prisiminimais apie gamtosaugos pradininką Lietuvoje Viktorą Bergą.
Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius V. Bezaras savo pranešime nušvietė melioracijos ir šiuolaikinės aplinkosaugos problemas. Pasak jo, pastaruoju metu pastebimi konfliktai dėl kraštovaizdžio
formavimo, vandens kokybės ir želdinių formavimo sampratos. Tausojanti ar industrinė aplinkos melioracija? Pranešėjo nuomone, paradoksalu, bet gerai, kad sovietai
iškėlė sodybas. Kitaip dabar kaimuose būtų pilna griūvančių užkaltais langais trobe-
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sių, kuriems sutvarkyti nebeturime lėšų. Kritiško racionalaus įvertinimo turėtų susilaukti upelių renatūralizacija. Upelių vagų vingių atkūrimas daugelyje vietų labai
pakenktų suformuotiems žemės sklypams, sujauktų žemės nuosavybės ribas. Dabar
natūralios gamtos atkūrimu labiausiai „rūpinasi“ bebrai.
Prof. dr. P. Aleknavičius, atstovaujantis Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos
inžinierių sąjungai, pateikė išsamią agrarinio kraštovaizdžio pokyčių analizę. Pasak pranešėjo, pagrindiniai kraštovaizdžio pokyčius lemiantys veiksniai: vykdomi
kompleksiniai melioracijos darbai, valstybės lėšomis skatinama žemės naudotojų
veikla, natūralūs (gamtiniai) procesai, valstybės ir savivaldybių lygmens institucijų reguliuojama žemės naudotojų veikla, kita žemės naudotojų vykdoma veikla,
bendrųjų socialinių ir ekonominių pokyčių įtaka žemės ūkio veiklai. Kompleksinių
melioracijos darbų dėka įrengta 52,5 tūkst. km magistralinių melioracijos kanalų ir
10,3 tūkst. km apsauginių griovių, nutiesta arba pagerinta 17,5 tūkst. km intensyviai
naudojamų vietinės reikšmės kelių su sankasa ir tvirta danga, įrengti 264 tvenkiniai,
kurių bendras plotas 11 tūkst. ha.
Lyginant su prieškario laikotarpiu kaimo gyventojų skaičius Lietuvos teritorijoje
sumažėjo 1,4 mln. žmonių, arba 59,6 proc., o miesto gyventojų skaičius padidėjo
1,25 mln. žmonių, arba beveik 2,8 karto.
Lietuvos agrarinis kraštovaizdis kinta dėl valstybės vykdomos ar reguliuojamos
veiklos, žemės naudotojų ūkinės veiklos, taip pat dėl bendrųjų socialinių procesų ir
techninės pažangos poveikio kaimo apgyvendinimo sistemai ir žemės ūkio gamybai. Šalies mastu šių pokyčių rodiklius išreiškianti žemės naudmenų plotų dinamika rodo, kad per 1946 – 2016 m. laikotarpį žemės ūkio naudmenų plotas sumažėjo
19,8 proc., pelkių, krūmynų ir vandens telkinių plotas sumažėjo 5,9 proc., tuo tarpu miškų plotas
padidėjo
82,8
proc., užstatytų
teritorijų ir kelių
plotas padidėjo
17,3 proc.
Būtina
pasiekti, kad visoms
kaimiškosioms
seniūnijoms (jų
dalims) arba bent
stabilias žemės
valdas
naudojantiems ūkiams
būtų rengiami žemėtvarkos planaSausinamų plotų įrengimo atskirais laikotarpiais dinamika
vimo dokumentai, numatantys:
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a) reikiamas priemones keliams, sausinimo sistemų įrenginiams ir kitai techninei
infrastruktūrai pagerinti; b) žemės ūkio gamybai reikalingų dirbamos žemės laukų
suformavimą ir rekomenduojamas priemones jų ūkinėms savybėms pagerinti; c) apleistų ir dirvonuojančių žemės ūkio naudmenų sklypų tikslingiausią panaudojimą; d)
kraštovaizdžio ekologinei įvairovei svarbių natūralių žemės naudmenų išsaugojimą
ir žemės sklypų, kuriuose tikslinga įveisti mišką, išdėstymą.
Dirvonų ir apleistos žemės sąvokas nagrinėjo dr. G. Ribokas. Dirvonas dažnai
sutapatinamas su apleista žeme. Konstatuota, kad pastaruoju metu dirvonų plotas
mažėja lėtai.
Apie pelkes, kaip kraštovaizdžio pertvarkos pasekmių indikatorių, pranešimus
skaitė doc. dr. R. Skorupskas ir K. Mickevičius. Pelkės pradeda nykti jas nusausinus arba nusausinus gretimus plotus. Dabar žemės ūkyje naudojama apie 50 proc.
nusausintų durpynų. Pelkių atkūrimas - sunkus ir ilgas procesas.. Tačiau tai reikia
daryti labai atsargiai, stebint pelkės atsikūrimo procesą. Pernelyg aukštas vandens
lygis gali paskatinti nendrių augimą. Lietuvos – Šveicarijos projekto patirtį apie
atliktus gruntinio vandens lygio svyravimo ir to proceso poveikį aukštapelkėms pateikė doc. dr. J. Kažys.
Prof. dr. A. Bučienė perskaitė pranešimą apie Žemaičių Naumiesčio ir jo apylinkių plėtrą retrospektyviniu požiūriu. Pranešimas parengtas kartu su prof. habil.
dr. S. Gadal (Prancūzija) ir V. Gailiumi. Jame nagrinėta kraštovaizdžio sąlyginai
natūralių, urbanistinių ir agrarinių komponentų, gyventojų skaičiaus, ūkio subjektų,
žemės naudojimo ir specializacijos kaita. Doc. dr. V. Karvelytė-Balbierienė savo
pranešime išryškino Lietuvos bažnytkaimių vertę kultūriniame kraštovaizdyje..
Dr. D. Razauskas sudomino klausytojus pranešimu apie medį tradiciniame lietuvių
pasaulėvaizdyje. Apie medžių
apsaugą, suteikiant jiems augti
geras sąlygas ir tinkamą priežiūrą konferencijoje kalbėjo
Lietuvos arboristikos centro
specialistas A.Daveinis.
Kraštotvarkoje nėra absoliučios tiesos. Konferencijoje
buvo išklausytos ir toleruojamos įvairios nuomonės. Neginčytina, jog melioracija ne
tik pagerino žemę, bet ir iš esmės pakeitė kitus kraštovaizdžio elementus. Tokie reiškiR.Pakalnio baigiamasis žodis
niai, kaip sodybų nykimas ir
emigracija vyko praeityje, vyksta ir dabar. Nuolat kinta žemės naudojimas ir žemės
naudmenos. Apgailestauta, kad politikai nesivadovauja mokslo žiniomis, nuo kurių
priklauso racionalus kraštovaizdžio naudojimas bei strateginis planavimas.
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Drenažo filtracinių apsauginių
medžiagų tyrimai
Vilimantas VAIČIUKYNAS, Danutė VAIČIUKYNIENĖ,
Vilda GRYBAUSKIENĖ, Giedrius BALEVIČIUS
ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Drenažu sausinant žemę sudėtinė drenų įrengimo priemonė, lemianti optimalų gruntinio vandens lygių režimą yra filtracinių medžiagų naudojimas. Šios medžiagos sudaro laidžią aplinką aplink drenažo
vamzdį taip padidindamos vandens įtekėjimo galimybę ir pagerindamos drenažo veikimą bei apsaugo drenažo vamzdžius nuo grunto patekimo į jį, taip apsaugodamos vamzdį nuo uždumblėjimo.

Drenažo apsauginės filtracinės medžiagos skirstomos į granuliometrines (smėlis, žvyras, skalda), organines, sintetines ir kombinuotas (smėlis kartu su sintetinėm
medžiagom). Daugiau kaip 20 metų Lietuvoje apsauginei filtracijai naudojamos
sintetinės neaustinės medžiagos, kurių pasirinkimas rinkoje yra didelis. Jos skiriasi pagaminimo technologija, storiais, vandens laidumu, atsparumu tempimui ir kt.
Todėl buvo tikslinga ištirti Lietuvoje rekonstruotose ir naujose drenažo sistemose
naudotas filtracines medžiagas, surenkant išsamią informaciją apie įvairiose Lietuvos rajonuose ir savivaldybėse sausinimo sistemose naudotus filtracinius audinius,
nustatyti jų būklę ir įvertinti kolmatacines savybes.
Įvertinus rajonų savivaldybių Žemės ūkio skyriuose esančią projektinę medžiagą, tyrimams buvo pasirinktos ne mažiau kaip 5 metus po rekonstravimo veikiančios sausinimo sistemos. Kiekviename objekte tyrimai vykdyti atsitiktinio atsikasimo metodu, drenažo sistemų būklę įvertinant vietoje. Detalesni drenažo apsauginių
filtracinių medžiagų (AFM) ir grunto dalelių tyrimai atlikti laboratorijoje.
Atkasimai buvo atliekami Prienų, Šilutės, Akmenės, Kupiškio, Pasvalio rajonuose. Optinės mikroskopijos būdu buvo tyrinėjamos drenažo apsauginės filtracinės
medžiagos plotinio užsinešimo intensyvumas ir skersinio pjūvio užsinešimo intensyvumas. Siekiant ištirti AFM susidarančius grunto dalelių darinius, kurie sumažina vandens praleidžiamą plotą buvo atliekama rengenografinė analizė. Rentgeno
spinduliai – tai elektromagnetinis spinduliavimas, kuris gaunamas rentgeno vamzdžiuose susidūrus greitiems elektronams, kai juos veikia aukšta įtampa ir metalinis
antikatodas. Šių elektromagnetinių virpesių bangų ilgis 10-2–102 Å. Metodas plačiai taikomas tiriant įvairių kristalinių medžiagų struktūrą, sudėtį ir savybes. Grunto
dalelių darinių struktūra susidaro, kai pirminės dalelės, kurios pagal dydį patenka į
molio dalelių grupę, susiriša tarpusavyje ir suformuoja darinius, kuriuos vėliau gali
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stabilizuoti organinės medžiagos, kalkės ir įvairios
cheminių medžiagų nuosėdos. Rentgeno analizė leido
šias struktūras kokybiškai
išanalizuoti.
Anksčiau atliktų tyrimų apžvalga. Olandijoje
dar 1845 m. buvo įrengtos
degto molio drenos. Po 15
metų buvo pastebėta, kad
šių drenų veikimas silpnėja
dėl patekusių ir jose nusėduDrenų atsikasimas Prienų r.

sių nešmenų. Tada melioracijos specialistai
pradėjo ieškoti priemonių, kaip sustabdyti
smulkių nešmenų skverbimąsi į drenas, norint išlaikyti optimalų sausinamąjį efektyvumą. Buvo nutarta vamzdžių sandūras paprasčiausiai apipilti armeniniu dirvožemiu
arba apdengti velėnomis, šienu, kukurūzų
stiebais, audeklo bei odos atraižomis, medžio drožlėmis, atitinkamo stambumo smėliu bei žvyru.
Lietuvoje rengiant molinį drenažą drenų sandūroms apsaugoti nuo uždumblėjimo
nuo seno buvo naudojamos gamtinės vietinės reikšmės filtruojančiosios medžiagos:
Atkasta drena Pasvalio r.
augalinis dirvožemis, samanos ir mažai susiskaidžiusios durpės. Jos ant drenų buvo uždedamos rankomis, taip padarant apsauginį sluoksnį. Septintojo dešimtmečio pradžioje pradėta naudoti technologiškesnes filtracines medžiagas, t.y. įvairių rūšių stiklo pluoštą ar jo audinius. Dažniausiai
tokios drenos uždumblėdavo tada, kai jos būdavo klojamos į dirvožemį, sudarytą
iš smulkių ir nerišlių dalelių. Lietuvoje tokių dirvožemių kaip tik yra dauguma.
1998 m. atlikus tyrimus Šakių r. (buv. „Komunaro“ kol.) prieš 22 metus drenuotame
plote, kur drenos buvo užpiltos durpėmis, nustatyta, kad per tą laiką jos mineralizavosi ir beveik nesiskyrė nuo humusingo dirvožemio. Dirvožemio dalelių, galinčių
patekti į drenas, 0,05-0,01 mm dydžio frakcija šalia tranšėjos buvo apie 36-37 proc.
o priedrenio zonoje ji buvo nuo 52 iki 63 proc., t.y. padidėjo beveik 2 kartus. Daugiausiai šių smulkių nešmenų rasta sausintuvų viršūnių vamzdžiuose, t.y. mažiausio
infiltracinio vandens srauto vietose, o arčiau rinktuvo vamzdžiai buvo rasti švarūs.
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Paplitus plastmasiniams drenažo vamzdžiams,
pradėtos naudoti ir neaustinės sintetinės filtracinės
medžiagos. Jos yra stipresnės už stiklūnus. Jomis
galima iš anksto mechanizuotai apsukti plastmasinius drenažo vamzdžius jau gamykloje. Tačiau
filtraciniu požiūriu ištirtų neaustinių sintetinių medžiagų, tinkamų drenoms apsaugoti, tuo metu nepakako. Todėl Lietuvoje, kaip ir daugelyje užsienio
šalių, buvo pradėta ieškoti kitų medžiagų, padedančių pasiekti efektyvesnį gruntinio vandens lygio
pažeminimą dirbamose žemėse. Lietuvos vandens
ūkio institutas (LVI) 1989-2003 m. tyrinėjo žvyro,
armeninio dirvožemio bei organinės kilmės filtruojančiųjų medžiagų panaudojimą drenoms apsaugoti nuo uždumblėjimo. Teigiama, kad Klaipėdos raj.
vidutinio priemolio dirvožemiuose šlapiais tyrimų
metais (P=12 proc.) žvyras ir armeninis dirvožeNešmenų kiekis Prienų r. atkastoje
mis įterpti į betranšėjiniu būdu paklotų drenų trandrenoje nedidelis
šėjas laidumo nepagerino, o vandens pritekėjimas
į drenas sumažėjo apie 30-40 proc.. Tranšėjinio plastmasinio drenažo tūriniai filtrai
iš javų šiaudų buvo geresni, negu tranšėjinio keraminio drenažo filtrai iš stiklūno.
Pastarojo varianto nuotėkio moduliai pavasarį ir rudenį, kai minimali nusausinimo
norma 50 cm, atitinkamai kito nuo k=0,33 iki 0,26 l/s ha, o ten, kur buvo įrengti
javų šiaudų filtrai, padidėjo nuo 12 iki 19 proc.. Nežiūrint į tai, kad šiaudų organinė medžiaga pilnai susiskaidė per 7 metus, po 9 metų priedrenio zona virš jais
padengtų vamzdžių išliko 24-28 proc. laidesnė, nei nejudintame dirvožemyje šalia
tranšėjos ir tinkamai sausino dirvą. Panaši nuotėkio modulių padidėjimo tendencija
buvo nustatyta ir netranšėjinio drenažo sistemose, nors jos, palyginti su tranšėjinio
drenažo sistemomis, veikė
nuo 20 iki 47 proc. mažesniu intensyvumu. Vadinasi,
tūrinių javų šiaudų filtrų
susiskaidymas
gruntinio
vandens lygių dinamikai
neigiamo poveikio neturėjo
(Rimidis 1999).
2004 metais Lietuvos
žemės ūkio universiteto
Vandens ūkio institutas atliko mokslinį tiriamąjį darbą „Parengti monitoringo
programą drenažo sistemų
N.Akmenės r. atkasta drena
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funkcionalumui ir būklei vertinti ilgalaikėje perspektyvoje“. Tyrimo uždavinys
buvo patikrinti būdingiausių drenažo sistemų hidrologinį veikimą ir pagrįsti rodiklius bei kriterijus drenažo funkcionalumui įvertinti, nurodant ir pagrindines
priežastis blogo veikimo atveju. Darbe buvo tyrinėjamos tuo laikotarpiu naudojamos (AMF). Dauguma iš jų buvo organinės kilmės. Iš sintetinių buvo tyrinėjama
tuo metu Lietuvoje vienintelė gaminama medžiaga „Melitas“. Stebėjimai atlikti
1999-2003 m. Kėdainių, Klaipėdos ir Šakių r. bandymų objektuose, įrengtuose
lengvo ir vidutinio sunkumo bei dulkiškų priemolių dirvožemiuose. Atlikus tyrimus nustatyta, kad iš drenų, apsaugotų ir neapsaugotų filtruojančiosiomis medžiagomis lyginimo galima spręsti, kad medžiagos su filtruojančiomis medžiagomis
pagerina radialinį vandens įtekėjimą į drenas, tačiau nekompensuoja projektinių
sistemos kriterijų neatitikimo, susijusio su per dideliais atstumais tarp drenų. Apsauginė filtruojamoji medžiaga, nekokybiškai uždėta ant vamzdžių, nevisiškai
juos apgaubia (ypač kai nuotėkio debitai maži), gali daryti neigiamą poveikį į
dreną įtekančio vandens pobūdžiui, taigi ir į dreną įtekančio vandens pasipriešinimui. Apsauginės filtruojamosios medžiagos, turinčios nedidelį į dreną įtekančio
vandens (bedimensį) pasipriešinimą, gali sudaryti didelę vandens slėgio nuostolių
prie drenos dalį, jeigu paklotos ant nelaidaus sluoksnio ir nevisiškai apgaubia dreną. Todėl lyginant drenažo medžiagų veikimą svarbu, kad būtų tas pats vandens
įtekėjimo į dreną pobūdis (radialinis ar neradialinis). Priešingu atveju gali būti,
kad medžiagos, kurių didesnė (bedimensė) pasipriešinimo konstanta, veiks geriau
negu medžiagos, kurių konstanta mažesnė. Atlikti tyrimai su stiklo pluošto juosta
parodė, kad ši medžiaga sukelia ne tik didelį į dreną įtekančio vandens (bedimensį) pasipriešinimą, bet ir tuo paveikia reikšmingą slėgio nuostolių dalį prie drenos.
Todėl už ją daug geresnės palaidos apsauginės filtruojamosios medžiagos - žymiai
geresnės negu visos kitos tyrinėtos medžiagos.
2002-2003 m. Lietuvos žemės ūkio universitete buvo atliktas tyrimas „Paruošti
metodinius nurodymus drenažo vamzdžių apsaugai nuo uždumblėjimo skirtų apsaugoti filtracinių medžiagų (AFM) tinkamumui įvertinti“. Tyrimo paskirtis – nustatyti drenų apsaugai skirtų filtracinių medžiagų reikšmingumą bei tinkamumą. Per
2002 m. buvo surinkti duomenys apie naudojamas AFM ir jų technines sąlygas.
Remiantis užsienio literatūra ir tyrimų medžiaga detalizuotas grunto sufoziškumas
ir AFM reikalingumas priklausomai nuo dirvožemio savybių, AFM parinkimo kriterijai ir projektavimo metodikos, pagamintas prietaisas AFM fizinėms savybėms
nustatyti lauko sąlygomis „ekspres“ būdu. Gautos išvados rodo, kad atliekant drenavimo darbus įvairesnėse hidrogeologinėse sąlygose, naujų AFM vartojimas neišvengiamai siejasi su dirvožemių struktūra bei savybėmis, todėl rengiant bet kokius
nurodymus drenų apsaugai nuo uždumblėjimo, būtina tai įvertinti. Atskirų dalelių
judėjimą dirvožemyje iš esmės nulemia vandens filtracinės tėkmės, todėl svarbu,
kad dar projektavimo metu parinkti sistemų pagrindiniai parametrai (drenų gylis bei
atstumai tarp jų) užtikrintų leistinus vandens slėgio skirtumus priedrenyje. Atlikti
tyrimai nebuvo atliekami lauko sąlygomis.
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Užsienio mokslininkai, tyrinėdami tranšėjų geofiltracines savybes, nustatė, kad
didžiausią vandens pralaidumą turi žvyro užpildas. Jo filtracijos koeficientas gautas
0,008 cm/s (6,9 m/d). Žvyro filtracijos koeficientas buvo gana pastovus visą laiką
ir nepriklausė nuo vandens kiekio esančio šalia tranšėjos nejudintame grunte. Tuo
tarpu vėl užpilto natūralaus iškasto grunto filtracijos koeficientas po 9 metų drenažo eksploatacijos siekė vos 0,001 cm/s t.y., 0,60 m/d. Tai mažai viršijo natūralų
nejudinto grunto filtracijos koeficientą. Matuotas augalinio sluoksnio vandens pralaidumas po 9 metų buvo dar dešimt kartų didesnis už iškasto grunto, kuris buvo
gražintas į tranšėją, filtracijos koeficientą. Jis siekė 0,007 cm/s (6,05 m/d.).
I.M.Krivonosov atlikti drenažo tyrimai Kaliningrado srityje sunkiai laidžiuose
gruntuose parodė, kad į drenažo tranšėją grąžinto natūralaus grunto, iškasto su augaliniu sluoksniu, vandens laidumas yra net kelis šimtus kartų didesnis už nejudinto
grunto vandens laidumą tarpdrenyje. Tačiau esama ir kitokių nuomonių. Pvz., L.P.
Rozov nemato didelio vandens pralaidumo skirtumo tarp tranšėjos ir tarpdrenio.
A.Smilga atlikęs tyrimus teigia, kad sunkiuose dirvožemiuose tranšėjos užpildo iš
to pačio iškasto grunto vandens laidumas netgi kelis kartus mažesnis už tarpdrenio.
Jis nustatė vandens laidumo tarp grunto pralaidumo tranšėjoje ir nejudinto grunto
pralaidumo sumažėjimą. A.I.Ivicki, tyrinėdamas drenažo tranšėjų užpildus, nustatė,
kad, siekiant drenažo geresnio veikimo, reikia naudoti vandens laidumą gerinančias medžiagas. Kaip vieną tokių jis siūlė algoporitą arba keramzitą. N.I.Chrisanov
ir V.A.Kamburov (1971), tyrinėdami drenažo tranšėjų vandens pralaidumą, taip
pat priėjo išvados, kad sunkiuose gruntuose iškasto grunto sugrąžinimas į tranšėją
vandens pralaidumo nepadidina, netgi priešingai – sumažina. Todėl kaip labiausiai
užpildui tinkamą medžiagą jie siūlo naudoti smėlio-žvyro mišinį, kuris užtikrina
stabilų ir ilgaamžį drenų veikimą.
2015 m. Baltarusijoje buvo atliekami apsauginių drenažo filtracinių medžiagų
Typar tyrimai. Jų rezultatai parodė, kad šių medžiagų AFM pralaidumas didesnis už
kontrolinę medžiagą: smulkiagrūdžiame smėlyje 4 kartus, durpiniame grunte yra
2,5 karto, priemolio gruntuose yra vienodas. Teigtina prielaida, kad vandens laidumui didelę įtaką turi ne vien medžiagos laidumas, bet ir virš AFM esančio grunto
laidumas. Taip pat nustatyta, kad vandens laidumui per tiriamą medžiagą įtaką daro
grunto suspaudimas. Paveikus gruntą 12 t svoriu, Typar tipo AFM vandens laidumas siekė apie 16 m3/parą, kai tuo tarpu kontrolinės neaustinės medžiagos laidumas
buvo 11 m3/parą.
Skirtingai negu Lietuvoje, užsienio šalyse pagrindiniai apsauginių filtracinių
medžiagų tyrimai buvo atliekami 1960-1993 m. Atlikti medžiagų ilgaamžiškumo
tyrimai rodo, kad geotekstilės atsparumas gali siekti iki 100 metų.
(Pabaiga kitame numeryje)
Autorių pastaba. Tyrimai buvo atlikti Žemės ūkio ministerijos užsakymu, lėšų
darbams tai pat skyrė Žemės ūkio ministerija. Dėkojame padėjusiems juos atlikti
rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių ir melioracijos įmonių specialistams.
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ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakultetui – 70
Vilda GRYBAUSKIENĖ, Algis KVARACIEJUS,
Rytis SKOMINAS, Jolanta VALČIUKIENĖ
Kiekvienos sukakties proga norisi bent trumpai prisiminti praeito laikotarpio
nuveiktus darbus ir svarbiausius įvykius. Minėdami Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 70-ąjį gimtadienį, galime pasigirti, kad esame vieni iš svarbiausiųjų, nes rūpinamės vandeniu ir žeme, kurie
yra gyvybės egzistavimo pagrindas.

Fakulteto ankstesnė raida ir veikla gana plačiai aprašyta jubiliejiniuose fakulteto
ir universiteto leidiniuose, taip pat žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2006 m.
2 numeryje, todėl šiame straipsnyje dėmesį sutelksime tik paskutiniajam Fakulteto
istorijos dešimtmečiui.

Pokyčių laikmetis

Pastarasis dešimtmetis fakultetui buvo įvairiausių projektų intensyvaus įgyvendinimo ir struktūros pokyčių laikotarpis. Dešimtmetis prasidėjo ES lėšomis finansuojamų studijų dalykų metodinių priemonių rengimu ir leidyba. Buvo atnaujintos
daugelio studijų dalykų metodinės priemonės, Hidrotechninės statybos inžinerijos
studijų programa pritaikyta dėstyti anglų kalba. Visą dešimtmetį trukusi III rūmų
ir laboratorijų korpuso renovacija 2016 m. pagaliau užbaigta. Tai leido pasijusti
jaukiau ir šilčiau.
Svarbiausi 2006-2016 m. vykdyti ES lėšomis finansuoti projektai,
turėję tiesioginį poveikį fakultetui
Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

2005-2008

Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo ir studijų infrastruktūros
modernizavimas Lietuvos žemės ūkio universitete

2005-2008

Mokymosi visą gyvenimą gebėjimų ugdymas aplinkos inžinerijoje
ir kraštotvarkoje

2006-2008

Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir
biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios
infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas

2010-2015

Pirmosios pakopos studijų programų atnaujinimas ir pritaikymas
dėstyti anglų kalba

2011-2013

III rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas

2012-2015

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazės plėtra

2014-2015
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Reorganizuojant
šalies mokslo institucijas 2010 m. į
fakulteto struktūrą
integruotas Vandens tyrimų (iki
2010 m. Lietuvos
vandens ūkio) institutas Vilainiuose.
2012 m., pertvarkius universiteto
struktūrinius padalinius, fakultete įsteigti trys institutai – Hidrotechninės statybos
inžinerijos (direktorius doc. dr. A. Radzevičius), Vandens išteklių inžinerijos (direktorius prof. dr. A. Povilaitis) ir Žemėtvarkos ir geomatikos (direktorė doc. dr. V.
Gurskienė). Institutuose šiuo metu dirba 50 pedagogų ir 10 mokslo darbuotojų, iš
kurių 45 turi mokslinius laipsnius.
2015 m. plečiant žuvininkystės ir akvakultūros technologijų mokslo ir studijų
bazę atidarytos modernios žuvų veisimo ir auginimo laboratorijos. 2016 m. įkurtas
ASU Akvakultūros centras (vadovas A. Žibas).
Pastarąjį dešimtmetį fakultetui vadovavo du dekanai, tai doc. dr. V. Gurklys
(2005 - 2014 m.) ir doc. dr. A. Kvaraciejus (nuo 2014 m.). Dalį funkcijų dekanas
perleidžia prodekanams. Dar 2004 m. padaugėjus darbų ir studentų, įsteigta antrojo
fakulteto prodekano pareigybė, o nuo 2013 m. ir trečiojo prodekano pareigybė. De-

VŪŽF dekanatas prie akmens, skirto fakulteto 25-mečiui paminėti (2014 m.)
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kano V. Gurklio vadovavimo laikotarpiu prodekanais dirbo doc. dr. A. Dumbrauskas, doc. dr. A. Kvaraciejus ir doc. dr. G. Žibienė. Šiuo metu dekanui A. Kvaraciejui
padeda taip pat 3 prodekanai: doc. dr. V. Grybauskienė rūpinasi studijų organizavimu, doc. dr. J. Valčiukienė – studijų programų atnaujinimu ir naujų studijų programų rengimu, doc. dr. R. Skominas – mokslu ir plėtros klausimais.
Per visą fakulteto gyvavimo laikotarpį fakultetui vadovavo 15 dekanų. Deja,
per pastarąjį dešimtmetį Anapilin iškeliavo du buvę fakulteto dekanai – doc. dr. J.
Balkevičius (dekanu dirbo 1955 - 1968 m.) ir prof. A. Dirsė (dekanu dirbo 1974 1977 m.). Iki pat savo gyvenimo pabaigos jie buvo aktyvūs Fakulteto bendruomenės nariai, nuolat teikdami pasiūlymus, kaip rūpintis hidrotechnikos statiniais ir
melioracijos sistemomis.

Studijos
Fakultete vyksta visų trijų pakopų universitetinės studijos: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros. Šiuo metu fakultete visose studijų pakopose studijuoja
apie 740 studentų. Lyginant su praėjusiu dešimtmečiu studentų skaičius sumažėjo
beveik 50 proc.
Istoriškai taip susiklostė, kad studentų priėmimas į fakulteto I pakopos studijas
ilgą laiką vyko dviejose studijų programose – Hidrotechninės statybos inžinerijos
(HSI) ir Žemėtvarkos (ŽT). Tobulinant studijų procesą buvo atsižvelgta į šalies poreikius ir užsienio šalių patirtį ir 2002 m. įdiegta dar viena studijų programa – Vandens apsaugos inžinerija ir valdymas (VAIV). Keletą metų ši programa buvo išties
populiari, tačiau vėliau studentų joje mažėjo, o nuo 2010 m. priėmimas į šią studijų
programą nebevykdomas.
2011 m. pradėtas priėmimas į dar vieną naują bakalauro studijų programą – Nekilnojamojo turto kadastro (NTK). Studentai į šią studijų programą buvo priimami
tik dvejus metus, ir 2017 m. bus išleista, deja, paskutinė, 2-oji absolventų laida.
Šiuo metu fakultete vykdomos I pakopos (bakalauro) studijų programos
Studijų programa/
Suteikiamas laipsnis

Trumpas apibūdinimas

Hidrotechninės
statybos inžinerija/
Vandens inžinerijos
bakalauras

Programa apima statybos inžinerijos technologijas, vandens ūkio
statinių ir sistemų statybos, rekonstrukcijos, priežiūros ir projektavimo metodus ir būdus, naudojamas technines priemones bei
kokybės užtikrinimo principus.

Žemėtvarka/ Žemėtvarkos bakalauras

Programa apima žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto tvarkymo ir administravimo principus
ir metodus.

Žuvininkystės
ir akvakultūros
technologijos/
Žemės ūkio mokslų
bakalauras

Programa apima tausių ir konkurencingų akvakultūros ir žuvininkystės ūkių kūrimo principus, naujausias šių ūkių projektavimo,
statybos ir priežiūros technologijas, akvakultūros ir žuvininkystės
konkurencingumo principus.
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Paskutiniai pokyčiai fakulteto siūlomose bakalauro studijų programose vyko
2013 m., kuomet buvo pradėtas studentų priėmimas į Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programą. Ši programa kardinaliai skiriasi nuo tradicinių
fakulteto kuruojamų programų ne tik turiniu, mokymo ir studijų specifika, bet ir
trumpesniu nei įprasta studijų laikotarpiu. Šioje programoje studentai studijuos 3,5
metų ir įgis žemės ūkio mokslų bakalauro laipsnį.

Fakulteto absolventai 2007 - 2016 m.
2011 - 2013 m. įgyvendinant projektą „Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmos pakopos studijų programų atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti anglų kalba“
užsieniečių studijoms pritaikyta pirmosios pakopos Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa. 2012 m. į ją priimta 11 studentų iš Nigerijos Federacinės
Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos ir Kongo Respublikos. Vėlesniais
metais po keletą studentų priimta iš Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos ir Indijos Respublikos. 2016 m. studijas sėkmingai baigė pirmieji 5 studentai
iš Nigerijos.
Pastaruosius penkerius metus nuolat mažėjo susidomėjimas ištęstinėmis pirmosios pakopos studijomis, todėl nuo 2014 m. priėmimas į šios formos studijas nebevykdomas.
Studijų pertvarka pakeičiant finansavimo principus mažiau įtakos darė II pa-
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kopos studijoms. II
pakopos studijos sėkmingai vykdomos
pagal Hidrotechninės
statybos inžinerijos ir
Žemėtvarkos studijų
programas. Čia, be
nuolatinių, gana populiarios ir ištęstinės
studijos. Pastaraisiais
metais II pakopos
studentų gretas gausiau papildo kitų universitetų absolventai
ir fakulteto papildomųjų studijų studentai, I pakopos studijas baigę kolegijose.

Hidrogeologijos laboratorijoje prie gruntų filtracijos tyrimo stendo
(dešinėje lektorius Raimundas Baublys)

Keitėsi reikalavimai ir studijų kokybei. Aukštosios mokyklos gali vykdyti
tik akredituotas studijų programas. Pagal studijų programų
akreditavimo tvarką
fakulteto studijų programos nuolat atnauPirmieji užsienio šalių studentai, 2016 m. baigę
Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programą
jinamos ir akredituojamos. 2013 - 2014
m. visos fakulteto programos buvo akredituotos 3-6 metams. Tai leido tęsti ir tobulinti studijų procesą atsižvelgiant į išsakytas vertintojų pastabas.
Fakulteto studijų programos ir jų akreditacija
Studijų
pakopa

I

Studijų programa

Akreditavimo terminas metais,
akredituota iki

Hidrotechninės statybos inžinerija

6 metams, iki 2020-06-30

Žuvininkystės ir akvakultūros
technologijos

5 metams, iki 2019-06-30

Žemėtvarka

6 metams, iki 2020-06-30
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Studijų
pakopa
II

Studijų programa

Akreditavimo terminas metais,
akredituota iki

Hidrotechninės statybos inžinerija

6 metams, iki 2020-06-30

Žemėtvarka

3 metams, iki 2017-06-30

Nuo 2012 m. Aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros studijas ASU vykdo
kartu su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu. Per pastaruosius dešimtį metų 13 fakulteto doktorantų sėkmingai apgynė daktaro disertacijas ir įgijo technologijos mokslų daktaro laipsnį. Tai leidžia nuolat atsinaujinti
fakulteto personalui.

Mokslas
Per pastarąjį dešimtmetį fakultetas vykdė gausybę įvairių mokslinių projektų
tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu. Kartu su partneriais iš Austrijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Indijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos ir Šveicarijos 2007 – 2010
m. laikotarpiu įvykdytas ES 6-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros programos projektas „Mažosios hidroenergetikos veikla efektyvių sprendinių įgyvendinimui“.
Ypač svarbus fakulteto mokslinės raidos etapas prasidėjo nuo 2011 m. Tuo metu,
naujai suformulavus universiteto misiją ir viziją, buvo patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti naujas strateginis dokumentas „ASU strategija 2020“. Kartu parengta ir
fakulteto strategija iki 2020 m. bei jos įgyvendinimo planas. Fakulteto strateginės
kryptys orientuotos į 2020 m. perspektyvą ir susietos su strategija „Europa 2020“.
Pagrindinis dėmesys sutelktas į mokslinės veiklos spartų išplėtojimą pagal universiteto misiją ir šalies poreikius atitinkančias mokslo kryptis.
Sujungus katedras į institutus, mokslo kryptys fakultete tapo kompleksiškesnės.
Šiuo metu galima išskirti tokias fakulteto mokslo kryptis:
▪ hidraulinių procesų fizinis ir skaitmeninis modeliavimas;
▪ hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų
ilgalaikiškumo tyrimai;
▪ nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose;
▪ vandens balanso elementų kaita, hidrologinių procesų modeliavimas,
sausinimo ir drėkinimo sistemos;
▪ vandens tarša ir jos mažinimo priemonės, pažeistų vandens ekosistemų
atkūrimas;
▪ vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (hidroenergetika, potvynių
rizikos valdymas, vidaus vandens keliai, vandens telkinių renovacija);
▪ žemės naudmenų sudėties ir žemės naudojimo optimizavimas
Lietuvos agrariniuose kraštovaizdžiuose;
▪ geografinių informacinių sistemų, nuotolinių ir kitų tyrimų technologijų
taikymas žemės administravimo ir teritorijų planavimo darbams;
▪ recirkuliacinės technologijos akvakultūroje.
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ASU Akvakultūros centro žuvų auginimo laboratorija

2012 - 2014 m. kartu su partneriais iš Švedijos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos vykdytas BalticSea2020 programos projektas „Griovių filtrų tyrimai siekiant sumažinti
fosforo išplovimą iš žemės ūkio plotų Lietuvoje“. Nuo 2014 m. fakulteto darbuotojai kartu su mokslininkais iš Belgijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos
ir Prancūzijos įgyvendina ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės
plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektą „Integruota išmanioji jutiklių
sistema vandens tiekimo apsaugai pagerinti“.
2014 m. vykęs mokslo institucijų padalinių tarptautinis mokslinės veiklos vertinimas parodė, kad Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui suvienijus pajėgas su
Žemės ūkio inžinerijos fakultetu ir Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių
tyrimų laboratorija buvo pasiektas trečias geriausias rezultatas tarp 21 mokslo institucijos padalinio, vertinto Lietuvoje, kuris dirba technologijos mokslų srityje. Tai
dar kartą įrodo, kad fakulteto mokslininkai eina teisinga linkme.
Esame atsakingi už tausaus vandens ir žemės išteklių naudojimo planavimą
ir valdymą, todėl kantriai dirbame šį darbą dabarties ir ateities kartų labui. Deja,
ne visi mūsų pačių ir fakulteto absolventų daromi darbai tinkamai įvertinami,
dažnai sumenkinami išryškinant padarytas klaidas. Mokydamiesi iš klaidų, vedini
neblėstančia kantrybe bei ryžtu išliekame stiprūs, tikime savo ateitimi. Įgyvendindami savo profesinę misiją, sieksime, kad fakultetas neprarastų pozicijų rengiant reikalingus vandens inžinerijos, žemėtvarkos ir žuvininkystės technologijų
specialistus.
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Apie laikmetį ir žemėtvarką
Romualdas SURVILA
Sausio 10 d. žemėtvarkos veteranas, žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“
redaktorius Romualdas Survila mini 75-ąjį gimtadienį. Ta proga spausdiname jo
pamąstymus apie laikmetį ir žemės tvarkymo problemas.
Romualdas visą savo gyvenimą paskyrė žemėtvarkai. Daugelį metų dirbo
Valstybiniame žemėtvarkos institute. Būdamas darbštus, kūrybingas, gebantis
suprasti šalia esantį žmogų, neliko nepastebėtas.. Buvo inžinierius, grupės vadovas, techninio skyriaus vyriausiasis projekto inžinierius, vėliau šio skyriaus vyriausiasis žemėtvarkininkas gamtos apsaugai, instituto vyriausiasis inžinierius, direktoriaus pavaduotojas. 1997 m. jam buvo patikėtos instituto direktoriaus pareigos.
Romualdas yra Valstybinės premijos už Lietuvos nacionalinio parko žemėtvarkos projektus laureatas, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje (Vilkaviškio r.) projekto bendraautoris ir priežiūros iniciatorius. Romualdas - ilgametis LŽHIS narys, 2006 m. įrašytas į LŽHIS Garbės
knygą. Jis yra Kraštovaizdžio architektų sąjungos narys.
Dėkojame kolegai Romualdui už nuoširdų darbą, už rašinius apie žemės tvarkymą, kraštovaizdžio
architektūrą, gamtos apsaugą... Linkime, kad gyvenimas jam nešykštėtų sveikatos, naujų idėjų bei
džiaugsmo akimirkų.
Vyriausioji redaktorė Vanda Vasiliauskaitė

„Jeigu tarp didžiausių darbų, kuriuos Lietuvoje
suspėta nuveikti per neilgą nepriklausomo gyvenimo
laikotarpį, tektų ieškoti svarbiausių, tai pirmoje eilėje
tektų pastatyti nepriklausomybės iškovojimą, o antroje – Lietuvos žemės reformą, kurios svarbiausiąją dalį
sudaro kaimų viensėdžiais skirstymas“. Taip 1935 m.
rašė V. Balčiūnas „Žemėtvarkos ir melioracijos“ žurnalo antrajame numeryje (str.
„Lietuvos žemėtvarkos istorinė apžvalga“). Tai tinka ir šiandien, patikslinant, kad
šiuolaikinės Lietuvos žemės reformos svarbiausiąją dalį sudaro žemės nuosavybės
atkūrimas. Dabartinis laikmetis dar paženklintas dideliu perversmu žmonių sąmonėje: nuo įskiepytų „brandaus“ socializmo idėjų iki liberalaus, vos ne laukinio kapitalizmo. Mūsų amžius vis dažniau tapatinamas su informacijos amžiumi. Gebėjimas
rasti ir tinkamai pasinaudoti informacija tampa siekimo realizuoti iškeltus tikslus
ašimi. Su visais tais iššūkiais susidūrė žemėtvarkininkai, jiems talkinę hidrotechnikai ir kiti specialistai.
Kiekviena valdžia uždeda savo veiklos ,,filtrą“, kuriuo išryškina vertybes pagal
savo supratimą.
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Vertybių kaitą atspindi ir seniausios žemėtvarkos institucijos Žemės ūkio ministerijoje pavadinimo kaita:
Žemės reformos komisija (1918 m.), Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas (1919 m.), Žemės tvarkymo departamentas (1924 m.), Žemės reformos departamentas (1940 m.), Žemės tvarkymo valdyba (1945 m.), Žemės tvarkymo ir sėjomainų valdyba (1948 m.), Žemėtvarkos valdyba (1962 m.), Vyriausioji žemėnaudos
valdyba prie Agropramoninio komiteto (1989 m.), Žemės tvarkymo departamentas
(1990 m.), Valstybinė žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba (1995 m.), Žemės tarnyba
(1997 m.), Žemėtvarkos ir žemės apskaitos departamentas (1997 m.), Žemėtvarkos
ir teisės departamentas (1997 m.), Nacionalinė žemės tarnyba (2001 m.).
Keičiantis vadovams keitėsi ir institucijos prioritetai, kol nebeliko žemėtvarkos,
ją pakeitus žemės administravimu. Panašiai atsitiko ir su didžiausia gamybine įmone, kai įgyvendinant politikų norą įsteigti Žemės fondą pakako tik pakeisti Žemėtvarkos instituto pavadinimą.
Blogiausia, kad iš darbo buvo atleidžiami politiškai netinkami specialistai, o pageidaujamiems „specialistams“ priimti parengiamos jiems ,,įkandamos“ konkurso
sąlygos. Ką gali apie žemėtvarką pasakyti ,,specialistas“, iki tol dirbęs turizmo srityje arba jo patarėjas, kuris gali patarti visais klausimais, išskyrus žemės tvarkymą?
Dar gražiau, kai institucijoje sukuriami net keli padaliniai kovai su korupcija, tačiau
korupcijos veikėjais tampa patys vadovai. Tokie pavyzdžiai rodo, kad konkurso sąlygas tam tikroms pareigoms užimti turėtų rengti nepriklausomi ekspertai (Aleksandro Stulginskio, Vilniaus Gedimino technikos ar kitų universitetų atstovai). Deja,
politikai bijo profesionalų, nenorinčių paklusti reikalavimui įgyvendinti nesąmones, todėl dažnai įvairiomis priemonėmis bando juos diskredituoti. Akivaizdu, kad
politikai turi priimti sprendimus, kurie spręstų problemas, o ne jas kurtų.
Žmogiškieji ištekliai laikomi pagrindiniais. Jais disponuoja tiek privataus, tiek
viešojo sektoriaus organizacijos. Prie šių išteklių priskiriamas ir intelektualinis kapitalas. Išsilavinę darbuotojai turi nuolatos mokytis. Tik tuo būdu galima pagerinti
institucijos veiklą šiame informacijos amžiuje. Kvalifikuoti specialistai efektyviai
vartodami informaciją apie žemės išteklius, gali disponuoti strateginėmis žiniomis,
padedančiomis geriau suprasti priimamų sprendimų pasekmes. Tai sukuria gebėjimą ne tik prisitaikyti prie permainų, bet ir jas inicijuoti.
Lietuvos valstybinėse institucijose, kurios formuoja ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo srityje, vargu ar įžiūrėsite žemės tvarkymo strateginius uždavinius
ir priemones. Iš esmės rasite tik sklypinės žemėtvarkos žemės administravimą. Tiesa,
įvardijant tikslus yra paminėta – „užtikrinti racionalų žemės naudojimą“. Ir tik tiek.
Žemėtvarkininkams reikėtų atsigręžti į mokslą. Apie žemę, pagrindinę šalies gamybos priemonę, apie kaimo rekreacinius išteklius, atsinaujinančius energijos šaltinius, žemės gerinimo (melioracijos) ir dirvožemio bei kitų kraštovaizdžio elementų
panaudojimą ir apsaugą parašyta ir rašoma daugybė mokslinių darbų. Neatleistina
jais nepasinaudoti.
Žemėtvarkininkai ne vieną mokslininkų rekomendaciją pritaikė gamyboje. Antai Nacionalinė žemės tarnyba atlieka agrarinio kraštovaizdžio stebėseną dešimtyje
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kraštovaizdžio tipų.
Stebimos teritorijos, atstovaujančios
esamiems Lietuvoje
kraštovaizdžio tipams, apima nedidelius, bet būdingus
plotus. Tačiau stebėsena neišbaigta,
nesusieta su teritorijomis, kurioms būŽemėtvarkininkų ir melioratorių rūpesčiu iškastas
dingi tiriami plotetvenkinys Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne
liai, todėl negalima
padaryti išvadų apie
visos Lietuvos agrarinio kraštovaizdžio kiekybinius ir kokybinius pokyčius. Žemėtvarkos sistemoje reikėtų įsteigti žemės tvarkymo mokslo ir analizės padalinį.
LŽHIS praeityje aktyviai dalyvavo Seimo komitetuose kuriant įstatymus ar jų
pataisas. Deja, ne visuomet būdavo atsižvelgiama į specialistų siūlymus. Daugelis
rezoliucijų likdavo be atsako. Taip buvo atmestas poreikis rengti Dirvožemio įstatymą. Buvo dar gražiau, kai vienas iš žemės ūkio ministrų pareiškė, kad dirvožemio
tyrimas šalyje nereikalingas, nes... ūkininkas geriau žino apie žemę.
1935 m. mūsų žurnale inž. J. Čeičys rašė: „Nusausinimo darbų didelė svarba
žemės našumui pakelti yra ne nuo šiandien žinoma. Ją supranta ne tik išmokslintas
žemės ūkio specialistas, bet ir eilinis ūkininkas ... Melioracijų darbai... sykį pradėti
niekada negali būti laikomi galutinai baigtais, nes... reikalauja nuolatinės priežiūros.“ 1938 m. Žemės ūkio ministerijoje buvo įsteigtas Melioracijos departamentas.
Mūsų dienomis Žemės ūkio ministerijoje dirba tik vienas hidrotechnikas, kuris be
žemės melioravimo turi ir kitų funkcijų. Galima tik liūdnai pajuokauti, kad žemės
melioravimo nauda bus prisiminta užėjus lietingo klimato periodui.
Šiandien šalyje rengiami labai šiuolaikiški ir visokeriopai naudingai skaitmeninės žemės informacinės sistemos įvairių duomenų rinkiniai. Šie duomenys lengvai
prieinami ir daugeliu atvejų vartotojams nemokami. „Duomenų savininkai“ nebemojuoja draudimais vartotojui naudotis informacija, parengta už visų mokesčių mokėtojų lėšas.
Svarstant apie visa tai tampa akivaizdu, kad kompleksiniame agrariniame kraštovaizdyje gauta informacija tik tada turės prasmę, kai ją suvoksime ir atitinkamai
apdorosime. Žinios ir patyrimas turi būti skleidžiamos specialistams. Taip gimsta žinojimas, ką reikia keisti ir ne mažiau svarbus supratimas, kaip tai padaryti.
Šiame darbe labai svarbus žemėtvarkos institucijų vadovų vaidmuo, nes jų darbo
pagrindas – tai mokėjimas vadovauti šiuolaikiškai, aktyviai, drąsiai taikant žemės
tvarkymo naujoves. Vadovui turėtų būti suteikta valdžia prisiimant atsakomybę už
kokybišką žemėtvarką.
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Nuosekliu keliu
Gražų jubiliejų neseniai pažymėjo daugeliui šalies hidrotechnikų melioratorių bendruomenės narių gerai pažįstamas telšiškis melioratorius
Ričardas Kranauskas. Jis, „žemaitis“ nuo Kėdainių, visą gyvenimą nuosekliai ėjo pasirinktu keliu, o melioracijai Žemaitijoje atidavė beveik 40
metų. Ir jo šeimoje jau yra trys melioratorių kartos: tėvas, motina, sūnus
ir anūkas.
Jubiliatas gimė 1946 m. lapkričio 28 d. Kėdainių r. Užupės k. 19691970 m. dirbo Alytaus MSV. Tolesnis jo gyvenimas ir darbas buvo susietas su Žemaitija, iš pradžių su Telšių rajono melioracijos darbais, vėliau
su visos Telšių apskrities melioracija. Profesinę veiklą baigė 2010 metais.
Buvo aktyvus LŽHIS narys, daugelio kadencijų jos tarybos narys. 2006
m. buvo įrašytas į Sąjungos Garbės knygą.
Šio žmogaus prisiminimai - išsamus melioracijos cpeciaslistų veiklos
atspindys. Su Ričardu Kranausku kalbėjosi redaktorius Juozas Smilgevičius

- Kokie keliai atvedė į melioraciją?
- Atsakant į šį klausimą reiktų pradėti nuo mokyklos. Ji buvo už aštuonių kilometrų nuo mūsų kaimo, tad kasdien rudenį ir pavasarį į ją eidavome pėsčiomis,
o žiemą netgi šliuoždavome slidėmis. Kad būtų lengviau, tėveliai mus, tris vaikus (mane ir dvi jaunesnes seseris), įtaisė į Kalnaberžės mokyklą internatą. Ten
ir baigiau 8 klases. Savaitgaliais grįždavome į kaimą padėti ūkio darbuose. 1962
m. vasarą Kėdainių melioratoriai mūsų
kaime sausino laukus. Tada aš, paauglys,
susipažinau su darbų vykdytoju ir melioracija, niveliuojant nešiojau matuoklę. Ta
pažintis ir nulėmė tolesnį gyvenimo kelią.
Tad 1962 m. padaviau pareiškimą ir buvau
priimtas mokytis į Panevėžio hidromelioracijos technikumą.
- Kokie prisiminimai liko apie technikumo laikus?
- Technikumas, kuriam tuo metu vadovavo Jonas Bieliūnas, mus gerai parengė praktiniam darbui melioracijoje. Jame
teko mokytis 4 metus ir 4 mėnesius (vėliau
mokslas trukdavo tik 3,5 metų). 1965 m.
visą vasarą (4,5 mėn.) man reikėjo atlikGeodezijos praktikos metu
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Žemės ūkio technikumų varžybų
nugalėtojas. 1965 m.

ti gamybinę praktiką Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyriuje. O už
metų taip pat 4,5 mėn. gamybines praktikas
atlikome melioracijos statybos valdybose.
Ją atlikau Panevėžio MSV darbų vykdytojo
P.Gaidžio melioracijos bare (tada tokie padaliniai būdavo vadinami „aikštelėmis“). Tas
praktikas labai vertinu. Jų metu įrengiant drenažą išmokau savarankiškai niveliuoti, parengti duomenis darbininkams ir mechanizatoriams, rašyti paskyras darbo užmokesčiui
apskaičiuoti. Tad baigę technikumą galėjome
savarankiškai dirbti, vadovauti melioracijos
darbams.
1966 m. pabaigoje įgijau hidrotechniko
diplomą. Pagal tuometinę tvarką gavau paskyrimą dirbti Alytaus sausinimo sistemų
valdyboje, netgi padaviau pareiškimą neakivaizdžiai studijuoti hidromelioraciją LŽUA.
Tačiau viskas apsisuko kitaip. Kartu su diplomais mums buvo įteiktos „dovanėlės“ t.y.
šaukimai tarnauti kariuomenėje.

- Kaipgi ten sekėsi?
- Tarnavau Rusijoje, Archangelsko srities Severomorsko mieste, mokiausi radisto
specialybės. Tačiau tarnyba ten truko neilgai.
Pagelbėjo sportas, lengvoji atletika. Jau technikume visus keturis metus lankiau trumpų
nuotolių bėgimo treniruotes, dalyvavau varžybose. Dar 1965 m. tapau žemės ūkio technikumų čempionu ir įvykdžiau I sporto atskyrio reikalavimus.
Archangelske vykusiame karinės apygardos čempionate tapau 100 m bėgimo čempionu, 200 m bėgime užėmiau antrąją vietą.
100 m. bėgimo nugalėtojas.
Todėl mane paliko tęsti tarnybą ArchangelsArchangelskas, 1967 m.
ke, armijos sporto klube. Aukščiausias mano
pasiekimas: 100 m nubėgau per 10,3 sekundės (tai atitiko kandidato į sporto meistrus normatyvą). Taip likusi tarnybos dalis iki pat 1968 m. gruodžio, kai buvau
demobilizuotas, praėjo sporto klube. Treniravausi ir dalyvavau varžybose daugelyje
sporto kompleksų, nemažai laiko Panevėžyje.
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- Kaip atsidūrėte Alytuje?
- Tai jau visai kita istorija. Grižau iš kariuomenės į Panevėžį (vedžiau dar 1966
m. taip pat technikumietę Leonorą Matekonytę). Ji tuo metu dirbo Panevėžio MSV.
Bet čia neturėjome kur gyventi. Tad nuvykau į Vilnių tiesiai pas melioracijos ir
vandens ūkio ministrą Joną Veličką ir pasisiūliau vykti dirbti į bet kurį Lietuvos
kraštą (o specialistų tada trūko), kur suteiktų mums gyvenamąjį plotą. Ministras pasiūlė keletą vietų. Pasirinkome Alytaus MSV, nes ji Simne baigė įrengti butus. Mus
priėmė, mane paskyrė inžinieriumi geodezininku, žmoną – technike. Vėliau dirbau
meistru ir visą 1969 m. vasarą vadovavau 110 ha sklypo Miroslavo kolūkyje sausinimo darbams. Priėmimo komisija šiame sklype atliktus darbus įvertino pažymiu
„labai gerai“. Įdomu, kad komisijos pirmininkas, tuometinis Alytaus SSV ruožo
viršininkas Jonas Kauneckas, taip pat baigęs technikumą Panevėžyje, vėliau tapo
kunigu, ilgus metus buvo Telšių, vėliau Panevėžio vyskupas. O tada jam padovanojome stiklainį su medumi. Vėliau dirbau ir kituose darbų vykdytojo Stasio Vepšto
melioracijos darbų baro objektuose.
- Vadinasi, Alytuje sekėsi visai neblogai, kodėl teko palikti Dzūkiją?
- 1970 m. žiemą į Alytaus MSV atvyko naujai paskirtas Telšių MSV viršininkas
Romanas Jukna. Jis buvo energingas žmogus, puikus vadovas. Gaila, kad nepagydoma liga taip anksti išsiuntė jį Anapilin. Jis ir prikalbino vieno baro vadovą
Juozą Krutulį tapti vyriausiuoju inžinieriumi, taip pat ir mane su žmona persikelti į
Telšius. Taip tapau Telšių MSV meistru. Šešis mėnesius gyvenome vagonėlyje (su
dviem mažais vaikais) prie MSV kontoros, o rudenį gavome dviejų kambarių butą
Telšių mieste.
- Į Telšius atvykote jau turėdamas gamybinės patirties...
- Prasidėjus darbų sezonui dirbau Tryškių gamybiniame bare. Iš pradžių dirbau
darbų vykdytojo Aniceto Viskantos vadovaujamame melioracijos objekte. Vadovavau dviejų daugiakaušių ekskavatorių brigadų atliekamiems drenažo įrengimo
darbams. Taip pasistažavęs porą mėnesių buvau paskirtas vadovauti melioracijos
darbams Pabalvės kolūkyje. Per vasarą pabaigėme darbus, jie buvo gerai įvertinti.
Tapau darbų vykdytoju, pradėjau melioracijos darbus Kaunatavo sodininkystės tarybiniame ūkyje. Čia dirbome ir žiemos metu, buvo kasami nuleidžiamieji grioviai,
kad pavasarį galėtume rengti drenažą, čia pastačiau pirmąjį savo karjeroje tiltą per
Upynos upę.
Vėliau man buvo pavesti melioracijos darbai „Tarybų Lietuvos“ kolūkyje. Tai
buvo apie 100 ha sklypas labai kalvoto reljefo, su giliais klampiais durpynais. Buvo
teigiama, kad juose skęsta net laukiniai gyvūnai. Iškasėme laikinus griovius durpynams apsausinti. Vis dėlto įveikti tuos nepraeinamus durpynus, juose įrengti drenažą, labiausiai padėjo sausa ir karšta vasara. Vėliau Žarėnų kolūkio teritorijoje
vadovavau Minijos up. nuo jos ištakų reguliavimo darbams.
- Ne vienas melioracijos specialistas patirties įgavo jūsų vadovaujamame Luokės bare. Kaip jiems sekėsi?
- Iš tikrųjų, mano bare dirbo vėliau tapę vadovais baigę LŽŪA hidrotechnikos
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inžinieriai Zenonas Jokubauskas, Julius Lečkauskas, Jonas Labanauskas,
baigę technikumus broliai
Petras ir Antanas Jakučiai,
Algis Ruplėnas, Alfridas
Vasiliauskas.
Padirbėjęs
pas mus Zenonas Jokubauskas tapo baro vadovu,
Julius Lečkauskas išvyko į
Rusiją padėti atlikti melioracijos darbus, Jonas Labanauskas tapo Kaišiadorių

Įteikiamas Garbės raštas. Kairėje Telšių MSV viršininkas R.Jukna

MSV viršininko pavaduotoju.
Vėliau
pas mus dirbo,
įgavo praktinės
patirties daug
kitų melioracijos specialistų.
Po Romano
Juknos mirties
MSV viršininku tapo Juozas Krutulis,
o vyriausiuoju
Melioratorių maitinimas
inžinieriumi Valerijonas Laukys. Vėliau MSV vairą perėmė iš Jonavos atvykęs Kazys Bereišis,
o vyriausiuoju inžinieriumi tapo Julius Lečkauskas. Jis ir liko vadovauti įmonei po
privatizavimo, o tuo metu techniniu direktoriumi dirbo Zenonas Jokubauskas. Vėliau įmonę privatizavo buvęs MSV viršininko pavaduotojas mechanizacijai Jonas
Valančius, kuris įmonę pavadino „Ežerūnos“ vardu. Ši įmonė dirba ne tik melioracijos, bet ir kitus statybos darbus.
- Dabar neretai nuvertinama anais laikais atliktų melioracijos darbų reikšmė.
Kaip prisimenate tuos laikus?

- 1972 m. pavasarį R. Jukna, norėdamas patobulinti darbų organizavimą, nutarė
gamybinių barų („aikštelių“) skaičių padidinti. Mane, 25 metų jauną specialistą paskyrė vadovauti naujam Luokės barui. Mūsų baras dirbo melioracijos darbus, rengė
kultūrines pievas ir ganyklas, tiesė vidūkinius kelius 10-ties tuometinių didelių ūkių
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teritorijoje. Darbų sezono metu vien mūsų bare dirbo 13 daugiakaušių ekskavatorių
brigadų, o iš viso 150 - 180 darbininkų ir mechanizatorių. Turėjome dirbti ir šeštadieniais, melioracijos objektuose buvo organizuojamas maitinimas. 1971 m. įstojau
į LŽŪA neakivaizdinį skyrių, bet baigus antrąjį kursą, nebegalėjau toliau mokytis,
nes labai augo melioracijos darbų planai: nuo 2000 ha jie 1982 m. padidėjo iki 3300
ha. „Tau užteks ir technikumo diplomo“ pasakė viršininkas. Dėl intensyvaus darbo
net keturis metus nebuvau atostogų.
1983 m. man pavedė vadovauti Žarėnų melioracijos barui, kuris nevykdė užduočių. Bet neleido iš Luokės baro perkelti nė vieno inžinieriaus ar darbininko. Iš
pradžių nelengva buvo vadovauti nepažįstamam kolektyvui. Pats pirmas susipažinimas buvo, kai reikėjo rankomis iškrauti 15 mašinų plytų (turėjome pagelbėti ūkiams
pastatyti prie fermų pašarų cechus). Baro darbuotojams prižadėjau, kad rudenį suorganizuosiu ekskursiją į Rygą ir Taliną, žinoma, su sąlyga, jei baras MSV užims I
vietą. Dirbome atsidavę, III ketvirtyje jau pirmavome, ir aš savo pažadą ištesėjau.
Darbo sąlygos nebuvo lengvos. Bet kokiu oru dirbantieji į darbą buvo vežami
pusiau dengtais krovininiais automobiliais. Bet man pasisekė (pirmajam MSV) nupirkti nurašytą LAZ markės autobusą. Jis buvo suremontuotas ir į laukus jau važinėdavome su didesniu komfortu. Vėliau jų įsigijome ir daugiau.
- Gamybinė veikla Telšiuose buvo sėkminga. Kodėl ji nutrūko?
- Priežastis paprasta: sveikatos problemos. 1984 m. pavasarį susirgau kojų sąnarių uždegimu. Vilniuje mane gydžiusi profesorė uždraudė ne tik važinėti motociklu,
bet ir avėti guminius batus. O koks gi melioratorius be jų? 1984 m. vasarą buvau
išrinktas etatiniu MSV darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku. Taip pradėjau
rūpintis visos įmonės darbuotojų darbu, sveikata ir poilsiu. Padėdavau administraci-

LŽHIS tarybos posėdžio Kretingoje dalyviai
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Su žmona Leonora turistinės kelionės metu

Žvejo laimikis

jai organizuoti dirbančiųjų objektuose maitinimą, organizuoti melioratorių šventes.
Atsirado galimybė baigti neakivaizdines studijas LŽŪA ir 1990 m. įgijau hidrotechnikos inžinierius diplomą.
Laikai pasikeitė, melioracijos darbų sumažėjo, tad jau nepriklausomoje Lietuvoje pradėjau dirbti rajono Žemėtvarkos tarnyboje, joje dirbau trejetą metų. Bet, kaip
sakoma, sena meilė nerūdija. Kai 1995 m. susikūrė apskričių administracijos, mane
pakvietė vadovauti Melioracijos skyriui.
- Kokiais reikalais teko rūpintis šiame darbų bare?

- Šios administracijos turėjo savo konkrečias funkcijas. Mūsų Melioracijos skyrius atlikdavo apskrities melioracijos darbų ir statinių valstybinę priežiūrą, rūpinosi
melioracijos darbų finansavimu, apskrities rajonų Melioracijos skyrių veikla, melioracijos sistemų funkcionavimu. Rūpesčių netrūko.
Teko rūpintis net žemės ūkio reikalais, nes sujungus Žemės ūkio ir Melioracijos skyrius tapau bendro skyriaus vedėju. Šį darbą dirbau 15 metų iki apskričių
administracijų panaikinimo 2010 m. liepos 1 d. Per mano darbo laikotarpį Telšių
apskričiai vadovavo net septyni viršininkai (iš pradžių jie vadinosi apskričių valdytojais), ir su visais rasdavome bendrą kalbą. Dirbdamas apskrities administracijoje
sulaukiau ir pensijos. Bet vėliau dar ketvertą metų vadovavau Brazdeikių žvyro
smėlio karjero darbui.
- Jūsų šeimoje melioratoriaus profesija kaip ir paveldima. Kaip sekasi sūnui ir
anūkui?
- Mūsų su žmona hidrotechnikai. Sūnus Irmantas, baigęs studijas tame pat
hidromelioracijos technikume, dirbo Telšių MSV, vėliau UAB „Ežerūna“ darbų
vadovu. Sumažėjus darbų, dabar yra „Telšių regiono kelių“ darbų vadovas. O
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anūkas Paulius, baigęs studijas Aleksandro Stulginskio universitete, dabar dirba
Elektrėnų savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistu, kuruoja melioracijos
reikalus.
- Kaip šiandien atrodo
nueitas gyvenimo kelias? Kokias matote melioracijos perspektyvas?

- Manau, kad elgiausi teiPažymint jubiliejų

singai
nesiblaškydamas,
savo
sugebėjimus skirdamas vienai krypčiai. Dabar kiti
laikai, daugelis,
ypač jauni žmonės, greit keičia
darbus. Tačiau ir
dabar yra vertinama kompetencija,
Trys melioratorių kartos: (iš kairės) Ričardas Kranauskas,
patirtis, organizajo anūkas Paulius ir sūnus Irmantas
ciniai gebėjimai,
tai dar labiau buvo svarbu anais intensyvių melioracijos darbų laikais.
Lietuvo kaimo ateitis neaiški, jau dabar dėl išvykimo į didesnius centrus ar emigracijos į užsienį labai sumažėjo darbingo amžiaus žmonių, dar mažiau liko norinčių
ir sugebančių dirbti. Kiek šaliai bus reikalingas žemės ūkis, tiek bus reikalinga ir
melioracija. Kai kurie melioruoti plotai užleisti, ko gero, be reikalo tada buvo skiriamos lėšos ir ištekliai šiems menko našumo plotams nusausinti ir sukultūrinti. Tačiau
galime pasidžiaugti, kad ten, kur žemė intensyviai naudojama, įrengtas drenažas
neblogai veikia. Čia matau ir savo darbo dalelę.
Gaila, bet melioracijai iš biudžeto skiriama labai mažai lėšų. Tačiau padėtį iš
dalies gelbsti nusausintų plotų rekonstravimo, nuleidžiamųjų kanalų sutvarkymo
darbai melioracijos statinių naudotojų asociacijų narių žemėje, nes 80 proc. šių darbų finansuojami iš ES struktūrinių fondų.
- Dėkojame už pokalbį.
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Prof. Mykolo Lasinsko jubiliejus
2016 m. gruodžio
1 d. žymiam Lietuvos
hidrotechnikui,
hidrologui, energetikui,
technikos mokslų habilituotam daktarui,
Lietuvos Mokslų Akademijos nariui emeritui
prof. Mykolui Lasinskui sukako 100 metų.
Prof. M. Lasinskas gimė Maskvoje. Grįžusi į Lietuvą šeima gyveno Rokiškio apskrities Lukštų apyl. Veduviškio dvare. 1934 m.
baigęs Rokiškio gimanazijos šešias klases,
įstojo į Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikos mokyklą ir 1937 m. ją baigė įgydamas
kultūrtechniko diplomą.
1937-1940 m. dirbo Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamento kultūrtechniku. Pirmasis jo darbas buvo Amalės upelio
Petrašiūnuose reguliavimo darbai. Iš Melioracijos departamento buvo pasiųstas dirbti į
Lietuvos hidroenergijos komitetą, vėliau reorganizuotą į Vyriausiąją vandens energijos
valdybą, kuriai vadovavo prof. S. Kolupaila.
Čia M. Lasinskas dalyvavo tiriant didžiųjų
Lietuvos upių hidroenergetinius išteklius.
Nuo 1945 m. M. Lasinskas dirbo laborantu Kauno universitete, kartu jame studijavo ir 1948 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Po to dirbo universiteto
(nuo 1950 m. - Kauno politechnikos institutas) Hidrotechnikos katedroje, skaitė vandens išteklių naudojimo kursą. 1950 –1955
m. talkino LŽŪA rengiant hidrotechnikos inžinierius, dėstė vandens energijos išnaudojimo kursą. Studentiška auditorija palankiai
priėmė naująjį dėstytoją, teigiamai įvertino
jo dalykines ir asmenines savybes. 1974 –
1984 m. M. Lasinskas jau kaip „savas žmogus“ vėl dirbo LŽŪA antraeilėse pareigose,
dėstydamas naują dalyką - kompleksinį vandens išteklių naudojimą ir apsaugą.
Dirbdamas Kauno politechnikos institute, vadovavo hidroelektrinės ant Dovinės
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upės statybos projektavimui, vykdė statybos
techninę priežiūrą. 1957 m. jam buvo suteiktas mokslinis docento vardas ir tais pačiais
metais M. Lasinskas pradėjo dirbti Mokslų
Akademijos Energetikos ir elektrotechnikos
institute (dabar Lietuvos energetikos institutas). Čia Lietuvos upių nuotėkio, jų energijos
išteklių tyrimams įsteigė Hidroenergetikos
laboratoriją, 1957 - 1987 m. jai vadovavo.
Nuo 1961 m. jis vadovavo naujai įkurtai šio
instituto Hidrologijos laboratorijai. Tyrė Lietuvos paviršinių vandenų formavimosi dėsningumus, hidroenergetinius išteklius ir jų
panaudojimą, energetinių objektų įtaką vandens telkiniams. Jo vadovaujama Hidrologijos laboratorija aktyviai dalyvavo rengiant
rekomendacijas bei parenkant vietą atominei
elektrinei, apribojant būsimos Ignalinos AE
galingumą iki 3 tūkst. MW (nors buvo siūlymas iki 9 tūkst. MW). Jo prieštaravimas didinti galingumą, nes Drūkšių ežeras neatlaikys tokios didelės terminės apkrovos, įtikino
sprendimo priėmėjus Maskvoje.
M. Lasinskas paskelbė daug straipsnių
hidroenergetinių išteklių klausimu. Kartu
su bendraautoriais išleido keletą veikalų
šia tematika, 1965 m. už trijų tomų darbą
„Lietuvos TSR upių kadastras“ jam kartu su
bendraautoriais buvo paskirta respublikinė
premija. Jis buvo daugelio mokslinių tarybų
ir komisijų narys, vadovavo daugelio disertacijų rengimui. Tarp jų M. Lasinskas ne vienam LŽŪA baigusiam hidrotechnikos inžinieriui padėjo siekti mokslo aukštumų. Jam
vadovaujant Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakulteto dekanas Z. Rimkus 1986 m. apgynė
disertaciją. Vėliau LŽŪA dėstytojas B. Tilickis, 1981 m. perėjęs dirbti mokslo darbuotoju į profesoriaus vadovaujamą Hidrologijos
laboratoriją, 1994 m. tapo technikos mokslų
habilituotu daktaru.
1972 m. M. Lasinskas tapo geografijos
mokslų daktaru (dabartinėmis sąvokomis
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habilituotu fizinių mokslų daktaru), 1976
m. – profesoriumi. 1980 m. jis buvo išrinktas
Mokslų akademijos nariu korespondentu,
buvo ilgametis Vandens problemų tarybos
Hidrologijos komisijos pirmininkas. Aktyvią
profesinę veiklą jis baigė 1994 m.
Jubiliatas gerbė Lietuvos hidrologijos
mokslo pradininkus. Tuo laiku pasaulinio
garso hidrometro hidrologo prof. Stepono
Kolupailos (kuris 1944 m palikęs Lietuvą iki
mirties profesoriavo JAV universitete) nuopelnai Lietuvoje buvo ignoruojami. Tačiau
prof. M. Lasinsko darbo kabinete visada kabojo S. Kolupailos portretas ir tuo jis įkvėp-

davo jaunus tyrėjus. M. Lasinskas palaiko
darnios hidroenergetikos plėtros nepriklausomoje Lietuvoje viziją, ne kartą yra kritikavęs beatodairišką jos neigimą, remiantis tik
„žaliąja“ ir „kultūrine“ argumentacija.
Likimas suteikė galimybę prof. M. Lasinskui daugelį metų užsiimti mėgstama veikla, išugdyti daug mokslininkų, jo mokiniai
ir pasekėjai iki šiol žavisi atliktais šalies
upių hidrologijos ir vandens energijos tyrimais. Sveikiname jį sulaukus tokio gražaus
jubiliejaus.
Prof. Petras Punys
Doc. Bronislovas Ruplys

Juliui Laimučiui Petraičiui – 80
Aštuoniasdešimtmetį sutiko melioracijos veteranas hidrotechnikos inžinierius
Julius Laimutis Petraitis, melioracijai
ir hidrotechnikai pašventęs 56 metus. Mažai kas gali pasidžiaugti tokiu solidžia, labai produktyvia ir įvairiapusiška veikla.
Jubiliatas gimė 1937 m. sausio 9 d. Kėdainių aps. Skėmių k. Baigęs vidurinę mokyklą Radviliškyje 1955 m. įstojo į LŽŪA
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą
ir 1960 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus
kvalifikaciją.
Po studijų pagal paskyrimą dirbo Radviliškio MMS darbų vykdytoju. Nuo 1963
m. dirbo Šiaulių MSV darbų vykdytoju,
vadovavo Telšių r. Pasruojo žuvininkystės
ūkio žuvininkystės tvenkinių statybai. Tapo
žinomas kaip energingas, kvalifikuotas specialistas, buvo paskirtas MSV gamybos –
techninio skyriaus viršininku. 1972 m. jis
tapo Kauno kilnojamosios mechanizuotos
hidrotechninės statybos kolonos, stačiusios
žuvininkystės tvenkinius, užtvankas, gyvena-

muosius ir pramoninius pastatus, drėkinimo
sistemas įvairiuose rajonuose, vyriausiuoju
inžinieriumi. Jubiliatas daug energijos ir
sumanumo įdėjo įrengiant Nemuno krantinę
Druskininkuose bei Neries krantinę Vilniuje,
plečiant gelžbetonio konstrukcijų gamyklą
bei stalių gaminių cechą Garliavoje.
Nuo 1978 m. Jubiliatas dirbo Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Hidrotechnikos skyriuje, projektavo užtvankas,
dalyvavo rengiant Klaipėdos uosto krantinių, kitų hidrotechnikos statinių projektus.
1980 m. Jubiliatas vėl grįžęs į gamybą tapo
Kauno MSV vyriausiuoju inžinieriumi. Vadovavo šios didelės melioracijos įmonės
inžinerinei tarnybai, buvo atsakingas už didelės apimties melioracijos darbų bei kitų
užduočių vykdymą. 1985 m. J.L.Petraitis vėl
grįžo dirbti į RVŪPI, čia iki 1991 m. buvo
projektų vyriausiasis inžinierius. Sumažėjus
melioracijos darbų 1991-1996 m. buvo Kauno r. savivaldybės vyriausiasis ekologas.
1996 m. Jubiliatas grįžo dirbti į buvusią Kauno MSV, privatizavimo metu tapusią UAB „Kamesta“. Iki 2008 m. buvo šios
įmonės techninis direktorius. Jam vadovaujant buvo pastatytas Panemunės pasienio
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kontrolės punktas, tiltas per Šeimenos upę
Vilkaviškyje, rekonstruotas tiltas per Obelies
upę Kėdainiuose, nuotekų valymo įrenginiai
Radviliškyje, Prienų miesto vandentiekis ir
nuotekų tinklai bei kiti sudėtingi statiniai.
Turėdamas didžiulę inžinerinės veiklos patirtį, puikią techninę erudiciją, 2009-2016
m. dirbo UAB „Projektų analizės institutas“
ekspertu.
Nors po studijų prabėgo beveik šeši dešimtmečiai, kone kasmet vėl susirenkame.

Šių susitikimų Laimutis (šis vardas mums
yra labiau įprastas) niekada nepraleidžia.
Kaip ir studijų metais, šiandien jis toks
pat, – draugiškas, nuoširdus, atviras, mielai
dalinasi mintimis apie tai, kokia vaga teka
mūsų gyvenimo tėkmės.
Garbingo Jubiliejaus proga linkime Juliui stiprios sveikatos, optimistiškos nuotaikos gyvenime, tikėjimo nuveiktų darbų svarba, ilgų ir prasmingų gyvenimo metų.
Studijų draugų vardu Antanas Lukianas

Zenonui Kinderiui – 80
Garbingą aštuoniasdešimtmetį 2017
m. sausio 1 d. pažymėjo žinomas šalies
hidrotechnikas melioratorius docentas
daktaras
Zenonas
Kinderis.
Z. Kinderis gimė Žemaitijoje, Telšių r.
Keiniškės k. ūkininko šeimoje. 1955 m. baigęs Varnių vidurinę mokyklą, įstojo į LŽŪA
Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą,
kurį 1960 m. baigė įgydamas hidrotechnikos
inžinieriaus kvalifikaciją. Dar studijų metu,
1958 - 1962 m., dirbo Respublikiniame vandens ūkio projektavimo institute. Iki 1976 m.
buvo LŽŪA laborantas, vyresnysis dėstytojas, vėliau docentas. 1965 m. jam suteiktas
agrarinių mokslų daktaro laipsnis, o 1967
m. – docento mokslinis vardas. 1971 - 1974
m. Jubiliatas buvo LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dekanas. Nuo
1976 m. dirbo Melioracijos ir vandens ūkio
ministerijos Techninio skyriaus, vėliau susivienijimo „Lietuvos melioracija“ Mokslo
ir technikos valdybos viršininku. 1985 m. Z.
Kinderiui suteiktas nusipelniusio melioratoriaus vardas. Nuo 1988 m. buvo Valstybinio
gamtos apsaugos komiteto Mokslo valdybos
viršininkas, Respublikinio ekologinių tyrimų ir informacijos centro direktorius. Nuo
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1991 m. Z. Kinderis – Valstybinės projektų
ir sąmatų ekspertizės skyriaus prie Žemės
ūkio ministerijos viršininkas, vėliau UAB
„Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“
direktorius. 1997 m. jis įsteigė individualią
projektų ekspertizės įmonę, dabar yra UAB
Projektų analizės instituto direktorius. 1997
- 2010 m. buvo asociacijos „Melioracijos ir
hidrotechnikos projektai“ prezidentas.
Jubiliatas yra kelių vadovėlių studentams autorius, monografijų „Žemių sausinimas kalvoto reljefo sąlygomis“ (1983 m.,
rusų k.) ir „Melioracijos darbų tobulinimas
Lietuvoje“ (1982 m. rusų k.), „Žemių sausinimo drenažu patirtis“ (1975 m., rusų k.),
knygų „Hidrotechnikos inžinieriaus žinynas“ (1982 m.), „Nurodymai melioracijos
projektams sudaryti. Sausinimas“ (1984
m.) bendraautoris. Parašė daug mokslinių
straipsnių įvairiais melioracijos klausimais..
Jubiliatas ir dabar, nepaisydamas amžiaus ir sveikatos problemų, intensyviai
dirba projektų ekspertizės srityje, dalyvauja
rengiant melioracijos techninius reglamentus, rengia kvalifikacijos kėlimo seminarus
melioracijos specialistams, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.
Sveikindami Jubiliatą gražios sukakties
proga, linkime stiprios sveikatos, tolesnės
kūrybingos veiklos.

Julius Laimutis Petraitis
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Stanislovui Pečiūrai – 75
2017 m. sausio 7
d. UAB „Dagesta“
direktoriui
hidrotechnikos inžinieriui
Stanislovui Pečiūrai
sukako 75-eri.
Jubiliatas gimė
Molėtų r. Rudikių k. Jaunystėje dirbo rajono laikraštyje, vėliau tarnavo kariuomenėje. Joje įgijęs geodezininko kvalifikaciją,
susiejo savo gyvenimą su melioracija. Nuo
1964 m. jis dirbo Molėtų MSV techniku. Neužilgo tapo Ignalinos MSV Gamybinio skyriaus inžinieriumi, o 1968 m. – šio skyriaus
viršininku. Eidamas šias pareigas rūpinosi
melioracijos darbų organizavimu, užduočių
vykdymu, darbų kokybe.
1972 m. Stanislovas Pečiūra, jau žinomas kaip geras organizatorius, buvo paskirtas Šalčininkų MSV vyriausiuoju inžinieriumi. Daugelį metų vadovavo įmonės
techninei tarnybai, rūpinosi darbų kokybe,
buvo atsakingas už melioracijos darbų
užduočių įgyvendinimą. Energingai diegė darbų organizavimo, kokybės gerinimo
naujoves. Atsižvelgdamas į margos tautinės
sudėties rajono specifiką, rūpinosi, kad vietinis jaunimas mokytųsi melioratorių specialybės. Kryptingos Jubiliato veiklos dėka
palaipsniui MSV tapo pirmaujančia, jos patirtį taikė kitos melioracijos įmonės. Neatsi-

traukdamas nuo tiesioginio darbo, jis 1983
m. LŽŪA įgijo hidrotechnikos inžinieriaus
kvalifikaciją.
1985 m. S. Pečiūra, jau pelnęs patyrusio
ir energingo vadovo pripažinimą, gerai pažįstantis Ignalinos rajono sąlygas, buvo paskirtas Ignalinos MSV, kuri sunkiai vykdydavo melioracijos darbų užduotis, viršininku.
Rūpinosi gamybinių pastatų, gyvenamųjų
namų statyba, o įmonė pradėjo dirbti stabiliau. Lietuvai tapus nepriklausoma, sumažėjo melioracijos darbų, todėl jam po MSV
privatizavimo tapus AB ,,Meleksas“ vadovu
iškilo darbų paieškos rūpesčiai.
1994 – 1997 m. Jubiliatas vadovavo
Ignalinos r. melioracijos tarnybai, rūpinosi,
kad sumažėjus finansavimui būtų išsaugotos
ir veiktų rajono sausinimo sistemos. Tačiau
jis ieškojo aktyvesnės veiklos ir 1997-2012
m. buvo Molėtuose veikusios UAB ,,Melinga“ vykdančiuoju direktorius, o 1998 m. Vidiškėse (Ignalinos r.) įkūrė UAB ,,Dagesta“,
užsiimančią melioracijos darbais.
Džiugu, kad Jubiliatas, kaip ir prieš
daugelį metų, kupinas giedrios nuotaikos ir
energijos. Jis visuomeniškai aktyvus žmogus, daugelį metų yra aktyvus LŽHIS narys,
jos „Melingos“ grupės vadovas.
Linkime Stanislovui energijos, sveikatos,
optimizmo ir aktyvios veiklos tolesniame gyvenimo kelyje.
Juozas Smilgevičius

Edmundui Jonui Jankevičiui – 70
2006 m. spalio
29 d. 70 metų sukako
melioracijos veteranui hidrotechnikos
inžinieriui Edmundui
Jonui Jankevičiui.

Jubiliatas gimė Radviliškio r. Lopų k.
Baigęs Baisogalos vidurinę mokyklą, 1965
- 1970 studijavo LŽŪA Hidromelioracijos ir
žemėtvarkos fakultete ir įgijo hidrotechnikos
inžinieriaus kvalifikaciją. 1971 - 1973 m. dirbo Radviliškio MSV darbų vykdytoju. 1973
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m. buvo paskirtas Plungės MSV vyriausiuoju inžinierium, o 1976 m. - Sartų KMK, Lietuvos melioracijos įmonės, kuriai buvo pavesti melioracijos darbai Rusijos Smolensko
srityje, viršininku. Vadovavimas šiai įmonei
toli nuo Lietuvos, darbus vykdančiai po daugelį srities rajonų, neturinčiai nuolatinių
darbuotojų bei normalios gamybinės bazės,
buvo nemažas iššūkis jaunam specialistui.
Tačiau per ketverius vadovavimo metus E.
Jankevičius sugebėjo vykdyti užduotis, pagerinti darbų kokybę bei darbuotojų buities
sąlygas. Sartų KMK buvo laikoma pavyzdžiu
srities melioracijos organizacijoms.
1980 m. sugrįžęs į Lietuvą E. Jankevičius
kurį laiką dirbo Kauno MSV darbų vykdytoju, o 1982 - 1984 m. buvo Nemuno baseino
tvenkinių valdybos vyriausiasis inžinierius.
Vėliau daugelį metų buvo Respublikinio
vandens ūkio projektavimo instituto Kauno

melioracijos skyriaus projekto vyriausiasis
inžinierius. Jo vadovaujama projektuotojų
grupė rengė melioracijos projektus darbams
Šilalės rajone. Atkūrus šalies nepriklausomybę, Edmundas tapo instituto direktoriaus
pavaduotoju, vėliau, reorganizavus įmonę,
vėl dirbo projekto vyriausiuoju inžinieriumi.
Sumažėjus melioracijos darbų, 1997 m.
Edmundas dirbo Kauno apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento Melioracijos skyriaus vyriausiuoju
specialistu. Eidamas šias pareigas, rūpinosi Kauno apskrities melioracijos problemų
sprendimu, melioracijos sistemų ir jų statinių valstybine priežiūra. 2002 - 2010 m.
buvo Kauno apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų tarnybos vedėjas.
Linkime Jubiliatui stiprios sveikatos, neblėstančios energijos.
Juozas Smilgevičius

Alfredui Vaišnorui – 70
„Gyvenimas – tai
knyga, kurią mes rašome visą gyvenimą.
Žmogus ateina į žemę
su saule. Tai išsaugokime ją ir žvarbiausiomis dienomis,
kad galėtume kurti nuostabią saulės sonatą,
sonatą gyvenimui“ – rašė M. K. Čiurlionis.
Štai ir mūsų Jubiliatas Alfredas Vaišnoras
sukūrė gražią savo gyvenimo sonatą. Jam,
ilgamečiui aplinkosaugos darbuotojui, hidrotechnikos inžinieriui, 2017 m. sausio 5 d.
sukako 70 metų.
Jubiliatas gimė Žagarės m. tarnautojų
šeimoje. O vaikystė prabėgo Padubysio kaime Vilkijos r. Baigęs Kulautuvos vidurinę
mokyklą, 1964 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą, kur įgijo
hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.
1967-1970 m. dirbo Kauno sausinimo
sistemų valdyboje, vėliau ilgą laiką (1970-
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1985 m.) Melioracijos ir vandens ūkio ministerijoje. 1985-1990 m. Jubiliatas buvo
Nemuno baseino tvenkinių valdybos vyriausiasis inžinierius. Nuo 1990 m. buvo
paskirtas tuometinio Aplinkos apsaugos
departamento Hidrografinio tinklo tarnybos
viršininko pavaduotoju, nuo 1994 m. buvo
šios tarnybos viršininkas, vėliau Aplinkos
apsaugos ministerijos Vandens išteklių departamento direktoriaus pavaduotojas, nuo
2003 m. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas, nuo 2008 m. – Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamento
pavaduotojas, šio departamento direktorius.
Šią veiklą baigė 2015 m.
Dirbdamas gamtos apsaugos sistemoje,
aktyviai dalyvavo kuriant teisinius vandens
išteklių valdymo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, taip pat
upių baseinų valdymo pagrindus ir vandens
telkinių kadastrą, organizavo aplinkosaugos
priemonių įgyvendinimą ir kontrolę. Vandenų
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apsaugos darbe pasižymėjo kaip pareigingas
ir „inžinerinio mąstymo“ vadovas, gebantis
operatyviai ir diplomatiškai spręsti iškilusias
konfliktines aplinkosaugos problemas.
Alfredas, nors ir būdamas pensijoje, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra
Lietuvos Mokslų Akademijos Vandens problemų tarybos narys, skaito paskaitas kvalifikaciją keliantiems hidrotechnikos inžinieriams
Aleksandro Stulginskio universitete. Pripažintas vandenų inžinerijos žinovas kviečiamas
į universiteto mokslininkų organizuojamus
renginius. Alfredas - didelis sporto ir kultūros
gerbėjas, dažnas šių renginių lankytojas.

Jubiliatas ne kartą buvo apdovanotas
aplinkos ministro, visuomeninių institucijų
padėkomis.
Tegul Jubiliatą pasiekia šie buvusių kolegų hidrotechnikų aplinkosaugininkų sveikinimo žodžiai:
Te niekad neapleis energija sparnuota
ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
te niekada pavargti Tau neleis.
Mes linkim Tau energijos, sveikatos
ir šypsenos geros, plačios.
Aurelijus Rimas

Liucijai Lukšienei – 60
2016 m. spalio 30
d. VĮ Valstybės žemės
fondo
Dirvožemio
skyriaus viršininkė
Liucija Lukšienė paminėjo jubiliejinį gimtadienį.
Liucija gimė 1956 m. Kaune. 1974 m.
baigusi vidurinę mokyklą, trumpai dirbo
vaistinėje, o 1980 m. baigė LŽŪA, įgydama
žemėtvarkos inžinierės kvalifikaciją. Tais
pačiais metais pradėjo dirbti Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute
Kauno dirvožemio skyriuje dirvožemininke. Reikšmingas šaliai dirvožemio tyrimo
ir kartografavimo darbas buvo sunkus, bet
tuo pačiu įdomus ir kūrybingas. Dirbdama
institute, Liucija įgijo daug žinių ir patirties iš savo kolegų dirvožemio mokslo žinovų. Jauna specialistė nuo pirmųjų žingsnių
buvo įtraukta į žemės kadastro kūrimo, prasidėjusius žemės vertinimo darbus ir jų įrašymą į elektronines skaičiavimo mašinas.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Žemėtvarkos institute geografinių informacinių
sistemų pagrindu pradedamas rengti dirvožemio duomenų rinkinys. 1997 m. vykdo-

mas Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio
organizacijos (FAO) projektas. Prasidėjo
naujos europinės dirvožemio klasifikacijos
darbai. Lietuvos mokslininkams šioje srityje talkino JAV, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir kitų šalių specialistai. Į šių darbų sūkurį įtraukiama ir Liucija, tuo metu
jau gerai perpratusi kompiuterines technologijas. Naujas iššūkis Dirvožemio skyriui
1998 m.– parengti skaitmeninį 1:500 000
mastelio Lietuvos dirvožemio žemėlapį Europos dirvožemio biuro išleidžiamam atlasui „Soil Atlas of Europe“. Prie žemėlapio
parengimo daug širdies ir žinių pridėjo ir
Liucija.
Nuo 2010 m., išėjus Dirvožemio skyriaus
viršininkui K.Gustaičiui į pensiją, šias pareigas perėmė Liucija. Dabartiniai skyriaus
darbai neapsiriboja vien dirvožemio tyrimu.
Skyrius atlieka žemės naudmenų stebėsenos,
nusausintų žemių inventorizavimo, kitus žemės vertinimo darbus.
Jubiliejaus proga mielai kolegei linkime
geros sveikatos, kūrybinių minčių ir daug
daug gražių kasdienybės dienų.
Kolegų vardu
Romualdas Survila
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Kęstučiui Sabaliauskui – 60
VĮ ,,Registrų centro“ direktorius Kęstutis
Sabaliauskas
gimė 1957 m. sausio
2 d. Kaune. 1979 m.
baigęs Kauno politechnikos institutą
dirbo Žemės ūkio skaičiavimo centre, Kauno
radijo gamykloje, Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje, Kauno akademinėse
klinikose kompiuterizavimo ir informacinių
sistemų kūrimo srityse. 1994–1997 m. dirbo
kompanijos „Suskystintos dujos“ Automatikos valdymo sistemos grupės vadovu. Nuo
1997 m. paskirtas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės
(vėliau reorganizuotos į VĮ ,,Registrų centrą“) vadovu.
Sumanus ir energingas vadovas permainų laikais gebėjo užtikrinti įmonės veiklos
stabilumą ir plėtrą bei paversti ,,Registrų
centrą“ viena pirmaujančių tarp panašias
paslaugas teikiančių įmonių pasaulyje. Tai
liudija Pasaulio banko 2016 m. atlikta studija, pagal kurią Lietuvos nekilnojamojo
turto registrui skirta antroji vieta pasaulyje,
Lietuva iš 101 pozicijos pakilo į 8 tarp 189
vertinamų valstybių.
VĮ ,,Registrų centro“ vadovo kelią K.
Sabaliauskas pradėjo nuo nedidelio, vos keliasdešimties žmonių kolektyvo ir nelengvos
tokiam mažam kolektyvui iškeltos užduoties – suvienyti, suderinti ir modernizuoti
po skirtingas institucijas išskaidytas žemės,
kito nekilnojamojo turto ir nuosavybės teisių
į jį registravimo, Juridinių asmenų registro,
Adresų registro, Gyventojų registro, Hipotekos registro ir kitų informacinių sistemų
tvarkymą bei jų duomenų bazes.
Inžinieriaus programuotojo specialybė
pravertė įgyvendinant ambicingus iššūkius.
Įmonės vadovas ne tik įgyvendino Vyriausybės, Teisingumo ministerijos pavestas užduotis, bet ir pasiūlė pažangių technologinių
sprendimų bei įvairių elektroninių paslaugų,
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palengvinančių ir supaprastinančių viešojo
administravimo procedūras.
Galimybė internetu gauti Nekilnojamojo
turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų
registro, Adresų registro, Gyventojų registro ir kitų registrų bei informacinių sistemų
duomenis, užsakyti ir atspausdinti reikiamas
registrų pažymas ar gauti kitus reikalingus
duomenis elektroninėje erdvėje dar prieš
daugiau kaip dešimtmetį atrodė labai drąsi
naujovė. Šiandien tai tapo realybe, ir kasmet
atsiranda dar naujesnių ir pažangesnių K.
Sabaliausko vadovaujamo kolektyvo įgyvendintų sprendimų: pasaulinio lygio turto vertintojų pripažinimą pelniusi visiškai kompiuterizuota masinio turto vertinimo sistema,
„vieno langelio“ principu veikiantis pažymų
socialinei pašalpai gauti generavimas vietiniuose socialinės rūpybos skyriuose, įgyvendintas įmonių steigimas elektroninėje erdvėje, nekilnojamojo turto e. sandorių rengimo
įdiegimas ir nuosavybės registravimas nuotoliniu būdu, įvairių popierinių dokumentų
perkėlimas saugoti į elektroninį archyvą.
K. Sabaliausko iniciatyva įgyvendinta regionų geoinformacinės aplinkos paslauga
(REGIA), skirta savivaldybėms ir jų gyventojams bei jose veikiančiam verslui, dienos
šviesą dar turėtų išvysti ir kitos inovatyvios
elektroninės paslaugos, kuriamos gyventojams ir verslo aplinkai, taikant debesijos
sprendimus.
K. Sabaliauskas kaip savo srities profesionalas žinomas tarptautiniu lygiu, jis aktyviai dalyvauja ir skaito pranešimus Pasaulio
banko, Jungtinių Tautų, Europos nacionalinių
kartografavimo ir nekilnojamojo turto kadastro bei registro institucijų asociacijos organizuojamuose kongresuose, konferencijose ir
seminaruose, semiasi žinių iš naujas informacines technologijas kuriančių kompanijų Europoje ir JAV. Jam pavesta atstovauti Lietuvai
Jungtinių Tautų Pasaulinės geoerdvinės informacijos valdymo komitete Europos regionui,
jam suteiktas delegacijos vadovo statusas.
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K. Sabaliausko ir jo vadovaujamų specialistų darbas puikiai įvertintas pasaulio lygiu.
Tarptautinė turto vertintojų mokesčiams
apskaičiuoti asociacija, vienijanti autoritetingiausius savo srities specialistus, 2003 m.
,,Registrų centrui“ suteikė prestižinį apdovanojimą už visišką masinio nekilnojamojo
turto vertinimo proceso kompiuterizavimą.
2006 m. ,,Registrų centro“ kadastro geografinė informacinė sistema gerai įvertinta
pasaulinėje ESRI (Aplinkos apsaugos tyrimo instituto) programinės įrangos vartotojų
konferencijoje, vykusioje San Diego mieste
(Kalifornija), ir apdovanota specialiu ap-

dovanojimu už GIS laimėjimus. Jungtinių
Tautų Europos ekonominės komisijos ekspertų vertinimu, ,,Registrų centro“ sukurta
nekilnojamojo turto administravimo sistema
yra viena efektyviausių ir ekonomiškiausių
Europoje. Tai rodo, kad pasirinktas kelias didelis gerbiamo Jubiliato nuopelnas.
K.Sabaliauskas su žmona Gailute užaugino dukterį Aistę ir sūnų Vytautą.
Su gražia švente, gerbiamasis Kęstuti!
Linkime neblėstančios energijos, drąsių idėjų, visokeriopos sėkmės tolesnėje veikloje bei
visapusiškos laimės asmeniniame gyvenime!
VĮ Registrų centro administracija

Jonui Valančiui – 60
Sniegu
nuklotais laukais 2016 m.
gruodžio 2 d. UAB
„Ežerūna“ direktorių
Joną Valančių aplankė gražus Jubiliejus.
60 metų - tai ir daug, ir mažai. Daug, jei
matuosime nuveiktais darbais, mažai, jei
kalbėsime apie žmogaus amžių. Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje.
Jubiliatas gimė 1956 m. Tauragės raj.
Žygaičių seniūnijoje, Trumpininkų kaime.
Baigęs mokyklą Sartininkuose, 1971 m.
įstojo į Rietavo tarybinį ūkį-technikumą ir
1975 m. įgijo techniko mechaniko profesiją.
Mokslus tęsė LŽŪA ir 1980 m. su pagyrimu
baigęs studijas tapo mechanikos inžinieriumi. Tais pačiais metais pagal paskyrimą atvyko į Telšius ir pradėjo dirbti Žemės ūkio
technikos susivienijime fermų techninio aptarnavimo skyriaus vedėju. 1985 m. buvo
pakviestas dirbti į Telšių MSV viršininko pavaduotoju mechanizacijai.
Po privatizavimo, 1993 m., įmonė, kurioje darbą tęsė Jubiliatas, tapo AB „Telšių
melioracija“. Įmonė per dešimtmetį patyrė
ir pakilimų, ir nuosmukių. 2002 m. Jonas
Valančius ėmė vadovauti AB „Telšių melioracijai“, tuo laikotarpiu turėjusiai didelių

sunkumų. Jo ryžtas ir tikėjimas bei noras
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus vedė visus į
priekį ir leido pasiekti gerų rezultatų. 2004
m. Jonas tapo bendrovės, reorganizuotos į
UAB „Telšių melioracija“ pagrindiniu akcininku. Praplėtus veiklos sritis, atsirado
poreikis pakeisti įmonės pavadinimą ir 2008
m. ji tapo UAB „Ežerūna“.
Jubiliatas, vadovaudamas bendrovei,
gerai išmanydamas melioracijos ir kitų darbų technologines subtilybes ir mokėdamas
vadovauti, išugdė puikius specialistus, sukūrė konkurencingą ir stabiliai veikiančią
įmonę. Nebijodamas rizikuoti, investavo į
naujas melioracijos technologijas. Tai leido
ne tik paspartinti žemės sausinimo darbus,
bet ir pagerinti jų kokybę.
Jonas Valančius yra gerbiamas dėl savo
veiklos puošiant ir gražinant Žemaitiją. Su
žmona Otilija užaugino du sūnus ir džiaugiasi sulaukęs anūko. Jaunesnysis sūnus
eina tėvo pėdomis ir nuo 2012 m. dirba UAB
„Ežerūna“. Šiuo metu užima direktoriaus
pavaduotojo pareigas.
Jubiliejaus proga linkime Jonui ir toliau
veikti kūrybiškai, su ugnele, stiprios sveikatos, energijos kimbant į darbus ir kuriant kolektyve optimistišką darbo nuotaiką.
UAB „Ežerūna“ kolektyvas
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Gintautui Uldinskui – 60

Gražų jubiliejų
pažymėjo bendradarbis, UAB „Sumeda“
statybos direktorius
Gintautas Uldinskas.
Jis gimė 1956 m.
spalio 29 d. Šakių
r. Novaraisčio k. 1960 m. šeima persikėlė
gyventi į tuometinį Kapsuko rajoną. Dar tebesimokydamas Marijampolės J. Jablonskio
vidurinėje mokykloje, vasaros atostogų metu
dirbdavo pagalbiniu darbininku melioracijos objektuose. Todėl 1974 m. baigęs vidurinę, įstojo į LŽŪA. 1979 m. įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją, profesinę
veiklą pradėjo Kapsuko MSV techniku, greit
tapo meistru. Po trejų metų sumanus ir gabus darbuotojas, puikus organizatorius buvo
paskirtas darbų vykdytoju. Vėliau įmonėje,
tapusioje UAB „Marijamolės melioracija“,
buvo jau melioracijos darbų baro vadovas,
kartu ėjo ir vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojo pareigas. Kurį laiką dirbo kitoje
įmonėje, o 2002 m. sugrįžusiam į dar kartą
pakeitusią pavadinimą senąją darbovietę,
į UAB „Sumeda“, tapo bendrovės statybos
direktoriumi ir šias pareigas tebeeina.

Keitėsi miesto ir įmonės pavadinimai,
vykdomų darbų pobūdis, bet visa Gintauto
darbo veikla susijusi su Marijampole. Didelėje įmonėje kasdien gausu iššūkių, reikia
rūpintis užduočių vykdymu, darbų kokybe,
modernesnės technikos ir darbo organizavimo būdų diegimu. Be jo rūpesčio nevyksta
nė vieno didelio ar mažo objekto statyba.
Suvalkietiškas darbštumas, geras profesijos
išmanymas, reiklumas sau ir kitiems neliko
nepastebėti. Lietuvos melioracijos įmonių
asociacija už nuopelnus Lietuvos vandens
ūkiui Gintautą apdovanojo asociacijos Garbės ženklu.
Nors intensyvus darbas užima didelę
laiko dalį, Gintautas randa laiko paslidinėti
kalnuose, pažaisti golfą, yra entuziastingas
žirgų mėgėjas, domisi ne tik krepšiniu, bet ir
futbolu, aktyvus Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos Marijampolės hidrotechnikų skyriaus narys.
Bendradarbių vardu sveikindami Gintautą Jubiliejaus proga, linkime geros sveikatos, šviesaus optimizmo, prasmingų darbų, daug asmeninės laimės.
			 Kolektyvo vardu
Janina Murauskienė

Nuoširdžiai sveikiname Sąjungos narius,
žemėtvarkos, hidrotechnikos, melioracijos specialistus
ir veteranus garbingų jubiliejų proga:
Vilhelmą Mertinsą
Juozą Bajorą
Edmundą Dervinską
Modestą Pikelį
Vilhelmą Slapšį
Albertą Žilinską

Antaną Daugaravičių
Albiną Pukėną

Aleksandrą Jakimavičių

Aloyzą Daščiorą
Juditą Butkienę
Rimvydą Daukšą
Mariją Gogelienę
Iną Smalinskienę
Vytautą Kairį
Reginą Turskienę
Stanislovą Pečiūrą
Kazimierą Urbonavičių
Alfredą Vytautą Petrulį
Juozą Albertą Uldukį

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija
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Saulius Vaikasas
(1946 -2016)

2016 m. rugsėjo 18 d. sunkios ligos pakirsta nustojo plakusi profesoriaus, technikos mokslų habilituoto daktaro Sauliaus Vaikaso širdis. Anapilin išėjo doras žmogus, nuoširdus draugas, gabus, darbštus
mokslininkas.
S. Vaikasas gimė 1946 m. sausio 28 d. Žarėnų-Latvelių bažnytkaimyje Šiaulių r. Čia prabėgo jo vaikystė, čia vietos mokykloje pradėjo mokytis. Šeimai persikėlus gyventi į Dapšius (Mažeikių r.), ten
baigė pradžios, vėliau Ruzgų aštuonmetę, mokėsi Pikelių ir Židikų

vidurinėse mokyklose.
Gavęs brandos atestatą, 1963 m. S. Vaikasas įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. Buvo pažangus studentas, aktyviai dalyvavo studentų mokslinės draugijos
veikloje. Būdamas tvirto sudėjimo, galynėjosi tarpfakultetinėse imtynių, svarmenų kilnojimo ir kitose varžybose. Poreikis sportuoti išliko visą jo gyvenimą, pats organizuodavo
sportinius renginius.
Įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją, 1968 m pradėjo dirbti Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto Hidrotechnikos laboratorijoje jaunesniuoju mokslo darbuotoju. Netrukus buvo pašauktas metams į karinę tarnybą. Su daliniu,
kuriame tarnavo, buvo nuskraidintas ir užėmė kovos pozicijas prie Rusijos Tolimųjų Rytų
Usūrio upės, kur dėl Damanskio salos jau kovėsi Sovietų sąjungos ir Kinijos kariai.
Baigęs karinę tarnybą, Saulius grįžo į institutą, įstojo į aspirantūrą, gilinosi į Nemuno
deltos potvynių tėkmių dinamikos hidraulinio modeliavimo ir nešmenų judėjimo vagose
subtilybes. Tačiau fizinio modelio, kuriame būtų galima atlikti panašius tyrimus, nebuvo nei
Lietuvoje, nei visoje Sovietų sąjungoje. Tokį modelį, paaukojęs ne vienerius metus, įsirengė
pats Saulius. Tai buvo didžiulis darbas. Reikėjo ne tik surinkti ir modeliui pritaikyti Nemuno
žemupio dalies, apimančios keliolikos tūkstančių hektarų plotą, topografinę medžiagą, bet
ir 120 m ilgio lauko aikštelėje iš betono tiksliai pagal mastelį nulipdyti modelį. 1993 m. parengė ir apgynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Hidraulinio modeliavimo
metodo išvystymas ir pritaikymas polderių tyrimuose“. Dar po aštuonerių metų (2001 m.),
papildęs turimus duomenis naujais apie nešmenų dinamiką ir sedimentaciją užliejamuose
upių slėniuose, vagų deformacijas ir teršalų sklaidą bei kitais tyrimų duomenimis, parengė
ir apgynė technikos mokslų habilituoto daktaro disertaciją „Potvynio tėkmių bei nešmenų
dinamika ir teršalų sklaidos procesai upių slėniuose“.
Mokslinė veikla hidraulikos ir ekologijos srityje buvo velionio darbo prasmė, kartu ir
hobis. Daug dėmesio jis skyrė gamtosauginių ir ekologinių problemų analizei, propagavo
melioracijos kanalų renovavimo idėjas atsižvelgiant į vagų meandravimą, savaiminę reguliuotų upelių renatūralizaciją bei švelniosios kanalų priežiūros būdų naudą. Jo darbai įgijo
ir tarptautinį pripažinimą: savo tyrimų rezultatus ne kartą skelbė tarptautinėse mokslinėse
konferencijose ir simpoziumuose Austrijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje,
Olandijoje ir kt. Buvo tarptautinės hidrologų (Nordic Hydrology) ir hidraulinių tyrimų asociacijos (IAHR) nariu. Nuo 2005 m. buvo LŽŪU (vėliau ASU) ir VGTU Aplinkos inžinerijos
ir kraštotvarkos mokslo krypties tarybų nariu, habilitacijos ir doktorantūros komisijų nariu,
skaitė paskaitas šių universitetų studentams, vadovavo doktorantams rengiant disertacijas.
2009 m. jam buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.
Velionis vienas arba su bendraautoriais parašė 7 knygas (tarp jų mokomąją knygą „Eko-
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loginė hidraulika“, 2007), paskelbė per 200 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose
mokslo žurnaluose bei kituose mokslo leidiniuose. Už mokslinių publikacijų rinkinį „Vandens savaiminis apsivalymas Nemuno deltoje potvynių metu“ 2010 m. jam suteikta ASU
mokslo premija.
Saulius Vaikasas buvo tikras Lietuvos patriotas ir gynėjas, savanoriu budėjęs parlamento
rūmuose sausio ir vėlesnių grėsmių dienomis, džiaugęsis ir mažiausiais Lietuvos laimėjimais, skaudžiai pergyvenęs dėl nesėkmių. Gavo padėką už Lietuvos savanorių kariuomenės
kūrimą, buvo apdovanotas „Sausio 13-osios atminimo“ medaliu, atminimo ženklu „Savanoriui, saugojusiam Popiežių“. Su žmona medike Danute išaugino dvi dukras ir ypač džiaugėsi
susilaukęs ketverto anūkų.
Amžinojo poilsio velionis atgulė Apytalaukio kapinaitėse ant Nevėžio kranto netoli Vilainių, šeimai ir artimiesiems palikęs išsiskyrimo gėlą, savo mokiniams ir pasekėjams nebaigtus darbus, o mums – buvusiems bendradarbiams – savo gyvenimą mokslui pašventusiojo atminimą.
Bendradarbių ir draugų vardu
Povilas Šukys, Romanas Lamsodis

Leonas Rutkauskas
(1939-2016)

2016 m. spalio 8 d., eidamas 78-uosius metus, po sunkios ligos
mirė melioracijos veteranas, buvęs ilgametis Šalčininkų melioracijos įmonės vadovas, Lietuvos nusipelnęs melioratorius, Lietuvos
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos garbės narys mechanikos inžinierius Leonas Rutkauskas.
Velionis gimė 1939 m. vasario 26 d. Kaišiadorių r. 1957 m.
baigęs Žiežmarių vidurinę mokyklą įstojo į LŽŪA ir 1962 m. įgijo
mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją. Pagal paskyrimą nuo 1962 m. dirbo Eišiškių MMS
(vėliau MSV). Iš pradžių buvo mechaninių dirbtuvių mechanikas, vėliau lauko mechanikas.
Įgijęs patirties, turėdamas gerų organizacinių gebėjimų buvo paskirtas vyriausiuoju mechaniku, o 1970 m. tapo šios MSV viršininku.
Rajono centrą perkėlus į Šalčininkus, jame buvo pradėta statyti nauja MSV bazė. L.
Rutkauskas padėjo daug pastangų, kad būtų kuo greičiau pastatyti svarbiausi gamybiniai
pastatai, rūpinosi gyvenamųjų namų įmonės darbuotojams statyba. Norint įgyvendinti didėjančias melioracijos darbų užduotis šiame Lietuvos pakraščio rajone reikėjo sutelkti gerų
melioracijos specialistų ir kitų darbuotojų kolektyvą. Vadovaujant mišrios nacionalinės sudėties kolektyvui buvo svarbu delikačiai spręsti tautines problemas. Velionis tai puikiai sugbėjo. Rajone buvo nusausinta ir sukultūrinta 27 tūkst. ha žemės, kasmet buvo įrengiama
po 1000 ir daugiau hektarų kultūrinių pievų ir ganyklų, pakalkinama kasmet po 10 tūkst. ha
rūgščių dirvožemių. Atliekant melioracijos darbus buvo taikomos pažangios technologijos,
MSV vykdomuose melioracijos objektuose buvo rengiamos respublikinės pažangių darbo
metodų mokyklos. Įvertinus L. Rutkausko nuopelnus melioracijos srityje, 1977 m. jam buvo
suteiktas Lietuvos nusipelniusio melioratoriaus vardas, o atkuriamasis LŽHIS suvažiavimas
1989 m. pavasarį jam suteikė Sąjungos Garbės nario vardą.
Lietuvai tapus nepriklausoma, 1992 m. po privatizavimo įmonė tapo UAB „Šalmesta“, o
Leonas Rutkauskas – generaliniu direktoriumi. Šias pareigas jis ėjo iki 2009 m. pavasario, kai
pasitraukė iš aktyvios darbo veiklos. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Druskininkuose.
Netekome buvusio gero vadovo, žmogaus, daug nuveikusio plėtojant melioraciją Lietuvoje.
Juozas Smilgevičius
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Romualdas Minderis
(1928-2015)

Tik praėjus metams mus pasiekė žinia, kad po sunkios ligos 2015
m. spalio 3 d. mirė didelę savo gyvenimo dalį pašventęs žemėtvarkai
buvęs kolega Romualdas Minderis.
Velionis gimė 1928 m. vasario 26 d. Širvintų r. Vindeikių kaime.
Mokėsi Širvintų progimnazijoje ir Vilniaus suaugusiųjų bei jaunimo
vidurinėse mokyklose. Baigęs mokyklą trumpai mokytojavo Marcinkonyse. 1949 m. baigė matininkų kursus, o 1960 m. Kauno žemės
ūkio technikumą, įgydamas žemės tvarkymo techniko kvalifikaciją. Jau dirbdamas neakivaizdžiai baigė LŽŪA ir įgijo agronomo ekonomisto diplomą.
1949-1961 m. R. Minderis dirbo Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyboje techniku, vėliau grupės vadovu. Nuo 1961 m. buvo Respublikinio žemėtvarkos projektavimo
instituto Techninio skyriaus vyriausiasis inžinierius techninei kontrolei, 1976-1998 m. buvo
šio skyriaus vyriausiasis žemėtvarkos inžinierius. Rengė metodikas ir techninius nurodymus
žemėtvarkos projektų rengimo, vėliau žemės reformos darbams.
Per beveik 50-ties metų darbą žemėtvarkos baruose Romualdas Minderis paliko ryškų
pėdsaką. Prieš išeidamas į pensiją 1998 m., dar daug nuveikė kantriai rengdamas žemės
reformos techninius nurodymus. Jo tvarkingai sukauptame metodikų archyve galima buvo
rasti institute įvairiais laikotarpiais išleistus nurodymus ar metodikas. Jais turėjo galimybę
pasinaudoti ne vienas specialistas.
Anapilin išėjo puikus žmogus, geras specialistas, puoselėjęs savo profesiją. Žemėtvarkos
specialistai liūdi dėl šios netekties.
Buvusių bendradarbių vardu
Vytautas Skuodžiūnas

Algirdas Matulionis
(1931-2016)

2016 m. rugsėjo 20 d., eidamas 86-sius metus, mirė hidrotechnikos inžinierius Algirdas Matulionis.
Velionis gimė 1931 m. balandžio 24 d. Kaune. Baigęs Kauno
„Saulės“ gimnaziją, 1950 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą, kurį baigė 1955 m. 1955-1961 m. dirbo darbų vykdytoju Vilkaviškio ir Marijampolės rajonų melioracijos objektuose, o 1964-1970
m. Požeminių darbų valdyboje Kaune.
Nuo 1970 m. iki išėjimo į pensiją 1986 m. buvo Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Hidrotechnikos skyriaus grupės vadovas.
Algirdas Matulionis buvo plačios erudicijos, ryškių meninių polinkių asmenybė. Dar
mokydamasis gimnazijoje savarankiškai išmoko ir profesionaliu lygiu grojo akordeonu,
dalyvavo fotomenininkų veikloje, domėjosi architektūra. Neatsitiktinai kompleksiniuose
hidrotechninės statybos projektuose jam buvo pavedamos architektūrinės bei landšaftinės
šių projektų dalys. Jau būdamas pensijoje 1987-1995 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno
fakulteto studentams dėstė geodeziją ir fotografiją. Velionis mylėjo savo kraštą, jo gamtą,
mėgo vandens turizmą, buriavo vidaus vandenyse.
Netekome buvusio bendradarbio ir draugo. Tikiu, kad jis ir plati jo veikla liks jį pažinojusių ir su juo bendravusių atmintyje.
Alfredas Skiragis
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Jonas Vrubliauskas
(1943-2016)

2016 m. lapkričio 14 d., eidamas 73-uosius metus, staiga mirė
melioracijos veteranas, buvęs Vilniaus MSV ir Sartų KMK darbuotojas, hidrotechnikos inžinierius Jonas Vrubliauskas.
Velionis gimė 1943 m. kovo 9 d. Pasvalio r. Joniškėlio miestelio
pašonėje. Baigęs Joniškėlio vidurinę mokyklą ir atlikęs karinę tarnybą, įstojo į Panevėžio hidromelioracijos technikumą ir 1969 m. įgijo
hidrotechniko diplomą.
Darbą pradėjo Vilniaus MSV meistru melioracinės statybos
objektuose, vėliau perėjo į hidrotechninės statybos barą. Dirbdamas viename stambiausių
Lietuvoje šios srities objektų – Maišiagalos daržininkystės ūkio drėkinimo sistemos statyboje, įgijo vadovavimo patirties, tapo darbų vykdytoju.
Įgimtas veržlumas, noras išbandyti save, daugiau pasiekti 1973 m. iš pagrindų pakeitė jo
gyvenimą. Lietuvos melioratoriams ėmus sausinti Rusijos Smolensko srities žemes, velionis
iškart pareiškė norą dirbti ten įkurtoje melioracijos įmonėje Sartų KMK. Ten dirbo atsakingą
labai nutolusio nuo įmonės centro Solenske Syčiovkos – Gagarino darbų baro vadovo darbą,
sėkmingai susitvarkydavo su barui keliamomis gamybinėmis užduotimis. Būdamas komunikabilus, puikių organizacinių gebėjimų, dalykiškai bendravo su rajonų ir ūkių, kuriuose buvo
atliekami melioracijos darbai, vadovais, ir tai padėdavo įgyvendinti užduotis.
Nepaisydamas didelio darbo krūvio, Jonas neakivaizdžiai studijavo LŽŪA ir 1986 m.
įgijo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą. Įvertinus nuopelnus, 1987 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio melioratoriaus garbės vardas. 1988 m. buvo išrinktas ir paskirtas
kolonos vadovu. Pasikeitus politinei situacijai ir 1992 m. likvidavus Sartų KMK, dar keletą
metų vadovavo bendrai Lietuvos – Rusijos įmonei „Sartai“. Taip trumpalaikė komandiruotė
užtruko ilgiau nei trylika metų.
1996 m. J. Vrubliauskas grįžo į pasikeitusią, jau nepriklausomą Lietuvą. Melioracijos
darbai Lietuvoje jau neturėjo prestižo ir nebuvo finansuojami. Tad nematydamas šioje srityje
perspektyvų, apsigyveno tėviškėje. Pradėjo ūkininkauti, užsiėmė gyvulininkyste. Po gero
dešimtmečio sėkmingo ūkininkavimo, išėjo į užtarnautą poilsį. Mėgdamas gamtą, gyveno
ramioje jos aplinkoje, bendravo su draugais ir artimaisiais, domėjosi sportu ir politiniais
įvykiais.
Nuoširdžiai liūdime dėl šios per ankstyvos netekties, užjaučiame artimuosius. Tauri Jono
Vrubliausko asmenybė visada liks jį pažinojusių atmintyje.
Buvusių bendradarbių vardu
Jonas Jašinskas

Arvydas Povilas Mališauskas
(1942-2016)

2016 m. lapkričio 18 d. po ilgos sunkios ligos, eidamas 75-uosius
metus, mirė buvęs ilgametis Lietuvos vandens ūkio instituto darbuotojas, hidrotechnikos inžinierius Arvydas Povilas Mališauskas.
Velionis gimė 1942 m. vasario 5 d. Molėtų r. Giedraičių mstl.
Tačiau jo vaikystė ir jaunystė prabėgo pakaunėje, ant Nemuno kranto, gražioje kurortinėje Kulautuvos gyvenvietėje. Baigęs Kulautu84
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vos vidurinę mokyklą, 1959 m. įstojo į LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą
studijuoti hidromelioracijos. Pasižymėjo geru dėstomų disciplinų supratimu, gilinosi į jų
esmę. Todėl 1965 m. baigęs studijas ir įgijęs hidrotechnikos inžinieriaus diplomą, buvo paskirtas dirbti Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute.
Darbą pradėjo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Gabus ir darbštus specialistas po
pustrečių metų įstojo į aspirantūrą, pasirinkdamas tuo metu labai aktualią polderių drenažo veikimo ir jo konstrukcijų temą. 1972 m. šia tema apgynė disertaciją ir įgijo technikos
mokslų kandidato (po nostrifikacijos – daktaro) laipsnį. 1977 m. tapo vyresniuoju moksliniu
bendradarbiu.
1969-1972 m. velionis dirbo instituto Polderių skyriuje, o nuo 1973 m. - šiame skyriuje
įsteigtos Siurblių laboratorijos vedėju. 1992 m. perorganizavus Polderių skyrių į laboratoriją,
buvo šios laboratorijos vedėjas.
Visa ilgametė A. P. Mališausko mokslinė veikla buvo susijusi su polderių tematika. Jis
buvo šios srities aukštos klasės specialistas, turėjo tvirtą, pagrįstą nuomonę. Mokslo leidiniuose bei periodinėje spaudoje paskelbė apie šimtą mokslinių darbų ir straipsnių. Buvo penkių išradimų autorius. Savo žiniomis ir patirtį dalijosi skaitydamas paskaitas, dalyvaudamas
mokslinėse konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kursuose. Dalyvavo ir visuomeninėje veikloje, buvo instituto mokslo ir etikos komisijos narys, daugelį metų buvo renkamas
Kėdainių r. teismo tarėju. 2008 m. išėjo į užtarnautą poilsį.
Būdamas pensijoje mielai darbavosi kolektyviniame sode, kuriame vieną sklypą skyrė
vien sodininkystei. Buvo aistringas žvejys bei išvykų į gamtą entuziastas. Daug skaitė, domėjosi sportu, šalies visuomenėje vykstančiais įvykiais.
Netekome paprasto, nuoširdaus žmogaus, talentingo melioracijos srities mokslininko,
palikusio ryškų ženklą Lietuvos mokslo žemėlapyje. Dėl šios netekties nuoširdžiai liūdime,
užjaučiame velionio žmoną Albiną ir kitus artimuosius. Šviesus jo atminimas liks su juo
dirbusių ar pažinojusių širdyse ir atmintyje.
Studijų draugų vardu
Jonas Jašinskas

Irena Steponavičienė
(1930-2016)

2016 m. spalio 25 d. Kaune, eidama 87-sius metus, mirė žemėtvarkos veteranė Irena Steponavičienė.
Irena gimė 1930 m. balandžio 13 d. Vilkaviškyje. 1947 m. baigusi
Vilkaviškio gimnazijos šešias klases, dirbo Vilkaviškio ryšių kontoroje, Marijampolės draudimo inspekcijoje, Vilkaviškio finansų skyriuje.
1953 m. baigė matininkų kursus Kaune, 1961 m. - Kauno žemės ūkio
technikumą, įgydama žemės tvarkytojos profesiją.
1953 - 1955 m. Irena dirbo Lazdijų žemės ūkio skyriaus vyresniąja žemės tvarkytoja,
1955 - 1961 m. - Žemės tvarkymo valdybos Kauno geodezijos skyriaus technike. 1961 1985 m. buvo Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Kauno geodezijos skyriaus
vyresnioji inžinierė.
Skaudžios netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionės dukrą Astą. Mes, buvę
bendradarbiai, Ireną Steponavičienę prisiminsime kaip darbščią, nuoširdžią kolegę, visada
mokėjusią rasti kalbą su jaunimu ir jauniesiems kolegoms negailėjusią patariamojo žodžio.
Buvusių bendradarbių vardu
Vanda Vasiliauskaitė
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Knyga apie Lietuvos
žemėtvarkos įmones
Skaitytojus pasiekė dar vienas dr. Prano
Aleknavičiaus parengtas leidinys „Žemėtvarkos
įmonės Lietuvoje“. 176 puslapių knygoje yra
žemėtvarkos įmonių apžvalgos, žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos diegimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų kontrolės organizavimo, žemėtvarkos darbų
aktualumo kaimo vietovėse bei žemėtvarkos profesinės etikos kodekso skyriai.

Žemės tvarkymo politiką valstybė įgyvendina
panaudodama teritorijų planavimo dokumentus, žemės naudojimo teisinį reglamentavimą, žemės informacinę sistemą, žemėtvarkos planavimo dokumentus
rengiančias įmones, kitas nekilnojamojo turto objektus formuojančias ir registruojančias institucijas, žemės ir kitų gamtos išteklių naudojimo kontrolę vykdančias įstaigas. Žemėtvarkos įmonėms būdinga tai, kad jos atlieka ir žemės valdos
projektų rengimo funkcijas, ir kartu įgyvendina šių dokumentų sprendinius – atlieka
žemės sklypų kadastrinius matavimus. Tai reikalauja itin atsakingo, tikslaus darbo
bei nuolatinio kvalifikacijos kėlimo.
Leidinyje galima rasti informaciją apie įmonių elektroninio pašto adresus, vadovų pavardes, darbuotojų skaičių ir jų turimus kvalifikacijos pažymėjimus. Taip pat
galima susipažinti su šių įmonių atliekamais darbais. Gaila, tačiau knygoje vietos
rado tik veiklesnės, atsiliepusios į knygos sudarytojo prašymą pateikti duomenis,
įmonės.
Žemėtvarkos sistemos funkcijos – ne vien paslaugos žemės savininkams ir kitiems užsakovams, bet ir žemės reformos politikos bei įstatymų įgyvendinimas. Šioje sistemoje dirbančiųjų specialistų priedermė – teritorijos tvarkymas atsižvelgiant
į žemės racionalaus naudojimo reikalavimus. Leidinys „Žemėtvarkos įmonės Lietuvoje“ skirtas apžvelgti žemėtvarkos ir kadastro darbus vykdančių įmonių veiklą,
skatinti jas dirbti kvalifikuotai ir kokybiškai, atsižvelgiant į ilgalaikes žemėtvarkos
veiksmų pasekmes; sutvarkyti sklypų bei ūkių žemės valdų išdėstymą ir kaimiškųjų teritorijų naudojimą; diegti visuomenės reikmes atitinkančią valstybės politiką
našių žemės ūkio naudmenų išsaugojimui. Knyga aktualizuoja šalinti pastaraisiais
metais atsiradusias blogybes (korupciją, neskaidrumą, kompetencijos stoką) žemėtvarkos sistemoje – įmonių darbuotojams laikytis profesinės etikos reikalavimų.
Romualdas Survila
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Roguno HE statybos maratonas
Praėjusią vasarą buvusios SSSR respublikos Tadžikistano vyriausybė
ir Italijos kompanija SALINI IMPREGILO S.P.A pasirašė kontraktą dėl Roguno hidroelektrinės ant Vachšo upės statybos. Jo suma apie 3,9 mlrd.
dolerių. Italų kompanija atliks projektavimo darbus, baigs statyti užtvanką, nupirks ir sumontuos įrengimus. Elektrinę numatyta baigti įrengti per
15 metų. Rangovas patikimas: italų kompanija įgyvendina įvairius projektus 50-yje šalių.

Šios HE statybos istorija labai ilga ir paini, susijusi ne tik su
techninėmis ir ekonominėmis problemomis, bet ir su nesiliaujančia
priešprieša tarp Tadžikistano ir kaimyninio Uzbekistano, kuris daugelį
metų kiek sugeba trukdo įgyvendinti šį didelį projektą.
Pagal labai seniai parengtą
techninį projektą turi būti įrengta
aukščiausia pasaulyje 335 m aukščio užtvanka, o projektinis HE ga-

Vachšas – kalnų upė

Roguno HE statybos vieta (schema)

lingumas
sieks
3600 MW (palyginti: Kauno HE
instaliuotas galingumas apie 100
MW). Statybą labai apsunkina tai,
kad Roguno HE
reikia
pastatyti
kalnuose aukšto
seismingumo (iki
10 balų) rajone.
Nors HE ant
Vachšo upės statoma
kalnuose
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įvertinus statybos aplinkybes,
buvo suprojektuota ne kaip
įprasta tokioms
HE arkinė (perduodanti vandens slėgį į
kalnų šlaitus),
o žemės-akmenų užtvanka su
Užtvankos skersinis pjūvis (schema)
priešfiltraciniu
branduoliu iš
priemolio. Nors
šios kalnų upės
slėnis siauras
ir žemės užtvankos
ilgis
tesiekia 600 m,
jai supilti prireiks beveik 72
mln. m3 grunto. Ir užtvankos
statybos pagrinHE agregatai numatyti įrengti tunelyje
das nelabai patikimas: apačioje
slūgso gilus druskos sluoksnis, kurį nuo išplovimo reikia cementuoti. HE mašinų
salė, kurioje turi būti įrengti 6 hidroagregatai po 600 MW suprojektuoti po žeme,
tiksliau kalno viduryje. Vien tik tunelių turi būti įrengta per 60 km.
Šios HE statyba prasidėjo dar 1976 metais (o techninis projektas parengtas dar
anksčiau - 1965 m.). Sudėtingomis kalnų sąlygomis buvo atlikta nemažai darbų.
Buvo įrengta apie 20 km tunelių, upė pertvenkta laikina užtūra. Subyrėjus sovietinei
imperijai statyba nutrūko, vėliau Tadžikistane vyko pilietinis karas, tad nenuostabu,
kad pradėti statyti HE statiniai sugriuvo, įrengti tuneliai buvo užtvindyti, užtūra
upėje buvo išplauta. Po daugelio metų pertraukos 2004 m. Tadžikistano valdžia
sudarė kontraktą dėl statybos su Rusijos aliuminio gamybos milžine kompanija RUSAL. Tačiau šalys nesusitarė, kam priklausys HE kontrolinis akcijų paketas, ir po
trejų metų kontraktas buvo nutrauktas. 2010 m. šios šalies valdžia buvo nusprendusi
HE statyti savo lėšomis, surinko iš gyventojų šiam tikslui apie 150 mln. dolerių, bet
greit tapo aišku, kad skurdžiam Tadžikistanui tokio projekto įgyvendinimas ne pagal
jėgas. Šalies gelmėse nėra nei dujų, nei naftos, nei anglies, tad vienintelis energijos
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trūkumo problemos sprendimas naudoti labai pigią
kalnų upių hidroenergiją. Dabartiniu metu šalis
žiemos metu netgi
importuoja elektros energiją.
Žemiau pagal
upės tėkmę įsikūręs Uzbekistanas
prieštarauja Roguno HE statybai,
bijodamas,
kad
upės vanduo bus
Sugriautų HE statinių likučiai
naudojamas elektros energijai gaminti daugiausia žiemos metu, o vasarą, kai vanduo reikalingas
drėkinimui, jo truks. Vachšo upė yra svarbus vienos didžiausių Vidurinės Azijos
upės Amu Darjos, maitinančios baigiančią išdžiūti Aralo jūrą, intakų. Tad Uzbekistano nuogąstavimai taip pat turi pagrindo. Yra ir techninių argumentų prieštarauti:
didelis statybos vietos seismingumas, nepatikimi pagrindo gruntai. Galingesnis Uzbekistanas net grasino ginkluotu konfliktu, vienu metu netgi neleido traukiniams su
statybinėmis medžiagomis važiuoti per savo teritoriją ir konfliktui išspręsti prireikė
Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus įsikišimo. Tačiau Pasaulio banko ekspertai neseniai pripažino, kad projekto įgyvendinimas nekenkia aplinkai. Vachšo upės
vandenį elektros energijai gaminti jau naudoja penkios mažesnės anksčiau pastatytos ir žemiau pagal upės tėkmę esančios hidroelektrinės. Iš jų didžiausia yra 3000
MW galingumo Nureko HE, kuri yra atlaikiusi 9 balų žemės drebėjimą. Roguno
HE statoma aukščiau jų, 14 km3 talpos HE tvenkinį užpildyti vandeniu numatoma
palaipsniui per daugelį metų, nepakenkiant uzbekų žemdirbystės interesams. HE
statoma kalnuose, ten tvenkinio vanduo, turintis didžiulę potencinę energiją, neužlies dirbamos žemės.
Nesutarimai dėl Roguno HE statybos tarp Tadžikstano ir Uzbekistano dėl vandens nėra vieninteliai pasaulyje. Jungtinių Tautų duomenimis, tokių stambesnių
konfliktų tarp kaimyninių valstybių pasaulyje priskaičiuojama apie 300. Geriausia,
kai jie sprendžiami įvertinant kaimynų interesus. Deja, taip būna retai.
Jei pavyks statybą užbaigti sutartu laiku, bendra statybos trukmė nuo jos pradžios sieks 55 metus. Tad gali būti, kad kada nors šios statybos maratonas pasibaigs.
Parengė Juozas Smilgevičius
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Nauji Seimo Kaimo reikalų komiteto vadovai
Naujai išrinktojo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku patvirtintas Andriejus Stančikas (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga). Iki rinkimų jis buvo Žemės ūkio rūmų pirmininkas. Jo
pavaduotoju tapo Kazys Starkevičius (Tėvynės sąjunga).
Juozas Smilgevičius

Bronius Markauskas – žemės ūkio ministras
Naujos XVII šalies Vyriausybės žemės ūkio ministru paskirtas
Bronius Markauskas.
B.Markauskas gimė 1960 m. 1985 m. baigė Kauno politechnikos
institutą, inžinierius elektrikas. 1985-1990 m. buvo AB „Aksa“ vyr.
energetikas. Nuo 1990 m. ūkininkauja Klaipėdos r. Trušelių k. 20062011 m. buvo Žemės ūkio rūmų pirmininkas. 2012-2016 m. – vicepirmininkas. Išrinktas Seimo nariu Gargždų vienmandatėje rinkimų
apygardoje, taip pat ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje (pagal
sąrašą).
Juozas Smilgevičius

Jonas Varkalys - Seimo narys
Praėjusiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose Seimo nariu
nuo Plungės vienmandatės rinkiminės apygardos tapo UAB „Plungės
Jonis“ valdybos pirmininkas Jonas Varkalys, atstovaujantis Lietuvos
liberalų sąjūdžiui. Jis antrajame rinkimų ture surinko beveik 55 proc.
balsų ir nugalėjo konservatorių Joną Razmą, surinkusį 40 proc. balsų.
Jonas Varkalys gimė 1950 m. rugpjūčio 28 d. Plungės r. Kyvaičių
k. Hidrotechnikos inžinierius (LŽŪA, 1973), hidrotechnikos magistras (LŽŪU, 2001). 1975 - 1992 m. buvo Plungės MSV meistras, darbų vykdytojas, viršininko pavaduotojas gamybai, vyriausiasis inžinierius. Privatizavimo metu 1992 m. įkūrė UAB „Plungės Jonis“, daugelį
metų buvo jos generalinis direktorius, dabar yra valdybos pirmininkas.
Jonas Varkalys aktyvus visuomenininkas, buvo daugelio kadencijų Plungės r. savivaldybės
tarybos narys, buvo Aleksandro Stulginskio universiteto absolventų klubo prezidentas ir viceprezidentas, 1995 - 1997 ir 2011 - 2013 buvo LŽHIS tarybos narys.
Juozas Smilgevičius

LMĮA narių susirinkime
Rugsėjo 28 d. Vilniuje įvyko Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių vadovų susirinkimas. Jo dalyviai išklausė LMĮA pirmininko K. Sivickio siūlymą kreiptis į Seimo Kaimo
reikalų bei Biudžeto ir finansų komitetus su prašymu numatyti 2017 m. valstybės biudžete
valstybės nuosavybe esančių melioracijos statinių priežiūrai, remontui ir rekonstravimui 50
mln. eurų, iš jų 15 mln. eurų investicijoms ir jam pritarė.
Asociacijos vicepirmininkas J. Račas pristatė UAB „Sistela“ parengtus melioracijos darbų
normatyvus, kurie bus įtraukti į normatyvų registrą. K. Sivickis supažindino su Lietuvos kaimo
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plėtros 2014 - 2020 m. programos veiklos srities „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimais.
Iš asociacijos narių išbraukta bankrutuojanti UAB „Vilnista“.
Susirinkime svarstyti ir kiti aktualūs asociacijos veiklos klausimai.
Jonas Račas

Patikslintos melioracijos valstybinės
priežiūros taisyklės
Žemės ūkio ministro įsakymu patikslintos 2006 m. patvirtintos Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės (Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.02.2016). Reglamentas privalomas visiems melioracijos darbų dalyviams, viešojo administravimo subjektams, melioruotos žemės savininkams ar
kitiems naudotojams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklai taikomos Melioracijos įstatymo nuostatos.
Melioracijos darbų valstybinės priežiūros tikslas – kontroliuoti, ar vykdant melioracijos
darbus laikomasi įstatymų, melioracijos darbų techninių dokumentų reikalavimų ir ar statomi
statiniai atitinka melioracijos statinių paskirties reikalavimus. Melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros tikslas – nustatyti, ar melioracijos sistemos techninė priežiūra atitinka įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių melioracijos darbų techninių dokumentų
reikalavimus. Taip pat valstybinės priežiūros vykdytojai pagal Žemės ūkio ministerijos, savivaldybių patvirtintas melioracijos programas kontroliuoja iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų statinių investicinių projektų rengimą ir valstybės biudžeto lėšų naudojimą.
Nustatyta, kad valstybinės priežiūros vykdytojai privalo turėti aukštąjį universitetinį arba
jam prilygintą melioracijos srities išsilavinimą ir Žemės ūkio ministerijos išduotą ar pripažintą
kvalifikacijos atestatą, kuriuo suteikiama teisė eiti bet kurios melioracijos srities techninės
veiklos vadovo pareigas. Jie turi teisę teikti privalomuosius nurodymus pašalinti teisės aktų,
reglamentuojančių melioracijos darbus ir melioracijos statinių naudojimą, pažeidimus.
Melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo valstybinę priežiūrą koordinuoja
Žemės ūkio ministerija. Valstybinės priežiūros vykdytojai turi teikti Žemės ūkio ministerijai
ataskaitas ir informaciją, susijusią su priežiūra.
Juozas Smilgevičius

Žemės valdų struktūrų
gerinimo programa
Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės
plotų mažinimo 2016 – 2020 m. programa.
Jai gyvendinti numatytos tokios priemonės:
▪ pertvarkyti žemės valdas;
▪ stambinti žemės sklypus, mažinant fragmentaciją ir gerinant ūkių struktūrą;
▪ skatinti veiklos tęstinumą ir plėtrą;
▪ atkurti apleistos našios žemės gerą agrarinę būklę, įskaitant melioracijos darbus;
▪ paruošti žemės ūkio veiklai netinkamus mažo našumo plotus miškui įveisti.
Programą pavesta įgyvendinti Valstybės žemės fondui iš jai skiriamų 20 proc. lėšų, gautų
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už parduotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Pagal programą 2016 - 2020 m. numatoma 340 ha plote pertvarkyti žemės valdas, atkurti
340 ha apleistos našios žemės gerą agrarinę būklę, įskaitant melioracijos darbus, ir paruošti
240 ha žemės ūkio veiklai netinkamos mažo našumo žemės įveisti miškui.
Juozas Smilgevičius

Parama žemės ūkio vandentvarkai
Žemės ūkio ministerija patvirtino projektų, kuriems skiriama parama pagal Kaimo plėtros
2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės
ūkio vandentvarkai“, sąrašus.
Parama skirta 15 projektų bendrai 4,2 mln. eurų sumai. Paramos gavėjai 12 melioracijos
sistemų naudotojų asociacijų ir 3 Šakių bei Radviliškio r. savivaldybių administracijų projektai.
Parama neskirta Brukšvų polderio (Klaipėdos r.) melioracijos sistemos naudotojų asociacijai (prašyta paramos suma 0,6 mln. eurų) dėl neatitikimo gauti paramą kriterijų. Pagal taisykles
parama melioracijos statiniams rekonstruoti skiriama tik tuo atveju, jei jų nusidėvėjimas yra
didesnis kaip 45 proc., o šio polderio drenažo ir pralaidų nusidėvėjimas yra tik 26 proc.
Juozas Smilgevičius

Žemės sklypų nuoma aukcionuose
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – VŽF), vadovaudamasis Žemės įstatymu bei Vyriausybės patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklėmis, sėkmingai rengia internetinius valstybinės žemės bei miško
sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus (http://aukcionai.vzf.lt/lt/). Per dvejus metus (nuo
2014 m. rugpjūčio iki 2016 m. rugpjūčio) surengti 288 valstybinės žemės bei miško sklypų
pardavimo ir nuomos aukcionai, į savivaldybių bei valstybės biudžetus pervesta daugiau nei
5,5 mln. eurų.
VŽF, įgyvendindamas 2016 – 2019 m. strateginį veiklos planą bei siekdamas savo įstatuose numatytų tikslų, pasinaudodamas sukaupta valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo
ir nuomos aukcionų patirtimi, nuo šiol siūlo naują paslaugą – aukciono būdu nuomotis ir privačius žemės ūkio paskirties sklypus.
Lietuvoje vis dar yra apleistų ir neefektyviai naudojamų žemės plotų. Nauja VŽF paslauga
bus naudinga žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkams, kurie turės galimybę išnuomoti savo nenaudojamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, taip pat asmenims, kurie pageidauja išsinuomoti tokius sklypus ir naudoti juos pagal paskirtį. Šie VŽF vykdomi privačių žemės
ūkio paskirties žemės sklypų nuomos aukcionai prisidės prie žemės ūkio plėtros, dirbamos
žemės plotų didinimo bei tinkamo kraštovaizdžio formavimo.
Žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkai teikti prašymus dėl žemės sklypų nuomos
aukcionų organizavimo ir norintieji išsinuomoti privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypus
gali minėtos svetainės skiltyje „Privačios žemės sklypų aukcionai“. Interneto svetainėje vykdomi aukcionai užtikrina aukcionų viešumą ir jų dalyvių konfidencialumą.
VŽF informacija

Diskusija Ėriškiuose
Kaip sekasi ūkininkauti Ėriškių žemės ūkio bendrovei, lapkričio 4 d. diskutavo ūkio specialistai, Ėriškių gyvenvietės bendruomenės bei kaimyninių žemės ūkio bendrovių atstovai, Na-
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cionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos bei
Lietuvos
žemėtvarkos
ir
hidrotechnikos
inžinierių sąjungos specialistai.
Ėriškių žemės
ūkio bendrovė
yra praeityje sėkmingai ūkininkavusio buvusio
Ėriškių kolūkio
veiklos tęsėja. Ūkiui vadovauja Gytis Giedraitis, tęsiantis savo tėvo Alfonso Giedraičio darbus.
Ėriškių žemės ūkio bendrovė valdo nuosavybės teise ir nuomojasi apie tūkstantį ha žemės. Pradžia buvo sunki: sena, lūžtanti technika, įrangos stoka ir darbas be pelno. Tik ūkyje
dirbančiųjų kantrybė leido bendrovei išgyventi ir sulaukti atlygio. Kiekvienas 100 ha sukuria
dvi darbo vietas. Dėl nuomojamos žemės ploto nepastovumo kyla problemos dėl darbo vietų išsaugojimo, dėl nusausintos žemės ir kelių priežiūros bei žemės kultūrinimo. Smulkieji
ūkininkai neturi lėšų, technikos ir noro ir netgi supratimo, kad reikia atlikti tuos darbus. Pasitaiko, kad gretimo sklypo savininkas neįsileidžia remontuoti drenažo, o apie kelio remontą
net girdėti nenori.
Bendrovės naudojamuose plotuose nuolat reikia prižiūrėti hidrotechninius įrenginius, sugedusius remontuoti. Jų apsaugai prie kiekvieno paviršinio vandens nuleistuvo (šulinėlio), prie
rinktuvų žiočių grioviuose pastatyti balti gerai matomi stulpeliai. Griovių priežiūra ir žiočių
valymu rūpinasi paskirti darbuotojai. Tačiau bendrovė, įdėjusi šiuo tikslu lėšas, neužtikrinta,
kad savininkas nepanorės nutraukti gerai sukultūrintos žemės nuomos.
Dar viena žemės ūkio bendrovių problema: gamybiniai pastatai ir žemė priklauso skirtingiems savininkams. Dėl to atsiranda daug nesutarimų ir teisminių ginčų. Tai atima daug laiko
ir energijos, o sustabdyta ūkinė veikla tampa nuostolinga. Diskusijos metu buvo kalbama apie
būtinumą tobulinti įstatymus, kad būtų pašalintos nuolat atsirandančios tvarkingam ūkininkavimui kliūtys.
Romualdas Survila

Žemės ūkio senjorų klubo veikla
Žemės ūkio ministerijos, kiti žemės ūkio srities specialistai, baigę aktyvią profesinę veiklą, bendrauja Žemės ūkio senjorų klube. Klubas įkurtas 2004 m. turi savo nuostatus, jo buveinė yra ŽŪM patalpose. Visuotiniame susirinkime išrinkta taryba organizuoja klubo narių
susirinkimus, pažintines keliones, renka istorinę medžiagą apie ŽŪM veiklą bei žemės ūkiui
nusipelniusius asmenis, rengia medžiagą leidiniams. Klube vyksta susitikimai su mokslininkais, istorikais bei įvairių sričių žemės ūkio specialistais. Jo nariai daug keliauja po Lietuvą
bei užsienio šalis. Klubo narių susitikimuose nepamirštame paminėti Lietuvai nusipelniusius
žmones, atmintinas valstybines datas, rengiamos šventinės vakaronės. Jo nariai primena jau-
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nesniems ministerijos darbuotojams žemės ūkiui svarbias datas, įvykius, nusipelniusius žemės
ūkiui ilgamečius darbuotojus pristato apdovanojimams.
Klubo narių iniciatyva 2005 m. Žemės ūkio ministerija išleido solidų leidinį „Lietuvos
žemės ūkis amžių sandūroje“, skirtą įamžinti 85 metų ŽŪM veiklą. Taip pat klubas išleido knygą apie ilgametį žemės ūkio ministrą Medardą Grigaliūną 80 metų jubiliejaus proga. Kasmet
parengiamas gausiai iliustruotas spalvotas leidinukas „AgroSenjoras“.
Aktyvūs klubo nariai yra ir į pensiją išėję žemėtvarkininkai. Nuo 2016 m. kovo mėnesio
klubo pirmininku išrinktas buvęs Žemėtvarkos instituto direktorius Vytautas Skuodžiūnas.
ŽH informacija

Paminėtos matininko M. Martinaičio
mirties 20-sios metinės
Praėjo 20 metų nuo tarpukario žemėtvarkos specialisto Mato
Martinaičio (1907 - 1996) mirties. Jis mirė 1996 m. lapkričio 7 d.
1931 m. įgijęs matininko kvalifikaciją, dirbo matininku, o pokario
metais nuo 1956 m. dirbo Žemės ūkio ministerijoje, vėliau 23 metus
Žemėtvarkos institute. Tarpukario Lietuvoje apdovanotas Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.
Vokiečių buvo kalinamas Štuthofo konclageryje, vėliau, po karo,
sovietinės valdžios – Sibire, Ozerlage. M. Martinaitis buvo aktyvus
tarpukaryje veikusios Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos
narys, 2000 m. įrašytas į LŽHIS Garbės knygą. Sąjungos žurnale
„Žemėtvarka ir melioracija“ įvairiais laikotarpiais buvo išspausdinta
daug jo straipsnių, prisiminimų ir eilėraščių. Dirbdamas Žemėtvarkos institute, redagavo kasmetinį leidinį „Žemėtvarka“.
Mirties metinės paminėtos VŽF Kauno skyriuje kartu su jo artimaisiais.
Vytautas Skuodžiūnas

94

KRONIKA

Sutvarkytas matininko
P. Tryčiaus kapas
Žemėtvarkos inžinierių A. Bagdono
ir V. Skuodžiūno iniciatyva buvo sutvarkytas matininko Povilo Tryčiaus (1907 1950) kapas. P. Tryčius pokario laikotarpiu (1947 - 1950 m.) buvo Lietuvos žemės
ūkio ministro pavaduotojas – Žemėtvarkos valdybos viršininkas. Žuvo 1950 m.
spalio 1 d.
Gražus ir sektinas kolegų pavyzdys.
Romualdas Survila

Apdovanojimai
Žemės ūkio ministrės padėkos raštai įteikti
* Irmantui Giedriui Gudonavičiui, UAB „Sweco Lietuva“
viceprezidentui, 50 m. jubiliejaus proga;
* Gintautui Uldinskui, UAB „Sumeda“ (Marijampolė) statybos
direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;
* Vytautui Vaitiekui, R. Kraujučio įmonės „Aras“ (Akmenė)
technikos direktoriui, 60 m. jubiliejaus proga;
* Jonui Valančiui, UAB „Ežerūna“ (Kupiškis) direktoriui,
60 m. jubiliejaus proga;
* Algirdui Viskačkai, Kauno raj. sav. Žemės ūkio skyriaus
vyriausiajam specialistui, žemės ūkio šventės proga.

Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakulteto 70 m. sukakties proga:
* Giedriui Balevičiui, Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektoriui;
* Algirdui Radzevičiui, Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktoriui;
* Vilimantui Vaičiukynui, Vandens išteklių inžinerijos instituto lektoriui.

UAB „Joniškio hidrostatyba“ darbuotojams
bendrovės 60 m. sukakties proga:
* Irenai Čaguvienei;
* Adolfui Mitrikui;
* Juozui Pociui;
* Stasiui Šileikai;
* Gediminui Zabarauskui.
Romualdas Survila
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